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Reneman: onrust in Badhoevedorp en Nieuwemeer
onnodig
vrijdag 29 januari 2016, 12:40 | Van de redactie
HOOFDDORP De onrust die in Badhoevedorp en Nieuwemeer is ontstaan over het afgraven van een
dijklichaam tussen de A9 en de golfbaan is onnodig. Dat zei wethouder Derk Reneman donderdag
tijdens het Vragenuur in de gemeenteraad op mondelinge vragen van Een Haarlemmermeer en
GroenLinks.
De dorpsraad in Badhoevedorp en de buurtvereniging Nieuwemeer luidden afgelopen week de noodklok
over de graafwerkzaamheden. Volgens de critici dreigde een milieuramp omdat het graafwerk een risico
zou zijn voor een perswal naar een voormalige zandwinput dat is gevuld met zwaar chemisch afval.
Hierdoor zou het grondwater in het gebied zwaar vervuild kunnen raken.
Fractievoorzitter Hans Spijker van Een Haarlemmermeer stelde er donderdag mede namens GroenLinks
vragen over aan het college. Volgens hem is de onrust nog groot onder bewoners.
Wethouder Reneman reageerde dat dit niet nodig is. Volgens hem is inmiddels uit onderzoek gebleken
dat de put met chemisch afval geen risico is. De wethouder gaf toe dat het weliswaar om een
conceptrapport gaat, maar het definitieve rapport zou dezelfde conclusies trekken.
Fractievoorzitter Nicole Mulder van GroenLinks vroeg zich af waarom er geen vergunning is aangevraagd
voor het afgraven van de dijk. Volgens wethouder Reneman was het niet verplicht om voor dit karwei een
vergunning aan te vragen. De wethouder ontkende dat de uitkomsten van het onderzoek niet goed zijn
gecommuniceerd met inwoners van Badhoevedorp en Nieuwemeer.
De antwoorden van Reneman hebben de dorpsraad en buurtvereniging niet gerust kunnen stellen.
Volgens hen staan er fouten in het onderzoek. De onrust in Badhoevedorp en Nieuwemeer is daarmee
nog niet verdwenen.
Opmerking Erik Hoogenboom
Als je de bron documenten selecteert naar wat het best past bij het gewenste resultaat, lijkt ons dit een
FOUTE benadering. Indien er gebruik gemaakt was van het 5 delige DHV rapport sept. 1995 had de
wethouder beter geweten. Tevens had duidelijk geweest dat de gevolgde procedure niet juist is en er wel
degelijk aanvullende vergunningen noodzakelijk zijn.
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