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Datum 17 mei 2017   

Onderwerp Raadsvragen GL inzake Glipperweg 4, Heemstede  

 

 

Door de fractievoorzitter van GroenLinks Heemstede, de heer De Zeeuw, zijn bij e-mail van 

15 mei 2017 vragen gesteld aan de wethouder Nieuwland. De gestelde vragen gaan over de 

Glipperweg 4 te Heemstede, specifiek de aldaar opgerichte baggerdepots. Hieronder zijn de 

vragen opgenomen inclusief beantwoording: 

1. Overweegt de gemeente de 0 norm van toepassing te verklaren voor een manege? 

Wij adviseren de gemeente (de) manege(s) niet als ‘gevoelige functie’ te kwalificeren, 

overeenkomstig de vigerende Nota bodembeheer. De logica achter de kwalificatie ‘gevoelige 

functie’, is dat deze wordt gebruikt voor die functies waar intensief (hand-mond)contact door 

kinderen en/of volwassenen met de bodem plaatsvindt, zoals moestuinen, speelterreinen of 

bij scholen. Op maneges vindt dit contact in beginsel niet plaats. Daarnaast zou kwalificatie 

van maneges als gevoelige functie hier geen oplossing bieden, nu de baggerspecie op het 

omringende terrein -weilanden- ligt en verspreid zou worden en niet op de manege zelf. Op 

weilanden is in geen geval sprake van intensief contact met de bodem door kinderen of 

mensen. Kwalificatie hiervan als gevoelig terrein is derhalve niet logisch en zou ook 

verstrekkende gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de rest van soortgelijke 

terreinen in de gemeente Heemstede. 

 

2. Gaat de gemeente zelf handhaven om te zorgen dat de bagger die nu illegaal in 

depot ligt verwijderd wordt? 

Op dit moment is Provincie Noord-Holland nog druk doende om inzake de Glipperweg 4 met 

zowel de heer MacDonald als overige betrokken partijen tot een oplossing te komen voor de 

ontstane situatie. Gemeente Heemstede wordt over de voortgang hiervan geïnformeerd en 

bekijkt welke rol zij in dit proces kan spelen. Handhaving door gemeente Heemstede ligt 

daarom in deze fase niet in de rede. 

 


