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persbericht
College vraagt geld Zuiderzeelijn voor Masterplan A9
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft besloten bij het inspraakpunt op
de Structuurvisie Zuiderzeelijn aan te geven, dat de verkeersproblematiek op het centrale deel van de
A9 door Amstelveen in alle opzichten hoge prioriteit geniet. Het college pleit voor besteding van de
vrijvallende reserveringsgelden van de Zuiderzeelijn voor een ondergrondse aanleg of overkluizing
van de A9 in Amstelveen.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in de landelijke dagbladen gevraagd om inspraakreacties.
Het ministerie heeft aangegeven dat de voor de Zuiderzeelijn gereserveerde € 2,7 miljard naar verwachting
zal worden ingezet voor de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de randstad. Het college van
burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft op 6 juni besloten hierop een inspraakreactie te geven.
In de schriftelijke reactie brengt het college de ligging van de A9 in de bebouwde kom van Amstelveen onder
de aandacht. Zij benadrukt dat de problematiek van luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluidshinder op dit
deel groter is dan op andere stukken van het traject. Dit wordt bevestigd door de ‘mini-MER’ die door
Grontmij, in opdracht van Rijkswaterstaat, is opgesteld. Het Amstelveense college vraagt aandacht voor de
uitkomsten van de ‘mini-MER’ in relatie tot de Visie A9. Zij benadrukt tegen dit licht het belang van een
specifieke bijdrage voor ondertunneling of overkluizing van de A9 in Amstelveen.
Het college dringt in hun schriftelijke reactie aan op een gesprek om de inspraakreactie toe te lichten.
Eind juni besluit de minister van Verkeer en Waterstaat over de claims op het budget voor de delen van het
traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Het is van belang om voor die tijd duidelijkheid te scheppen over het
belang van de claim voor het trajectdeel door Amstelveen.
Wethouder Remco Pols zegt hierover: “Deze mogelijkheid om geld te genereren voor oplossingen op het
Amstelveense deel van het traject wil ik zeker benutten. Er zijn genoeg argumenten om prioriteit te leggen bij
investering van deze gelden voor de bereikbaarheid in dit Amstelveense deel van de Noordvleugel.”
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