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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 

AANTEKENEN! 

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, vrijdag 25 juni 2021. 

Verenigde Vergadering en 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Postbus 156, 2300 AD te Leiden. 

Provinciale Staten van Zuid-Holland en 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

Betreft: het memo van het dagelijks bestuur van Rijnland (D&H) aan het algemeen bestuur van Rijnland (VV) 

over de oplevering van het definitieve BAM-rapport over de verondiepingsactiviteiten in de 

Meeslouwerplas en de ambtelijke en bestuurlijke beoordeling daarvan (“Memo - Ter kennisname” 

d.d. 14 juni 2021; registratienummer: 21.041221; onderwerp: Reactie rapport Meeslouwerplas) 

 

Geachte colleges! 

Intussen hebben wij kennisgenomen van het hierboven bedoelde memo. Dit memo beschrijft een stappenplan voor 

de oplevering van het definitieve BAM-rapport en de ambtelijke en bestuurlijke beoordeling daarvan. In het memo 

staat onder meer: “Week 28 levert BAM het definitieve rapport op. Rijnland deelt dit rapport met de VV en de 

betrokken gebiedspartijen”. Daarna stellen D&H volgens het memo het concept van de bestuurlijke reactie op, ter 

consultatie aan de VV, waarna de VV krijgt ruim de tijd en gelegenheid krijgt om te reageren op het definitieve 

BAM-rapport en de conceptreactie van D&H. 
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In onze brief aan u van 20 april 2021 en bij herhaling ook in onze brief aan u van 3 mei 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 - ingeval u het BAM-

rapport per se eerder wilde kunnen beoordelen – “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”. 

Het blijft vreemd en helaas ook (letterlijk) onverantwoord, dat Rijnland en de provincie het door ons gevraagde bodemonderzoek in 

de Meeslouwerplas niet hebben laten uitvoeren. Rijnland veronderstelde in zijn waarschuwingsbrief aan de provincie van 23 oktober 

2019 immers al, dat de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas wel eens de bron zou kunnen zijn van de overschrijdingen van 

de actiewaarden in het water van de Meeslouwerplas, terwijl ook Gedeputeerde Staten (GS) bij herhaling hebben laten weten dat er 

getwijfeld kon worden aan de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas. GS hebben voor de uitvoering van 

onderzoek daarnaar zelfs een budget ter beschikking gesteld (Zie de GS-brief aan PS van 27 oktober 2020). Onduidelijk blijft waarom 

er slechts een paar maanden later in de GS-brief aan PS van 2 februari 2021 zonder enige inhoudelijke argumentatie ineens stond, 

dat “de betrokken deskundigen van Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland aangeven geen reden te hebben 

om te twijfelen aan de kwaliteit van de waterbodem in de Meeslouwerplas”. 

Helaas moesten wij er dus ernstig rekening mee houden, dat u het eindrapport van BAM wilt/zult beoordelen 

voordat de uitkomsten van het bodemonderzoek beschikbaar komen, hoe onverstandig dat bestuurlijk ook zou zijn. 

Zowel in onze brief aan u van 20 april 2021 alsook in onze brief aan u van 3 mei 2021 noemden we daarom ook een 

aantal van onze brieven die we bij de beoordeling van het eindrapport van BAM betrokken willen zien (zie bijlage). 

Daar voegen wij bij deze brief de volgende stukken aan toe: 

 Ons e-mailbericht aan PS en GS en VV en D&H van 31 mei 2021 over het falend toezicht gedurende de gehele 

verondiepingsperiode. 

 De inspreektekst over de Meeslouwerplas, die Bart Carpentier Alting namens al onze organisaties heeft 

uitgesproken in de VV-vergadering van Rijnland op 12 mei 2021. 

Wellicht geheel ten overvloede herinneren wij u eraan, dat een aantal van onze organisaties middels een 

zogenaamd ‘derdenbeding’ in de (op 26 augustus 2009 tussen de provincie en BAM gesloten) “Basisovereenkomst 

Herinrichting Meeslouwerplas en aanleg geluidswerende voorzieningen” partij is bij deze overeenkomst en 

belanghebbende bij deze kwestie. Hierbij gaat het om de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep 

Vlietland en het Recreatiecentrum Vlietland B.V.. Op grond daarvan kunnen zij “nakoming van daarin opgenomen 

voorwaarden (…) vorderen”. Het “Addendum bij Basisovereenkomst van 26 augustus 2009” van 20 maart 2018 heeft 

die positie niet veranderd1. 

Uw beantwoording van deze brief (en de brieven van 20 april 2021 en 3 mei 2021) op korte termijn met 

belangstelling tegemoet ziend, ook nu weer graag bereid tot nadere toelichting op onze brieven, 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 

                                                           
1 Artikel 1.1 van het Addendum (over de verhouding tussen de Basisovereenkomst en het Addendum) bepaalt, dat onder 

meer de artikelen 14 t.e.m. 19 van de Basisovereenkomst (dus ook 18. Derdenbeding!) “onverkort van kracht” zijn. 


