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Het besluitvormingsproces over de Uithoornlijn is begonnen. In deze nieuwsbrief willen we u hierover 
graag informeren. De Stuurgroep heeft de plannen voor de Uithoornlijn (de voorkeursvariant) 
vastgesteld. Daarin zijn naar aanleiding van de consultatieronde nog aanpassingen gedaan. Een 
belangrijke aanpassing is de toevoeging van een busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen 
Centrum. Daarnaast zijn de veiligheidsmaatregelen op de kruisingen nader uitgewerkt, net als de 
geluidsmaatregelen en de parkeerbehoefte. 
Het voorstel over de voorkeursvariant wordt de komende periode voorgelegd aan Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Holland, de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen en de Regioraad. Op 
basis hiervan nemen zij een besluit over de Uithoornlijn.
De data voor het verdere besluitvormingsproces over de Uithoornlijn vindt u in deze nieuwsbrief. Op 28 
september vindt een speciale inspraakavond over de Uithoornlijn plaats. In deze nieuwsbrief kunt u ook 
daarover meer lezen.

Reactienota
Alle indieners van een reactie* hebben per e-mail 
de reactienota ontvangen. De reactienota en alle 
bijbehorende stukken over de Uithoornlijn zijn te vinden 
op www.stadsregioamsterdam/uithoornlijn. 

De reactienota bestaat uit twee delen: 

Nota van Beantwoording (NvB): hierin zijn alle 
inspraakreacties* letterlijk opgenomen en van een 
antwoord voorzien door de projectorganisatie.

Nota van Wijziging (NvW): hierin is toegelicht welke 
wijzigingen en toevoegingen op het oorspronkelijk 
plan worden opgenomen naar aanleiding van de 
inspraakreacties. Deze wijzigingen en toevoegingen 
worden meegenomen in de volgende fase – de 
planuitwerkingsfase – van de Uithoornlijn, als daartoe 
besloten wordt.

Inspraakavond gemeenteraad Uithoorn

Locatie: Gemeentehuis Uithoorn

Aanvang: 19.30 uur

woensdag 28 september 2016

aanmelden tot 21 september 2016

via griffie@uithoorn.nl 

Let op: het aantal plaatsen in het gemeentehuis is beperkt. De gemeente zorgt voor zoveel mogelijk plekken om de 
vergadering te kunnen beluisteren. Als deze allemaal bezet zijn, is toegang tot het gemeentehuis niet meer mogelijk.  
De bijeenkomst kan de dag erna via de website van de gemeente worden teruggeluisterd.

* In de vorige nieuwsbrief werd per ongeluk de term ‘zienswijze’ gebruikt. Deze term is echter niet juist. Het gaat hier uiteraard om reacties.

http://www.stadsregioamsterdam/uithoornlijn
mailto:griffie%40uithoorn.nl?subject=


www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn

Meest voorkomende onderwerpen

Tijdens de consultatieronde van 2 tot en met 29 juni 
2016 kon iedereen reageren op de uitkomsten van de 
onderzoeken en de voorkeursvariant. In totaal zijn er 
tijdens de consultatieronde 363 reacties binnengekomen. 
De meest voorkomende onderwerpen zijn:

• Nut en noodzaak om het huidige buslijnennet te  
 vervangen door de Uithoornlijn

• De tram is een verbetering van het openbaar vervoer

• Zorgen van omwonenden over geluidsoverlast

• Zorgen over de verkeersveiligheid / veilige kruisingen

• Bereikbaarheid van de wat verder van de tramhaltes  
 gelegen wijken in Uithoorn

Vier wijzigingen en aanvullingen naar aanleiding van de 
consultatie

Naar aanleiding van de inspraakreacties is nogmaals 
goed gekeken naar de plannen. Besloten is een aantal 
wijzigingen en aanvullingen op het oorspronkelijk plan op 
te nemen in het definitieve voorstel. 

- Er worden voorstellen gedaan voor de 
veiligheidsmaatregelen op de kruisingen. Uitgangspunt 
is dat de kruisingen allemaal veilig ingericht kunnen  

 en zullen worden. Er zal rekening worden gehouden 
met het feit dat de tram een nieuw fenomeen 
is in Uithoorn. Voor twee kruisingen wordt een 
overwegboom voorgesteld, voor één kruising alleen 
waarschuwingslichten.

-  Er worden voorstellen gedaan voor bovenwettelijke 
maatregelen (geluid/zichtschermen) voor langs het 
tracé, waarbij in grote mate tegemoet wordt gekomen 
aan de wensen van de aanwonenden om geluidsoverlast 
en verlies van privacy te beperken. 

-  Er wordt gespecificeerd hoeveel fiets-en 
autoparkeerplaatsen de Uithoornlijn straks nodig heeft.

-  Er wordt een busverbinding toegevoegd tussen 
Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Deze 
busverbinding zal niet zo snel zijn als de tram en met 
een lage frequentie rijden, maar zal de inwoners van 
Zijdelwaard het comfort van een directe verbinding 
zonder overstap met het centrum van Amstelveen 
bieden.

Deze wijzigingen en toevoegingen zijn in de 
voorkeursvariant opgenomen en worden in de volgende 
fase – de planuitwerkingsfase – van de Uithoornlijn in het 
ontwerp verwerkt, als hiertoe besloten wordt.

Vervolg Reactienota

Voorkeursvariant in de besluitvorming

De voorkeursvariant bestaat nu uit het doortrekken van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum 
van Uithoorn ter hoogte van de huidige bushalte 
Stationsstraat over het tracé van de Spoordijk. De 
tramhaltes zijn voorzien bij Aan de Zoom, het busstation 
Uithoorn en Dorpscentrum. De Uithoornlijn vervangt 
de huidige directe busverbindingen uit Uithoorn naar 
Amstelveen en Amsterdam, met uitzondering van een 
busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. 

De Stuurgroep Uithoornlijn heeft deze voorkeursvariant 
voor de Uithoornlijn vastgesteld en vrijgegeven voor 
besluitvorming. 
 
De uitgewerkte voorkeursvariant wordt de komende 
periode voorgelegd aan de gemeenteraden van Uithoorn 
en Amstelveen, Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland en de Regioraad. Op basis hiervan nemen 
zij een besluit over de Uithoornlijn.



www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de projectorganisatie Uithoornlijn. www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn.  
Uithoornlijn@stadsregioamsterdam.nl tel. 06 23997145 

Ontwerp en DTP opmaak: TPP Creations & Productions - Uithoorn
COLOFON

Inspraakavond gemeenteraad 

De gemeenteraad van Uithoorn organiseert op woensdag 
28 september een speciale inspraakavond over de 
Uithoornlijn. Tijdens deze bijeenkomst kan iedereen die 
een reactie heeft ingediend deze mondeling toelichten. 
Ook anderen kunnen van deze gelegenheid gebruik maken 
om zich rechtstreeks tot de raad te wenden. 

Aanmelden

U kunt zich hiervoor nog tot 21 september aanmelden bij 
de griffie van de gemeente Uithoorn via griffie@uithoorn.nl. 
Voor nadere informatie of vragen kunt u ook bellen met de 
griffie op (0297) 513 963 (tussen 10.00 en 14.30 uur). 

Wilt u niet inspreken maar de bijeenkomst wel bijwonen 
als toehoorder? Dat is mogelijk. U hoeft zich hiervoor 
niet aan te melden; een plek reserveren is niet mogelijk. 
Het aantal plaatsen in het gemeentehuis is beperkt. De 
gemeente zorgt voor zoveel mogelijk plekken om de 
vergadering te kunnen beluisteren. Als deze allemaal bezet 
zijn, is toegang tot het gemeentehuis niet meer mogelijk. 
De bijeenkomst kan de dag erna via de website van de 
gemeente worden teruggeluisterd.

Data besluitvorming

De vergaderingen van de raden, commissies en de regioraad over de Uithoornlijn zijn openbaar. Hieronder vindt u alle 
relevante data:

Inspraakavond gemeenteraad Uithoorn woensdag 28 september 2016
Commissie Wonen & Werken Uithoorn woensdag 5 oktober 2016
Voorkeursbesluit gemeenteraad Uithoorn donderdag 13 oktober 2016
Commissie Ruimte, Wonen en Natuur Amstelveen dinsdag 25 oktober 2016
Voorkeursbesluit gemeenteraad Amstelveen woensdag 9 november 2016
Provinciale Staten maandag 12 december 2016
Regioraadsessie Verkeer en Vervoer dinsdag 29 november 2016
Voorkeursbesluit regioraad Stadsregio Amsterdam dinsdag 13 december 2016
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