De heer Ralph de Vries,
Gedeputeerde provincie Utrecht,
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Maartensdijk, 22 mei 2013
Betreft: Vliegveld Hilversum
Geachte heer de Vries,
In De Vierklank van 15 mei j.l. stond een interview met u over “Vliegveld Hilversum en de provincie
Utrecht”. Graag willen wij op dat artikel reageren, omdat het bij ons wat verwarring teweeg brengt.
Nog op 23 januari j.l. stond in dezelfde Vierklank een vraaggesprek met Rob Klaassen, lid van de
milieucommissie van het vliegveld, waarin gezegd wordt dat de verharde baan van de baan is; de
gemeenteraad van Hilversum zou op 18 december 2012 tegen het voorstel van de verharde baan
hebben gestemd. In het interview met u staat dat die plannen tot verharding er nog steeds zouden zijn.
Kan de provincie Noord Holland dat realiseren zonder de steun van de Hilversumse gemeenteraad?
Hoe reëel is deze dreiging dat het alsnog gerealiseerd wordt?
Onze Stichting is uiteraard tegen deze verharding omdat dat inderdaad zou kunnen betekenen dat er
zwaardere vliegtuigen van het vliegveld gebruik kunnen maken. Maar ook met de voorgenomen
verlegging van de grasbanen en het vervallen van een derde baan zijn we niet blij; dat betekent zonder
twijfel dat meer vliegtuigen over het gebied van de gemeente De Bilt zullen vliegen.
Daarnaast vinden wij ook de huidige situatie al onacceptabel; met name vanwege het zeer lawaaierige
parachutistenvliegtuig dat bij mooi weer urenlang rondcirkelt boven onze regio. In een brief aan de
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 september 2012 hebben wij die overlast ook bij uw college
onder de aandacht proberen te brengen, maar helaas hebben wij daarop tot nu toe geen enkele reactie
gekregen. Voor de volledigheid sluit ik deze brief nogmaals bij. Op onze website www.ssgm.nl kunt u
lezen wat wij in het verleden al allemaal gedaan hebben met betrekking tot deze problematiek.
U maakt zich in het genoemde artikel van 15 mei j.l. sterk voor het behoud van het stiltegebied van het
Noorderpark. Echter er is op dit moment al nauwelijks sprake van een stiltegebied, dus het is denken
wij strijden voor het behoud van iets dat niet bestaat. Daarom zouden wij u willen verzoeken om bij
uw inspanningen richting Noord Holland naast het afwijzen van voorgenomen wijzigingen i.v.m. Ter
Sype ook te pleiten voor maatregelen ter verbetering van de huidige situatie.
Met dank en vriendelijke groet,

Hein Banken, secretaris SSGM
Bijlage: brief van 15 spetember 2012 aan Gedeputeerde Staten
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