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Aan de Gemeenteraad van Hilversum
Postbus 9900
1201GM Hilversum
gemeente@hilversum.nl, griffie@hilversum.nl
cc: De Gooi en Eemlander

Betreft:

verzoek tot uitstel van de behandeling van het “Voorstel tot aanpassingen vliegveld
Hilversum ten behoeve van de woonwijk ter Sype”

Naarden, 20 november 2012

Geachte dames en heren,
Tot onze ontsteltenis troffen wij in de Gooi- en Eemlander van 16 oktober 2012 aan dat er een
definitief voorstel aan de gemeenteraad van Hilversum wordt voor gelegd om de start- en
landingsbanen van vliegveld Hilversum te verleggen en te asfalteren.
De Hilversumse gemeenteraad was in 2011 in meerderheid tegen verharding in welke vorm dan ook.
Nu ligt er plotsklaps dit nieuwe voorstel zonder vooroverleg met de maatschappelijk betrokkenen.
De Commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum
Deze commissie is destijds in het leven is geroepen om mee te denken en te adviseren. Hierin zaten
vertegenwoordigers van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, De Bilt en Maarssen, omwonenden
uit deze gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, de provincies Utrecht en Noord-Holland en de
gebruikers/exploitanten van de luchthaven.
Inmiddels is de Commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum vanwege gewijzigde regelgeving
ontbonden. Het instellen van een nieuwe commissie, de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven
Hilversum, heeft echter nog niet plaats gevonden.
Uitstel
Inspreken is weliswaar mogelijk op woensdag 21 november 2012, maar wij vragen hierbij om de
behandeling van dit raadsvoorstel uit te stellen totdat alle betrokkenen in kennis zijn gesteld. Ook
lijkt het ons essentieel dat er eerst een nieuwe commissie wordt ingesteld die zich buigt over dit
plan.
Vrienden van het Gooi
De leden van de vereniging zijn zeer bezorgd over deze nieuwe ontwikkeling. De nabij gelegen
bijzondere natuurgebieden zijn immers zeer kwetsbaar. Verharding zet de deur open voor meer en
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zwaardere vliegtuigen op langere termijn. Bovendien raakt teruggave aan de natuur na asfaltering
nog verder uit beeld.
Als bijlage treft u ter nadere informatie een brief aan die wij heden hebben gezonden aan het College
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in haar rol van bevoegd gezag voor Vliegveld
Hilversum. In deze brief verzoeken wij GS eveneens om geen besluiten over Vliegveld Hilversum te
nemen zolang er geen opvolger is ingesteld voor de voormalige Commissie Milieuhygiëne.
Met vriendelijke groet,

H.M. (Hetty) Laverman-Berbée

J.R. Grasso

voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl
T. 035-6998000 / M 0623618314

penningmeester
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