PERSBERICHT - 7 maart 2014
Naar aanleiding van het voorstel van B&W aan de gemeenteraad om op
dinsdag 11 maart a.s. het bestemmingsplan Wilhelminastraat e.o. vast te
stellen
Het bestemmingsplan maakt mogelijk dat, nadat 50 oude woningen zijn
gesloopt, in het plangebied 70 nieuwe woningen worden gebouwd.
Zes woningen van één bouwlaag komen, pal tegen het geluidsscherm van de
A2, in de driehoek aan de Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan, te staan.
Geluidshinder
De geluidsbelasting zo dicht bij de A2 overschrijdt de wettelijke normen.
Het college maakt daarom gebruik van de bevoegdheid om de normen met
enige dB te verhogen. Daarnaast moeten de woningen aan de zijde van de A2
worden voorzien van dove gevels. In die gevels mogen geen ramen meer
komen die open kunnen. Voor de zes woningen extra dicht bij de A2 zijn zelfs
die beide maatregelen nog niet toereikend. Tussen de dove achtergevels en
het geluidsscherm van de A2 komen extra gevelhoge glazen geluidsschermen.
Men verwacht dat het hoge geluidsniveau dan als minder hinderlijk zal worden
ervaren.
Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit wordt niet ter plaatse gemeten, maar is berekend aan de
hand van rekenmodellen. Het is niet duidelijk wat werkelijk aan de hand is.
Advies van de GGD ontbreekt. In de Luchtnota is dat wel verplicht gesteld.
Op diverse plaatsen bij autosnelwegen is gebleken, dat de normen voor de
luchtkwaliteit worden overschreden. De snelheid van het autoverkeer moet
worden beperkt tot 80 km/uur.
Vanaf 2015 gelden nieuwe grenswaarden voor fijnstof. In het bestemmingsplan
staat dat daar nu nog geen rekening mee hoeft te worden gehouden.
Zienswijze
Stichting Buiten Gezond in Vianen vindt bouwen zo dicht bij de A2 niet
acceptabel en heeft daarom een zienswijze ingediend.
De gemeente Vianen positioneert zich als een gemeente die de grenzen (van
de milieuwetgeving) opzoekt en zich te weinig gelegen laat liggen aan
belangrijke aspecten van volksgezondheid. In het belang van volksgezondheidsaspecten dient te worden afgezien van het opnieuw (en verdicht) bouwen
op deze locatie. Hopelijk neemt de gemeenteraad a.s. dinsdag een wijs besluit.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de stichting: www.buitengezondinvianen.nl.
E-mail: info@buitengezondinvianen.nl
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