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, de tuin grenst aan de grond
van het landgoed. Naar wij vernamen, is uw Gemeente voornemens een
wijziging in de APV door te voeren om het Groeneveld mogelijk te maken
ruimere commerciële doelen te bereiken door voorheen vastgestelde
geluidsnonnen te wijzigen, door luidere volumes toe te staan. Wij maken ter
zake bezwaar en wijzen u in dit verband op het volgende.
Zoals indertijd ook bij de overdracht van het landgoed rondom Kasteel
Groeneveld (dat tot dan toe onder het ministerie resorteerdde) werd in vele
toespraken benadrukt dat deze structuurwisseling niet ten koste zou gaan van
de natuurwaarden, maar in tegendeel mede werd ingegeven ter bescherming
van de natuur en ter ondersteuning van de educatieve aspecten voor jong en
oud van een bezoek aan het landgoed. Het was de bedoeling, zo werd
uitdrukkelijk nog eens in het licht gesteld, dat Groeneveld een oase van rust
en bezinning zon zijn en dat aan deze doelstelling niet getoomd zou worden.
In de afgelopen tijd hebben wij echter moeten ervaren dat hiervan weinig of
niets is terechtgekomen en zo hebben wij vele malen Groeneveld erop moeten
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wijzen dat indertijd met ons als bewoners is afgesproken dat geen gebruik
gemaakt zou worden van geluidsapparatuur, met name ook om de fauna
(kleine zoogdieren, reeën en zeer gevarieerde vogelbevolking) niet te
verstoren.
Het komt ons voor dat het niet tot de taak van de overheid behoort om de
laatste resten van de natuur om zeep te helpen en het landgoed Groeneveld ter
zake van geluidsoverlast uit commerciële overwegingen ruimere
bevoegdheden toe te kennen. Hierbij zijn de omwonenden ook niet
geraadpleegd. Wij hebben in de afgelopen decennia moeten ervaren dat
kostbaar natuurbezit verloren is gegaan en vogels die voorheen betrekkelijk
talrijk op het landgoed voorkwamen (koekkoek, bosuilen, etc.), thans vrijwel
niet meer worden aangetroffen.
Het is evident dat deze dieren afgeschrikt warden door het geluid. Mocht u
hieraan twijfelen dan verzoek ik u de ter zake bestaande ecologische literatuur
te raadplegen en gezien het grote belang van deze zaak, als u voet bij stuk
houdt, eerst een ecologisch rapport te laten uitbrengen met betrekking tot de
schadelijke gevolgen van de genoemde geluidsoverlast. Hier komt bij dat
Kasteel Groeneveld zich niet leent voor grootschalige manifestaties en de
mogelijkheden hiervoor inde omgeving voldoende voorhanden zijn, en er
geen enkele aanleiding bestaat om de concurrentieslag aan te gaan met Paleis
Soestdijk en de commerciële ontwikkelingen die daar in gang zijn gezet.
Voorts is er sprake van een onomkeerbaar proces. Indien het overschrijden
van de huidige geluidsnormen op grotere schaal wordt toegestaan, waarbij
ook anderen zich hierop zullen beroepen, zal grote blijvende schade aan het
gebied en haar fauna worden berokkend.
Er is geen enkele reden om uitsluitend uit commerciële overwegingen tot de
voorgestelde wijziging van het A.PV over te gaan, ten detrimente van de rust
en de natuurlijke omgeving.

Hierbij speelt ook een rol dat het landgoed een functie vervult die aansluit hij
de behoefte aan rust en stilte, die kostbaarder is dan de luttele euro's die door
het commercieel uitbaten van het landgoed worden opgebracht.
Wij kunnen dan ook geen genoegen nemen met de voorgestelde wijziging en
zullen wij niet aarzelen hiertoe de nodige stappen ondernemen.
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Kopie dezes zend ik aan de Provinciale Staten, alsmede de Gemeenteraad. U
wordt verzocht mij uiterlijk binnen drie weken na heden schriftelijk te willen
bevestigen dat de voor¥enomen wijziging van ~ is.
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