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Geachte Commissie,
De Groene Long is een weergaloos mooi gebied. Het biedt een landschap waar onthaast kan worden,
waar op adem gekomen kan worden. Een landschap waar de tijd, in onze drukke, voortrazende
wereld, even stil lijkt te staan. Waar de koe herkauwt, de grutto foerageert, het stekelbaarsje paait.
En waar het landschap verhalen vertelt over ons verleden.
Uw landschapsplan lijkt te ontkennen dat die Groene Long ruw en ruig in tweeën wordt gescheurd
door de aanleg van een nieuwe snelweg. De impact wordt vernauwd tot het kruispunt van weg en
Stelling. Vergeten wordt dat de hele Groene Long ‘doorsneden’ wordt. Voor de ondernemende boer,
voor de recreërende stedeling, voor de inwoner van het gebied en voor diersoorten.
Als je kijkt naar achtereenvolgende kaartbeelden van 1960 tot nu, dan zie je dat oprukkende
bebouwing deze Longfunctie van het gebied steeds meer aantast. En dat terwijl die bebouwing
inwoners met zich meebracht die juist “longinhoud” vragen. Deze Groene Long kan met de nodige
investeringen een gebied worden waar inwoners, ondernemers, recreanten en de natuur zich thuis
voelen. Dat gebied in tweeën hakken is ongewenst en onnodig.
Het realiseren van bereikbaarheidsverbetering vraagt juist niet om meer asfalt. Graag verwijs ik voor
een veel intelligentere en toekomstgerichte invulling van de mobiliteitscomponent naar de
inspraakreactie van de woordvoerder van ROVER.
Ik kom nu naar de kern van mijn oproep aan u. Wij geloven niet dat deze weg er gaat komen. De weg
gaat bijna één miljard Euro kosten en daarvan is nu nog geen 20% gereserveerd. We zouden kunnen
besluiten als Groene Combinatie: “die weg komt er niet dus we kunnen ons weer met andere zaken
gaan bezig houden”. Dat is echter niet onze inzet. Wij hopen dat de Staten tot inkeer komen en de
ambitie een lap asfalt aan te leggen voor altijd laten varen. Maar ook als u dat niet zou besluiten op
dit moment: laten we dan wel – los van de weg – een gezamenlijk plan maken voor het landschap.
Wij willen dat er per direct in dit gebied geïnvesteerd gaat worden: in het aanbod van
recreatievoorzieningen als fiets- en wandelpaden, in de beleefbaarheid van landschappelijke
structuren als De Kil en in de Stelling van Amsterdam.
Al in 2017, toen ICOMOS deze weg afwees, attendeerde zij de provincie op de verplichting de
kwaliteit van de Stelling op deze plek te gaan aanpakken. Laten we daar nu niet meer mee wachten.
Ons plan biedt daarvoor de nodige concrete componenten. Uw plan ook. Mijns inziens heeft u geen
snelweg nodig om uw rol serieus in te vullen in dat Bijzonder Provinciaal Landschap waarvan een
groot deel de werelderfgoed status heeft.
Beste Commissie ik vraag u Gedeputeerde Staten op te dragen om samen met de Groene Combinatie
één integraal plan te maken voor dit gebied waarmee we direct aan de slag kunnen gaan. Daarmee
voorkomt u dat de Groene Long weer decennia in de wachtkamer van de asfaltdroom blijft zitten.
En er straks geen sprankje longcapaciteit meer over is!
Ik dank u wel.
➔ Overhandiging Gebiedsvisie Groene Long aan gedeputeerden Olthof en Pels.

