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Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 191  
1110 AD Diemen 
 
Betreft: zaaknummer 2021-104527 
 
Geacht college. Onderstaand treft u onze reactie met betrekking tot het Voorlopig 
ontwerp verkeersstructuur Diemen-zuid. Wij zien uw reactie graag tegemoet. 
Uiteraard zijn wij bereid een en ander toe te lichten. 
 
• De NSG toont aan dat met een veronderstelde gevelgeluidwering van 20 dB het 

binnen – en buiten geluidsniveau ontoelaatbaar wordt overschreden. De effecten 
van de rammelstrook schat u verwaarloosbaar in. Ontegenzeggelijk zal in bochten 
de rammelstrook voor meer lawaai zorgen. Wat zeggen de verkeersdeskundigen 
over dit effect en hoeveel geluidstoename zal dit met zich meebrengen?; 

 
• De effecten van trillingen zijn door de gemeente wel meegenomen zoals u 

aangeeft als antwoord op vraag 3 en 20. Als reactie op vraag 5 – welk type 
drempels/plateaus worden aangebracht - geeft u aan dat ‘Op dit moment zijn 
dergelijke details nog niet bekend’. Hoe kunt u dan stellen dat trillingseffecten 
wel zijn meegewogen?; 

 
• In de reactienota staat bij het antwoord op vraag 16 dat ‘de wegen in het 

verlengde van de Venserbrug (zoals de Arent Krijtstraat) zijn beter toegankelijk 
dan die in het verlengde van de Diemerbrug (zoals de Ouddiemerlaan)’. De 
verwachting is dat dit de route over de Venserbrug een voordeel oplevert dat het 
kleine nadeel van de plateaus richting de Venserbrug ruimschoots compenseert. 
Wij zijn van mening dat – bij de splitsing op Speenkruid waar gekozen wordt voor 
Venser- of Diemerbrug – het verkeer het meest snelle traject kiest, dwz de 
Diemerbrug. Immers het is korter en kent geen drempels meer vanaf dat punt. 
Op grond van welke aannames verwacht u dat juist de andere brug gekozen 
wordt?; 

 
• De weergave van de totale kosten voor het verkeersplan (openstelling busbaan) 

en wijziging Bestemmingsplan is niet volledig. Er is aangegeven dat de uitvoering 
van het verkeersplan 2 miljoen zal kosten. Inmiddels heeft de Gemeente ingezien 
dat de kosten vele miljoenen hoger zullen uitvallen. Een verhoging naar 4,75 
miljoen is in de Raad voorgelegd. Dit is een verhoging van 138%. Let wel dit zijn 
gemeenschapsgelden! Welke uitwerking hieraan ten grondslag ligt is aan ons niet 
verstrekt.  Uit de inmiddels gevonden gemeentestukken blijft de vraag openstaan 
naar een planschaderisico analyse. Deze ontbreekt in het verkeersontwerp en is 
daarom niet  compleet. De gemeenteraad dient op de hoogte te zijn van de 
planschade zodat ze kunnen oordelen of ze het financiële risico willen dragen bij 
een Bestemmingsplanwijziging. De gemeenteraad kan onmogelijk voor een 
blanco cheque tekenen; 
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• De kosten voor geluidreducerende voorzieningen zijn niet meegenomen in de 
begroting, ook niet als p.m. post. De gemeente gaat er daarbij onterecht vanuit 
dat ze geen geluidreducerende maatregelen behoeft te treffen. 
Die geluidreducerende voorzieningen kunnen nog altijd geluidschermen langs de 
Busbaan al dan niet in combinatie met geluidwering bij woningen zijn en of 
geluidschermen op de erfscheiding bij woningen met tuinen aan de Busbaanzijde 
in combinatie met geluidwering bij woningen of uitsluitend geluidwering bij 
woningen. De omvang daarvan zal mede bepaald worden door de inrichting van 
het wegdek rekening houden met het negatief geluideffect van rammelstroken. 
De gemeente heeft tot nog toe de afweging gemaakt geen schermen direct langs 
de busbaan te willen om stedenbouwkundige redenen zonder de andere 
varianten daarbij te betrekken en ook zonder financiële argumenten daarbij te 
betrekken. Het is zeer wel denkbaar dat de Gemeente daartoe alsnog wordt 
verplicht door de Afdeling Bestuursrechtspraak, wanneer de Afdeling dezelfde lijn 
als die van de Wet geluidhinder - indien deze van toepassing zou zijn - wettelijk 
verplicht om te volgen; 

 
• Meer autogebruik door Diemen Zuid moet worden tegen gegaan. Dit past in het 

(toekomstige) beleid van het college. Met het openen van de busbaan wordt juist 
het tegenovergestelde bereikt. Per saldo zal het aantal verkeersbewegingen door 
Diemen-zuid toenemen, wat zal leiden tot meer overlast (geluid; fijnstof, trilling 
en onveilige wegen). Bij het antwoord op vraag 3 geeft u aan dat ‘Overlast als 
gevolg van luchtvervuiling is niet meegenomen, omdat de verschillende varianten 
geen wezenlijk andere uitwerking hebben op de luchtkwaliteit’. Dat klopt dus 
niet; 

 
• Het effect van de nog te kiezen drempel is zeer bepalend voor de overlast, 

snelheid, comfort van de weggebruiker, voorkeursroute etc. Als antwoord op 
vraag 5 geeft u aan dat ‘Uitgangspunt is wel dat de drempels voldoen aan de 
richtlijnen met betrekking tot Duurzaam Veilig en tegelijkertijd geschikt zijn voor 
lijnbussen’ bepalend is voor het type drempel c.q. plateau. Hiermee geeft u aan 
dat de snelheidsremmende werking laag moet zijn. Het effect hiervan is dat niet 
alleen bussen nauwelijks ‘last’ hebben van de drempel/plateau maar ook het 
overige verkeer. Het gevolg is dan ook dat een racebaan met veel overlast te 
verwachten is. U geeft in uw plan geen enkele onderbouwing hoe het 
verkeersontwerp hiermee rekening houdt. Het zou de Gemeente sieren als zij laat 
zien wat de verwachte verkeerstromen zullen zijn bij toepassing van verschillende 
varianten drempels/plateaus; 

 
• In het antwoord op vraag 7 geeft u aan dat de 50 cm brede middengeleider 

uitgevoerd wordt met kasseien van ongelijk oppervlak voorzien van grote voegen. 
Op de tekening is overigens zichtbaar dat de rammelstroken breder en smaller 
worden. Dit alles bevordert het oncomfortabel rijen maar ook op meer 
geluidoverlast. Waarom is voor de type middengeleider gekozen en hoeveel extra 
geluidsbelasting brengt dit met zich mee in vergelijking met een middenstrook 
die meer egaal wordt uitgevoerd?;  
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• Op vraag 8 bevestigd u dat een rotonde in een 30 km niet passend is maar toch is 
men voornemens net achter de Diemerbrug en voor Beukenhorst een rotonde 
aan te leggen omdat dat kleine stukje 50km gebied is. Hoe is het mogelijk dat op 
dat klein stukje vanaf de brug al  50km gereden kan worden en zo niet dan heeft 
de rotonde toch geen nut? Kunt u de logica toelichten? Daarnaast vragen wij ons 
af of een rotonde veiliger is voor fietsers, nu wachten fietsers tot ze kunnen 
overstekken. Bij een rotonde is het aan de automobilist die moet stoppen (zeker 
als ze snelheid kunnen maken op het stukje 50km). Het is te kortzichtig en naar 
onze mening onveilige en dus onvoldoende om  alleen de weg vanaf de rotonde 
te markeren met 30km (op het wegdeel en borden). Daarnaast is het geheel  
verwarrend voor automobilisten. Hoe denk u deze verwarrende en onveilig 
situatie te verhelpen? Kunt u – mocht aangetoond worden het onveilig is – 
maatregelen treffen die dit gaan voorkomen. Zo ja, wat zijn die dan?; 

 

• U geeft bij de beantwoording van vraag 9 dat ‘Als blijkt dat de snelheid 
structureel te hoog ligt, zullen maatregelen worden overwogen’. Dit is een loze 
belofte omdat wij al in eerdere reacties gevraagd hebben welke maatregelen dan 
genomen kunnen worden. Tot op heden geeft de Gemeente hier geen antwoord 
op omdat er – rekening houdend met de afspraken met het GVB en de 
hulpdiensten – geen opties zijn. Wij laten ons graag overtuigen welke 
maatregelen overwogen worden en haalbaar zijn binnen de gemaakte afspraken; 

 

• Als antwoord op vraag 12 geeft u aan dat op basis van de BEA er een beperkt 
aantal bomen in de weg staan. Uit de gepresenteerde uitwerking is gemarkeerd 
aangegeven welke bomen in de weg staan. Ervan uitgaande dat de juiste bomen 
gemarkeerd zijn, concluderen wij dat het meer dan 100 bomen betreft. Uw 
uitspraak dat er zo veel als mogelijk bomen verplaatst zullen worden lijkt een loze 
belofte. De kosten om zoveel bomen te verplaatsen zijn enorm en wegen niet op 
tegen het simpel vervangen van een mini boompje dat nog 30 jaar door moet 
groeien om hetzelfde formaat te krijgen. Uiteraard zegt de gemeente wel toe dat 
op zijn minst hetzelfde aantal bomen terug zal komen.  Waarom kiest u er niet 
voor om de weg dusdanig te positioneren dat meer oude bomen behouden 
kunnen blijven?; 

 
• Op vraag 13 vragen wij waarom er niets wordt gedaan aan snelheidsremmend 

fietsverkeer. Uw antwoord hierop luidt: “ Het voorlopig integraal ontwerp komt 
ook ter inzage te liggen, waarna u kunt reageren als uw zorgen over dit thema 
niet zijn weggenomen”. Dit is het geval, kunt u antwoorden op de vraag?;  
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• Uw antwoord op vraag 14 dat er voor het lange plateau is gekozen omdat er geen 
geschikt alternatief op deze locatie voorhanden was is zeer onbevredigend en 
geeft aan dat wij bewoners de dupe worden van een uitvoering die niet voldoet 
aan de verwachting, namelijk 30 km per uur garanderen. Uw verwachting dat de 
middengeleider niet overschreden wordt is een doekje voor het bloeden maar 
helpt niet. Waarom moeten wij genoegen nemen met een ontwerp waar u zelf 
niet volledig achterstaat?;  

 

• Bij het antwoord op vraag 24 mbt veiligheid antwoord u dat ‘De basisscholen zijn 
uitgenodigd voor de inloopbijeenkomsten’. Dat klopt maar geeft nog geen goed 
beeld. Juist omdat de scholen zorgen hebben omtrent de veiligheid van 
overstekende kinderen zou de gemeente expliciet de basisscholen om een reactie 
hebben moeten vragen. Dat is in deze hectische tijd waarin de scholen hele 
andere zorgen aan hun hoofd heeft niet gedaan. Wij vinden dat afstemming 
noodzakelijk is en vragen dan ook of dit is gedaan, dan wel dat alsnog te doen; 

 
• Bij antwoord op vraag 28 stelt u dat de rammelstrook op de rotonde weinig extra 

geluid en trillingen produceert bij overschrijding.  De rammelstrook bestaat uit 
kasseien i.p.v. asfalt. Dat veroorzaakt extra geluid en trillingen welke volgens u 
beperkt is. Wat bedoelt u met beperkt?;   

 

• In antwoord op vraag 32 stelt u dat de middengeleider incidenteel wordt 
overreden en daarom niet maatgevend is voor geluidsbelasting op de woningen, 
tuinen en balkons. Hoe weet u zo zeker dat de middengeleider niet overschreden 
wordt door zoals al eerder door ons aangegeven reguliere buschauffeurs doe de 
bocht afsnijden?   

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de buurtgroep VerkeerD door Diemen zuid 
 
Guus van Honschooten 
Voorzitter 


