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Geachte heer Teun'ssen,
[k heb kennis genomen van uw brie~ van 31 augl:stus 201 0 over de Omlegging A9
Badhoevedorp" Uit deze brief blijkt grote betro:';;':enheJd, maar ook berorgdheld Dij
ce Dorpsraad over de p!al'vOrrrlng over de omlegging. \,',')j begn)pen uw
bCl.Orgcheid en geven met deze reactie anlwoo;d op de door u gestelde v~agen i,i
die brief.
De Omiegçing Ag bij Badhoevedorp koerst gestaag verder richting realisatie, Op
dit moment wordt de iaatste hand gelegd aan het Ontwerp Traçébesluit dat, na
onderteken:ng door de mir,iste, '1an [nfrastru:tuUI en Milieu, oegln 2011 ter viSie
za! worden gelegd. Een belangT ijke mij!paal op weg naar het uitelndeEjke doe.:
één aaneengesloten dorp, zonder de barrière van de hwldlge: A9.
Het afgelope"" jaar zljn er flinke stappen gelet in ret project. Tijdens
informatieavond op woensdag 8 december 2010 in het Dorpshuis aa." de
Sneliiuslaan 3-5 in Badhoevedorp zuHer de laatste ontWikkelmgen en he: ontwerp
voor de orr»eggmg worden toegelicht. Ook dan zul,en vragen van uw kant worden
oea'1twofrd.
Naar aan;eidmg var, uw sehnftelljk verzoek om eu,;:wocrd op ect'1 aantal concrete
vragen, Informeer ik u als volgt.

Vraag:
Hoe de1kt men de minim;;rr afstand t;;ssen de snelweg en het dorp van 600
meter zeker te kU'1'1er stellen?

Antwoord:
In de OvereenKomst Omleggmg Ag te BachOevedorp van 31 oktober 2005 is het
zoekgebjed vastgelegd waarir, de ol1"gelegde A9 zou moeten kemen te liggen. Het
trace, 70a's !tet nu is uitgeWel :'::t, 'loldoet aan de bepalingen uit Ce

I

bestuursovereenkomst. ~ie;n is uitgegaan van een zoekgebied da'!: aal1geeft dat
het niet mogel1jk 15 om de weg overal op 600 meter van het dorp af te leggen,
QfT'dat de weg uiteindeliJk oek wee" op de bestaande A9 moel i'lans'uiten. En bij
de planvorming van het ontwerp van de weg is rekening geholJden met de
ruimtelijke ontwikkeling van "et gebied. In de cliteinden van de "bujk~ ldngs de
omgelegde Ag, waar de weg op minder dan 600 meter van het dorp korrt te
liggen, is con""orm he'!: Masterplan Badhoevedorp, kantcorontwikkeling voorzien.
Op deze manier wordt de weg afgeschermd van het dorp,

Vraag;
Hoe denkt men
waarborgen?

voor de nieuwe

woonwijk De Schuîl.-,oeve de leefbaarheid te

AntwQord:
Op grond van de afspraken Jn de bestuursovereenkomst werken de bestclurlijke
partners samen bij een zo sn:n mogeHjke mrichting van Schu:lhoeve in combinatie
met geluidbeperkence r~)aatrege;en aan de weg. In het meest re~nU? ontwerp
liggen de '1oofd:b~nen op dezelfde plaats als de ontwerpen uit de Trajectnota/MER,
De hoOfostromen van het verkeer, die het meeste geiu,d çeneferen, komen dus
niet dichter bij dorp te liggen. De rangeerbanen komen op sommige punten wei
iets dichter bij het dorp te liggen; op het meest nabUe punt, zuidoostelijk van
SChLtlhoeve, op 130 meter in plaats van de eerdere 160 meter afstand ~n de
Trajectnota!t'1EK, De geluidbeperkende maatr<ege!en zijn ZQ vorm gegeven dat
ean de wettelijke e:sen wordt vo'daan.

Vraag:
Op welke wijze kan men de belëngen van Badhoevedorp aFscr,ermen tegen
rekenfouten en tegenval!ers bij de bestuurspartijen?

Antwoord:
Bij compiexe infrastructuurprojecten zijn meewen tegenvallers nooit helemaal uit
le sh"lten, C)e betrokken bestuu~ijke ;;.artners zijn gehouot'n aan ce re!evante
wettelijke bepalingen. Daarnaast hebben de bestuLrl1jke partners voor dit project
aanvullende afspraken neergelegd ;n de bestuursovereenkomst van 31 oklober
::005, Daa~ zijn en voelen aHe bestuur!ij~e pa>tners zjch aan gehouden,
Bovendien is de gemeente Haarlemrrerrnee-r een van de bestLuriijke partners. i)e
gemeente behartigt zeker de loca!e belangen, dus ook die van BacthOevedorp.

Vraag:
Hoe gaat Men het om!egge,
verde:-e besfultvorming"

v~n

de Schlpho!weg als voerwaarde opnemen m de

Antwoord;
Het e;nCbeeld van de $chlpho!weg moet worcèn bez'en in de context van oe
Schipholregio. BesiUltvorrring over een evei1tuele om\egg'ng van Oe Schiphoiweg
staat procedureel los van besluitvorming over de omlegging van de Ag.
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Vraag:
Hoc gaat men de bogenvariant afw!jzer en de bespaf'ng die met de
kan worden gerealiseerd, toevoegen aan de begrotmg?

"blnnenboog~
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Antwoord:
!Je keuze voor het voorkeursalterni'r::ief "bogenvarian:" is gebaseerd op
robuustheid en toekomstvastheid van de opIOSSi'lg. t-let name de toekomstige
doorl.rekkîng van de A5 'la"r de Westrandweg, die nu wordt aa;;gelegd, zal een
zodanige toename van verkeer richting de A5 genereren dat de capaciteit van de
"blf'nenboo~r niet meer toereikend zal zijn.

Vr~ag:

Welke vérteteringen kunnen aan Badhoevedorp CQ,creet worden toegezegd, daar
waar in het belang '1an Sch!phot de ene aanpassj(1g na de andere wordt gedaan?
Antwoord:
De Bestuursovereenkomst van 31 oktober 2005 15 het kader voor aanpassing er
het beiang V{,!f' aUe bestuuri'jke partners, waaronder Schiphol.
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Vraag:
Wanneer worden het hoofdwegennet, het onder:lggef'de wegernet alsmede een
gOede ruimtelijke l.'Îpassing irtegraal opgepakt?
Antwoord:
DE' OrnJeggj~g A9 8adh<mvedorp is afgestemd met de rUimtelijke plannen. De
reallserlrtg van projecten zal al:îjd gefaseerd plaatsvinderL

Vraag:
Hoe gaat men ervoor 70rgen dat de jrwesteringen, die 1"1.1 gedaan worden in de
HOV, daadwerkelijk Iets ooieveren voor het dorp?
Antwoord:
ln het huidige ontwerp var de omlegging van de A9 worden voorzierirgen
m(.>egenD'TIer. dfe een kwalltatief hoogstaand HOV netwerk voor Badhoevedo,p
moge ,ijk maken, 7oa,s de onderdoorgang 1'1 de 5ch:pho!weg oflder de omgelegde
A9. Die za! op te mij:1 een ongestoorde HDV ve;b;nê!ng mogelijk maken.
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