VROM Commissie

Centrum Publieksparticipatie
OTB omlegging A9 Badhoevedorp
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
VERSTUURD VIA DE WEBSITE
Nieuwemeer 8 augustus 2011
Geachte meneer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u een overzicht van onze zorgen t.a.v. het OTB omlegging A9, namens de VROM
Commissie van de Buurtvereniging Nieuwemeer.
Wij zijn in samenwerking met de Dorpsraad Badhoevedorp vanaf het begin betrokken bij het project
omlegging A9 en zijn vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep mobiliteit en haar voorlopers.
Met recht kunnen wij dan ook constateren dat er tussen de gewenste ontwikkelingen en het huidige
plan grote verschillen zijn ontstaan. De doelstellingen van minder geluid en minder lucht
verontreiniging alsmede uitbreiding van het aantal woningen staan in het huidige plan op gespannen
voet tengevolge van de extra financiële tekorten welke de gemeente op de toekomstige
bebouwingskosten Badhoevedorp wil gaan verhalen. Wij vinden het dan ook niet terecht dat de
financiële inschattingsfouten en politieke strubbelingen over wegen geheel ten lasten moeten komen
van Badhoevedorp daar waar partijen als de Provincie en Luchthaven en Rijk ook een
verantwoordelijkheid hebben. U als overheid zou deze partijen op hun verantwoordelijkheid kunnen
wijzen. Wij spreken onze verbazing uit over het feit dat er over de Schipholweg welke toch
onderdeel uitmaakt van het OTB, nog steeds geen definitief standpunt is betreffende al of niet
afwaarderen en/of omlegging.
Een aspect welk voor ons gebied mede van invloed zal zijn op toename van sluipverkeer.
Hieronder volgen een aantal details waar wij ons zorgen over maken.
Vanwege versoberingen aan de uitvoering van het tracé worden kosten doorgevoerd welke nadelig
zijn voor Badhoevedorp en haar inwoners. Zoals het steeds groter wordende aantal woningen in
Quatrebras welke ten kosten gaan van de ruimte voor het Park.
Het vervangen van de onderdoorgang in de Sloterweg door een mega viaduct, hierdoor wordt niet
alleen het karakter van de polder geschaad maar ontstaat er ook een groot gat in de
verkeersafscherming voor wat betreft sluipverkeer door Badhoevedorp .
De gemeente is van mening dat kosten voortvloeiend uit de omlegging A9 geheel door haar (lees
bebouwing in Badhoevedorp) betaald dient te worden wat zeer uitzonderlijk is voor realisatie van
een Rijksweg. De omlegging is al lang niet meer uitsluitend bedoeld voor verbetering van woongenot
(zoals overschrijdingen van milieu grenzen) in Badhoevedorp, maar hoofdzakelijk voor veiligstelling
van bereikbaarheid en ontsluiting van de Randstad en Schiphol zo is ons duidelijk geworden.
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Nog even over de onduidelijkheden m.b.t. de Schipholweg. Wel of niet afwaarderen en omleggen,
krijgen de Badhoevedorpers na het omleggen van de A9 er niet weer een kleinere snelweg variant
voor terug ? Dit kan en mag toch niet de bedoeling zijn ? Of wordt de Nieuwemeerdijk het kind van
de rekening door toename sluipverkeer?
Ook verbaasd het ons dat de aansluiting afrit A9 vanuit Amstelveen op de Schipholweg niet volgens
de MER rapportage wordt uitgevoerd maar in de gewijzigde vorm.
Hierdoor komt het verkeer van de snelweg direct op de Schipholweg uit, een laag niveau weg i.p.v.
op de T106 welke een zgn gebiedsontsluitende weg is. Volgens ons zal dit, door het niveau verschil,
lees capaciteits verschil, leiden tot file problemen op de afrit A9, zeker wanneer de Schipholweg zijn
HOV functie krijgt.
Ook in tegenspraak met de uitgangspunten komt hierdoor weer een deel van de omgelegde A9
dichterbij dan de beloofde 600m afstand tot de bewoning van het Dorp.
Waar wij ons als direct aanwonende van het toekomstig golfterrein gelegen in de hoek A9 / A4 ook
zorgen over maken is het plan het dijklichaam langs de A9 thv het golfterrein 2 meter af te graven.
Dit om de verbreding van de snelweg, uitvoegstrook van de Zuidtangent en verbreding van de
voetsloot langs de weg mogelijk te maken.
Het bedoelde dijklichaam vormt oorspronkelijk de perswal van de voormalige zandwinput waarin
volgens onderzoek vervuilde stoffen zijn gestort.
Hierover is door ons met verschillende partijen contact geweest en hebben wij via RWS een
antwoord ontvangen van Witteveen en Bos (zie brief met referentiecode RW1664‐142‐74) te samen
met een kopie van de reaktie van Rijnland inzake het “Dijkje bij A9 golfbaan Nieuwe Meer” d.d. 28
juni 2011 (zie brief met het kenmerk 11.28120).
Deze antwoorden sluiten niet geheel aan op onze vraagstelling betreffende de stabiliteit van de
toplaag van de zandput. Wij verzoeken een stabiliteit meting uit te voeren aansluitend op het
Oranjewoud rapport, januari 2005. Het betreft een van de zwakste punten van de zandput en zou tot
een onacceptabel milieu risico kunnen leiden wanneer de toplaag onvoldoende is gestabiliseerd.
Naast bovenstaande onzekerheid is er nog een tweede aspect het gevolg van de voorgenomen
afgraving. De realisatie van de in het bestemmingplan opgenomen fiets‐ / voetpad over het
genoemde dijklichaam komt in gevaar, terwijl hiervoor de planuitwerking en de financiële middelen
vrijwel gereed zijn. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en een passende oplossing in het
plan op te nemen.
Dit fietspad kan in de toekomst voor de bereikbaarheid van Schiphol en het Elzenhof terrein vanuit
Amstelveen van groot belang worden.
Voor wat betreft de zorgen die de dorpsraad Badhoevedorp heeft geuit in haar zienswijze kunnen wij
u melden dat wij ons hierbij aansluiten. Wij begrijpen en onderschrijven uiteraard de noodzaak van
de omlegging van de A9 maar spreken tevens de hoop uit de belangen van omwonende niet uit het
oog te verliezen in de nieuwe plannen.
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Om de historische vergissing van de A9 te doen vergeten zou u voor wat financiering betreft de
Gemeente Haarlemmermeer mogelijk kunnen bijstaan ten gunste van de inwoners.
In afwachting op uw reactie verblijven wij,
hoogachtend , namens de VROM Commissie Buurtvereniging Nieuwemeer

E. Hoogenboom
Nieuwemeerdijk 366
1171 NW Badhoevedorp

Bijlagen :

Kopie Brief Witteveen & Bos en reaktie Rijnland
Info Waterhuishoudingsplan Golfterrein Nieuwe Meer te Schiphol van Oranjewoud
Uittreksel KvK Buurtvereniging Nieuwemeer
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