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Aan de gemeenteraad en het college van B en W van Ouder-Amstel 
Vondelstraat 1 
1191 BD Ouderkerk a/d Amstel 

 
Verzonden per email aan: raad@ouder-amstel.nl en 

 
Duivendrecht, 18 november 2021 

 
Onderwerp: Inspreekreactie agendapunt 2a  

            Vaststellen Structuurvisie MER DNK nr. 2021-71 
 

• Goedenavond… wij zijn de laatste insprekers in de rij…  
o Bent u er nog? 

 
Ik ben Niek Heering van de stichting Vrienden van Duivendrecht 

• Vooropgesteld, de stichtingen zijn niet tegen woningbouw. 
• Het gebied waar De Nieuwe Kern ontwikkeld moet worden is een gebied 

met een hoge geluidsbelasting.  
• De effecten van geluid zijn onvoldoende duidelijk beschreven. De 

effecten op nieuw te bouwen woningen in het plangebied zijn niet 
duidelijk beoordeeld, effecten op hoge bebouwing zijn onvoldoende 
helder en de effectiviteit van mitigerende maatregelen, zoals 
‘geluidsadaptief ontwerpen’, is onzeker. 

o Begrijpt u me nog? 
• Door de toekomstige wet geluid die komend jaar in gaat gaan de normen 

wijzigen. Nu worden de verschillende geluidsbelastingen (trein, 
vliegtuigen, verkeer, hoogspanningsleidingen, gebruik woonwijk) apart 
berekend en in de nieuwe wet worden de geluidsbelastingen bij elkaar 
opgeteld. Dat betekent een hogere uitkomst. 

o Hoort u wat ik zeg? 
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• Om te zorgen dat ook in de nieuwe situatie aan de normen voldaan 
wordt, moeten extra kosten gemaakt worden. Wie gaat daarvoor 
opdraaien? De bewoners? De inwoners van Ouder-Amstel? 

o Heeft u in uw meerjarenbegroting hier al rekening mee gehouden? 
Ouder-Amstel de duurste gemeente in Nederland. 
 

Ik ben Jo Blom van de stichting Vrienden van Ouderkerk 
• Geluid en geluidsoverlast, of de beperkingen op woongenot door geluid 

zijn ook van invloed op de algemene gezondheid van de bewoners. Wij 
maken ons daar grote zorgen over. 

o Maakt u zich daar als raadsleden ook zo enorm ongerust over?  
• En daarin staan we niet alleen; ook Schiphol wijst op de geluidsnormen 

en de gemaakte afspraken over bouwen onder aan- en uitvliegroutes. 
Behalve hun eigen belang zien zij ook het belang van de bewoners die 
mogelijk onder de vliegroutes wonen of komen te wonen. Die afspraken 
en normen zijn er natuurlijk niet voor niets. 

o Denkt u als raadsleden wel eens na over schadelijke lange 
termijneffecten voor ons als inwoners van onze mooie groene en 
kleinschalige gemeente?  

• We hebben ons verbaasd over/geërgerd aan de manier waarop al dit 
soort argumenten uit de verschillende zienswijzen in de nota van 
beantwoording aan de kant geschoven worden. Er wordt niet serieus op 
ingegaan, er worden alleen tegenargumenten gegeven; er ontstaat een 
welles-nietes discussie die we als onaangenaam en niet productief 
beschouwen. 

o Bent u het met ons eens dat er met ons gepraat moet worden i.p.v. 
tegen ons? 
 

Ik ben Ans Quirijnen van de stichting Oud Duivendrecht 
• We verbazen ons ook over het feit dat er geen onderzoek gedaan is naar 

alternatieven, terwijl dit uitdrukkelijk wordt aanbevolen door Commissie 
Mer, niet alleen in hun eerste advies ook het in het tweede advies.  

o Het gaat dus om twijfelachtige haalbaarheid van uw voornemens, 
bent u dat met ons eens? 
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• Er is niet gekeken naar alternatieven om kostbaar groen te behouden 
maar ook niet naar alternatieven om te bouwen op plekken waar er veel 
minder last is van geluidshinder, bijvoorbeeld op de plek waar men 
Sportpark De Toekomst wil aanleggen, dat ligt niet onder de vliegroutes.  
Waarom is dit niet onderzocht en waarom is er wel een plan ingediend 
voor een verdere uitbreiding van de gesloten enclave die Ajax nu al 
vormt? In wiens belang is dit en welke waarde heeft dat voor de nieuwe 
bewoners? 

o Wat gaat u daar als raadsleden c.q. bevoegd gezag aan doen? 
• We roepen u op de ingebrachte zorgen en bezwaren serieus te nemen 

én op om op zoek te gaan naar alternatieven die woningbouw mogelijk 
maken zonder onnodige vernietiging. 

o Gaat u in op ons verzoek? 
 

 
Integrale belangenafweging?  
Vooropgesteld, de stichtingen zijn niet tegen woningbouw. Wel dat de belangen van de 
Amsterdam Old Course en de tuinparken met de voorliggende structuurvisie zeer ernstig 
geschaad worden.  
Het is voor de stichtingen niet acceptabel dat op deze manier de doodsteek wordt 
uitgedeeld aan Amsterdam Old Course en de tuinparken en mogelijk zelfs delen van het 
terrein nog jaren braak liggen totdat een mogelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd.   
 
Tot slot 
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Duivendrecht is het groen en 
kleinschalig houden van Duivendrecht en omgeving. Indien gewenst kunt u onze statuten 
raadplegen op onze website.  
 
Hoogachtend,  
M. Heering        J.W. Blom-Jaques           A.H. Quirijnen – Cocx        
 

Vanwege digitale verzending is deze inspreekreactie niet ondertekend 
 
          
Voorzitter        Voorzitter                                      Secretaris    
St. Vrienden van Duivendrecht   St. Vrienden van Ouderkerk     St. Oud Duivendrecht  
   
 
 
 


