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Betreft: Keuze voorlopig voorkeursalternatief A8-A9

Geachte leden,

Hierbij verzoeken wij u dit onderwerp te agenderen op de B-agenda van

de commissie Mobiliteit en Financiën van 11 september 201 7.

Ons college heeft op 11juli jongstleden besloten:
1. Kennis te nemen van het Eindrapport PIanMER inzake Verbinding

A8-A9;
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2. Het Eindrapport PIanMER Verbinding A8-A9 vrij te geven voor

inspraak;
3. Een extra onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden om

bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de Broekpolder te

mitigeren en de uitkomsten te betrekken bij het besluit over het

definitieve voorkeursalternatief;
4. Provinciale Staten met inliggende brief te verzoeken dit onderwerp te

agenderen op de B-agenda van de commissie Mobiliteit en Financiën

van 11 september 201 7;

5. De PIanMER om advies voor te leggen aan ICOMOS, de commissie

voor de milieueffectrapportage en de adviescommissie ruimtelijke

ontwikkeling (ARO);

6. Gedeputeerden Mobiliteit en Stelling van Amsterdam te machtigen

tekstuele wijzigingen door te voeren in de brief aan ICOMOS;

7. Gedeputeerden Mobiliteit en Stelling van Amsterdam te machtigen

de brief aan P5, de toelichting en het persbericht in lijn te brengen met

de genomen besluiten.

Toelichting
De toelichting op de uitkomsten van de PIanMER verbinding A8-A9 is

verwoord in de notitie ‘Toelichting op het besluit PIanMER Verbinding

A8-A9”. Wij constateren dat uit het PIanMER rapport de conclusie kan

worden getrokken dat het Nul-plusalternatief geen doelbereik heeft en
maatschappelijk onrendabel is. Daarnaast heeft begin mei ICOMOS een

advies uitgebracht op basis van visualisaties waarin zij een voorkeur

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

201 2 DE Haarlem

www. noord-holland. nI

NH000i



213
963560/963613

uitspreken voor het Nul-plusalternatief. De effecten van het

Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief op het UNESCO
werelderfgoed de Stelling van Amsterdam lijken niet acceptabel voor

ICOMOS. Voor ons is dit een reden wel te starten met de inspraak, maar
nu geen voorkeur uit te spreken voor een alternatief.

De Toelichting op het besluit start met een verwijzing naar het
bovenstaande besluit. Paragraaf 1 beschrijft de aanleiding en
probleemstelling voor de planstudie Verbinding A8-A9 en de tot nu toe
doorlopen stappen. Paragraaf 2 is een samenvatting van de resultaten
van het PIanMER, de aanvullende onderzoeken naar de aansluitingen A9
en de verzorgingsplaatsen langs de A9, de kostenberekening en de
maatschappelijke kosten batenanalyse en de reactie van ICOMOS
(adviesorgaan UNESCO) op de visualisaties van de effecten op het
werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Deze paragraaf bevat tevens

een advies voor de wijze van marktbenadering en een beschrijving van
het voorgestelde vervolgproces richting ICOMOS. De paragraaf sluit af
met een analyse van het trechteren van alternatieven in fase 1 van de
planstudiefase. Paragraaf 3 beschrijft hoe de omgeving is betrokken en
hoe de omgeving staat tegenover de alternatieven. In Paragraaf 4 is
aangegeven op basis van welke gronden een voorkeursalternatief zal
worden aangemerkt. Paragraaf 5 beschrijft het vervolgproces.

Advies van de stuurgroep
De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9, bestaande uit de
Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat (inhoudelijk adviseur) en de
gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen,
hebben kennis genomen van de onderzoeken om te komen tot een
voorkeursalternatief. Op basis van de resultaten komen de Vervoerregio

Amsterdam, de gemeenten Zaanstad en Velsen en Rijkswaterstaat tot
een voorkeur voor het Golfbaanalternatief. Zij constateren dat het
Golfbaanalternatief het beste oplossend vermogen heeft tegen de
minste kosten.

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest hebben een voorkeur
uitge5proken voor het Heemskerkalternatief. Voor Beverwijk en
Heemskerk geldt dat de respectievelijke gemeenteraden moties hebben
aangenomen die het Golfbaanalternatief uitsluiten. In de moties wordt
aangegeven dat naar het oordeel van de gemeenteraden van Beverwijk
en Heemskerk het Golfbaanalternatief moet worden uitgesloten omdat
dit alternatief negatief uitpakt voor de leefbaarheid van de bewoners
van de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk Broekpolder.

In verband hiermee hebben wij besloten een extra onderzoek te laten
verrichten naar de mogelijkheden om bij het Goifbaanalternatief de
geluidseffecten op de Broekpolder te verminderen. De uitkomsten
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zullen wij betrekken bij het besluit over het definitieve
voorkeursalternatief.

Financiën

In 2014 hebben de initiatiefnemers van het project een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze

samenwerkingsovereenkomst zijn toezeggingen gedaan door partijen

voor € 111 miljoen. Geen van de onderzochte alternatieven past binnen

de financiële kaders van de samenwerkingsovereenkomst. Wij gaan met

onze partners in gesprek om tot een dekking te komen van de hogere

kosten. Wij spannen ons in u bij de besluitvorming over het definitieve
voorkeursalternatief een dekkingsvoorstel te doen voor de

investeringskosten en de beheer- en onderhoudskosten.

Vervolg

Ons besluit ligt ter inzage tot 1 oktober. In deze periode hebben

belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid hun zienswijze

naar voren te brengen. Daarnaast vragen wij advies aan de commissie
voor de milieueffectrapportage en de adviescommissie ruimtelijke

ontwikkeling (ARO). Vanwege de effecten op het UNESCO Werelderfgoed

Stelling van Amsterdam vragen wij ook opnieuw advies aan UNESCO /
ICOMOS. Temeer omdat ICOMOS in een eerder advies begrip heeft
getoond voor de mede daaruit voortvloeiende wens voor een

wegverbinding in dit deel van de Stelling van Amsterdam en de

ruimtelijke druk in dit gebied. Tevens hebben wij het ministerie van

OCW verzocht ICOMOS uit te nodigen voor een bezoek aan het gebied.

Wij vernemen ook graag uw zienswijze op uitkomsten van de planMER.

Wij zullen alle reacties verwerken in een Nota van Beantwoording.

Tevens werken wij een dekkingsvoorstel uit, maken een plan van

aanpak voor de vervolgfase en bereiden een samenwerkings

overeenkomst voor de volgende fase voor. Wij verwachten u dan rond

de jaarwisseling het definitief voorkeursalternatief met een

dekkingsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen. Daarna start e

nieuwe projectfase voor de uitwerking van het voorkeursalte ati

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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2bijlage(n)M Bergkamp .w. Remkes
— Toelichting op het besluit;
— Brief aan ICOMOS

NS: De PIanMER met bijlagen zijn u reeds eerder toegezonden
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