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Toelichting namens de kustbewoners
Geachte Staatsraden,
Gaasterlân, met zijn heuvellandschap en oude loofbossen, weilanden en akkers en meren,
het is het mooiste deel van Friesland. Uniek zijn de kliffen langs de kust. Geen dijken langs
die kliffen, vanaf de weg heb je daar het vrije zicht op het weidse IJsselmeer.
De mooiste plaats van Gaasterland is voor velen het uitzicht onderweg van Aldemardum
naar Murns. Bovenop de gaast, op 12 meter hoogte, ontvouwt zich ineens het open
glooiende landschap en het zicht over het meer. En precies daar recht voor die plaats, wilde
Smals het industriële eiland realiseren met gebouwen tot een hoogte van 22 meter. We
zullen het niet zien, volgens de MER. Maar we zien Enkhuizen dat hemelsbreed op 20
kilometer afstand ligt prima, de torens, de bomen. Dit fabriekseiland met alles erom heen
komt op 6 km van de kust. Wij zullen dat jammer genoeg heel goed zien.
Volgens de gemeente zijn de belangrijkste karakteristieken van het gebied: openheid,
uitgestrektheid, donkerte en stilte....
Ja, het is vaak helemaal stil bij ons....... Wij, de bewoners, de recreanten, de sporters en de
toeristen, we zullen niets van de zandwinning horen, volgens de MER. Maar een grafische
voorstelling van de in de MER genoemde etmaalwaarden laat zien dat er een enorme
geluidswolk over het meer en de regio komt. Langs de kust vergeleken met nu een toename
van 15 dBa en Oudemirdum krijgt er 13dbA bij.
Dit plan verstoort de natuur, het verknoeit ons uitzicht en het geeft voortdurende
geluidshinder. Wij steunen de gemeente van ganser harte in hun besluit om daar geen
medewerking aan te verlenen.
Murns, 3-11-2020
Baukje Miedema
B&B en Krûdetún ‘De Reidikker’

Geluidsgolf over het IJsselmeer en Gaasterland
Gebaseerd op de etmaalwaarden geluidgevoelige bestemmingen uit het
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