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Geachte heer, mevrouw, 

Op 16 mei 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over 
onderhoud Schipholweg Badhoevedorp. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 7: 
Bent u met de PvdA van mening dat hierover door de provincie niet op een heldere en 
transparante manier is gecommuniceerd met de dorpsraad? 

Antwoord: Ja, wij delen uw mening. Overigens heeft de provincie haar excuses aangeboden 
over de wijze waarop hierover is gecommuniceerd. 

Vraag 2: 
Bent u bereid hierover met de provincie in gesprek te gaan en aan te bevelen gebruik te 
maken van de participatiegroep Masterplan omlegging Ag? 

Antwoord: Over de communicatie heeft reeds overleg plaatsgevonden. Ten aanzien van 
participatie is een open uitnodiging verzonden, waardoor ook de provincie is uitgenodigd 
deel te nemen aan de participatie. 

Vraag 3: 
Bent u bereid de vitaliteitsonderzoeken bij de provincie op fe vragen en deze aan de 
dorpsraad en de gemeenteraad fe overhandigen? 

Antwoord: Voor de beantwoording verwijzen wij u naar onze brief aan de raad van 16 mei 
2012 (2012.00249300), waarin wij de vragen van de fractie van de HAP met betrekking tot _ - -- 

de bomenkap hebben beantwoord. 
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Vraag 4: 
Is het u bekend dat de provincie een anderjaatfal noemt wat betreft afwaardering van de 
Schipholweg en overdracht aan de gemeente? En hoe verhoudt dit zich tot wat is 
afgesproken in de bestuursovereenkomst? 

Antwoord: In de Bestuursovereenkomst Omlegging A9 (RV 2005127203) is in de 
projectenscope het volgende over de Schipholweg opgenomen: "De Schipholweg is in de 
huidige situatie een doorgaande weg. Uitgangspunt bij de omlegging A9 is dat de status van 
deze weg wordt teruggebracht; ter hoogte van de nieuwe aansluiting T 106 wordt er een 
"knip" in de Schipholweg aangebracht middels een bajonet die aansluit op het verlengde van 
de toe- en afritten Badhoevedorp. Gestreefd wordt ernaar om de verkeersbeweging 
Boesingheliede - Badhoevedorp en Badhoevedorp - Hoofddorp V.V. te handhaven." 
In de Bestuursovereenkomst is het terugbrengen van de status van de Schipholweg als 
onderdeel van het Onderliggend Wegennet in het onderzoek opgenomen onder 
trekkerschap van de provincie. Dit onderzoek is nog niet vastgesteld. Wij zijn nog in overleg 
met de provincie over de ingangsdatum van het terugbrengen van de status van de 
Schipholweg. 

Vraag 5: 
Is de toezegging van de provincie over de compensatie u bekend? 

Antwoord: Ja. Er is ons toegezegd dat de mogelijkheden voor herplantlnieuwe aanplant 
worden meegenomen in het kader van de visie van de Spaarnwoudetocht waarvan de 
Schipholweg onderdeel uitmaakt. 

Vraag 6: 
Is er met de gemeente overleg over wanneer en waar de herplant plaats zal gaan vinden? 

Antwoord: Ja, zie de beantwoording van vraag 5. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
emeente Haarlemmermeer, 


