Aan: Gemeentebestuur Alphen aan den Ri
G.J.Schotanus, wethouder
Van: Dorpsoverleg Boskoop
Onderwerp: verzoek meting Omgevingsdienst
Datum: 1 juni 2022

Geachte heer Schotanus,
Als Dorpsoverleg vragen wij uw gewaardeerde hulp bij een vraagstuk dat de Boskopers en
daarmee ons bezig houdt: de verkeersproblematiek op de Zijde. Graag willen wij weten hoe
groot de daadwerkelijke uitstoot van schadelijke stoffen op de Zijde en omliggende straten
precies is.
Daarom aan u het dringende verzoek: wilt u op korte termijn een meting laten verrichten
door de Omgevingsdienst Midden-Holland?
Waarom dit verzoek aan de gemeente?
Wij weten weliswaar dat we als Dorpsoverleg Boskoop zelf ook om een onderzoek kunnen
vragen, maar wij vinden het juister als de gemeente dit doet. Al was het maar omdat het
Dorpsoverleg vervolgens niet zelf de middelen heeft om te komen tot een juiste
interpretatie en geen aanzetten kan geven voor een gewenst vervolg op het onderzoek.
Waarom doen we dit überhaupt?
Tot nu toe gaat het in de discussie over bereikbaarheid en verkeersproblematiek steeds over
de vele meters blik op de Zijde. Over de Zijde en het dorpscentrum dat dichtslibt met auto’s.
Maar de mensen die aan de Zijde en de omliggende straten wonen, hebben ook te maken
met stikstofoxiden, fijnstof en CO2.
Tenminste, dat kan niet anders als je de praktijk van alledag bekijkt. Wij denken en hopen
echter dit ‘gevoel’ straks te kunnen onderbouwen met cijfers. Meten is weten immers. Met
dit onderzoek denken wij discussie over de bereikbaarheid van Boskoop een nieuwe impuls
te geven. Een extra impuls die wellicht nodig is om het draagvlak voor oplossingen groter te
maken.
Waarom de Zijde en omliggende straten?
Luchtverontreinigende emissies stoppen niet bij de gevels van de woningen aan de Zijde,
maar slaan zonder enige twijfel ook neer in de straten erachter. En in het gehele
dorpscentrum. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is het dus belangrijk dat ook de
achterliggende straten bekeken worden.
Is het belangrijk?
Wij denken van wel. TNO, de onafhankelijke Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek opgericht, is vrij duidelijk over de verontreiniging door
wegverkeer: ,,Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies.

Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen
die schadelijk zijn voor de gezondheid”.
Volgens TNO is de praktijkuitstoot bij dieselpersonen- en bestelwagens, ondanks
voortdurende aanscherping van Europese emissielimieten, de afgelopen twee decennia
nagenoeg onveranderd gebleven. Het onderzoeksinstituut stelt dat de praktijkuitstoot van
moderne personen- en bestelwagens fors hoger ligt dan de limieten die voor de
typekeuringstest worden gesteld in de emissiewetgeving.
Wat willen we bereiken?
Op dat punt kunnen we (ook) duidelijk zijn. Wij streven niet naar het ‘dichtgooien’ van de
Zijde of van andere wegen. Integendeel. Dit is niet gewenst en niet realistisch in Boskoop. De
Zijde is een verkeersader die nu helaas nog cruciaal is voor de plaatselijke economie.
Wel willen we met dit onderzoek de discussie een nieuwe, extra impuls geven. En daarmee
wellicht het draagvlak voor mogelijke oplossingen vergroten.
Kortom: het wordt tijd dat we gaan vaststellen hoe het zit op de Zijde en omliggende straten
en het dorpscentrum. Graag horen we op korte termijn hoe u wilt omgaan op ons verzoek.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dorpsoverleg Boskoop

Sjaak Koster,
Voorzitter

