Motie: Luchtkwaliteit Fortuinveld
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit Rooswijk nieuw verkeer
De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op donderdag 17 mei 2018, behandelend de “Vaststelling
bestemmingsplan Sportpark Het Fortuin”,
Overwegende dat:
-

Het Fortuinveld gekozen is vanwege de centrale ligging in Zaanstad en daarom goed per
fiets/ov bereikbaar is;
Door de bomenkap de bewoners van o.a. de Harpstraat veel directer worden blootgesteld
aan de luchtvervuiling van de A8;
Er op wedstrijddagen tot wel 400 extra verkeersbewegingen (vervuilend vervoer) in
Rooswijk/Fortuinweg zullen zijn;
Er meerdere projecten in de omgeving tot uitvoer zullen worden gebracht met extra
verkeersbewegingen op de Fortuinweg e.o.;
Er in de beoordeling van het effect van het sportpark op de luchtkwaliteit geen rekening is
gehouden met additionele effecten van de mogelijke aanleg van de A8-A9 verbinding;

Verzoekt het (toekomstige) college om:
Maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit ten minste niet te laten verslechteren door:
-

Niet aanzienlijk meer parkeervakken te realiseren (voor nu en in de toekomst) dan de door
het parkeerbeleid voorgeschreven norm (namelijk 50 i.p.v. 83);
Daarvan zoveel mogelijk groene parkeerplaatsen te maken (zo min mogelijk steen en asfalt);
Ten minste zoveel bomen te planten op het sportpark als dat er (in het verleden) gekapt zijn;
Voldoende hoge bomen te planten;
Te onderzoeken of er bij een kleinere parkeerplaats minder bomen hoeven te worden gekapt
en de onnodige kap van bomen zoveel mogelijk te voorkomen;
Een nulmeting doen van de luchtkwaliteit rond de Fortuinweg en deze te blijven monitoren;
Samen met Connexxion en gemeente Wormerland in gesprek gaan om de ov-verbinding naar
het sportpark te verbeteren;
Met Z.H.C. de Kraaien een plan van aanpak maken om fietsen naar de club te stimuleren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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