MOTIE
De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 9 januari 2013;
OVERWEGENDE DAT:


Het college van B&W van Hilversum op 2 oktober 2012 heeft besloten de
gemeenteraad te vragen: “In principe in te stemmen met de herconfiguratie van het
banenstelsel vliegveld Hilversum met de intentie de ontwikkeling van de woonwijk Ter Sype
mogelijk te maken”;







De betreffende herconfiguratie onder andere omvat het verharden van één van de
start- en landingsbanen;
Het college – mede uit naam van de gemeenteraad – op 14 september 2010 in een
brief aan GS van de provincie Noord-Holland aangeeft dat raad en college zich
kunnen vinden in de technische oplossing in variant 2A in het NLR-rapport,
inhoudende dat Ter Sype mogelijk is met een herconfiguratie van het banenstelsel
van het vliegveld zonder verharding;
In de betreffende brief ook wordt gesproken over de randvoorwaarde dat bij een
mogelijke realisering van Ter Sype, in welke omvang ook, eerst met de gemeente
Hilversum overeenstemming dient te zijn bereikt over de verkeersafwikkeling ervan;
Het betreffende voorstel van het college van 12 december 2012 weliswaar door het
college voor besluitvorming is ingetrokken, maar dat het gewenst is maatschappelijke
onrust bij inwoners en organisaties te beantwoorden met een helder standpunt van
de gemeenteraad van Hilversum;

SPREEKT UIT DAT


Als de gemeente Hilversum in de (nabije) toekomst wordt gevraagd medewerking te
verlenen aan het mogelijk maken van de nieuwbouwwijk Ter Sype te Loosdrecht,
gemeente Wijdemeren, Hilversum daaraan meewerkt onder de uitdrukkelijke
voorwaarden zoals is verwoord in de brief van 14 september 2010, specifiek:
o een herconfiguratie geen verharding inhoudt van start- en landingsbanen van
vliegveld Hilversum, en;
o een verkeersafwikkeling rond de nieuwbouwwijk die de instemming heeft van
de gemeente Hilversum;

EN DRAAGT HET COLLEGE OP:



Deze uitspraak van de raad als uitgangspunt van beleid rond vliegveld Hilversum te
verwerken in relevant nieuw beleid van de gemeente Hilversum;
De provincie Noord-Holland van deze raadsuitspraak in kennis te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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