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persbericht
Verkeersproblemen A9 onderbelicht in rijksonderzoek
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft op 6 juni kennis genomen van de
uitkomsten van een beperkte Milieu Effect Rapportage (MER) van Grontmij, uitgevoerd in opdracht
van Rijkswaterstaat. Analyse hiervan levert op dat deze vele onvolkomenheden bevat. Wethouder
Pols zal de kritiekpunten toelichten op de door Rijkswaterstaat georganiseerde informatieavond.
Ook worden de kritiekpunten door het college onder de aandacht gebracht van minister Peijs van
Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer.
Op aandringen van Amstelveen heeft Grontmij, in opdracht van Rijkswaterstaat, een studie gedaan (de
zogenaamde ‘mini MER’) naar de effecten van verkeerstoename op de A9 door Amstelveen. Dit gaat vooral
over aspecten als luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluidshinder.
Het college is van mening dat het resultaat van deze studie een té positief beeld schetst.
Er wordt uitgegaan van verkeerde uitgangspunten en er ontbreekt een vergelijking van de toekomstige met
de huidige situatie. Daarnaast ontbreekt het effect van het versneld aanleggen van 2x5 rijstroken op de A2
tussen Utrecht en Amsterdam.
De problemen van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid op het Amstelveense deel van de A9 zijn groter
dan in het centrale deel van de corridor, aldus het college. Een tunnel of een verdiept en overkapte A9 door
Amstelveen acht het college bij capacteitsvergroting van de rijksweg de enige juiste maatregel.
Op woensdagavond 14 juni organiseert Rijkswaterstaat een informatieavond in het Amstelveense raadhuis,
waarin toelichting gegeven wordt op de uitkomsten van de ‘mini MER’. Wethouder Remco Pols zal de
kritiekpunten van de gemeente op deze avond toelichten.
Daarnaast brengt het college de kritiekpunten onder de aandacht van minister Peijs van verkeer en
Waterstaat en de Tweede Kamer.
“We grijpen elke mogelijkheid aan om voor de A9 een optimale oplossing voor de verkeersproblematiek te
creëren. Daarbij is de toegankelijkheid van Amstelveen een belangrijke factor, maar ook de effecten op de
leefbaarheid in de directe omgeving van de A9 tellen zwaar mee” merkt wethouder Pols op.
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