BOP-inbreng debat woningbouw op de Noordschil
Vanaf het prille begin van de planvorming voor
woningbouw op de Noordschil hebben wij geprobeerd
college en raad ervan te overtuigen dat wonen pal naast
een drukke autosnelweg onverantwoord is. Dat je als
overheid geen nieuwe situatie moet scheppen waar je
mensen willens en wetens laat wonen in een omgeving die schadelijk is voor hun
gezondheid. En wij staan niet alleen in deze overtuiging. De GGD regio Utrecht stelt het in
een afgelopen april uitgebrachte nota nog eens keer: de Noordschil is vanuit
gezondheidskundig oogpunt géén geschikte locatie voor nieuwe woningen. Echter, het
niet voor een gat te vangen college wist de gemeentelijke gezondheidsdienst de uitspraak
te ontlokken, dat als er dan toch woningen gebouwd gaan worden op de Noordschil het
wenselijk is de toekomstige huurders en kopers goed te informeren over de luchtkwaliteit
en geluidsbelasting in hun nieuwe woonomgeving en daarbij het advies mee te geven
vooral gezond te eten en goed in beweging te blijven. Met permissie voorzitter, een in dit
verband opmerkelijk, om niet te spreken van een belachelijk advies. Is het vreemd dat de
gedachte aan het spreekwoord ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ bij mij
opkomt?
Ik kon niet aanwezig zijn bij de informatieraad van vorige week, maar heb die
teruggekeken via de website baarn.nl en bovendien heeft mijn fractiegenote mevrouw
Stam mij bijgepraat over wat er die avond passeerde. Het is opvallend, om niet te zeggen
veelzeggend, dat de meest terzake doende vragen en aandachtspunten niet vanachter de
raadstafel werden ingebracht, maar door mevrouw Willemsen als woordvoerster van het
bewonerscomité Drakenburgerweg. Onze complimenten zijn hier op zijn plaats.
Voorzitter, het is bekend hoe de hazen voor woningbouw op de Noordschil lopen in deze
raadszaal. Wat voor punten er ook op tafel komen in de zoveelste aflevering van de grote
Noordschil-show, zoals bijvoorbeeld het afwaarderen van de Drakenburgerweg tot 30 km/
u-weg, de bouwhoogte van de appartementengebouwen, klimaatadaptatie en laat ik
vooral niet vergeten de wat het college eufemistisch durft te noemen kansen voor de
gezondheid, het staat vast dat de raad akkoord gaat met het uitwerken van het al dan niet
op kleine punten aangepaste projectplan Baarnsche Zoom. Wij zullen ons niet meer
mengen in het debat. U kent ons standpunt, wij zijn pertinent tegen woningbouw op de
Noordschil. Het mag dan in de reclamewereld toverkracht hebben, in deze raadszaal, zo
leert de ervaring, zorgt herhaling van onze boodschap alleen maar voor ergernis.
Ondertussen kijk ik wel belangstellend uit naar de inbreng van D66 vanavond. Dat die
fractie groot voorstander is van woningbouw op de Noordschil is bekend. De heer
Jonkers liet vorige week via Radio Eemland weten, dat hij zelf vanwege de ligging van de
huizen niet op de Baarnsche Zoom zou willen wonen, en bovendien uitte hij forse kritiek
op het bouwplan. Hij kwalificeerde dat op aangeven van de interviewer als broddelwerk
dat terug moet naar de tekentafel.
Voor de wethouder heb ik een vraag. Die behelst de voorgestelde uitbreiding van het
bedrijventerrein met twee hectare. Terecht wordt in een aan de raad gerichte brief van de
Noordschil-ondernemers erop gewezen dat het STEC-rapport, dat eerder dit jaar door de
raad is behandeld, uitgaat van een noodzakelijke uitbreiding van het bedrijventerrein met
vijf hectare in de komende jaren. Misschien kan de wethouder hier iets zinnigs over
zeggen. Verder geen debatpunten voorzitter, maar dat had u als goed verstaander al wel
begrepen.

Wil ik als u het mij toestaat voorzitter tot slot van mijn inbreng nog een kleine anekdote
met u delen. Er was eens een VVD-wethouder die voorspelde dat de ontwikkeling van de
Noordschil de gemeente een miljoenenwinst zou opleveren. Daarmee kon ruimschoots
ook de door hem bedachte megalomane herinrichting van wat later is gaan heten het
Laanplein worden bekostigd. De waarschuwingen die wij direct al bij dit sprookje
plaatsten werden geïrriteerd weggewuifd. We weten hoe desastreus dit project heeft
uitgepakt voor de gemeentekas. Van de voorspelde miljoenenwinst die woningbouw op
de Noordschil zou opleveren, blijft als alles meezit een netto resultaat over van ruim zes
en een halve ton. En dat bedrag moet ook nog eens gedeeld worden met W&FInvestments...

