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Geachte heer, mevrouw,

Op 10 februari 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de 
startnotitie Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
'GoedBeterWest' geeft aan dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de nadelige 
(waterbed)effecten van de plannen in de Startnotitie voor met name de summiere 
bereikbaarheid van Badhoevedorp. Namelijk beperkte bereikbaarheid van en naar 
Badhoevedorp via de Sloterbrug vanuit Amsterdam en slechte bereikbaarheid van en naar 
Badhoevedorp én Lijnden via de Lijndenbrug (afslag S106). Klopt deze redenering van de 
bezwaarmakers? Zo nee, kan het college aangeven op welke punten deze niet juist is?

Antwoord:
Deze redenering klopt niet. De startnotitie van de gemeente Amsterdam geeft slechts de start 
van het proces aan. De oplossingsrichting in de startnotitie is slechts één van de mogelijke 
globale oplossingen. Bij deze mogelijke oplossing is nadrukkelijk gekeken hoe voorkomen kan 
worden dat dagelijks ruim 10.000 motorvoertuigen extra door Badhoevedorp en Nieuwe Meer 
rijden als gevolg van de beoogde maatregelen op en rond de Sloterweg in Amsterdam. In 
hoeverre er maatregelen op de S106/T106 en Lijnderbrug nodig zijn, is afhankelijk van de keuze 
van de uiteindelijke maatregelen van Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten. En of deze keuze nadelige 
effecten op de Lijnderbrug en S106/T106 hebben. In de variant uit de startnotitie is dit 
aannemelijk, maar mogelijk volgt uit het vervolgproces een uiteindelijke oplossing waarbij dit 
niet het geval is. Daarnaast bestaat voor de bereikbaarheid van de S106/T106 een apart project.
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Dit is al eerder in gang gezet met en vanwege de omlegging van de A9. Dit project staat los van 
eventuele autoluw maatregelen in Amsterdam. Wel zal in het vervolgproces van Autoluw 
Sloten/Nieuw-Sloten goed en integraal gekeken worden naar de waterbedeffecten in het gehele 
gebied en voor alle wegen, waaronder de S106/T106.

Vraag 2
Is het college bereid, gezien de impact en de grote bezwaren tegen de plannen in genoemde 
Startnotitie, om er bij het college van B&W van Amsterdam op aan te dringen het plan opnieuw 
'naar de tekentafel' te brengen ? Zo nee, graag een toelichting. Zo ja, kunt u ons aangeven hoe 
uw college haar rol hierbij gaat invullen, om het belang van onze inwoners optimaal te 
behartigen ?

Antwoord:
Wij zien geen reden om op dit moment aan te dringen het plan opnieuw naar de tekentafel te 
brengen. Zoals gezegd bij het antwoord op vraag 1 gaat het hier om een startdocument, waarbij 
verschillende andere opties nog op tafel liggen. Hierbij kunt u denken aan maatregelen zonder 
knippen in de Sloterweg en/of Laan van Vlaanderen. Het verkennen van deze andere opties is 
inmiddels ook door de gemeenteraad van Amsterdam als opdracht meegegeven aan hun 
college van Burgemeester en Wethouders.

Wij staan sinds het voorjaar van 2020 in nauw contact met de gemeente Amsterdam, zowel op 
bestuurlijk als ambtelijk niveau, om de belangen van onze zijde van de ringvaart te behartigen. 
Wij zullen ook in het vervolgproces erop toezien dat in de verdere uitwerking de belangen van 
onze gemeente goed meegenomen worden. En dat er integraal gekeken wordt naar de 
bereikbaarheid en de nadelige effecten van de maatregelen voor het gehele gebied.

Vraag 3
De aanpassing van de rotonde Baden Powellweg naar een T-splitsing met een afslagverbod 
van/naar Badhoevedorp/Osdorp/De Aker en afsluiting van de Vrije Geer, plaatsing van 
elektronische camera-knips op de Sloterweg (Amsterdam) veroorzaakt volgens de inwoners 
vrijheid van verkeer van en naar Badhoevedorp en grote toename van verkeer en opstoppingen 
over de S106 en Lijndenbrug. Hier is nu al dagelijks veel file en opstopping van verkeer. De 
voorgenomen plannen zijn door Amsterdam niet integraal onderzocht welke gevolgen dit heeft 
voor genoemd dorp en de andere Amsterdamse wijken, zoals wij in de Startnotitie lezen. Deelt 
het college deze zorg?Zo nee, graag een toelichting.

Antwoord:
Wij delen deze zorg niet. Zoals gezegd bij het antwoord op vraag 1 is de capaciteitsuitbreiding 
van de S106/T106 en Lijnderbrug een apart project dat al langer speelt en onderdeel uitmaakt 
van de "Bestuursovereenkomst omlegging A9 bij Badhoevedorp". Hiervoor is de gemeente 
Amsterdam op dit moment bezig met een nadere studie, mede vanwege andere ontwikkelingen 
in die omgeving, zoals Businesspark Amsterdam Osdorp en Lijndenhof. De effecten van deze 
ontwikkelingen op de S106/T106 spelen eerder op dan mogelijke effecten van Autoluw 
Sloten/Nieuw-Sloten. Vanzelfsprekend zullen wij erop toezien dat als er door Autoluw 
Sloten/Nieuw-Sloten nadelige gevolgen ontstaan voor de S106/T106 dat dit integraal 
meegenomen wordt in dat project.

De voorgestelde variant met aanpassing van de genoemde rotonde aan Amsterdamse zijde is 
specifiek bedoeld om te voorkomen dat ruim 10.000 motorvoertuigen per dag extra van en naar
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Nieuw-West door Badhoevedorp en Nieuwe Meer een korte route zoeken van en naar de 
snelwegen. De gevolgen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid die dit dan met zich 
meebrengt wegen in dat geval zwaarder dan de enkele minuten extra reistijd die inwoners in 
sommige gevallen zouden moeten maken. Daarbij is er in de genoemde oplossing van het 
startdocument ook rekening gehouden met dat inwoners uit Haarlemmermeer naar Nieuw- 
West moeten kunnen komen. Zoals de fractie van HAP aangeeft benoemt het startdocument 
afslagverboden en geen afsluitingen vanuit Badhoevedorp, zoals een knip bijvoorbeeld. Verkeer 
van en naar Badhoevedorp kan dan nog wel rechtstreeks naar Sloten blijven rijden, maar zal 
voor Nieuw-Sloten en De Aker enkele minuten om moeten rijden. Dit geldt overigens alleen 
voor autoverkeer en niet voor bijvoorbeeld fietsverkeer. Hierdoor blijft een rechtstreekse 
verbinding tussen Haarlemmermeer en Nieuw-West ook mogelijk als deze variant van Autoluw 
Sloten/Nieuw-Sloten het daadwerkelijk wordt. Wij benadrukken dat dit slechts een variant is en 
dat in de komende tijd meerdere varianten uitgewerkt zullen worden door de gemeente 
Amsterdam. Wij zullen erop toezien dat het belang van de samenhang van de dubbeldorpen 
daarin goed wordt meegenomen.

Vraag 4
Amsterdam is duidelijk in haar Startnotitie over het Project Sioterbrug: (citaat) "...Consequentie 
project Sioterbrug: Door het weren van doorgaand verkeer (De Aker) via de Sioterbrug naar 
Badhoevedorp, daalt de intensiteit in 2030 van de geprognotiseerde 13.500 naar 9.500. Vanuit 
het project Sioterbrug wordt bekeken of en zo ja welk effect dit op de scope van het project 
heeft..." en "...Realisatie van de Sioterbrug kan pas plaatsvinden als autoluw in Sloten, Nieuw- 
Sloten (en Badhoevedorp) is opgelost..." Mijn fractie ziet -vooral deze laatste zin- bijna als een 
chantage/drukmiddel: indien de Startnotitie niet wordt goedgekeurd, gaan wij (Amsterdam) ook 
niets met de Sioterbrug doen. Kan uw college de gemeenteraad garanderen dat zij duidelijke 
afspraken heeft met het college van B&W van Amsterdam dat de Startnotitie op geen enkele 
wijze de realisatie van het Project Sioterbrug (waar we al jaren over steggelen) in gevaar mag 
brengen?Zo nee, graag een gedetailleerde toelichting.

Antwoord:
Ja, dat garanderen wij. Wij hebben meermaals benadrukt aan de gemeente Amsterdam dat wij 
de mogelijke angst begrijpen dat een grotere brug voor meer verkeer zorgt in Amsterdam, maar 
dat dit niet kan leiden tot afstel van de nieuwe brug of eventuele scopewijzigingen. Ongeacht 
de uitkomsten van Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten blijven de problemen met betrekking tot de 
verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond de huidige Sioterbrug bestaan.
Ook als de verkeersintensiteiten dalen blijft een nieuwe, grotere brug noodzakelijk. De 
gemeente Amsterdam erkent dit en geeft, net als wij, nog steeds uitvoering aan het 
gezamenlijke project Sioterbrug zoals afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst 
Sioterbrug van 17 juli 2018 (2018.0044707). Met de zinsnede uit de startnotitie wil de 
gemeente Amsterdam vooral benadrukken de processen van de Nota van Uitgangspunten van 
beide projecten in de tijd gelijk te willen trekken.

Vraag 5
Het blijkt dat consultatie, participatie en communicatie met inwoners van Badhoevedorp, 
Nieuwe Meer en Lijnden, maar naar wij begrijpen ook met gebiedsmanagement, niet of zeer 
summier heeft plaatsgevonden. Mijn fractie heeft participatie hoog in het vaandel staan. Wat 
gaat het college doen om haar eigen direct betrokken inwoners over deze lopende plannen van 
Amsterdam te informeren, te consulteren en te laten participeren?
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Antwoord:
Wij hebben met de gemeente Amsterdam afgesproken dat zij de communicatie en participatie 
verzorgen, omdat het hier gaat om een project van de gemeente Amsterdam op Amsterdams 
grondgebied. Daar waar dit nodig is zijn wij bereid om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld als 
het gaat om de verspreiding van bewonersbrieven of het inzetten van onze 
communicatiemiddelen.

Zoals gezegd in het antwoord bij vraag 1 staan wij nog aan het begin van het proces en zal 
nadere uitwerking en detaillering nog volgen. In het vervolgproces zullen nog verschillende 
participatiemomenten volgen, waarbij ook de inwoners van onze gemeente meegenomen 
worden. Het belang om ook onze inwoners mee te nemen is zowel op bestuurlijk als op 
ambtelijk niveau meermaals benadrukt. Het betrekken van onze inwoners is inmiddels ook door 
de wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam schriftelijk toegezegd aan de gemeenteraad 
van Amsterdam. Wij hebben een afschrift van deze brief als bijlage toegevoegd.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarle 
de secretaris, i de b

drs. Carel Brugman Mar urmans-Wijdeven



 

  
Raadsinformatiebrief  

  

 Aan: De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 

 Datum 1 maart 2021 
 Portefeuille(s) Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 
 Portefeuillehouder(s): Egbert de Vries 
 Behandeld door Sander Smit, V&OR, sander.smit@amsterdam.nl  
   
 Onderwerp Vervolg van het project Autoluw Sloten en Nieuw Sloten. 
   
   

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

Met deze brief informeer ik u over het vervolg van het project Autoluw Sloten en Nieuw Sloten. Ik 

licht de opgave, de gewijzigde aanpak en het effect op de planning toe. 

 

Achtergrond 

Op 2 november 2020 heeft mijn voorganger de Startnotitie Autoluw Sloten en Nieuw Sloten 

vastgesteld. De Startnotitie vormt het startsein voor de verbetering van de verkeersveiligheid en 

de aanpak van de verkeersoverlast op de Sloterweg. Op 4 november 2020 is deze via de dagmail 

aangeboden aan de Gemeenteraad en is deze openbaar geworden. 

 

De startnotitie voorziet in een voortvarende aanpak en richt zich op snelle uitwerking van een 

oplossing met elektronische knips. De voortvarendheid was ingegeven door de urgentie die door 

velen wordt gevoeld om de gevaarlijke situatie op de Sloterweg aan te pakken, maar riep ook 

reactie en weerstand op. In de raadscommissie MLW van 4 februari is hierover gesproken. Ik heb 

toegezegd dat we in de nog op te stellen Nota van Uitgangspunten ook andere varianten 

opnemen en die transparant zullen afwegen. Tevens zullen we bewoners en ondernemers 

benaderen voor een extra consultatieronde.  

 

De opgave 

Ik wil benadrukken dat de verkeersveiligheid op de Sloterweg aanzienlijk moet worden verbeterd 

en dat het daarvoor noodzakelijk is dat de hoeveelheid autoverkeer op deze weg sterk wordt 

gereduceerd. Uitgangspunt blijft dat de Sloterweg Hoofdnet Fiets is en geen Hoofdnet Auto. 

Geopperde suggesties de Sloterweg om te vormen tot Hoofdnet Auto, bijvoorbeeld met 

vrijliggende fietspaden, zijn niet aan de orde. De weg is niet geschikt voor de huidige hoeveelheid 

motorvoertuigen. We moeten ervoor zorgen dat de Sloterweg een leefbare en veilige straat is voor 

alle weggebruikers, vooral ook voor fietsers en voetgangers. Hierbij mogen geen knelpunten of 

onveilige situaties op andere plekken ontstaan. 

 

Nota van Uitgangspunten 

De Nota van Uitgangspunten (NvU) zal een bredere opzet krijgen dan alleen de uitwerking van de 

voorkeursvariant uit de startnotitie. In de NvU zal in ieder geval worden opgenomen: 

 Een probleemanalyse van de huidige en toekomstige situatie zonder ingrijpen. 
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 Verkenning en transparante afweging van meerdere oplossingen. Naast de varianten met 

“elektronische knips”, zullen we in ieder geval uitwerken: 

o Een volwaardige 30 km/uur inrichting; 

o Eénrichtingsverkeer (in oostelijke of in westelijke richting)  

 De effecten van de oplossingen voor de Sloterweg op het omliggende wegennet, en waar 

nodig met voorstellen voor aanvullende verkeersmaatregelen op andere locaties (zoals 

Nieuw-Sloten, De Aker, etc);  

 Een faseringsplan voor de maatregelen (nu/straks/later), gerelateerd aan het concept-

Mobiliteitsplan Nieuw West (waarover naar verwachting op korte termijn het gesprek met het 

stadsdeel en haar bewoners en ondernemers zal plaatsvinden). 

 

Consultatie en Inspraak 

 Aanvullende consultatie vindt plaats in aanloop naar het opstellen van de NvU waarbij we, 

naast Sloten en Nieuw-Sloten, ook omliggende buurten in Amsterdam en Haarlemmermeer 

betrekken, zoals De Aker, Osdorp en Badhoevedorp. 

 Doel van de consultatie is om bewoners en ondernemers inzicht te geven in de 

verkeerskundige analyses en om na te gaan of we compleet zijn in te onderzoeken 

oplossingen en mogelijke waterbedeffecten.  

 Het stadsdeel vervult een ‘oren en ogen’ functie voor het gemeentebestuur. Daarom hecht ik 

eraan dat dagelijks bestuurder Bobeldijk nauw betrokken wordt bij de consultatie. 

 De NvU wordt ter inspraak gelegd voor iedereen. 

 De stadsdeelcommissie adviseert het College over de NvU. Dit gebeurt tijdens de 

inspraakperiode. Tegelijk wordt de stadsdeelcommissie dan gevraagd te adviseren over de 

NvU voor de Sloterbrug (zie ook hieronder).  

 De NvU wordt behandeld in de raadscommissie MLW en daarna in de gemeenteraad. 

 

Planning 

Deze aanpak leidt ertoe dat de planning moet worden aangepast en wel als volgt: 

1. Aanvullend onderzoek en consultatie vindt plaats in de periode maart - mei 2021. 

2. Uitwerken NvU vindt plaats in mei-juni. 

3. De inspraak op de NvU vindt niet begin 2021 plaats, zoals de bedoeling was, maar direct na de 

zomervakantie van dit jaar. 

4. Na de inspraakperiode start het besluitvormingsproces, met vaststelling van de NvU door de 

gemeenteraad eind 2021. 

 

De problemen op de Sloterweg zijn groot. We blijven daarom met prioriteit werken aan deze 

opgave. Inmiddels zijn als korte termijnmaatregel op de Sloterweg een 30 km/uur-regime 

ingesteld en verkeersdrempels gelegd. Het doel van deze korte termijn maatregel is om het 

snelheidsverschil tussen de auto en de voetganger terug te brengen in afwachting van de 

structurele oplossing die zijn basis moet vinden in de NvU. 

 

Een andere reden om voortvarend aan de NvU te blijven werken is de relatie met het project 

Sloterbrug. Dat gezamenlijke project met de gemeente Haarlemmermeer staat “on hold” in 

afwachting van een oplossing voor de Sloterweg. Bedoeling is nog steeds om beide NvU’s tegelijk 
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aan de gemeenteraad voor te leggen. Met wethouder Ruigrok van de gemeente Haarlemmermeer 

heb ik daarom nauwe afstemming over beide projecten. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 

 

 
 

Egbert J. de Vries 

Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit 
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