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Nieuwemeer, 24 januari 2016 
 
Betreft : Grote zorgen, Milieu risico´s ivm graafwerkzaamheden Dijklichaam 
 
Geachte wethouder en college B&W Gemeente Haarlemmermeer, 
 
Naar verschillende overleggen, met betrokken partijen zijn onze zorgen helaas niet weggenomen, 
hopelijk kunt u hier iets aan doen. 
 
Het gaat hierbij om de risico´s direct verbonden aan de deze week startende graafwerkzaamheden 
aan het Dijklichaam langs de Golfbaan en A9 thv Nieuwemeer. ivm de omlegging A9. 
Volgens de aannemer/uitvoerder CBB en RWS valt het e.e.a. binnen de overkoepelende vergunning 
TraceBesluit en er is overleg geweest met Rijnland. 
 
Maar; 
Er is hier spraken van een Dijklichaam met als functie bescherming van de nog meer dan 100 jaar 
instabiele voormalige zandwinput (Milieuput). Het zeer uitgebreide Waterhuishoudingsplan* opgesteld 
door Oranjewoud is zeer duidelijk over het noodzakelijke beheer, controle en extra vergunningeisen in 
verband met de zware aanwezige vervuiling. 
 
Herhaaldelijke verzoeken de afgelopen jaren tijdens verschillende gemeentelijke overleggen om een 
aanvullend onderzoek te laten uitvoeren, gekoppeld aan dit Oranjewoud rapport alvorens de risico 
volle graafwerkzaamheden aan te vangen hebben helaas nog tot niets geleid. 
 
Onze vragen zijn: 
 Bent u zich bewust van de voorliggende milieu risico´s en het ontbreken van de gevraagde en 

noodzakelijke onderbouwing in de vorm van een supplement op het Oranjewoud rapport ter 
verdediging van de zeer grote milieu risico´s ? En waar is de noodzakelijke 
ontgrondingvergunning van de provincie Noord Holland zoals aangegeven in het rapport ? 

 
De stabiliteit is al eerder zwaar onder druk komen te staan, door de buiten het aangehaalde rapport 
extra opgebrachte 300.000 ton klasse 1 grond en de daarna nog extra opgebrachte gronden tbv 
terrein vormgeving voor de Golfterrein en veilige afdekking van de voorgenoemde klasse 1 gronden. 
 
 Kunt u er voor zorg dragen dat wij de afgesproken bodembemonstering- en percolatorpomp 

debiet rapporten van de afgelopen jaren en toekomst ter inzage krijgen om ons een beeld te 
vormen van het beoogde en behaalde beheer van deze zwaar vervuilde zandwinput in onze 
achtertuin? 

 
Als verantwoordelijk wethouder en gemeenteraad bent u de enige die voor aanvang van de 
graafwerkzaamheden kan toe zien op een juist pakket van maatregelen/onderzoeken ter voorkoming 
van een dreigend niet te overzien milieu risico. 
 
Vertrouwende op uw medewerking. 
 
Hoogachtend, 
 
Het Bestuur & VROM Cie Buurtvereniging Nieuwemeer 
 
 
Bronvermelding 
* Waterhuishoudingplan Golfterrein Nieuwe Meer te Schiphol projectnr. 140418 – januari 2005 


