Motie
Onderwerp motie:

Fysieke metingen

Vergaderdatum:

20-05-2020

Agendapunt (nr en naam):

3a6

Stedenbouwkundig PvE Project BOR-gronden

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
1.

Fysieke fijnstof- en geluidsmetingen in het projectgebied te laten uitvoeren en te toetsen aan de reeds beschikbare quick
scans, alsmede grondwatermetingen d.m.v. meerdere peilboringen te verrichten, alvorens het plan in een volgende fase
te brengen;
2. De raad over de uitkomst en de eventuele gevolgen hiervan voor het project binnen 3 maanden te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat:
1.

Er blijkens het SPVE en de inspraakreacties daarop zorgen zijn over de (ultra)fijnstof- en geluidswaarden in de nieuwe
wijk de BOR-gronden;
2. Uit het SPVE blijkt dat niet wordt voldaan aan de advieswaarden van de WHO v.w.b. fijnstof, ook niet in 2025;
3. Uit het SPVE blijkt dat het vanuit gezondheidsoogpunt ongewenst is om de grenzen van de geluidsnormen op te zoeken,
maar het plan er feitelijk wel boven komt;
4. Scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen o.b.v. Rijksbeleid om gezondheidsredenen niet zijn toegestaan op
zo’n korte afstand tot de snelweg;
5. Het eerdere plan om de sportvelden in Naarden naar de BOR-gronden te verplaatsen om dezelfde zorgen niet is
doorgegaan;
6. Er behalve zorgen over luchtkwaliteit en geluid, ook zorgen zijn over mogelijk verontreinigd grondwater a.g.v. de
activiteiten van de nabij gelegen chemie fabriek Chivaudan;
Voorts overwegende dat:
7.

8.
9.
10.
11.

De zorgen over luchtkwaliteit en geluid al bestaan sinds het project zijn aanvang nam en er destijds door het toenmalige
college van de gemeente Naarden is toegezegd om – naast modelmatige berekeningen – ook fysieke metingen in de
beginfase te zullen uitvoeren;
Er tot op heden nog geen fysieke metingen naar luchtkwaliteit en geluid zijn gedaan, terwijl de waarden zich door de
ligging van de BOR-gronden (in een kom) moeilijk laten voorspellen;
Er inmiddels wel door bewoners (professionele) metingen naar luchtkwaliteit en geluid zijn verricht en de waarden
hiervan beduidend anders zijn dan die van de quick scans;
Er voor zover bekend nog geen fysieke metingen naar de kwaliteit van het grondwater zijn verricht;
Het van belang is om theorie en praktijk in samenhang te bekijken en daarmee niet te lang te wachten.
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