
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer. 

Griffie@haarlemmermeer.nl

Haarlem, 1 mei 2019

Betreft de voorgenomen plannen voor de realisatie van een bio-energie installatie.

Geacht college,

Met afgrijzen heeft de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder kennisgenomen van het voornemen om op 
het bedrijventerrein De Nieuwe Liede een bio-energie installatie te realiseren. Als criteria voor ons 
ongenoegen en wantrouwen gelden de volgende feiten:

De woonwijk Parkwijk-Zuiderpolder bevindt zich in het zogenaamde "Vieze Vierkant". Het 
"Vieze Vierkant" wordt begrensd door de volgende autowegen, die stuk voor stuk voor een 
ongezond leefklimaat zorgen: de A9, de A200, de A205 en de Prins Bernhardlaan. 
Parkwijk-Zuiderpolder bevindt zich vrijwel onder de Polderbaan, waarbij naast vaak ernstige 
geluidsoverlast ook de uitstoot van fijnstof, C02 en kerosine (bij nevelig weer "gewoon" te 
ruiken) voor een ongezonde leefsituatie zorgt.
Parkwijk-Zuiderpolder in het bijzonder - en Haarlem-Oost in algemene termen - is in 
angstige afwachting van de uitkomsten van het TNO onderzoek naar ultra-fijnstof. Van die 
uitstoot is officieel nog niets bekend, maar te vrezen valt dat Haarlem-Oost, het noordelijk 
gedeelte van de gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen 
een vervelende verrassing te wachten staat.
De overwegende westenwinden zorgen voor fijnstof en C02 in de lucht boven ons leefgebied 
van onder meer Tatasteel. Daarnaast zorgt ook de Noordzee voor een aanmerkelijk deel van 
de fijnstofbedreigingen.
De (voormalige) gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer hebben 
de randen van hun eigen gebied opgezocht om diverse afvalputjes bij elkaar te brengen en te 
positioneren aan de oostkant van Haarlem, direct naast de woonwijken Parkwijk- 
Zuiderpolder. Het gaat hier om de bedrijventerreinen PolanenPark en De Nieuwe Liede die 
beiden bedrijven in de hoogste milieu categorieën (lees: de meest vieze bedrijven) 
huisvesten. Niet erg collegiaal en zorgzaam voor de buren....
De oorspronkelijke "Groene Buffergedachte" van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is 
inmiddels losgelaten - zeker langs de A200 tussen Haarlem en Halfweg. Daarmee is de 
(voormalige) ecologische hoofdstructuur noord - zuid ook ten prooi gevallen aan de 
bouwhonger van de gemeente Haarlemmermeer.
Voeg daarbij de uitbreidingsplannen voor het westelijk havengebied alsmede voor de 
luchthaven Schiphol en het drama is compleet: een onbewoonbaar gebied, dat qua 
gezondheid, leefbaarheid en woongenot onder steeds grotere druk komt te staan.



De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder realiseert zich dat er nu nog geen bezwaar of beroep kan worden 
ingesteld voor de aangevraagde omgevingsvergunning, Bedrijventerrein De Nieuwe Liede, 2141BM, 
het realiseren van een bio-energie installatie, 04-02-2019, zaaknummer2957762, olonummer 
4183353. Maar onder het motto "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" wenst de wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder nu reeds haar bezwaren te uiten: de aan- en afvoer van materialen, het stoken 
en daardoor het vervuilen van de reeds slechte luchtkwaliteit, alsmede de te verwachten 
stankoverlast zijn voor de wijkraad en de bewoners onverteerbaar. Zeker na de ervaringen met Rutte 
Recycling van enkele decennia geleden. Intensieve en langdurige stankoverlast en een stroperige 
overheid hebben het vertrouwen van de bewoners er niet beter opgemaakt.

Het ongebreidelde toevoegen van vervuilende elementen van dit onder hoge spanning staande 
stukje Randstad dient tot staan gebracht te worden, daar het de hele regio qua gezondheid negatief 
beïnvloedt. Laat het "Vieze Vierkant" geen "Vuil Vierkant" worden!

Uiteraard is de wijkraad altijd bereid tot nader overleg; desgewenst kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de wijkraad.

Een kopie van deze noodkreet wordt gestuurd aan het college van de gemeente Haarlem, met het 
verzoek een en ander ook in MRA kringen te bespreken.

Tenslotte ontvangt de wijkraad graag een ontvangstbevestiging van dit schrijven, alsmede een 
inhoudelijke reactie van het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer.

Met vriendelijke groet,

Bernard Felix

Voorzitter wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder


