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Provinciale Staten 

Onderwerp 

Planning oplevering Meeslouwerplas 

 

Geachte Statenleden, 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

   

Op 28 maart jl. heb ik een verzoek (zie bijlage 1) ontvangen van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland om duidelijkheid te geven over het proces van 

afronding van de werkzaamheden van BAM Infra in de Meeslouwerplas. Verder is op 20 

april jl. de rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer, “Verondieping en 

herinrichting Meeslouwerplas” besproken in uw commissie Klimaat, Natuur en Milieu. 

Tijdens deze vergadering heb ik toegezegd dat ik het Hoogheemraadschap van Rijnland 

zal verzoeken dat zij meer duiding meestuurt bij (haar oordeel over) het rapport van de 

BAM. Over beide samenhangende onderwerpen heb ik gesproken met Hoogheemraad 

Von Faber op 16 mei jl.  

 

Vervolgens is in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland en BAM Infra 

gekomen tot een procesvoorstel, dat leidt tot een eindoordeel van het College van 

Dijkgraaf en Heemraden medio december over de werkzaamheden van BAM Infra in de 

Meeslouwerplas. Als bijlage 2 is een afschrift van mijn reactie bij deze brief gevoegd. 

 

Nadat wij het eindoordeel van Rijnland hebben ontvangen, kan begin 2023 de formele 

acceptatieprocedure starten van het project Meeslouwerplas zoals deze wordt 

opgeleverd door BAM Infra aan de Provincie als opdrachtgever. Ook willen we over de 

acceptatie in gesprek gaan met de partijen die zijn genoemd in de Basisovereenkomst. 

 

Daarna kan het college van Gedeputeerde Staten een voorlopig besluit nemen en deze 

voorleggen aan u via een wensen en bedenkingenprocedure. Een definitief besluit is 

naar verwachting mogelijk in Q2 van 2023. 

 

 

 

 

 

http://www.zuid-holland.nl/
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Ons kenmerk 

PZH-2022-808236844 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 

Hoogachtend,  
 

drs. ir. A.L. (Anne) Koning  

 

 

Bijlage 1: Brief Rijnland “”Afronding project Meeslouwerplas” Kenmerk 22.020351 

Bijlage 2: Antwoordbrief aan Rijnland “Planning rapportage Meeslouwerplas” Kenmerk PZH-2022-808205423 


