GS brief d.d. 7 januari
2020 aan Provinciale
Staten
(Onderwerp:
Reactie op de rapportage
“De
toepassing
van
baggerspecie
uit
de
Ringvaart
Haarlemmermeerpolder
in de Meeslouwerplas” en
follow-up
van
toezeggingen
tijdens
vergadering
van
Provinciale Staten van 20
februari 2019;
:
):
“Wij constateren dat
sommige aspecten van de
verondiepingsactiviteiten
zoals deze zijn uitgevoerd
nog onduidelijk zijn en
daarmee ook mogelijke
gevolgen voor de kwaliteit
van bodem en water.
(…) kunnen wij ons
voorstellen dat u een
aanvullend/verdiepend
extern onderzoek wilt
laten uitvoeren. Daarbij
zou
gedacht kunnen
worden aan de volgende
aspecten: (…)
•
Een oordeel of met de
huidige
geplande
verondiepingsactivite
iten de kwaliteit van
de plas in voldoende
mate
is
gegarandeerd,
inclusief het afwerken
van de bodem met
een
laag
van
voldoende kwaliteit.”

Geacht Statenlid!
Hierbij gaat een vervolgverzoek om de kritiek, die wij eerder gaven op de
onderzoeken en monitoringactiviteiten die zijn uitgevoerd in verband met de
verondieping en het oeverherstel van de Meeslouwerplas, expliciet en
verifieerbaar te betrekken bij de beoordeling van het eindrapport van BAM. Het
zij ons kortheidshalve vergund u naar de inhoud van hierbij gevoegde brief te
verwijzen.
Laverend tussen onze eigen grote bezorgdheid om de kwaliteit van de
Meeslouwerplas en uw eventuele irritatie over zoveel brieven en e-

mailberichten van onze kant proberen wij wat-wij-u-sturen te beperken tot wat
ons nodig én voldoende lijkt om u van onze kant zorgvuldig te informeren.
Uiteraard ook nu weer graag bereid tot nadere toelichting op ons verzoek, met
vriendelijke groet namens de Vereniging Vrienden van Vlietland, de
Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de
Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V.
en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten,
Wim ter Keurs

Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland,
Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart,
Recreatiecentrum Vlietland B.V.
(organisaties die zitting hadden in de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas)

.

+
Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, maandag 3 mei 2021.
Provinciale Staten van Zuid-Holland en
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
Verenigde Vergadering en
Dijkgraaf en Hoogheemraden van
het Hoogheemraadschap van Rijnland,
Postbus 156, 2300 AD te Leiden
Betreft:

de beoordeling van het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten in de
Meeslouwerplas; vervolg op onze eerste brief van 20 april 2021 over dit onderwerp

Geachte colleges!
In onze brief aan u van 20 april 2021 adviseerden wij u:
 het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas bij voorkeur
pas te beoordelen als u daarbij kunt beschikken over de uitkomsten van het door ons gevraagde
bodemonderzoek en
 onze eerder gegeven kritiek op de onderzoeken en monitoringactiviteiten in verband met de
verondiepingsactiviteiten expliciet en verifieerbaar te betrekken bij de beoordeling van het
eindrapport van BAM als u dat rapport per se eerder wilt kunnen beoordelen.
In onze brief van 20 april gaven we ook aan, dat we er jammer genoeg ernstig rekening mee moesten
houden dat u het eindrapport wilt/zult beoordelen voordat de uitkomsten van het bodemonderzoek
beschikbaar komen, hoe onverstandig dat bestuurlijk ook zou zijn.
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Daarom verzochten wij u in ieder geval onze hieronder genoemde brieven en ons hieronder genoemde
e-mailbericht expliciet en verifieerbaar te betrekken bij uw beoordeling van het eindrapport van BAM:








Onze brief d.d. 15 januari 2020 aan Provinciale Staten van Zuid-Holland met ons commentaar
op de GS-brief aan PS d.d. 17 december 2019 (kenmerk PZH-2019-717421106 DOS-20070007332) over “de laatste ontwikkelingen in de discussie over de waterkwaliteit van de
Meeslouwerplas” en meer in het bijzonder ons commentaar op de tekst in de brief onder het
kopje “Resultaten extra onderzoek”, in afschrift toegezonden aan Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, de raad en B&W van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten;
onze brief d.d. 3 augustus 2020 aan Gedeputeerde Staten, met het “verzoek om onafhankelijk
onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas”,
in afschrift ook toegezonden aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap
van Rijnland, de Randstedelijke Rekenkamer en Sweco Nederland;
onze brief d.d. 8 februari 2021 aan Gedeputeerde Staten, in afschrift toegezonden aan het
Hoogheemraadschap van Rijnland en de Randstedelijke Rekenkamer, naar aanleiding van de
brief van GS aan onze organisaties d.d. 1 februari 2021; Onderwerp: “Reactie op verzoek om
onafhankelijk onderzoek”; kenmerk: PZH-2021-765047303 DOS-2007-0007332;
ons e-mailbericht d.d. 27 februari 2021 aan het Algemeen en Dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap van Rijnland met het verzoek om steun voor een onafhankelijk onderzoek
naar de kwaliteit van de bodem van de Meeslouwerplas, in afschrift toegezonden aan
Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

In onze brief van 20 april schreven wij, dat het ons van belang lijkt de kritiek die in deze brieven en in
dit e-mailbericht wordt verwoord te weerleggen óf daarmee terdege rekening te houden bij de
beoordeling van het BAM-rapport.
Wij verzoeken u middels deze brief ook de hieronder genoemde brief op dezelfde manier te
behandelen:


Onze brief d.d. 26 april 2021 aan Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de
Verenigde Vergadering en Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van
Rijnland over “de vraag of er redenen zijn om de kwaliteit van de bagger op de bodem van de
Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag niet te laten onderzoeken”, in afschrift
toegezonden aan de Randstedelijke Rekenkamer en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Uiteraard ook nu weer graag bereid tot nadere toelichting op ons verzoek, met vriendelijke groet
namens de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep
Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V.
en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten,

Voor dezen:

Wim ter Keurs
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de Randstedelijke Rekenkamer
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