Dorpsraad zet vraagtekens bij komst van
vervuilde grond naar Park 21
Nieuw-Vennep – De Dorpsraad Nieuw-Vennep vraagt zich af of het maken
van heuvels in Park 21 een goede reden is om onze waardevolle
landbouwgrond te overdekken met mogelijk vervuilde grond uit
Amsterdam. Moeten inwoners een risico accepteren omdat we een mooier
park willen?
Om in Park21 heuvels te maken heeft de gemeente Haarlemmermeer
extra grond nodig. Deze grond is niet beschikbaar in Haarlemmermeer.
Grond met dezelfde kwaliteitsclassificatie als de huidige grond kost vele
miljoenen euro’s en heeft vanwege het transport nadelige gevolgen voor
het milieu ( C02-uitstoot).
De gemeente denkt de oplossing te hebben gevonden door grond van de
gemeente Amsterdam te gebruiken. Haarlemmermeer ontvangt geld voor
het overnemen van deze grond.
Om import van deze grond mogelijk te maken heeft de gemeente een
Nota voor bodembeheer opgesteld, een zgn. beleidskader voor
grondverzet. Quote uit de nota: Uit economisch oogpunt is de aanwending
van grond van mindere kwaliteit dan Achtergrondwaarde gewenst. Door
deze grond toe te passen in de kernen van aan te leggen parkheuvels
worden (ecologische) risico’s klein dan wel verwaarloosbaar geacht.
Uit de nota over Zorgplicht citeren we:
Deze zorgplicht betekent dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat nadelige gevolgen kunnen optreden als gevolg van een
toepassing, maatregelen moet nemen om verontreiniging te voorkomen of
zoveel mogelijk te beperken (artikel 13 Wet bodembescherming). Wanneer
bijvoorbeeld een partij grond vermoedelijk stoffen bevat waarvoor geen
normen zijn vastgesteld of wanneer deze stof(fen) niet in het standaard
stoffenpakket is/zijn opgenomen, moet desondanks voorkomen worden
dat negatieve effecten optreden bij toepassing hiervan. Dit betekent dat de
partij grond op deze stof(fen) onderzocht zal moeten worden alvorens de
partij wordt toegepast. Voorafgaand aan een eventuele toepassing zal ook
de ontvangende bodem op deze stof(fen) moeten worden onderzocht.

De Dorpsraad maakt zich ernstige zorgen over het gebruik van deze grond
voor de aanleg van Park21. In eerste instantie geeft de zorgplicht

handvatten dat we geen vervuilde grond moeten importeren. In tweede
instantie wordt het onder voorwaarden wel toegestaan.
Is de aanleg van heuvels om het park te verfraaien een goede reden om
de goede landbouwgrond in Park 21 te vervuilen met deze grond? Zijn een
paar heuvels in een park ons dat risico waard?
De Dorpsraad vindt het belangrijk dat we goed nadenken over het
importeren van deze grond. Vragen die daarvoor beantwoord moeten
worden:








Wat zijn de gevolgen van neerslag (regen) die zal doorsijpelen door
de nieuwe vervuilde grond en uiteindelijk in het grondwater terecht
zal komen. Wat zijn dan de gevolgen voor ons grond- en
oppervlaktewater? In Park 21 is een moestuin en zullen
recreatieplassen aangelegd worden waar met name onze jeugd zal
vertoeven.
Kunnen we ons veroorloven een inschattingsfout te maken door
vervuilde grond toe te gaan passen in een recreatie gebied?
Weten we wat de gevolgen zijn of welke invloed het heeft op de
geteelde gewassen en onze voedselketen?
Wat zijn de (ecologische) kleine dan wel verwaarloosbare risico’s
zoals in de conceptnota genoemd?
Maken we geen fout door alleen vanuit een economisch oogpunt te
kijken?
Hoe belangrijk zijn de heuvels en zijn er alternatieven?

De Dorpsraad verwacht duidelijke antwoorden op deze prangende vragen.
Zij zijn inmiddels in gesprek met het gebiedsmanagement van de
Gemeente Haarlemmermeer.
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