AMENDEMENT

Van

W. Smit

Aan

De voorzitter

Onderwerp:

Plas van Heenvliet

Datum raad in openbare

6 november 2018

vergadering bijeen:

De fractie van D66 stelt de gemeenteraad, in vergadering bijeen op 6 november 2018,
voor het volgende amendement aan te nemen in afwijking van het voorstel van het
college;
Van mening zijnde dat / overwegende dat
•

De verontreiniging van de Plas van Heenvliet met stortmateriaal, dat geenszins

aan de toelatingseisen voldoet, moreel, maatschappelijk en qua veiligheid voor mens en
dier volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk is.
•

Welke formulering ook gekozen wordt, duidelijk is en blijft dat bij bijvoorbeeld

huidcontact en directe inademing een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren,
met name voor onze jeugd in Zwartewaal en omgeving.
•

Het blijvend afdekken van het illegale stortmateriaal met een halve meter niet

acceptabel is. Het is geen maatschappelijk aanvaardbare veilige oplossing is voor huidige
en toekomstige generaties. Dit geldt temeer als het terrein daadwerkelijk nog een
recreatiefunctie zou krijgen, de lokale school jeugd er gaat zwemmen, in de strandjes
gaat graven en er recreatievoorzieningen en mogelijk recreatieverblijven worden
gebouwd, waarbij de onderlaag wordt verstoord.
•

Het vervuilde materiaal op zo kort mogelijke termijn dient te worden weggehaald.

Constaterende dat
•

De kosten van het geheel van de afhandeling, noodzakelijke juridische

procedures, dwangmaatregelen en hun gevolgen en versnelde afvoer van deze illegaal
gestorte gronden ongewis zijn, maar mogelijk omvangrijk.

Draagt het college op
•

Te bewerkstelligen dat de illegaal gestorte gronden onverwijld en onmiddellijk

volledig dienen worden afgevoerd door de bedrijven die deze hebben
geleverd/aangevoerd, danwel hebben doen aanvoeren. Dit zo nodig, ook al is de
uitkomst van enig juridisch dispuut nog onzeker, is af te dwingen en anders de
stortovereenkomst per onmiddellijk op te schorten.
•

Budget te reserveren, danwel een PM-post op te nemen in de begroting, om -

hoe dan ook - het verwijderingsproces versnelt in gang te zetten, eventueel door een
derde partij en dit, alsmede de eventueel verdere financiële gevolgen desnoods zelf voor
te financieren.

Besluit raad:

stemmen voor
stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van
De griffier,

De burgemeester,

L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

