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Bijlagen

Onderwerp

Stand 

van zaken feitenrelaas Meeslouwerplas

Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten 

hebben in februari2019 een 

verklaring van             

      

ontvangen,

waarin 

diverse uitspraken 

over het 

project 

herinrichting Meeslouwerplas 

worden 

gedaan. 

Enkele

uitspraken 

hebben 

betrekking op 

de 

gang 

van zaken 

rond 

de toepassing 

van 

baggerspecie uit de

Ringvaart van de 

Haarlemmermeer in Noord-Holland 

in 

de 

Meeslouwerplas in de 

jaren 

2012 en

2013. Beweerd 

wordt 

dat de baggerspecie 

te hoge asbestconcentraties 

zou bevatten.

De 

grond 

en bagger 

worden 

toegepast om 

de Meeslouwerplas te 

verondiepen en daarmee de in

het verleden te steil afgegraven oevers aan te 

vullen en te stabiliseren. 

De Meeslouwerplas

maakt deel uit van het recreatiegebied 

Vlietland en is eigendom 

van de 

provincie 

Zuid-Holland.

BAM lnfra B.V. is de contractpartij  die de 

herinrichting uitvoert in opdracht 

van de 

provincie.

De verklaring is 

op 

20 februari 2019 behandeld 

in de vergadering 

van Provinciale Staten. Naar

aanleiding 

van vragen 

over de 

mogelijke asbestvervuiling 

is 

door 

de toenmalige 

gedeputeerde

Weber 

toegezegd 

de asbestkwestie te 

(laten) 

ondezoeken 

en 

Provinciale Staten apart erover te

informeren. Met deze brief 

informeren wij 

u over 

de aanpak en 

voortgang van dit ondezoek.

Aanpak van het ondezoek

Afbakening

Het ondezoek beperkt zich tot de beweringen 

over asbest, 

in lijn met de toezegging 

van

gedeputeerde 

Weber. Uitgangspunt 

van het 

ondezoek 

is 

de baggerspecie 

uit de 

Ringvaart,

omdat 

in 

de 

verklaring 

alleen expliciet 

deze locatie 

wordt vermeld als 

vermeende bron van

asbestvervuiling. Het ondezoek 

resulteert in een feitenrelaas.

Eigen 

onderzoek

Gedeputeerde 

Weber 

gaf 

in 

de bovengenoemde 

vergadering van Provinciale 

Staten 

aan 

dat 

de

provincie 

als eigenaar 

van de Meeslouwerplas 

geïnteresseerd 

is 

in informatie waarmee licht op

deze aangelegenheid 

kan worden 

geworpen. 

Vanuit dit eigenaarschap 

heeft het College de
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opdracht 

gegeven 

een eigen 

ondezoek te 

starten naar de beweringen over asbest. Het

ondezoek is 

uitgevoerd door de 

Eenheid 

Audit en 

Advies 

(EAA).

Voortqano 

van 

h.et 

pndezoek

Een 

eerste concept van het feitenrelaas is voorgelegd 

aan 

bij dit ondezoek betrokken 

partijen.

De 

EAA is momenteel nog in 

afwachting 

van 

een 

reactie van 

één 

(externe) 

partij. 

Het

commentaar van 

de andere 

partijen 

is 

reeds verwerkt 

in 

het concept-feitenrelaas.

De EAA verwacht 

in de week van 15 

juli 

het commentaar van de externe 

partij 

te ontvangen 

en te

verwerken. Aansluitend zal het 

concept-feitenrelaas  

voor 

commentaar 

worden 

toegestuurd aan

                   ln 

de 

week van 

22 

juli 

hoopt de EAA 

- 

afhankelijk 

van zijn mogelijkheid 

om 

in

de vakantieperiode 

te 

reageren 

- 

het feitenrelaas 

definitief te maken en op te 

leveren 

aan haar

opdrachtgever.

Hoogachtend,

Staten van Zuid-Holland,

drs. H.M.M. Koek 

drs.
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