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Onderwerp:
Verbreding N 201 en aansluiting op A 27

Hilversum, 7 januari 2019

Geacht college,
Binnen de besturen van de provincies Utrecht en Noord-Holland wordt gesproken over de verbreding
van de N 201 tussen Hilversum en de gemeente De Ronde Venen, waarbij tevens wordt gekeken naar
een aansluiting van de N 201 op de A 27.
Voor die aansluiting wordt onder andere gedacht aan een ontsluiting via de Hoorneboegse Heide te
Hilversum. Tegen dat idee is inmiddels een actie gestart waarbij meer dan 10.000 inwoners getekend
hebben tegen een dergelijke ontsluiting.
De provinciale besturen c.q. de ambtelijke organisaties zijn echter niet voor één gat te vangen en
spreken, al dan niet binnenskamers, over een verbreding van een twee- naar een vierbaans
ontsluiting via de Noodweg te Hilversum.
Als aanwonenden aan genoemde Noodweg zijn wij hierdoor ernstig verontrust en delen u mede
absoluut tegen een dergelijke ontsluiting te zijn. Wij zullen ons hiertegen tot het uiterste verzetten.
Een ontsluiting zoals hiervoor bedoeld levert onherstelbare schade op aan het milieu, geeft een
onaanvaardbare toename van fijnstof, geluidsoverlast, verkeersoverlast en aantasting van bijzondere
natuur met onder andere dassen populaties en salamander/padden populaties; aantasting van zowel
het gebied van het Goois Natuurreservaat (Hoorneboegseheide) als het gebied van
Natuurmonumenten (landgoed Einde Gooi). Een nieuwe vertakking van en naar de A27 zal ook veel
nieuw verkeer aantrekken.
Wij ontraden u dan ook ten zeerste om de Noodweg te betrekken bij de aansluiting van de N201 op
de A27.
Met vriendelijke groet,
Namens dezen,

Bijgaand een opsomming van de
mail of schriftelijk hebben gegeven aan de inhoud van deze brief.

die hun instemming per

c.c.
- leden provinciale staten Utrecht en Noord-Holland
- college van burgemeester en wethouders van Hilversum
- Gooisch Natuurreservaat
- Natuurmonumenten
- Gooi- en Eemlander/Gooi en Eembode
-
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