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Onderwerp

Afronding project Meeslouwerplas incl.
waterbodem, grondwatermonitoring en
visserijonderzoek

Geachte Statenleden,

Graag willen wij u op de hoogte stellen van ontwikkelingen in het project Meeslouwerplas.

Ten eerste is begin september jl. de laatste grond afkomstig vanuit de Rijnlandroute toegepast in
de Meeslouwerplas. Hiermee zijn de oevers aan de landzijde van de Meeslouwerplas weer
stabiel gemaakt. Direct hierna kon hierdoor een pad worden aangelegd langs de oever om het
nieuwe krekengebied heen waardoor dit deel van Vlietland weer toegankelijk is voor de recreant.

Verder willen we u het vervolgproces schetsen voor de afronding van het project
Meeslouwerplas. Voor de verwerking van grond/bagger in de Meeslouwerplas heeft de BAM in
het verleden een vergunning aangevraagd en gekregen bij het Hoogheemraadschap van
Rijnland. De nota bodembeheer Vlietland en het Besluit Bodemkwaliteit stellen randvoorwaarden
aan de herinrichting van Meeslouwerplas. Omdat de allereerste grond is verwerkt op 4 december
2010 en de nota Bodembeheer Vlietland een looptijd heeft van 10 jaar eindigde deze 3 december
2020. Om te beoordelen of de BAM heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden en de
Meeslouwerplas op deze manier geaccepteerd kan worden door het bevoegd gezag Rijnland en
opdrachtgever Provincie Zuid-Holland stelt de BAM een rapportage op. In dit dossier dient de
BAM gegevens van de toegepaste grond en oeveropbouw inzichtelijk te maken en aan te tonen
dat zij voldoen aan de gestelde randvoorwaarden, door het leveren van kwaliteitsgegevens van
de grond, de locaties waar de grond is verwerkt en 3D-metingen van de bodem- en
oeveropbouw, maar ook de gegevens van de oppervlaktewatermonitoring van de afgelopen 10
jaar. In dit proces zal het Hoogheemraadschap ook een oordeel geven of deze gegevens in
voldoende mate aantonen dat de waterbodem voldoet aan haar eisen. We verwachten de reactie
van het Hoogheemraadschap in begin 2021 te ontvangen en zullen u hierover zo spoedig
mogelijk informeren, zodat u dit kunt meenemen in uw oordeelsvorming, dit kan betekenen dat de
aanlevertermijnen niet in acht genomen kunnen worden.
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In de gesprekken over de afronding van het project Meeslouwerplas met de BAM als
opdrachtnemer en het Hoogheemraadschap Rijnland als bevoegd gezag is duidelijk geworden
dat er in het verleden ook afspraken zijn gemaakt over het monitoren van grondwater. Deze
afspraken zijn gemaakt in overleg met Provincie Zuid-Holland als opdrachtgever,
Hoogheemraadschap van Rijnland als bevoegd gezag en de BAM als opdrachtnemer en
verantwoordelijke partij voor de monitoring maar zijn nooit opgevolgd. Het doel van de monitoring
was om de interactie van de te verwerken grond/bagger in de Meeslouwerplas en het grondwater
te kunnen volgen. Het grondwatermonitoringsplan vindt u in de bijlage evenals de
stromingsberekeningen door Deltares waarop het plan is gebaseerd.

Nu duidelijk is dat er geen grondwatermonitoring heeft plaatsgevonden wordt advies ingewonnen
bij specialisten van het Hoogheemraadschap Rijnland en provincie Zuid-Holland over mogelijke
vervolgacties. Wij melden dit aan u en de gebiedspartijen conform het streven naar transparantie
in dit dossier zoals we aan u hebben geschreven in onze brief d.d. 7 januari 2020 met kenmerk
PZH-2019-720504468.

Tot slot heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland op 14 februari van dit jaar een bericht uitgedaan
naar haar leden dat zij de consumptie van zelf gevangen vis uit de Meeslouwerplas afraadde, een
zogeheten negatief meeneemadvies. Dit naar aanleiding van een aflevering in 2019 van Zembla,

“gokken met bagger” over het toepassen van verontreinigde grond in verondiepingsprojecten, (zie
ook de eerder genoemde GS-brief). In deze uitzending is ook de Meeslouwerplas specifiek
benoemd. In vervolg op haar zorgen over de kwaliteit van de vis heeft zij onderzoek gedaan naar
het gehalte arseen in vissen uit de Meeslouwerplas. Omdat het vangen en analyseren van de vis
langer heeft geduurd dan verwacht, zijn de resultaten pas 19 november 2020 met ons gedeeld.
Op basis van het onderzoek heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland het negatieve
meeneemadvies ingetrokken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Monitoringsplan grondwater Meeslouwerplas
- Stromingsberekeningen grondwater Meeslouwerplas
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