Bijlage: Zienswijze op de omgevingsvisie Gemeente Haarlemmermeer.
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Geacht College,
Gelet op de omvang van uw visie, 179 bladzijden , hebben wij de behoefte om in
voornamelijk algemene termen enkele opmerkingen te plaatsen in de hoop dat deze
mogelijk tot aanpassingen van de visie zal leiden.
Als dorp hebben wij in 2019 een omgevingsvisie vastgesteld en naar u opgestuurd.
Zie hieronder.
Op de schadelijke items voor de leefomgeving gaat uw visie uitvoerig in! Bij het
ambitieniveau voor oplossingen om dit probleem rigoureus te verminderen kiest u
voorzichtige bewoordingen. Reductie van het aantal vluchten van Schiphol, als grote
vervuiler, zowel middels de vliegtuigen als verkeersstromen over de weg wordt met
geen woord gerept. In de visie wordt nog steeds het begrip geluidhinder gehanteerd
terwijl geluidsbelasting beter aansluit. De uitgangspunten van de Parijsakkoorden zijn
voor ons in de visie niet te herleiden, zeker niet voor de luchtvaart.
Ten aanzien van de zorgen over het leefklimaat van de inwoners wordt geen concrete
visie verwoord om deze zorgen te reduceren. Bijvoorbeeld de angst van 20% van de
inwoners die zich zorgen maken over mogelijke gezondheidsschade veroorzaakt door
de luchtvaart (bron GGD rapport 2020)
In de verwijzing naar het RIVM-onderzoek bij lagere schoolkinderen verzuimt u aan te
geven dat de kinderen meer medicatie nodig hadden bij hoge concentraties
ultrafijnstof. Elders geeft u aan dat kinderen geen astma mogen krijgen door
luchtvervuiling. Bekend is ook dat ultrafijnstof de placenta bij zwangere vrouwen kan
passeren naar de foetus. Tevens is in een wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat
het aantal vroeggeboortes in de buurt van een luchthaven significant hoger is!
Het cumulatieve effect van omgevingsbelasting, een van de pijlers van de
omgevingswet, geeft u de luchtvaart de ruimte om hiermee de hand te lichten dan wel
niet hard opgeteld te worden met andere bronnen als verkeer en industrie.
U stelt in de visie dat de balans tussen de omgeving en Schiphol naar de toekomst niet
verstoord mag worden, maar niet alleen in Burgerveen is deze reeds jaren meer dan
verstoord, zie GGD rapport 2020.
Beschikbaar voor een nadere toelichting.
De Dorpsraad van Burgerveen
Arnoud Hendriks secretaris

Omgevingsvisie Burgerveen in het kader van de Omgevingswet
Waarom een eigen visie? De Haarlemmermeer heeft vele woonkernen grote, kleine en
zeer kleine kernen zoals Burgerveen.
De gemeenteraad moet voor de hele Gemeente Haarlemmermeer 1 Omgevingswet
opstellen.
Wij hopen middels het vaststellen van een omgevingsvisie Burgerveen aanvullende
bouwstenen aan te dragen voor de gemeentelijke visie, direct via B&W of middels het
inspreken van een zienswijze bij de gemeenteraad.
Burgerveen is een kleine kern met 360 inwoners en heeft door zijn ligging direct aan
de Westeinderplas, op 2 kilometer van de de A4, op 1 kilometer van de N207 en
binnen het 58db contour van Schiphol een hoge geluidsbelasting en uitstoot van
belastende stoffen. Uitbreiding van de woningen in Burgerveen is niet mogelijk wegens
Schiphol.
Onze visie:
-Een gezonde leefomgeving waarbij kritisch gekeken wordt of de wettelijk vastgestelde
grenswaarden in hun onderlinge samenhang geen cumulatief effect genereren. Het
streven is erop gericht om zover mogelijk onder de grenswaarden, voor
geluidsbelasting, luchtverontreiniging en lichtbelasting (van bijvoorbeeld kassen) te
blijven.
-Slimme routes en andere vervoersmodaliteiten voor bestemmingsverkeer zodat
bewoners en bedrijven optimaal bereikbaar zijn en het niet noodzakelijke transitverkeer
ontmoedigd wordt. Dat de recreatieve waarden van de Leimuiderdijk, onder andere als
cultureel erfgoed, verder ontwikkelen en uitgebreid worden voor met name fietsers en
wandelaars.
-Een leefomgeving die voor kinderen veilig is om buiten te spelen met voldoende
speelwerktuigen in de publieke speeltuin en veilige fietspaden om naar school en
sportactiviteiten te gaan. Gemeentelijke normen b.v op 15 kinderen 1 wip-kip gaan niet
op voor kleine kernen, omdat er in de directe nabijheid geen alternatieven zijn.
- Een dorpshuis dat een ontmoetingsplaats is voor de inwoners en waar activiteiten
georganiseerd kunnen worden ter bevordering van de cohesie van de gemeenschap.
b.v seniorengym, muziekactiviteiten, kinderactiviteiten, bewonersbijeenkomsten, maar
ook Paas-, Kerst- en Sinterklaas-bijeenkomsten.
-Daar waar mogelijk het (gemeentelijk) groen zodanig in te richten dat de biodiversiteit
gestimuleerd wordt .
-Een open en constructieve samenwerking met alle geledingen van het gemeentelijk
bestuur, waterschap en hun ambtenaren bij monde van de Dorpsraad of ad hoc
comités.
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