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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-765047303 

DOS-2007-0007332

Onderwerp

Onafhankelijk onderzoek naar waterbodem in Meeslouwerplas

Advies

1. Vast te stellen de brief aan gebiedspartijen Vlietland waarin GS meedeelt dat zij geen gevolg
geeft aan het verzoek om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de
waterbodemkwaliteit in de Meeslouwerplas.
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij wordt geïnformeerd over de reactie van GS op het
verzoek om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het afwijzen van het verzoek om een
onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het aanbrengen van wijzigingen
van ondergeschikt belang in de brief aan Provinciale Staten.

Bijlagen

1. 210121 GS brief onafhankelijk onderzoek gebiedspartijen
2. 210121 GS brief aan PS afschrift onafhankelijk onderzoek

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 februari 2021 2 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

  De achtergrond voor de reactie op het verzoek om een onafhankelijk onderzoek, is dat

eerdere onderzoeken naar de Meeslouwerplas (feitenrelaas asbeststort, SWECO-

waterbodemonderzoek) het verwijt kregen dat de “slager zijn eigen vlees keurt”. Hierom is

begin 2020 aan PS voorgesteld een onderzoek te laten uitvoeren door de Randstedelijke

Rekenkamer. De Randstedelijke Rekenkamer heeft na de zomer van 2020 laten weten dat zij

geen onderzoek zal doen naar de kwaliteit van de waterbodem in de Meeslouwerplas. GS

zien op basis van eerdere onderzoeken en advies van betrokken deskundigen van Provincie

en Hoogheemraadschap geen reden een extra onderzoek te laten uitvoeren.

  De omgeving is bezorgd over de kwaliteit van de grond/bagger die in het verleden is

toegepast en naar het effect van het toepassen van de grond uit de Rijnlandroute op de al

aanwezige bagger/grond.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

GS gaan niet in op een verzoek vanuit de omgeving. Dit heeft geen verdere juridische

consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In 2019 heeft de Eenheid Audit en Advies een onderzoek gedaan naar het voorkomen van te

hoge gehaltes aan asbest in de toegepaste partijen bagger in de Meeslouwerplas. Hieruit

kwamen geen bijzonderheden naar voren. In haar reactie op dit onderzoek heeft GS aan PS de

suggestie gedaan de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de

Meeslouwerplas. In haar onderzoeksvoorstel van september 2020 heeft de Randstedelijke

Rekenkamer aangekondigd geen onderzoek te doen naar de milieu hygiënische kwaliteit van de

waterbodem ondanks het aanbod van GS in oktober 2020 om hiervoor extra budget beschikbaar

te willen stellen. Toen de omgevingspartijen van de Randstedelijke Rekenkamer te horen kregen

dat er geen milieu hygiënisch onderzoek gedaan zou worden, hebben deze partijen een

rechtstreeks verzoek gedaan aan GS om dit alsnog zelf te laten uitvoeren.

Het voorliggende advies is een formele afwijzing van dit verzoek.

 

3 Proces

 

Het project Meeslouwerplas is gestart met de verwerking van grond in december 2010 en kent

een formele doorlooptijd van 10 jaar waarmee december 2020 de mogelijk is beëindigd om nog

grond te verwerken in de Meeslouwerplas. In dit project is provincie als eigenaar van de

Meeslouwerplas opdrachtgever, BAM opdrachtnemer en Hoogheemraadschap van Rijnland

bevoegd gezag. Voorafgaand aan de aanbesteding en in de periode 2010-2015 zijn de
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gebiedspartijen zeer nauw betrokken geweest bij het project Meeslouwerplas, deels via zitting in

een Klankbordgroep. Het project heeft in de periode 2014-2017 stilgelegen omdat de BAM te

weinig grond beschikbaar had om te verwerken. Door koppeling van de Meeslouwerplas aan het

project Rijnlandroute, is het hoofddoel van het project, namelijk het stabiliseren van de oevers, in

2020 bereikt. Voor de afronding van dit project dient de opdrachtnemer, BAM een eindrapportage

te leveren aan provincie als opdrachtgever, maar ook aan Hoogheemraadschap van Rijnland als

Bevoegd Gezag. In dit dossier dient zij aan te tonen dat gewerkt is volgens de geldende kaders

en het werk wordt opgeleverd zoals afgesproken.

Volgens betrokken deskundigen van Rijnland, BAM en provincie geven de beschikbare gegevens

inhoudelijk geen aanleiding tot het doen van extra onderzoek.

 

4 Participatie en rolneming

 

In het project Meeslouwerplas is de provincie eigenaar en opdrachtgever, BAM opdrachtnemer en

uitvoerder en het Hoogheemraadschap Bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de

water(bodem-)kwaliteit. Omwonenden en belanghebbenden hebben in dit project een belangrijke

rol gespeeld als initiatiefnemer, gebruiker en gesprekspartner. Over hun zorgen en wensen is

regelmatig gesproken en is ook veel informatie open en transparant gedeeld. GS hecht veel

waarde aan een goede relatie met de omgeving en een positief imago van Vlietland en de

Meeslouwerplas als belangrijk natuur- en recreatiegebied. Desalniettemin is er op basis van

beschikbare gegevens, eerdere onderzoeken en monitoring voor gekozen om geen extra

onderzoek te doen dat de zorgen van de omgevingspartijen zou kunnen wegnemen.

 

5 Communicatiestrategie

 Zie boven.

 


