Geachte college en geachte raadsleden,
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid een zienswijze een inspraakreactie te geven bij het
'Raadsvoorstel Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid 2017-2020'. Ik wil me beperken tot
luchtkwaliteit, geluidshinder en heel kort is iets over de kwaliteit van het oppervlakte water zeggen
in relatie tot plannen bij de slotvijver.
Veel van deze aspecten zijn behandeld in de door de raad aangenomen Brede Milieuvisie en het
moet me van het hart dat veel zaken nauwelijks terug te vinden zijn in het RV en de 'Kadernota
Integraal Gezondheidsbeleid 2017-2020'.
De luchtkwaliteit neemt af en daarmee de levensverwachting van de Nederlander. Paal en perk
stellen aan deze afname door maatregelen af te kondigen zou voor de hand liggen als er plannen
gemaakt worden in het kader van het gezondheidsbeleid van de gemeente Zeist.
Bij Zeist is de kwaliteit van de lucht in de buurt van de A-28 al tijden een punt van zorg. Een
verlaging van de maximum snelheid zou voor de hand liggen en terecht is door de gemeente tegen
het besluit van de Rijksoverheid om de snelheid juist van 120 naar 130 km/uur te verhogen beroep
aangetekend. Het gehalte aan fijn stof en de concentratie aan NOx zou omlaag moeten net als op
enkele doorgaande wegen in Zeist en dat wordt alleen bereikt door een overstap van de auto naar
het OV en de fiets, met het niet meer toelaten van te vervuilende auto's, vooral dieselmotoren
(vergelijk ook Milieuzone Utrecht), evenals ook natuurlijk lagere snelheden van die auto's. Breidt
verder de modelmatige benadering van de luchtkwaliteit uit met een aantal vaste
meetopstellingen. Dan krijgen de modellen een betere basis en zijn er ook een aantal echte cijfers
bekend aangaande de luchtkwaliteit. Kortom verzamel gegevens hoe het met de luchtkwaliteit is
gesteld en die een onderbouwing kunnen geven van de maatregelen die gaan ingrijpen op het
gedrag van de mensen. Het publieke belang van een gezondere leefomgeving zal een aanpassing
behoeven van het prive belang van een ieder en dat wordt in deze notitie mijns inziens te weinig
duidelijk gemaakt.
Ook ten aanzien van geluidshinder speelt dit . Ook van geluid(soverlast) is bekend dat dat
schadelijk is voor de gezondheid. Met name in de nacht is een stille omgeving gewenst. Ook in dit
geval is de toegenomen mobiliteit er de oorzaak van dat aan deze voorwaarde minder goed kan
worden voldaan alhoewel in Zeist van veel geluidsoverlast nog geen sprake is. Ontwikkelingen rond
de A-28 (daar dreigt dus een hogere maximum snelheid) en de A-12 (voor de verbreding zijn daar
veel bomen gekapt waardoor het geluid van deze autobaan veel makkelijker in de wijk kerkebosch
doordringt) zijn evenwel grote punten van zorg. Ten gevolge van reconstructies van wegen in Zeist,
zoals breder maken ten koste van het groen, komt luchtvervuiling en geluidshinder toch
sluipenderwijs het dorp in. Dat is gezien de verbetering van de leefomgeving zoals de Brede
Milieuvisie deze voorstaat ongewenst. We zullen ons moeten realiseren dat een aantal
zogenoemde vooruitgangsideeën een ander beleid ten aanzien onze gezondheid( gezonde
leefomgeving) in de weg staan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en ook hier zal duidelijk
zijn dat publieke belangen dan belangrijker zouden moeten zijn dan de prive belangen en dat daar
duidelijkheid in moet worden gegeven als er een notitie over een gezonde leefomgeving wordt
samengesteld.
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Tot slot iets over de kwaliteit van het oppervlaktewater in Zeist. Nu er plannen zijn om rond het
Slot (en bij de vijver van het Slot) allerlei activiteiten te gaan ontplooien is het wel zaak om ervoor
te zorgen dat de kwaliteit van het water van de slotgracht zodanig is dat die activiteiten op het
water zonder gevaar voor de gezondheid van de mensen kunnen plaatsvinden. Gezien de
hoeveelheid kroos op de wateren in Zeist zijn stinkende waterlopen in de zomer niet uit te sluiten,
is er een gerede kans op botulisme dan wel blauwalg. Er komt te weinig zonlicht in het water en
dat heeft alles te maken met achterstallig onderhoud. Bladval zorgt voor de nodige slib op de
bodem en mineralen in het water. Dit heeft een groei van kroos tot gevolg. Slib verwijderen en
regelmatig kroos scheppen, laten drogen en afvoeren is gewoon nodig om de kwaliteit van het
water op peil te houden. Een werkende fontein is esthetisch mooi, zorgt voor extra zuurstof in het
wate,r maar zal voor de slotvijver als geheel wellicht niet voldoende zijn om de kwaliteit te
scheppen die nodig is voor de beoogde activiteiten.
Hopelijk kan de 'Kadernota Gezondheidsbeleid 2017-2018' dus wat betreft de voor een goede
gezondheid noodzakelijke leefomgevingskwaliteiten dus in die zin nog worden bijgesteld.
Erik Notenboom

