
van Gedeputeerde Staten 

op vragen van

Antwoord

FZ/GS/Alg

W.M. Bakx

(d.d. 15 augustus 2017)

Nummer

3322

Onderwerp

De herinrichting Meeslouwerplas en aanleg geluidwerende voorzieningen

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting: De fractie van 50 PLUS wil weten van het college van Gedeputeerde 

Staten waarom de geluidswerende voorzieningen voortvloeiende uit de 

overeenkomst afgesloten op 26 augustus 2009 met BAM Wegen BV regio West 

nog niet zijn aangebracht.

Vragen:

1. Is het juist dat er door de Provincie Zuid Holland op 26 augustus 2009 een 
overeenkomst is afgesloten met BAM Wegen BV regio West over de 
Herinrichting Meeslouwerplas en de aanleg van geluidswerende 
voorzieningen?

Antwoord

Dat is juist. Op 26 augustus 2009 hebben BAM en de provincie een 

overeenkomst naar burgerlijk recht  gesloten over de herinrichting van de 

Meeslouwerplas. Onderdeel van de afspraken was de aanleg –onder 

voorwaarde van voldoende stortopbrengsten- van een geluidscherm van 3 km 

lengte en 3 meter hoog. De aanleg zou worden gefinancierd uit de 

opbrengsten van de stort van grond en bagger in de Meeslouwerplas. De 

uitvoering van het project ligt echter sinds 2014 stil. De financiële grondslag 

voor de aanleg van deze geluidwerende voorzieningen in het kader van het 

project is daarmee komen te vervallen.

Wij verwijzen hierbij tevens naar ons antwoord op eerder gestelde vragen van 

de Partij voor de Dieren met nr. 3271 d.d. 12 februari 2017 en onze brief aan 

de Staten  d.d. 15 maart 2017.

2. Bent u op de hoogte dat er in deze overeenkomst een z.g. derdenbeding is 
opgenomen met de gezamenlijke Natuur & Milieuorganisaties?

Antwoord

Wij zijn daarvan op de hoogte.  Naar aanleiding van statenvragen van de SP 

d.d. 23 augustus 2015 met nr. 3071 is de Basisovereenkomst ter inzage 

gelegd op de statengriffie zodat statenleden kennis konden nemen van de 

inhoud daarvan.
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3. Kunt u aangeven waarom de in deze overeenkomst afgesproken realisering 
van de geluidswerende voorzieningen nog niet ten uitvoer is gebracht terwijl 

er een deadline in de overeenkomst staat van 26 augustus 2013?

Antwoord

De geluidwerende voorzieningen waren onderdeel van meeromvattende 

afspraken met BAM zoals in de basisovereenkomst opgenomen. Zoals al 

eerder vermeld, is de aanvoer van grond en bagger in 2014 geheel stil komen 

te liggen. Als gevolg daarvan zijn ook de stortopbrengsten ver achter 

gebleven bij de prognose en is  financiële dekking voor de realisatie van 

geluidwerende voorzieningen weggevallen. 

4. Bent u voornemens deze voorzieningen als nog aan te brengen en zo niet wat 

is hiervoor dan de reden en motivatie? 

Antwoord

De Provincie rondt momenteel gesprekken met BAM af waarin afspraken 

worden gemaakt over de bijgestelde uitvoering van het project Herinrichting 

Meeslouwerplas. In deze afspraken staat de oeverstabiliteit voorop. 

Daarnaast wordt ook invulling gegeven aan het oorspronkelijk geplande 

krekenplan en de eufotische zones. Een geluidscherm over een lengte van 3 

kilometer en een hoogte van 3 meter maakt om eerder genoemde redenen 

van deze afspraken geen onderdeel meer uit.

Den Haag, 12 september 2017          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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