Vereniging Vrienden van Vlietland,
Vogelwerkgroep Vlietland,
Werkgroep Milieubeheer Leiden,
Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart,
(organisaties die zitting hadden in de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas)

p.a. Oostvlietweg 49, 2266 GN Leidschendam.

AANTEKENEN!

Leiden/Voorschoten, vrijdag 20 april 2018.

De directie van BAM Infra B.V.,
t.a.v. de directeur, dhr. M.H. Schimmel,
Postbus 63, 2800 AB Gouda.

Betreft:

vordering van de nakoming van de verbintenissen die - met instemming van de opdrachtnemer
(BAM) en onze acceptaties c.q. zoals met ons afgesproken – in een derdenbeding mede ten
behoeve van onze organisaties zijn vastgelegd in de artikelen 2.7.a, 2.8, 2.11, 3.7 en 3.8 van de
“Basisovereenkomst Herinrichting Meeslouwerplas en aanleg geluidswerende voorzieningen”,
die op 26 augustus 2009 werd gesloten tussen de Provincie Zuid-Holland (PZH) en BAM
Wegen B.V. regio West (BAM)
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Geachte directie,
Hierbij gaat onze brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 20 april 2018 waarin we
ook van hen nakoming vorderen van de verbintenissen waarvan hierboven sprake is.
Mutatis mutandis vorderen wij van u als opdrachtnemer van de provincie (en promissor in de
Basisovereenkomst) hetzelfde om dezelfde redenen.
Wij herinneren u er middels deze brief aan, dat wij u in onze brief van 13 februari 2017 al in gebreke hebben
gesteld en dat wij in dezelfde brief de verjaring hebben gestuit van de verplichtingen van Bam Infra B.V. zoals
vastgelegd in overeenkomsten inzake de herinrichting van de Meeslouwerplas en alles wat daarmee samenhangt
(zoals de geluidwerende voorzieningen tussen de A4, Vlietland en de Vogelplas Starrevaart, de stabilisering
van de oevers en verondieping van de Meeslouwerplas, de aanleg van een krekengebied tussen de plas en de
Vliet, de verhoging van de natuur- en recreatiewaarden van de Vogelplas Starrevaart en Vlietland).
Zoals aan het eind van onze hierboven bedoelde brief van 13 februari 2017 ook staat, diende de betreffende
brief gelezen te worden als een schriftelijke mededeling waarmee de verjaring van alle verbintenissen van BAM
Infra B.V. (betreffende de geluid- en zichtwerende voorzieningen c.a.) jegens ons wordt gestuit en (dus) als een
ondubbelzinnige aanzegging in de zin van artikel 3:317, lid 1 BW dat wij al onze rechten ter zake onverkort
handhaven.
Op alle punten bent u tot nu toe in gebreke gebleven: adequate geluidwerende voorzieningen tussen de A4,
Vlietland en de Vogelplas Starrevaart ontbreken nog steeds (wat eens te bezwaarlijker is doordat er intussen
een groot aantal bomen langs de A4 is gekapt), de oevers van de Meeslouwerplas zijn nog steeds niet
gestabiliseerd en de plas is ook nog steeds niet naar behoren verondiept, tussen de Meeslouwerplas en de Vliet
is ook nog steeds geen krekengebied aangelegd en al met al zijn de natuur- en recreatiewaarden van Vlietland
en de Vogelplas dus nog steeds niet verhoogd.
In de recente Nieuwsbrief van de provincie waarnaar in onze hierbij gevoegde brief wordt verwezen staat, dat
in de plannen voor de bijgestelde uitvoering van het project Herinrichting Meeslouwerplas de volgende zaken
zijn afgesproken: 1. De aanpak van alle instabiele oevers; 2. De aanleg van natuurvriendelijke oevers; 3. De
realisatie van het krekenplan. In de Nieuwsbrief staat echter ook, dat het in de eerdere plannen beoogde
geluidsscherm van 3 meter hoog geen deel meer uitmaakt van de bijgestelde uitvoering door BAM.
In de Nieuwsbrief van de provincie staat ook, dat de werkzaamheden zijn gestart in februari 2018, dat begonnen
is met de stabilisering van de oevers aan de Vlietzijde, dat BAM de werkzaamheden aan deze oevers naar
verwachting in de zomer van 2018 zal afronden, dat BAM aansluitend start met de inrichting van het krekenplan,
de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het aanvullen van grond bij de eilanden en dat deze werkzaamheden
naar verwachting eind 2019 gereed zijn. Ongelukkigerwijs klinkt dit meer als hoop en onverbintelijk afwachten
wat er werkelijk gebeurt dan als inspanningsverplichting, laat staan als resultaatverplichting.
Bovendien vinden wij het onaanvaardbaar en/want volstrekt onvoldoende gemotiveerd, dat het in de eerdere
plannen beoogde geluidsscherm van 3 meter hoog geen deel meer uit(maakt) van de bijgestelde uitvoering door
BAM.
Daarom sommeren wij u tot nakoming van alle in de aanhef van deze brief bedoelde verbintenissen, zoals onder
“Conclusie” omschreven in onze hierbij gevoegde brief aan het college van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland. Als u daartoe niet binnen zes weken na dagtekening van deze brief heeft besloten en ons dat besluit
binnen die termijn niet schriftelijk heeft meegedeeld, zullen wij dat als een weigering opvatten en daarnaar
handelen.
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Vanzelfsprekend graag bereid tot nadere toelichting op deze brief, met vriendelijke groet namens de Vereniging
Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de
Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart,

Wim ter Keurs en Ed Krijgsman,

CC

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Zuid-Holland
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