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Met deze brief informeren wij u over een tweetal recent naar voren gekomen ontwikkelingen met

betrekking tot de Meeslouwerplas (MLP) in recreatiegebied Vlietland. Het gaat hier om nieuwe

ontwikkelingen ten opzichte van het al lopende onderzoek door de Eenheid Audit en Advies naar

de mogelijke verwerking in de MLP van asbesthoudende bagger uit de Ringvaart

Haarlememermeer.

De eerste ontwikkeling betreft een door het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland)

geconstateerde overschrijding van grenswaarden voor de waterkwaliteit in de MLP. Rijnland is op

dit punt bevoegd gezag en komt binnenkort met een formeel standpunt. Gelet op de actualiteit

willen we u wel alvast informeren over deze ontwikkeling.

De tweede ontwikkeling betreft een bij de provincie binnengekomen melding betreffende een

vermeende illegale stort van accu’s in de MLP.

Alvorens in te gaan op deze ontwikkelingen volgt hieronder een korte beschrijving van de context.

Context

In het kader van het project Herinrichting van de MLP worden de in het verleden bij de

zandwinning te steil uitgegraven oevers gestabiliseerd door het inbrengen van baggerspecie en

grond. Het werk is gestart in 2010 en is als gevolg van het wegvallen van aanbod in 2014

stilgevallen. Tot dat moment is er ca. 850.000 m3 baggerspecie en grond in de MLP verwerkt.

In 2018 zijn de werkzaamheden weer hervat. Voor het stabiliseren van de oevers wordt nu

materiaal gebruikt dat vrijkomt bij de aanleg van de Rijnland Route (RLR). Het gaat daarbij om

per pijpleiding (hydraulisch) aangevoerd zand uit de boortunnel en per schip aangevoerde grond

uit de verdiepte ligging aan de A44 zijde.

Het recreatiegebied Vlietland met de daarin gelegen MLP is eigendom van de provincie. De BAM

is voor de provincie de contractpartij en vergunninghouder die de herinrichting uitvoert. Rijnland is

het bevoegde gezag voor vergunningverlening en handhaving. Zij verleent na toetsing van de
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milieuhygiënische informatie toestemming aan de BAM voor het verwerken van partijen grond en

zand.

Overschrijdingen waterkwaliteitsmonitoring

Op grond van de watervergunning worden door de BAM maandelijks metingen uitgevoerd en

overlegd aan Rijnland. Een op 10 september jl. uitgevoerde meting liet een overschrijding zien

van de actiewaarden voor chroom en zuurstof en van de signaalwaarden voor nikkel, zink en

fosfor. Op verzoek van Rijnland zijn door de BAM aanvullende metingen uitgevoerd. De

resultaten van deze extra metingen laten een overschrijding zien van de actiewaarden voor

koper, zink en zuurstof en een overschrijding van de signaalwaarden voor chroom en fosfor.De

komende week zal Rijnland schriftelijk een formeel standpunt kenbaar maken over de

geconstateerde overschrijdingen. Er is geen reden aan te nemen dat de geconstateerde

overschrijdingen worden veroorzaakt door de RijnlandRoute(RLR). De door de RLR

aangeboden partijen grond en zand worden vooraf uitvoerig geanalyseerd en door Rijnland

getoetst. Er zijn daarbij geen stoffen aangetroffen die de overschrijding van de signaal- en

actiewaarden voor de waterkwaliteit in de MLP kunnen verklaren.

Op ons verzoek heeft Rijnland vooruitlopend hierop ambtelijk meegedeeld dat de volgende

conclusies en acties onderdeel zullen uitmaken van dit formele standpunt:

 Rijnland vermoedt dat opwoeling van eerder op de bodem aangebracht materiaal door

de hydraulische aanvoer van grond de oorzaak is van de verhoogde waarden.

 Rijnland vraagt van BAM om een nadere analyse van dit fenomeen en mogelijke

maatregelen om de gevolgen te beperken.

 Rijnland deelt mee dat de geconstateerde overschrijdingen van de actiewaarden geen

gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier.1

 Er is aanvullende monitoring(door BAM) nodig van de waterkwaliteit op meerdere

locaties in de MLP, met als doel het beter kunnen lokaliseren van de bron van de

verhoogde concentraties.

 In afwachting van de resultaten van het aanvullende onderzoek kunnen de

stabiliseringswerkzaamheden worden voortgezet.

Wij wachten de resultaten af van het aanvullende onderzoek en de nadere standpuntbepaling van

Rijnland daarover. Overschrijding van actiewaarden kan voor Rijnland aanleiding vormen het

verwerken van grond en zand (tijdelijk) te staken.Wij zullen als eigenaar van de MLP de

ontwikkelingen op de voet volgen en als daar aanleiding voor is actie ondernemen en u

informeren.

1
De signaal- en actiewaarden zijn gebaseerd op de ecologische effecten op de meest kwetsbare waterorganismen

en daarmee veel strenger dan de risicogrens voor het gebruik als zwemwater.
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Melding accu’s

Op dinsdag 1 oktober is een melding binnengekomen van een vermeendeillegale stort van

accu’s in de MLP. Deze accu’s zijn door de melder (en getuige) waargenomen in een schip met

grond toen deze de brug doorvoer die toegang geeft tot de MLP. Deze gebeurtenis heeft zich

afgespeeld in juni 2018 en is destijds gemeld bij Staatsbosbeheer(SBB). Op dat moment is deze

melding door onbekende oorzaak niet door SBB in behandeling genomen. Door een recente

uitzending van Zembla waarin ook de verontdieping van de MLP werd genoemd, heeft de melder

zich wederom tot SBB gewend. SBB heeft vervolgens deze melding doorgeleid naar de

projectleider bij de provincie voor de herinrichting van de MLP.

Omdat het hier gaat om een potentieel milieudelict heeft de melder op ons verzoek recent alsnog

aangifte gedaan bij de politie, die heeft besloten nader onderzoek te doen. In afwachting van de

resultaten van het politieonderzoek nemen wij als eigenaar van de MLP de melding uiterst

serieus. Zodoende hebben wij de BAM in onze rol van opdrachtgever verzocht te onderzoeken op

welke locaties in juni 2018 grond is verwerkt in de MLP en of met behulp van een radarscan

bodemvreemd materiaal zoals accu’s kan worden gedetecteerd.

Op basis hiervan kan worden besloten tot nadere actie waaronder het mogelijk verwijderen van

de accu’s.

Vervolg

Zodra nadere informatie bekend over bovenstaande ontwikkelingenzullen wij u aanvullend

informeren. Ook zullen wij de gebiedspartijen in Vlietland actief over deze ontwikkelingen

informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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