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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het raadslid Flentge (SP) inzake ernstige klachten van 
bewoners door de aanleg van extra rijstroken en een tunnel op de A9 
(Gaasperdammerweg) 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Al sinds 2014 zijn er ernstige bewonersklachten in de Klein Kempering, Kelbergen, 
Nellestein en Huntu (Amsterdam Zuidoost) naar aanleiding van de aanleg van extra 
rijstroken en een tunnel op de A9 (Gaasperdammerweg).1 De zware werkzaamheden 
gaan volgens Rijkswaterstaat nog tenminste door tot en met februari 2017. Daarna 
zullen nog enkele jaren (tot 2021) ‘minder zware werkzaamheden’ plaatsvinden. Een 
deel van de bewoners lijdt sterk onder de huidige werkzaamheden. De 
werkzaamheden gaan vaak door tot diep in de nacht en in de weekenden. Door de 
enorme geluidsoverlast wordt hun nachtrust sterk gestoord. Bewoners geven aan 
fysieke en psychische klachten te ondervinden. Er is schade aan de huizen en de 
tuinen. Het leefklimaat in de buurt gaat sterk achteruit. Ondanks constructief overleg 
van onder andere de Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (bewoners) 
met Rijkswaterstaat en andere autoriteiten worden de problemen tot dusver niet of 
onvoldoende opgelost, compensatieregelingen voor schade zijn niet eenduidig, vaak 
ontransparant, niet volledig en de afhandeling duurt lang.  

Een aantal bewoners houdt het niet of nauwelijks vol. Omdat de verantwoordelijkheid 
van de aanleg valt onder Rijkswaterstaat, stelde het Tweede Kamerlid Smaling van 
de SP schriftelijke vragen aan de minister van minister van Infrastructuur en Milieu 
over de gevolgen voor de bewoners.2 Deze vragen aan het Amsterdamse College 
van SP fractie van de Amsterdamse gemeenteraad vormen op deze vragen een 
aanvulling. Wat de SP betreft moeten alle bestuurlijke mogelijkheden – landelijk en 
lokaal – worden gebruikt om de situatie voor de bewoners te verbeteren.             

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende, namens de fractie van SP, op grond 
van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
schriftelijke vragen: 

1. Bent u bekend met de ernstige gevolgen voor buurtbewoners van de aanleg 
van een tunnel op de Gaasperdammerweg in Amsterdam, zoals ernstige 
geluidsoverlast, de achteruitgang van het leefklimaat, gezondheidsklachten, 
schade aan huizen en ander onroerend goed? Hoe beoordeelt u deze?  
 

2. Bent u bereid om u bij Rijkswaterstaat en de minister aandacht te vragen voor 
de gevolgen van de werkzaamheden voor de buurtbewoners en bij hen aan te 

                                                   
1 http://www.gaasperdammerweg.nl/  
2 https://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=smaling&srt=date%3Adesc%3Adate  
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dringen op een samenhangend plan die als doel heeft om op korte termijn de 
ernstige geluidsoverlast voor bewoners te verminderen, de achteruitgang van 
het leefklimaat in omringende buurten te stoppen, andere overlast te 
beperken, de schade voor bewoners volledig te compenseren en 
gezondheidsklachten als gevolg van de werkzaamheden serieus te 
onderzoeken?   
 

3. Wat zijn de formele verantwoordelijkheden van het College waar het gaat over 
deze werkzaamheden en de gevolgen voor bewoners?  
 

4. Wat kan – aanvullend op het verzoek in vraag 2 – de gemeente nog meer 
doen om de gevolgen voor de bewoners te verlichten en te verminderen? 
Kunt u uw antwoord uitvoerig toelichten?    
 
 

Het lid van de gemeenteraad,  
 

E. Flentge (SP) 


