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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) 

 

 
 

p.a. Oostvlietweg 48, 2266 GN Leidschendam. 

+ 

Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten 

 

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, dinsdag 20 april 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 

Geachte colleges! 

In het memo van 31 maart 2021 van Dijkgraaf en Hoogheemraden aan de leden van de Verenigde vergadering 

(Registratienummer: 21.023279; Onderwerp: “Herinrichting Meeslouwersplas”) staat, dat BAM “op 15 maart 

2021 de definitieve eindrapportage voor de oplevering naar Rijnland (heeft) gestuurd ter beoordeling en ter 

afronding van het project” en dat BAM “met behulp van het rapport dient (…) aan te tonen dat de 

werkzaamheden voldoen aan de regels die zijn gesteld aan de herinrichting”1. 

                                                           
1 De regels zijn volgens het memo terug te vinden in het herinrichtingsplan, de Nota Bodembeheer Vlietlanden van 

Rijnland en de Keurvergunning. 
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In het memo staat ook, dat BAM “december 2020 een concept-rapport (heeft) opgesteld en gedeeld met 

Provincie en Rijnland”, dat het eindrapport “in maart en april (…) door de ambtelijke organisatie (wordt) 

beoordeeld” en dat “de uitkomsten van de beoordeling worden gedeeld met de VV”. 

Het memo van Dijkgraaf en Hoogheemraden vermeldt ook, dat “Rijnland (…) een aantal weken nodig (heeft) 

voor een zorgvuldige beoordeling” en dat “na de beoordeling (…) duidelijk (is) of de aangeleverde gegevens 

afdoende zijn om aan te tonen dat de werkzaamheden binnen de gestelde voorwaarden zijn uitgevoerd”. 

Omdat de provincie en het hoogheemraadschap de bodem van de Meeslouwerplas tot nu toe niet zelf hebben 

laten onderzoeken, zullen zij bij de beoordeling van het eindrapport van BAM vrijwel geheel moeten varen op 

de informatie die BAM heeft verzameld c.q. heeft laten verzamelen en die BAM heeft laten analyseren. Dat is 

bestuurlijk een ongewenste situatie. 

Op dit onderzoek, in het bijzonder ook op het Sweco-onderzoek in opdracht van BAM, hebben wij uitvoerige 

en tot nu toe onweerlegde kritiek geleverd2. 

Daarom verzoeken wij u in ieder geval de hieronder in voetnoot 2 genoemde brieven en het daarin genoemde 

e-mailbericht expliciet en verifieerbaar te betrekken bij uw beoordeling van het eindrapport van BAM. Het lijkt 

ons van belang de kritiek die in deze brieven en in dit e-mailbericht wordt verwoord te weerleggen of daarmee 

terdege rekening te houden bij de beoordeling van het BAM-rapport. 

Veel beter zou het uiteraard zijn het eindrapport van BAM te beoordelen met behulp van de uitkomsten van 

het bodemonderzoek in de Meeslouwerplas waar wij om gevraagd hebben, maar wij moeten er - gezien het 

hierboven geciteerde tijdschema - jammer genoeg ernstig rekening mee houden dat u het eindrapport 

wilt/zult beoordelen voordat de uitkomsten van het bodemonderzoek beschikbaar komen, hoe onverstandig 

dat bestuurlijk ook zou zijn. 

Samenvattend adviseren wij u dan ook: 

 het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten bij voorkeur pas te beoordelen als u daarbij 

kunt beschikken over de uitkomsten van het door ons gevraagde bodemonderzoek en 

 onze hierboven bedoelde kritiek expliciet en verifieerbaar te betrekken bij de beoordeling van het 

eindrapport van BAM als u dat rapport per se eerder wilt kunnen beoordelen. 

                                                           
2 Zie onder meer: 

 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-2007-0007332) 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 ons op 1 februari 
2021 toegezonden brief van GS aan onze organisaties; 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. 
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Vanzelfsprekend 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, 

Ed Krijgsman, Wim ter Keurs, Bart Carpentier Alting en Stan Dessens, 

Voor dezen: 

 

Wim ter Keurs en Ed Krijgsman 

 

CC de Randstedelijke Rekenkamer 


