
 

 

Geachte drs M.F.U. ter Horst MRE, 

 

Dank voor uw bericht. 

 

Ik begrijp dat u geen enkele aanleiding heeft aan te nemen dat er vervuiling plaats vindt! 

Het zij zo! 

 

Maar ik maak uw opmerkzaam dat; 

• In de bijlage is nergens te vinden waar en hoe de monsters zijn genomen 

- De inbreng van de Haarlemmermeer is puur op afstand, het werk is gedelegeerd. 

- De verantwoordelijkheid lijkt ergens te zweven bij Rijnland of het onderzoek bureau of 

de monsternemer wie dat ook moge zijn? 

• Doordat monsterneming onvoldoende transparant is gedaan; 

- Is contra-expertise niet mogelijk 

- Bouwt deze wijze van werken niet aan vertrouwen; had bewoners er gewoon bij 

betrokken! 

• In voorgaande rapportages is gewag gemaakt van vervuiling in grondwaterstromen 

- Echter omdat het uitloop plaatsvindt naar industriegebied is dat niet van belang, in geval 

van wonen zou dit uit den boze zijn. 

• Nu lijken slechts oppervlakte monsters genomen 

- De vervuiling van grondwaterstromen is en wordt niet gemonitord 

• Er is door de Nieuwemeer verzocht om een periodiek protocol om vervuiling te monitoren 

- Op dit verzoek wordt geen enkele toezegging gedaan 

 

Mijn conclusie is dan ook dat ik de wijze van werken anders had geregeld. 

Een protocol om mogelijke vervuiling vanuit de put periodiek te monitoren als vervolg op die 

werkwijze zou wenselijk zijn geweest. 

Om daarmee meer inzichtelijke rapportages te bewerkstelligen welke transparant zijn voor burger en 

politiek. 

 

U op de hoogte gesteld hoe ik uiteindelijk het resultaat evalueer van onderzoek achteraf. 

Hoe dit zover heeft kunnen komen, en de wijze waarop is gecommuniceerd in 2015 blijf ik bij mijn 

mening dat die onder de maat is geweest. 

Dat geldt dan voor het fietspad en hoe de verbreding vorm heeft gekregen. De Raad is toegezegd om 

alsnog een fietspaadje mogelijk te 

maken, echter door de wijze van informatievoorziening, in een laat stadium, en handelen is dit 

compleet gefrustreerd. 

Als ik u in een vergadering heb geschoffeerd, excuses, maar niet voor de inhoud van mijn betoog! 

 

Vertrouwend u op de hoogte te hebben gesteld van mijn mening, 

 

Met vriendelijke groet Jan Jacobse 

 

 


