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Excellentie, geachte voorzitter,

Zoals u wellicht uit recente nieuwsberichten heeft meegekregen, heeft de 
aangekondigde bomenkap vanwege de verbreding van de snelweg A9, alsmede de 
realisatie van een tankstation (de “verzorgingsplaats”) in de polder Ronde Hoep te 
Ouderkerk aan de Amstel tot veel beroering geleid binnen en buiten de gemeente 
Ouder-Amstel.1 Hoewel de meningen verschillen over in hoeverre de verbreding van 
de A9 wenselijk is, is Ouder-Amstel altijd eensgezind geweest in haar verzet tegen de 
verzorgingsplaats. Daarvoor hebben wij indertijd reeds tevergeefs actie ondernomen 
richting het Rijk.

Deze maatschappelijke onrust is goed te duiden. De recente stikstofjurisprudentie 
heeft de milieugevolgen van ruimtelijke projecten in de spotlight gezet. Waar het 
internationale akkoord van Parijs en het landelijke Klimaatakkoord het belang van de 
overstap naar duurzame energie onderstrepen, voelt het als een greep uit het 
verleden om nieuwe tankstations op fossiele brandstoffen te realiseren. De kap van 
14.000 bomen en struiken, waar wij in onze gemeente over spreken, heeft bovendien 
een ingrijpend effect op onze leefomgeving. De gevolgen voor de luchtkwaliteit in onze 
gemeente zijn navenant. Zoals een van onze inwoners treffend omschreef, denk alleen 
al aan het effect van de optrekkende auto’s naast onze polder nadat de tank weer 
gevuld is.

Dit project is geen initiatief van de gemeente Ouder-Amstel, maar van het Rijk. Het 
ruimtebeslag van zowel verbreding van de snelweg als de realisatie van het 
tankstation zijn vastgelegd in een tracébesluit uit 2011, dat is genomen onder 
verantwoordelijkheid van de Minister. Sinds 2012 is dit tracébesluit onherroepelijk. De 
gemeente heeft daardoor geen middelen meer ter beschikking om onwenselijke 
elementen uit het project tegen te houden. De verbreding, realisatie van de 
verzorgingsplaats en de daarvoor noodzakelijke bomenkap lijken daarmee verzekerd.

Waar het tracébesluit niet de wens van de gemeente Ouder-Amstel weergeeft, worden 
wij op basis van de Tracéwet evenwel geconfronteerd met de plicht mee te werken 
aan een bestemmingsplan en noodzakelijke vergunningen. Dat plaatst ons voor een 
onmogelijke keuze. Werken we mee, dan lijkt het alsof de inhoud van dit project de 

1 “Verzet tegen kap 14.000 bomen in Ouderkerk: ‘Wij zijn het kind van de rekening’”, Algemeen Dagblad, 13 
september 2019; “Bomenkap voor een snelweg met benzinepomp? Wat een slecht verhaal”, Volkskrant, 15 
september 2019. 



stempel van goedkeuring van het gemeentebestuur krijgt, waardoor onze inwoners 
zich in de steek gelaten voelen. Werken we niet mee, wordt van Rijkswege naar alle 
waarschijnlijkheid het project toch doorgezet, maar missen wij als gemeente 
bijvoorbeeld de financiële tegemoetkoming om als gevolg van de bomenkap het groen 
in onze gemeente te kunnen compenseren. Dit is bijzonder moeilijk uit te leggen 
richting onze inwoners, waardoor wij geen andere mogelijkheid zien dan onze 
medewerking onder protest te verlenen.

Het aanspreekpunt om in dit stadium nog iets aan het project te kunnen veranderen, 
is volgens ons de Rijksoverheid. Het is de politieke wil bij u en de leden van uw 
commissie die nog iets kan betekenen voor onze inwoners. Dit schrijven dient dan ook 
als een dringend beroep om de realisatie van in ieder geval de verzorgingsplaats te 
heroverwegen. In het afgelopen decennium, sinds de start van dit project, zijn veel 
inzichten op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en milieu gewijzigd. Het getuigt 
van bestuurlijke moed als u bereid bent de juiste consequenties uit die gewijzigde 
inzichten te trekken.

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Ouder-Amstel,

de secretaris de burgemeester

dhr. L.J. Heijlman mw. J. Langenacker 


