Motie
Onderwerp motie:

In alle wijken een gezond leefklimaat

Vergaderdatum:

14 februari 2018

Agendapunt (nr en naam):

3E

Visie buitenruimte Gooise Meren (629893)

Status:
Ingediend
Ondergenoemde raadsleden dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
ROEPT HET COLLEGE OP:
1.
2.
3.
4.
5.

In het verlengde van de Visie buitenruimte Gooise Meren een pro-actieve houding aan te nemen t.a.v. het bewonersinitiatief om tot
een co-creatie te komen die ziet op een geluidswal in combinatie met zonnepanelen ter vermindering van geluid en fijnstof van de
snelweg A1 in de wijk Naarderwoonbos;
Onder een pro-actieve houding wordt verstaan dat er voldoende tijd en capaciteit wordt vrijgemaakt om het co-creatievoorstel te
onderzoeken en (versneld) verder uit te werken;
Wijken met vergelijkbare problematiek hierbij waar mogelijk cq. wenseijk te betrekken, daarbij in ogenschouw nemend dat RWS de
belofte heeft gedaan dat het geluidsniveau na de verbreding van A1/A6 niet hoger zal zijn dan daarvoor;
De uitkomsten van een eigen geluidsonderzoek bij de verdere uitwerking van het initiatief mee te nemen;
De raad voor 1 juni met een raadsmededeling te informeren over de voortgang van dit initiatief en de mogelijkheden die het college
hierin (voorlopig) ziet.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting

1

Overwegende dat:
1. Het Naarderwoonbos in de directe nabijheid van de snelweg A1 is gesitueerd, waardoor veel (en toenemend) overlast van geluid en
fijnstof wordt ervaren;
2. De Visie buitenruimte in hoofdstuk 3.6 in gaat op een leefbare omgeving waar “geen of beperkt hinder is van geluid, geur, of fijnstof”
en waar (dus) sprake is van “een gezonde en veilige leefomgeving die inwoners als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en
waar de negatieve invloed op gezondheid en veiligheid zo klein mogelijk is”;
3. In dezelfde passage bovendien wordt gesteld dat “de kwaliteit wordt bepaald door wat we er met elkaar van maken, waarbij inwoners
bijdragen aan de ‘plus’ door in de buitenruimte zelf initiatief te ontplooien.”
4. Het bewonersinitiatief om tot een co-creatie te komen die ziet op een geluidswal in combinatie met zonnepanelen ter vermindering
van geluid en fijnstof van de A1 – waarover ook recent een presentatie is verzorgd op de politieke avond* – aldus een invulling lijkt te
geven aan de voorliggende visie;
Voorts overwegende dat:
5. Het geluidsproductieplafond door RWS is vastgesteld op 71,5 dba, terwijl bij Crailo een plafond van 55,6 geldt en bij nieuwbouw sprake
is van 53 dba;
6. De wijk Naarderwoonbos door de heersende zuidwestenwind daarnaast bovenmatig wordt ‘getroffen’ door geluid en fijnstof, hetgeen
vooralsnog niet in de rekenmodellen is meegenomen;
7. Een aantal van 38 woningen gemiddeld over de dag gemeten een geluidsbelasting van 65 dba op de gevel kent;
8. Het college eerder met een motie is opgeroepen om een eigen geluidsmeting te doen t.h.v. de A1 bij het Naarderwoonbos, maar de
resultaten daarvan nog niet beschikbaar zijn;
9. Rijkswaterstaat de belofte heeft gedaan dat het geluidsniveau na de verbreding van de A1/A6 niet hoger zal zijn dan in de situatie
daarvoor en hier zo nodig passende maatregelen voor treft;
10. Het projectvoorstel (incl. 10.000 zonnepanelen) een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie;
11. Uitwerking van het co-creatievoorstel urgentie heeft, aangezien het gelijk moet oplopen met het MJPG programma van RWS en het
co-creatievoorstel financieel aantrekkelijk is door de huidige SDE en postcoderoos-subsidie;
12. De huidige verantwoordelijk ambtenaar wekelijks maar beperkt tijd beschikbaar heeft gekregen om medewerking te geven aan het
bovengenoemd bewonersinitiatief.
* Zie bijlage met de presentatie die op de politieke avond is gegeven.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Jelmer Kruyt (GDP)

