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Onderwerp: Zienswijze Hoofdwegverbinding Schiphol – Almere

 
Mijne heren, dames,

 
Hierbij geven wij als de PvdA afdelingen van Muiden/Muiderberg en van Weesp onze
reactie op de Startnotitie Schiphol – Almere.
 
Wij ondersteunen de inspraakreactie van de gezamenlijk natuur - en
milieuorganisaties zoals deze verwoord is door Natuurmonumenten. In verband met
de gevolgen die eventuele uitvoering van de door u voorgenomen studie van een
A6/A9 verbinding zal hebben voor de leefomgeving van Weesp en Muiden willen wij
met onze reactie een aantal aspecten benadrukken.
 
A6/A9 of stroomlijnvariant
In ‘De Uitweg’ hebben de gemeenten Weesp en Muiden aangegeven dat zij zich
realiseren dat er extra infrastructuur op hun grondgebied noodzakelijk is. Het
uiteindelijke voorstel van de Uitweg, de stroomlijnvariant, werd gedragen door alle
deelnemende partijen. Een belangrijk aspect was dat de koppeling van extra
infrastructuur op een aanvaardbare wijze moet plaatsvinden en er extra in natuur en
landschap moet worden geïnvesteerd.
 
Wij verwachten van Rijkswaterstaat dat men zich houdt aan de gemaakte afspraken
en afziet van bestudering van een A6/A9 variant. Voor deze verbinding is geen
maatschappelijk draagvlak. Het Naardermeer, de Keverdijksepolder, de Vecht, de
Aetsveldsepolder en het Gein worden er door aangetast.
 
Wat de stroomlijnvariant betreft: volgens ons moet deze inhouden dat er een
ondergrondse kruising van de A1 met de Vecht komt en goede aansluitingen bij
Weesp en Muiden.
 
Ijmeerverbinding
Het IJmeer is een zeer belangrijke schakel van de Ecologische Hoofdstructuur van
Nederland. Een aantasting van het IJmeer met een bovengrondse verbinding is voor
ons niet acceptabel.
 
Openbaar vervoer
De capaciteit op het railnet zal na een uitbreiding van Almere absoluut onvoldoende
zijn. Uitbreiding van het railnet via de Hollandse brug in combinatie met betere
verbindingen naar het railnet zowel in Almere als op Schiphol moet naar ons idee in
de MER betrokken worden.
 



Landbouw
Naar onze mening worden de belangen van de landbouw in deze studie
onvoldoende belicht.
 
Recreatie
Wij vinden dat de belangen van de recreanten (fietsers, wandelaars, zeilers en
anderen) veel te weinig meegenomen worden bij de afwegingen.
 
Wij verzoeken u de planstudie aan te passen conform onze voorstellen.
Indien u vragen over deze inspraakreactie heeft kunt u contact met ons op nemen.
PvdA Weesp:  Koos Kappert (tel. 0294 41 78 15) of PvdA Muiden/Muiderberg: Jan
Hylkema (tel. 0294 26 24 18).
 

 
Hoogachtend,
 

PvdA Weesp
Blokland 33
1383 AB Weesp

 
PvdA Muiden/Muiderberg
Flevolaan 4
1399 HG Muiderberg
 


