


onderdeel uitmaakte van de analyse. Enkele raadsleden hebben op grond hiervan vragen gesteld aan ons college. Wethouder Reneman heeft toen aangegeven dat het rapport van 
Antea Group nog niet definitief was en dat er ruimte was om te vragen of het DHV rapport als referentie opgenomen is, dan wel kon worden. Deze vraag hebben wij uitgezet bij Antea 
Group en dat heeft geresulteerd in een aanvullend memo, welke is bijgevoegd. Hun conclusie is dat het rapport van DHV uit 1995 geen invloed heeft op de conclusies uit hun rapport 
van 27 januari 2016. Wij hopen dat hiermee uw zorgen definitief zijn weggenomen.

In mijn laatste e-mail heb ik u ook aangegeven dat wij u zouden informeren op het moment dat de bevindingen van de Omgevingsdienst NZKG gereed zouden zijn. Zij zijn door 
enkelen van u benaderd en zij zullen daar formeel nog op reageren. Vooruitlopend daarop kan ik u al wel melden dat zij ook tot de conclusie gekomen zijn dat werkzaamheden van 
CBB geen invloed hebben op de stabiliteit van de voormalige zandwinningsput en dat de daarvoor benodigde vergunningen en ontheffingen aanwezig zijn.

Ik meen hiermede te hebben voldaan aan de gemaakte afspraken en de toezeggingen die ik als voorzitter van het overleg op zowel 8 december 2015 als op 13 januari jl. heb gedaan. 
De conclusie uit de onderzoeken luidt dat de put beschikt over voldoende stabiliteit die door de afgraving van een deel van het zandlichaam in geen enkel opzicht zal verminderen. 
Ook uit de drie door Tauw sinds 2004 verrichte onderzoeken van het grond- en oppervlaktewater is gebleken dat verontreinigingssituatie nagenoeg gelijk is gebleken en dat de situatie 
stabiel is. Dit (concept)rapport heb ik ook voor u bijgevoegd.
Alle inzet is erop gericht geweest om de zorgen die zijn geuit weg te kunnen nemen, daartoe dank ik alle betrokkenen voor hun bijdrage en inzet. 

Zoals eerder geschreven zal het onderwerp fietspad nader aan de orde komen.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Haarlemmermeer

Matthie Vermeulen
Cluster Gebieds- en Relatiemanagement
Gebied Haarlemmermeer Noord
Sloterweg 22, 1171 CR  Badhoevedorp
Postbus 250,  2130 AG Hoofddorp
Aanwezig maandag t/m donderdag
@        023  567 3517   06  20 41 37 68  b.g.g.  0900 1852

@ Matthie.Vermeulen@haarlemmermeer.nl
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Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Haarlemmermeer sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending 
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Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. 

Gemeente Haarlemmermeer staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is 
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