
Motie vreemd aan de orde 

De gemeenteraad van Ouder-Amstel, in vergadering bijeen op 24 september 2020

Constaterende dat: 

 Wij signalen krijgen van inwoners die hinderlijk veel geluidsoverlast hebben van de 
snelwegen, die een paar jaar geleden (december 2017) nog  niet zo werden gehoord.

 Dit leidt tot hinder en klachten bij onze inwoners, denk aan niet meer kunnen slapen met de 
ramen open,

 De A9 verbreed gaat worden. Hierbij geen geluidsscherm staat gepland bij de 
Ouderkerkerplas en hier ook geen bomen staan. Geluid zich sneller verplaatst over water dan 
over lucht.

 Uit de geluidskaart uit 2017 door de gemeente de geluidsoverlast vanuit deze hoek ook 
visueel duidelijk is.

 Het effect van de nieuwe A9 is berekend op basis van rekenmodellen met als basisgemeente 
2010.

 Huidige WHO geluidsnormen lager zijn dan geworden gedurende het project. 

Overwegende dat:

 Rijkswaterstaat rekent vanuit de basisgegevens uit 2010. De gemeente heeft in 2017 
geluidskaart opgesteld. Deze lijken niet te zijn meegenomen.

 Hierdoor geluidsbeperkende maatregelen genomen zijn op basis van gedateerde data

Van mening zijnde dat:

 Het wenselijk is dat geluidsoverlast van de snelwegen wordt beperkt;
 Langs de A9 bij de Ouderkerkerplas veel ruimte lijkt te zijn om bomen te planten, waardoor 

gedeeltelijke compensatie mogelijk is van de bomen die door de verbreding van de 
verdwijnen;

 Voordat maatregelen genomen worden de impact daarvan op de omgeving moet worden 
vastgesteld;

Verzoekt het college: 

M2



1. Om met Rijkswaterstaat te onderzoeken welke additionele geluidsbeperkende maatregelen 
mogelijk zijn langs de A9 ter hoogte van de Ouderkerkerplas, zoals geluidschermen en het 
planten van bomen;

2. De impact van deze maatregelen op de omgeving te onderzoeken;.
3. Zo spoedig mogelijk een voorstel naar de raad te brengen voor het wel of niet realiseren van 

deze maatregelen;
4. Dit verzoek kenbaar te maken aan onze inwoners en commissieleden en ons hiervan op de 

hoogte te houden. 

En gaat over tot de orde van de dag
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