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Nieuwe Meer 15 juni 2022

Onderwerp : Groen en Recreatie Nieuwe Meer, Herbestemming SMG gelden

Geachte heer Heuberger en de Mos en leden van het college B&W,
Naar aanleiding van de uitnodiging van 31 mei 2022 inzake voorgenoemd onderwerp, heb ik
de informatie bijeenkomt op 14 juni bezocht.
Zoals in uw brief 6249854 zie bijlage, de uitnodiging incl. “wensenkaart”, zijn er verschillende
onderwerpen besproken en gepresenteerd, waarover ik de volgende vragen heb, ik heb de
meeste ook al tijdens de avond gesteld, helaas zonder bevredigende antwoorden.

Op grond waarvan is de aanleg van het recreatief fietspad, waarvoor in eerste
instantie het geld beschikbaar is gesteld niet meer mogelijk ?
In het erfpachtcontract Golfbaan / SADC / Gemeente en het BP Nieuwe Meer 2007 zijn
duidelijke afspraken gemaakt waaraan het plan voldoet. Tevens heeft U in het vernieuwde
BP Nieuwe Meer de bestemming van het beoogde dijklichaam laten wijzigen van Groene As
/ Ecologische zone naar “Sport en Recreatie”, met als reden het mogelijk houden voor
realisatie van het recreatieve Fiets-/voetpad.
Op vragen van mijn kant dat dit gedaan zou zijn om de illegaal aangelegde werk- / transsport
weg aangelegd voor en door de Golfbaan te legaliseren is negatief gereageerd. Dit past zeker
niet binnen de Ecologische bestemming. Een voorstel voor eventueel gecombineerd gebruik
is als oplossing niet serieus bekeken, maar nog steeds een oplossing.

De door de bewoners ingediende punten :
Ideeën Domeinen terrein / Batterij (Trim- & Speel toestellen, Bankjes hoog en laag,
Insecten hotel etc.) :
Een deel van de ideeën op de locatie Domeinen terrein / Batterij, blijven onduidelijk/onzeker
ivm de eigendoms- / gebruiksrechten van dit terrein, wel werd als geruststellende actie
gemeld dat de gemeente gaat kijken dit terrein aan te kopen. Dit laatste is een niet
realistisch voorstel, omdat de huidige pachter een zeer langdurig pachtrecht heeft, maar
geen onderhoud pleegt, maar ook omdat het terrein een aantal jaar geleden is opgehoogd
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met zwaar vervuilde grond. Dus overdracht/aankoop met een schoon grond verklaring lijkt
mij onmogelijk. En het rijk, eigenaar van dit terrein verkoop percelen behorende bij de
Stelling van Amsterdam zelden tot niet.
Ideeën voor en/of in de Bovenlandjes (Bankjes hoog en laag, Insecten hotel etc.)
Vele leuke ideeën zijn hiervoor ter spraken gekomen, maar de SMG gelden lijken mij hier
niet voor bedoeld, om de volgende redenen; het inrichtingsplan gemaakt door Royal
Haskoning dd 16 december 2012 is nimmer afgemaakt, maar kent ook een (te) groot aantal
beperkingen tevens zijn de gronden van SADC, zie voorgemeld rapport. Financieren van niet
uitgevoerde werkzaamheden lijken mij niet een juiste bestemming.
Wandelroute / Mozaïektegels
Een leuk idee, van een bewoonster, maar dit staat gepland langs het deel van de
Nieuwemeerdijk, waar een 50 km/h regime geldt, niet erg veilig. En is niet gepland in de
buurt van de indienden bewoonster. Voorstel is; verplaats dit naar het deel binnen de
“Fietsstraat” en verdeel dit over meerdere stukken. En gelet op de zeer slechte staat van het
trottoir, lijkt me dit een plan vallend onder (achterstallig) onderhoud. Dus voornamelijk te
betalen uit een ander potje dan de SMG gelden.
Steigers en waterkant inrichting
Vele leuke ideeën, waar over de locaties nog veel onduidelijk is, mede doordat een groot
deel van de Nieuwemeerdijk niet eens op de wensen kaart staat. Tevens zijn de ideeën
“ingehaald door de tijd” en vallen deze, onder het nieuwe plan “Ringvaart Recreatie
aantrekkelijke maken” en lijken mij de SMG gelden ook hier niet voor bedoeld.

Door de gemeente voorgestelde ideeën :
Over deze 3 ideeën werd gesteld dat dit al door het college is vastgesteld, ik zie hier graag de
stukken van te gemoed. Immers de benodigde SMG gelden zijn van en voor Nieuwe Meer en
lijken mij onder een ander potje te vallen. Tevens zie ik graag de betrokkenheid van de
bewoners van Nieuwe Meer bij deze besluitvorming. Het bestuur van de Buurtvereniging
Nieuwe Meer heeft immers een besluit recht, zonder raadpleging van haar leden tot 5000
euro volgens haar eigen statuten.
Ecologische verbinding Ringvaart – Groene As.
De ontwerp/plan tekening hiervoor was duidelijk, maar de locatie was niet op de aanwezige
presentatie middelen zichtbaar. Ik verwacht dat dit thv de eerste drempel na de loswal is thv
nummer Nieuwemeerdijk 458.
Het maken van de aansluiting voor de Groene As, behoord betaald te worden uit de
financiën bedoeld voor de Groene As, dus niet de SMG gelden. Tevens wordt deze
aansluiting nutteloos als de lopende vergunning aanvraag voor de aanleg van het
Zonnepanelenpark door de Golfbaan geeffectueerd word, hiermee wordt het vervolg van de
ecologische verbinding volledig afgesloten/doorsneden.
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Uitbreiding wandelnetwerk vanaf Badhoevedorp naar de Ringvaart langs de A4
Dit lijkt mij een zeer goed, mooi en wenselijk plan gelet op het huidig door gebruik
gecreëerde pauwe paadje, ik zou zeggen doen. Maar dit betreft RWS gereserveerde grond
en is onderdeel van de ecologische verbinding zone aan Badhoevedorp zijde en hiermee
vallend onder het financiële potje van 6.03 milj. SMG voor Badhoevedorp/ Groene As, zie
“Ontbinding convenant” zie bijlage.
Voetpad langs de Oude Haagseweg
Hiervoor is het trace gepland wat de ontsluitingsweg voor het perceel van de Driving Range
van de Golfbaan betreft, Nieuwemeerdijk 225 en is dus van de Golfbaan, die dit weggetje
niet onderhoud, waardoor je er ook bijna niet meer gelopen kan worden.
Als de Golfbaan dit weggetje onderhoud en dus begaanbaar houdt, wordt hiermee dit idee al
gerealiseerd. Dit is mede noodzakelijk omdat dit de enige officiele ontsluiting is voor Driving
Range, dus ook voor hulpdiensten. Door een illegaal aangelegde aansluiting op de Oude
Haagseweg denkt en vindt de Golfbaan dit niet meer noodzakelijk. Hierbij dus gelijk het
verzoek aan deze illegaal aangelegde ontsluiting (in- en uitrit) een einde te maken, mede ivm
de gevaarzetting ivm de HOV Busbaan en het Hoofdfietspad / route richting Zuid As en het
pas geopende Fietspad door de knoop A9 / A4.

Verder ;
Ik en met mij veel van de aanwezige werden blij verrast door de plannen met ons Buurthuis
Rehoboth en de uitgesproken ambitie van de wethouder hier mogelijk een ton voor
beschikbaar te stellen.
De hierover gepresenteerde uitleg en kanttekeningen begreep ik niet, onder anderen moest
er gesproken worden over een subsidie, ipv gebruik van SMG gelden, lijk me niet erg.
Dit omdat het buurthuis Rehoboth een particulier bezit zou zijn en hierdoor een upgrade
niet betaald zou kunnen worden uit de SMG gelden. Hoezo ?
Volgens mij is het Buurthuis Rehoboth een verenigingsbezit waarvan 85% van de bewoners
lid en mede eigenaar zijn en het toekomst bestendig-, vergroenen- en geluid geïsoleerd
maken van dit buurthuis valt juist volledig binnen de criteria van SMG, zie andere
voorbeelden in de polder, o.a. elektrisch pontje om Thee Huis Akkermolen bereikbaar te
maken. De mogelijk extra kosten ivm de door het als Gemeentelijk monument bestempelen
van het voorgebouw van Rehoboth, zijn goed te voldoen uit het ruime SMG budget.
Uiteraard zal binnen deze plannen ook de tuin en directe omgeving meegenomen kunnen
worden.
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Totslot
Het als nog realiseren van het Recreatieve Fiets-/voetpad langs de Golfbaan, lijkt mij de
beste oplossing.
Mocht dit niet mogelijk blijken dan verzoek ik u een schriftelijke reactie op voorgenoemde
punten en een stand van zaken tav de SMG gelden, zoals tijdens de presentatie even snel
voorgerekend zouden de SMG gelden 1.079 milj. vanaf 2013 minimaal gegroeid moeten zijn
met 260.000 euro, hiervan zouden alle nu voorgestelde bewoners ideeën muv Rehoboth al
gerealiseerd kunnen worden.
Buurtschap Nieuwe Meer heeft 3 Start- en landingsbanen over haar dak, te weten de
Buitenveldert baan 27-09, Schiphol Oostbaan 22-04 en steeds vaker gebruikt de Kaagbaan
24-06. Dit lijkt mij redenen genoeg de gelden SMG speciaal en volledig voor de inwoners in
te zetten in de geest van Stichting Mainport en Groen en de beschrijving in het
Ontbindingsconvenant.
Ik zie uw reacties met belangstelling te gemoed en wordt graag op de hoogte gehouden van
eventuele raadsbesluiten en/of overleggen tav deze SMG gelden.
Waarna ik me zal beraden over eventueel te nemen juridische vervolg stappen.

Met vriendelijke groet,

E. Hoogenboom
Nieuwemeerdijk 366
1171 NW Badhoevedorp
Tel. 06 27 27 1958
E.mail ehoogenboom@quicknet.nl

PS Zoals waarschijnlijk bekend ben ik al vanaf 2007 BP Nieuwe Meer bezig met de SMG
gelden, samen met de toenmalige VROM cie leden Dhr. C. Rijnsburger, helaas overleden en
F.L. Buijs zijn gezondheid laat het niet meer toe nog energie in dit onderwerp te kunnen
steken. Een bevredigende oplossing is hierom meer dan wenselijk

Bijlagen :
Complete Uitnodiging voor 14 juni 2022 Informatie bijeenkomst Groen en Recreatie Nieuwe Meer
Voorblad Herinrichtingplan Bovenlandjes als schakel in de Groen As - Royal Haskoning dd 16 december 2012
Voorblad Ontbinding convenant Stichting Mainport en Groen en liquidatie Mainport en Groen dd 11 mrt 2014
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Aan de bewoner(s) van
Nieuwemeerdijk 366
1171NW Badhoevedorp

Postbus 2%
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Taurusavenue 100
Hoofddorp

Telefoon 0900 1852
Faxnummer 023 563 95 50

Cluster

Contactpersoon

Telefoon

Projecten
De heer J. de MOS
0900 1852

Verzenddatum

31 mei 2022

Uw brief
Ons kenmerk

6249854

Bijlage(n)
Onderwerp

--

Uitnodiging informatiebijeenkomst Groen en Recreatie Nieuwe Meer

--

-.

- -

Beste meneer, mevrouw,
U krijgt deze brief omdat u in Nieuwe Meer woont. Wij nodigen u uit voor een
informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Nieuwe Meer. Deze bijeenkomst gaat over de
voorstellen voor plannen voor Groen en Recreatie in Nieuwe Meer.

Ideeën opgehaald voor Groen en Recreatie
Vorig jaar ontving u van ons een brief. Daarin vroegen wij om ideeën of plannen voor Groen en
Recreatie in Nieuwe Meer. Het geld voor de uitvoering van deze ideeën komt van de voormalige
Stichting Mainport en Groen (SMG).
Informatiebijeenkomst: presentatie van de plannen
Om u te informeren over hoe het verder gaat, is op dinsdag 14 juni om 19.30 uur een
informatiebijeenkomst in buurthuis Rehoboth.
Informatiebijeenkomst Groen en Recreatie Nieuwe Meer
Datum: Dinsdag 14 juni
Plaats: Rehoboth, Nieuwemeerdijk 294
Tijd: 19.30 uur
Waarover gaat het?
Bij deze bijeenkomst vertellen we u welke ideeën uitvoerbaar zijn. Ook melden we hoe het staat
met de vraag of er geld kan komen voor het opknappen van buurthuis Rehoboth. En we
vertellen u graag waar we het geld dat over is, later aan willen besteden.
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Herinrichting van de Bovenlandjes als schakel
in de Groene As
Toelichting schetsontwerp

Schiphol Real Estate
16 december 2011
Definitief rapport
9W5486B0

gemeente

Haarlemmermeer

Nota van B&W
onderwerp Ontbinding convenant Mainport en Groen en liquidatie stichting Mainport en Groen
Portefeuillehouder J . J . N o b e l
Collegevergadering 11 m a a r t 2 0 1 4

inlichtingen Martin Sulman ( 023 567 64 04)
Registratienummer

2014.0010291

Samenvatting
Wij stemmen in met de liquidatie van de Stichting Mainport en Groen (SMG), alsmede het
ontbinden van het convenant Mainport en Groen. Hiermee voldoen wij aan de afspraken
over de afwikkeling van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) (Raadsvoorstel
2013.0030720).
Voor de afronding van de PASO afspraken en voor de realisatie van Park21 ontvangen wij
een bedrag van € 3.546.000 van de stichting Mainport en Groen. Daarnaast nemen wij de
lopende projecten en de bijbehorende budgetten van de stichting over, waarbij wij het
risicobudget van de stichting van ca. € 1,8 min. krijgen overgedragen. Indien zich risico's
voordoen die dit risicobudget te boven gaan, treden provincie Noord-Holland en gemeente
met elkaar in overleg. Met de provincie Noord-Holland is afgesproken dat van dit bedrag
€1,2 min. wordt achtergehouden voor een periode van twee jaar, voor het opvangen van
eventuele risico's uit eerdere projecten van de stichting. Het bedrag dat na deze periode en
na afwikkeling van lopende zaken overblijft, wordt verdeeld over de projecten Park21 en de
groene buik (zuidrand) van Badhoevedorp (Groene AS), voor elk 50 %.
Wij worden de houder van het archief en de administratie van SMG voor de daarvoor
wettelijk vastgestelde termijnen als gevolg van lopende (Europese) subsidievoorwaarden.
Inleiding en context
In 1996 is het convenant Mainport en Groen ondertekend. In het convenant zijn diverse
zaken en projecten geregeld die verband houden met de inpassing van de Polderbaan in het
polderlandschap. Als uitvoeringsorganisatie is de stichting Mainport en Groen opgericht. Het
bestuur bestaat uit 3 personen: respectievelijk uit het college van Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Holland, uit het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Haarlemmermeer en uit de directie van de NV Luchthaven Schiphol afgevaardigd.
Inmiddels is het grootste deel van de doelstellingen gerealiseerd en zijn afspraken gemaakt
over afronding van de laatste projecten.
Het convenant Mainport en Groen is destijds opgesteld met het doel eindig te zijn, nadat de
doelstellingen van het convenant zijn gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de stichting Mainport
en Groen. Met de beëindiging van convenant en stichting vervallen de monitoringsafspraken
over de in stand houding van de gerealiseerde projecten.
De gerealiseerde en in uitvoering zijnde projecten, zijn/worden in eigendom en beheer
overgedragen aan de uitvoeringsinstanties. Van de aangelegde recreatiegebieden is het

