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Geacht College,
De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) stelt zich statutair ten doel het bijzondere eigen
karakter van de natuur, de landschappelijke en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed in het
Gooi en omstreken zo goed mogelijk te beschermen en om duurzame ontwikkeling te
bevorderen.
‘Dromen zijn bedrog’ is de titel van een bijna-evergreen van een bekende zanger, woonachtig in
onze regio. Deze songtitel komt als eerste bij ons op bij het lezen van uw Mobiliteitsvisie 2040.
Dit is geen incident. Bij herhaling, en in de laatste jaren met toenemend elan, zien wij uw
gemeente toekomstvisies ontplooien die kennelijk ontstaan vanuit bestuurlijk gevoelde
gemeentelijke noden. Ambitieuze Mediaparkplannen, ambitieuze woningbouwplannen en nu
weer een ambitieus mobiliteitsplan. De optelsom van ambities omvat veel ruimtebeslag, hoge
gebouwen en veel asfalt.
Het mag allemaal wat kosten, gezien de begrotingen. Daarvoor wordt de collectezak opgehouden
bij hogere bestuursorganen. Met als gevolg dat er vragen ontstaan over nut en noodzaak in
regionaal, MRA- en landelijk verband.
Ambitie is goed, ambitie moet je hebben. Maar mag de ambitie ook een beetje evenwichtig
worden verdeeld over de sectoren die niet alleen onze welvaart maar ook ons welzijn bepalen?
Wij hebben de indruk dat de gemeente zich momenteel verliest in dromen over grootstedelijke
ontwikkelingen die niet meer in verhouding staan tot het gegeven dat de stad haar kwaliteit
ontleent aan haar ligging in het groene Gooi met alle genoegens, kwaliteiten en beperkingen van
dien.
De leefkwaliteit van de stad gaat al uw inwoners aan. U doet inspanningen om hen daarin te
betrekken door participatieprocessen. Dat is goed, dat is mooi. Maar toch is de in de media
gewekte indruk anders. Bijvoorbeeld deze week, over het Oosterspoorplein. Voelen de
stakeholders en inwoners zich echt gehoord? Of is participatie verworden tot een verdovend
middel?
Onze vereniging is niet gehoord als stakeholder over uw Mobiliteitsvisie 2040. Dit is opmerkelijk,

voor een vereniging die zich al sinds 1935 inzet voor behoud en bescherming van het groene
erfgoed. Sindsdien hebben wij vele hiervoor bedreigende gedachten en visies voorbij zien komen.
Het idee van een weg over de heide slaat soms een bestuurlijke generatie over, maar duikt dan
weer op. De geschiedenis leert dat dit grote weerstand vanuit bevolking en stakeholders oproept.
Zij kunnen zich daarbij steeds krachtiger beroepen op vastgestelde beleidskaders, toetsingskaders
en ecologische onderzoeken. Een weerbarstige weg ...
Nu is er dan dat oude idee in een nieuw jasje: een kostbare tunnel onder de heide. Wij hebben
kennis genomen van de inbreng van twee andere stakeholders t.a.v. natuur en landschap: de
GNR-inbreng op 21 januari jl. en de SBGH-inbreng zoals wij die in de pers lazen. In veel hiervan
herkennen wij ons en wij sluiten hier kortheidshalve bij aan.
Een aantasting van bodem, grondwaterstromen, luchtkwaliteit en verlies van natuuroppervlak bij
bovengrondse aansluitingen is voor ons onaanvaardbaar. Niet omdat het belang van natuur en
landschap boven alles staat, maar omdat de Mobiliteitsvisie 2040 onvoldoende getuigt van een
maatschappelijke afweging waarin dit aspect noodzakelijkerwijs ten koste zou moeten gaan van
grote maatschappelijke noden die niet op andere wijze opgelost en vormgegeven zouden kunnen
worden.
Wij hechten eraan, als niet geraadpleegde stakeholder, alsnog onze grote zorg hierover aan u
kenbaar te maken.
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