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Geachte dames en heren, 

Op 26 maart 2014 schreven wij met buurtbewoners een brief (bij u bekend onder kenmerk 25003) 
over de inrichting en het onderhoud van het weiland grenzend aan de Heuvel te Poortugaal. 

Naar aanleiding van onze vragen hebben wij een schriftelijke reactie d.d. 6 mei 2014 (kenmerk 
34530) mogen ontvangen. 

Een van onze vragen betrof onderzoek van de uitgestorte bagger en slib op kwalijke stoffen voor het 
milieu, waarop u aangeeft dat 'de bagger is onderzocht en van de kwaliteit 'vrij toepasbaar' is 
bevonden, de categorie die geen schadelijke stoffen bevat.' 
Een andere vraag betrof het in oude staat terugbrengen van het weiland, waarop u aangeeft dat 'het 
terrein is opgeleverd zoals u heeft afgesproken met de pachter en dat hij weer volledig 
verantwoordelijk is voor het onderhoud.' 

Op 25 juni troffen wij dhr. Noël Versteeg (groenbeheerder) op de Heuvel en bevroegen hem over het 
beheer en onderhoud van het weiland, aangezien het 'door de gemeente ingezaaide perceel met een 
zaadmengsel door de pachter gekozen', inmiddels ruim een meter hoog doorgeschoten onkruid 
vertoonde. Hij gaf te kennen dat met de pachter was afgesproken dat deze zou handelen in 
overeenstemming met de bestemming van het perceel: weiland of hooiland. 
Op 17 juli jl. troffen wij de pachter in het land die het onkruid maaide en heeft afgevoerd. 

Inmiddels 10 september staat het onkruid weer ruim een meter hoog te bloeien en is van 'weiland 
dan wel hooiland' geen sprake. Wel ondervinden wij daar hinder van i.v.m. ecologische 
veranderingen, waarbij wederom sprake van het doorschieten en uitzaaien van onkruid, overlast van 
klein (on)gedierte en het wegblijven van bepaalde populaties vogels. Tevens is, naar zeggen, van 
weiland geen sprake meer door aanwezigheid van een bacterie. 

Wederom een 3-tal vragen: 
* In hoeverre is al dan niet sprake van een bacterie in het weiland en waarop is een antwoord in deze 
gebaseerd? 
* Kunnen wij inzage in- en uitleg over het rapport krijgen betreffende onderzoek van uitgestorte 
bagger en slib op de Heuvel? 
* Wat Is de bestemming van het perceel en de daaraan gekoppelde voorwaarden m.b.t. onderhoud 
en beheer? 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 


