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B&W Gooise Meren toont zich te passief in discussie over (vlieg)verkeersoverlast
Geacht college,
Wij maken ons grote zorgen over de bijna ongebreidelde groei van het vliegverkeer
boven Gooise Meren en van het snelwegverkeer door Gooise Meren. Wij maken ons
te meer zorgen omdat de cijfers over geluidshinder van Schiphol in toenemende mate
en om gegronde redenen door de omwonenden en nu ook door de (Rijks)overheid
gewantrouwd worden. Ex-VVD-minister Winsemius sprak in dit verband over “Schiphol-len”.
Sinds anderhalf jaar voert de Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren goed overleg
met u over de groei van Schiphol en de gevolgen van de reconstructie van de A1/A6.
Wij vinden wel dat u meer aandacht moet besteden aan de nadelige gevolgen van het
toenemende snelweg- en luchtverkeer en zich pro-actiever zou moeten opstellen in het
debat over de noodzaak daarvan. Wij zijn ons er van bewust dat het lucht- en wegverkeer belangrijk zijn voor de economie en bijdragen aan de werkgelegenheid en de welvaart in Nederland. Maar als de kwalijke gevolgen van de verdere groei van dit verkeer
de bijdrage aan onze economie dreigen te overtreffen, dan moeten we op onze hoede
zijn. Volgens recente berichten staat het verkeer in 2030 in de Randstad vast en is lawaai, na de chronische effecten van fijnstof, de tweede ziekmaker in Nederland. Dat
vraagt niet alleen van de Rijksoverheid, maar van alle overheden een positief-kritische
houding ten opzichte van de groei van het verkeer op de weg en in de lucht. Het maatschappelijke besef dat dit urgent is begint steeds meer te leven, getuige de vele publicaties en aandacht in de media.
In het laatste overleg met wethouder Boland heeft hij aangegeven dat de gemeenteraad eerst een beleidskader ten aanzien van Schiphol en de A1/A6 moet vaststellen
voordat het gemeentebestuur over deze onderwerpen naar buiten treedt. Naar onze
mening is dat niet nodig en kan en moet u nu uw verantwoordelijkheid nemen. Zorgdragen voor onze gezondheid en voor een goed woon- en leefklimaat is een van de
belangrijkste doelstellingen van het gemeentebestuur. Kom overal en altijd voor die
belangen op, ook als dat op gespannen voet staat met de belangen van Schiphol en het
u aan een specifiek “beleidskader” ontbreekt.
Vorig najaar zijn 8 gemeenten in het Groene Hart de actie www.ikstemvoorstilte.nl
gestart. Een evenwichtige actie, waarin naast de verdiensten van economische groei
aandacht wordt gevraagd voor de negatieve gevolgen daarvan. Uw College wil geen
sympathie betuigen met deze actie. Recent heeft de NOS aan Schiphol-gemeenten

gevraagd of zij vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de
berekeningen van Schiphol. Acht gemeenten hebben dat niet (meer), Gooise Meren
wel. Gezien de opgedane ervaring met de onderhanden Milieu Effect Rapportage
(MER) - zowel van Schiphol als die van Lelystad - is dat op z’n zachts gezegd verbazingwekkend en teleurstellend.
Wij vragen in deze verkiezingstijd het gemeentebestuur en alle politieke partijen om in
de komende raadsperiode – al dan niet met een beleidskader – de ontwikkelingen
(veel) kritischer te volgen dan tot dusver is gedaan. Bij een aantal partijen is de betrokkenheid groeiende: zo heeft Hart voor BNM u op 22 december jl. vragen gesteld en
toont D66 open te staan voor de zorgen van de Klankbordgroep en haar sympathisanten.
Wij roepen de inwoners van Gooise Meren op hun beurt op het gemeentebestuur én
de standpuntbepaling van alle politieke partijen hierover met aandacht te volgen. Dat
kan o.a. door sympathisant te worden van de Klankbordgroep via onderstaand mailadres.
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