Vrije motie 30 % minder geluidsbelasting
De Coronacrisis treft ons helaas allemaal, in meer of mindere mate. Desondanks heeft het voor
bijvoorbeeld het natuur positieve effecten, zoals bijvoorbeeld door de verminderde uitstoot van
onder andere het verkeer. We hebben diverse signalen van Eindhovenaren die oproepen om in
de nieuwe ontstane situatie de (positieve) effecten van het wegvallen van o.a. het vliegverkeer nu
goed te gebruiken.
De indieners van deze motie zijn het daarmee eens en stellen de raad voor, om op 19 mei a.s. in
te stemmen met deze motie.
De raadsleden hebben gehoord dat:
• In de proefcasus Eindhoven Airport onder andere staat :
- Een substantiële, merkbare vermindering van de geluidbelasting in 2030;
- Een vermindering die onmiddellijk vanaf 2020 ingezet moet worden;
- Als reactie op de snelle groei in de afgelopen jaren geen toename van het aantal
vliegbewegingen voor de eerstkomende jaren, dan wel een krimp in de komende
jaren.
• Niet alleen leden van het bewonersplatform Woensel Noord, maar ook Duurzaam
Meerhoven aangeeft dat het “nu tijd is om een omslag te maken en niet eerst de oude
situatie kunstmatig overeind te houden en daarna af te schalen”.
De raadsleden vinden dat:
• De ontstane Corona Crisis kansen biedt om gebruik te maken van de mogelijkheid om de
30% geluidsreductie in 2030 nu al krachtig in te zetten;
• In de proefcasus van Pieter van Geel er een mooie eerste richting is om tot een
duurzame ontwikkeling van de Airport te komen;
• Het terugdringen van de CO2-uitstoot, verbeteren van de luchtkwaliteit erg van belang is.
• Bij het uitvoeren van deze motie er op dit onderdeel daadwerkelijk uitvoering wordt
gegeven aan de speerpunten van advies van de proefcasus, namelijk onder andere:
- Het actief sturen op minder geluidsbelasting;
- Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen;
- Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit;
- Vertrouwen vanuit de omgeving herstellen.
De raadsleden stellen voor dat burgemeester en wethouders:
Samen met Eindhoven Airport onderzoeken hoe vanaf heden krachtig ingezet kan worden op de
30% geluidsreductie, waarbij de huidige situatie een kans biedt. En de raad over de uitkomsten
van dit onderzoek voor het einde van dit jaar te informeren, waarbij heldere en concrete
afspraken niet ontbreken.
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