Colleges van B en W

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Hare Excellentie drs. C. van Nieuwenhuizen
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Uw contact G.A.A. Koppenaal
T

(020) 540 46 32

F

(020) 540 45 59

gemeente@amstelveen.nl
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum
van deze brief

Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal
geplaatst.
Aan deze versie kunnen
Kenmerk
Z19-067979
geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende schriftelijke versie is bindend.

Datum
Betreft

13 november 2019

Verlagen maximumsnelheid A9 naar 80 km/u

Hooggeachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
De gemeenteraden van Amstelveen en van Ouder-Amstel roepen u op om de maximale
snelheid op de A9 te verlagen naar 80 km/u. Dit betreft één van de maatregelen die
genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit in onze gemeenten te verbeteren.
Naar aanleiding van het RIVM-gezondheidsonderzoek naar de effecten van kortdurende
blootstelling aan ultrafijnstof op omwonenden rond Schiphol hebben onze gemeenteraden
een motie hierover aangenomen. De hoeveelheid ultrafijnstof kan een kortdurend effect
hebben op de gezondheid blijkt uit dit onderzoek. Kleine gezondheidsveranderingen die
niet tot directe gezondheidsklachten hoeven te leiden. Voor mensen die gevoelig zijn voor
de luchtkwaliteit, denk aan astmapatiënten, kan de verandering groter zijn. Mogelijke
lange termijn gezondheidseffecten van ultrafijnstof zijn nog niet inzichtelijk.
Zoals bekend worden onze gemeenten omringd door diverse Rijkswegen, zoals de A10, A4,
A2 en niet te vergeten de A9. Deze Rijksweg gaat recht door het binnenstedelijk en dichtbevolkte gebied van onze gemeenten. Ook de directe nabijheid van Schiphol verergert de
concentratie van schadelijke stoffen in de lucht en draagt bij aan een ongezonde leefomgeving voor onze inwoners.
Er is een significante relatie tussen de uitstoot van schadelijke stoffen en de maximumsnelheid. We zijn van mening dat gezien de actuele landelijke discussie over de uitstoot
van stikstof, het verlagen van de maximale snelheid actueler is dan ooit. Nu steeds meer
duidelijk wordt dat het vanuit gezondheidsoogpunt belangrijk is om te streven naar de
WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit, is verlagen van de maximumsnelheid ook in onze
gemeenten een eerste stap in de goede richting.
Wij doen een dringend beroep op U om de gezondheid van onze inwoners te respecteren
en de breed gedragen wens van de gemeenteraden van Amstelveen en Ouder-Amstel om
de maximale snelheid op de A9 naar 80 km/u te verlagen te overwegen voor het traject
binnen het stedelijk gebied.
Hoogachtend,
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