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Verlagen maximumsnelheid A10 naar 80 km/u

22 november 2019

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
De gemeenten Diemen en Ouder-Amstel roepen u op om de maximale snelheid op de
A10 te verlagen naar 80 km/h. Dit betreft één van de maatregelen die genomen
kunnen worden om de luchtkwaliteit in onze gemeenten te verbeteren. In de
gemeente Diemen is deze wens neergelegd in het coalitieakkoord en in de gemeente
Ouder-Amstel is een motie met deze strekking aangenomen door de gemeenteraad.
Ook bij de gemeente Amsterdam staat de wens tot verlaging van de
maximumsnelheid op de A10 naar 80 km/h in het coalitieakkoord.
Naar aanleiding van het RIVM-gezondheidsonderzoek naar de effecten van
kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof op omwonenden rond Schiphol, zijn de
zorgen bij ons toegenomen. De hoeveelheid ultrafijnstof kan een kortdurend effect
hebben op de gezondheid, blijkt uit dit onderzoek. Dit betreft 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 goed inzichtelijk, maar de informatie die wel bekend is stemt
zorgelijk.
De ring A10 vormt een belangrijke Rijksweg in onze gemeenten en bevindt zich in
binnenstedelijk en dichtbevolkt gebied. 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. Wij vinden het in het belang van de
gezondheid van onze inwoners om voor hun gezondheid op te komen.
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 en het verlagen van de maximumsnelheid, onze oproep
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 tegemoet te komen aan de breed gedragen wens van de gemeenten
Diemen en Ouder-Amstel om de maximale snelheid op de A10 naar 80 km/h te
verlagen.
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