
Inventarislijst behorende bij Wob-dossier correspondentie A8-A9 irt SvA (kenmerk 1076038)

Standpuntbepaling, contacten, correspondentie met Icomos/Unesco van april 2017 t/m 1 mei 2018

Nummer Datum Kenmerk Omschrijving Reeds openbaar ja/nee

Openbaar te 
maken 
ja/nee/n.v.t.

Weigeringsgrond 
Wob

1 13-10-2017

E-mail van PNH 
Aan: ICOMOS/Unesco, OCW/RCE 
Over: Werkbezoek Nee Ja

2 11-10-201
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Stelling van Amsterdam Ja (geen vindplaats) Ja

3 9-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Verbinding A8-A9 Ja (geen vindplaats) Ja

4 9-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Stelling van Amsterdam Ja (geen vindplaats) Ja

5 x-3-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Ontwerpboek Nul-plusalternatief Ja zie website

6 x-3-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Ontwerpboek Heemskerkalternatief Ja zie website

7 x-3-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Ontwerpboek Golfbaanalternatief Ja zie website

8 10-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Aansluiting A9 Ja (geen vindplaats) Ja

9 12-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document mbt Landbouw Ja (geen vindplaats) Ja

10 12-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Stelling van Amsterdam Ja (geen vindplaats) Ja

11 12-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Stelling van Amsterdam Ja (geen vindplaats) Ja

12 12-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Stelling van Amsterdam Ja (geen vindplaats) Ja

13 12-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Stelling van Amsterdam Ja (geen vindplaats) Ja

14 12-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Stelling van Amsterdam Ja (geen vindplaats) Ja

15 12-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document wegenkaart Ja (geen vindplaats) Ja

16 11-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Verbinding A8-A9 Ja zie website

17 8-8-2016

Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Stelling van Amsterdam & Nieuwe 
Hollandse Waterlinie Ja (geen vindplaats) Ja

18
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document informatie stakeholders Ja (geen vindplaats) Ja

19 12-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document kostenoverzicht Ja (geen vindplaats) Ja

20 12-10-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 1) d.d. 13-10-2017
Onderwerp: PDF-document Alternatief 4 en 7 Ja (geen vindplaats) Ja

21 5-10-2017

E-mail van PNH 
Aan: ICOMOS/Unesco, OCW/RCE 
Over: Werkbezoek Nee Ja

22 26-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 21) d.d. 5-10-2017 
Onderwerp: Programma werkbezoek Nee Ja

23 27-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 21) d.d. 5-10-2017 
Onderwerp: Kaart tbv werkbezoek Nee Ja  

24 7-10-2017

E-mail van PNH
Aan: ICOMOS/Unesco
Over: Werkbezoek Nee Ja

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Documenten/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Documenten/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Documenten/
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=81789dda-b4b1-4770-befe-c45af0ba7b65&FoundIDs=&year=2017


25 29-9-2017

E-mail van PNH
Aan: ICOMOS/Unesco
Over: Kaarten plangebied Nee Ja

26
Bijlage bij e-mail (regel nr 25) d.d. 29-9-2017 
Onderwerp: Kaart tbv werkbezoek Ja (figuur 3.2, blz 23 in NRD) zie website

27
Bijlage bij e-mail (regel nr 25) d.d. 29-9-2017 
Onderwerp: Kaart tbv werkbezoek Ja (figuur 4.1, blz 32 in NRD) zie website 

28 22-12-2017

E-mail ICOMOS/Unesco
Aan: OCW/RCE
Over: Advies rapport Nee Ja

29 7-10-2017

E-mail van ICOMOS/Unesco
Aan: PNH
Over: Werkbezoek Nee Ja

30 12-10-2017

E-mail van OCW/RCE
Aan: ICOMOS/Unesco
Over: Werkbezoek Nee Ja

31 14-9-2017

E-mail van ICOMOS/Unesco
Aan: OCW/RCE
Over: Werkbezoek Nee Ja

32 29-9-2017

E-mail van PNH
Aan: ICOMOS/Unesco, OCW/RCE
Over: Werkbezoek Nee Ja

33
Bijlage bij e-mail (regel nr 32) d.d. 29-9-2017
Onderwerp: Stelling van Amsterdam Nee Ja

34 3-1-2018

E-mail van OCW/RCE
Aan: PNH, PNH e.a.
Over: Advies rapport Nee Ja

35 24-11-2017 PDF-bestand Advies rapport nav werkbezoek (engelstalig) Ja zie website

36 23-8-2017

E-mail OCW/RCE
Aan: ICOMOS/Unesco
Over: Werkbezoek Nee Ja

37 23-8-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 36) d.d. 23-8-2017
Onderwerp: Werkbezoek Nee Nee 11, lid 1

Standpuntbepaling, contacten, correspondentie met ministeries OCW en I&W van juni 2017 t/m 1 mei 2018

Nummer Datum Kenmerk Omschrijving Reeds openbaar ja/nee

Openbaar te 
maken 
ja/nee/n.v.t.

Weigeringsgrond 
Wob

38 11-9-2017

E-mail van PNH
Aan: OCW/RCE, PNH e.a.
Over: Programma werkbezoek Nee Nee 11, lid 1

39 11-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 38) d.d. 11-9-2017
Onderwerp: Word-document concept programma werkbezoek Nee Nee 11, lid 1

40 8-3-2018

E-mail van PNH
Aan: ministerie OCW en I&W, OCW/RCE
Over: Redeneerlijn Nee Ja

41 8-3-2018
Bijlage bij e-mail (regel nr 40) d.d. 8-3-2018
Onderwerp: Word-document concept redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

42 30-3-2018
Bijlage bij e-mail (regel nr 40) d.d. 8-3-2018
Onderwerp: PDF-document bijlage redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

43 17-1-2018
Bijlage bij e-mail (regel nr 40) d.d. 8-3-2018
Onderwerp: PDF-document bijlage redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

44 8-11-2017

E-mail van ministerie OCW/RCE
Aan: PNH
Over: Advies ICOMOS Nee Nee 11, lid 1

45 30-3-2018

E-mail van PNH
Aan: ministerie OCW e.a.
Over: ambtelijk overleg Nee Nee 11, lid 1

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten


46 11-9-2017

E-mail van PNH
Aan: OCW/RCE, PNH e.a.
Over: Werkbezoek ICOMOS Nee Ja

47 11-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 46) d.d. 11-9-2017
Onderwerp: Word-document werkbezoek ICOMOS Nee Ja

48 11-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 46) d.d. 11-9-2017
Onderwerp: Word-document concept programma werkbezoek Nee Nee 11, lid 1

49 7-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 46) d.d. 11-9-2017
Onderwerp: Word-document werkbezoek ICOMOS Nee Nee 11, lid 1

50 13-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 46) d.d. 11-9-2017
Onderwerp: PDF-document werkbezoek ICOMOS Nee Nee 11, lid 1

51 7-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 46) d.d. 11-9-2017
Onderwerp: PDF-document advies CRa Ja zie website

52 11-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 46) d.d. 11-9-2017
Onderwerp: Word-document werkbezoek ICOMOS Nee Nee 11, lid 1

53 21-9-2017

e-mail van PNH
Aan: OCW/RCE e.a.
Over: Werkbezoek ICOMOS Nee Ja

54 20-9-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 53) d.d. 21-9-2017
Onderwerp: Word-document concept programma werkbezoek Nee Nee 11, lid 1

55 28-3-2018

E-mail van OCW
Aan: OCW/RCE, PNH, PNH e.a.
Over: Redeneerlijn Nee Ja

56 29-3-2018
Bijlage bij e-mail (regel nr 56) d.d. 28-3-2018
Onderwerp: Word-document opzet redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

57 23-11-2017

E-mail van PNH
Aan: ministerie van I&W
Over: Brief aan Minister I&W Nee Ja

58 23-11-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr 57) d.d. 23-11-2017
Onderwerp: PDF-document brief aan Minister I&W Nee Ja

59 23-11-2017

E-mail van PNH St van A'dam
Aan: OCW/RCE e.a.
Over: Brief aan Minister OCW Nee Ja

60 23-11-2017
Bijlage bij e-mail (regel nr. 59) d.d. 23-11-2017
Onderwerp: PDF-document brief aan Minister OCW Nee Ja

61 3-10-2017

E-mail van PNH 
Aan: div. collega's 
Over: draaiboek ICOMOS missie Nee Ja

62
Bijlage bij e-mail (regel nr. 61) 
Onderwerp: draaiboek bezoek ICOMOS Nee Nee 11, lid 1

63 8-9-2017

e-mail van PNH 
Aan: OCW/RCE 
Over: memo gesprek over A8 Nee Ja

64 7-9-2017

Bijlage bij e-mail (regel nr. 63) 
Onderwerp: memo gesprek over A8-A9 met College van 
Rijksadviseurs Ja zie website

65 14-9-2017

E-mail van PNH 
Aan: OCW/RCE 
Over: bezoek ICOMOS, contract and draft programme Nee Ja

66 11-9-2017

E-mail van OCW/RCE 
Aan PNH St van A'dam 
Over: bezoek ICOMOS, DRAFT contract Nee Ja

67
Bijlage bij e-mail (regel nr. 66) 
Onderwerp: DRAFT contract Nee Nee 11, lid 1

68 4-9-2017

E-mail van PNH St van A'dam 
Aan: OCW/RCE 
Over: vertalingen ICOMOS advies Nee Ja

69
Bijlage bij e-mail (regel nr. 68) 
Onderwerp: Nederlandse vertaling ICOMOS advies Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=81789dda-b4b1-4770-befe-c45af0ba7b65&FoundIDs=&year=2017
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=81789dda-b4b1-4770-befe-c45af0ba7b65&FoundIDs=&year=2017


70 9-11-2017

E-mail van OCW/RCE 
Aan: ministerie Buza, PNH St van A'dam, PNH 
Over: ICOMOS advisory mission Defence Line Of Amsterdam Nee Ja

71
Bijlage bij e-mail (regel nr. 70) 
Onderwerp: ICOMOS advisory mission Report (VIA DROPBOX) Ja zie website

72 29-11-2017

e-mail van OCW/RCE
Aan: PNH St van A'dam
Over: vragen ICOMOS Nee Nee 11, lid 1

73 7-9-2017

E-mail van OCW/RCE
Aan: PNH
Over: ICOMOS Nee Ja

74 26-9-2017

E-mail van PNH
Aan: OCW/RCE
Over informatie tbv ICOMOS Nee Ja

75

Bijlage bij e-mail (regel 74) d.d. 26-9-2017
Onderwerp: PDF-document ICOMOS Technical Review november 
2015 Ja zie website

76
Bijlage bij e-mail (regel 74) d.d. 26-9-2017
Onderwerp: PDF-document brief stakeholder april 2017 (Engelstalig) Nee Ja

77
Bijlage bij e-mail (regel 74) d.d. 26-9-2017 
Onderwerp: PDF-document ICOMOS Technical Review april 2017 Ja zie website

78

Bijlage bij e-mail (regel 74) d.d. 26-9-2017
Onderwerp: PDF-document Toelichting op besluit PlanMER 
(Engelstalig) Ja (Nederlandstalige versie) zie website

79
Bijlage bij e-mail (regel 74) d.d. 26-9-2017
Onderwerp: PDF-document Stakeholders informatie (Engelstalig) Nee Ja is gelijk aan docnr 18

80
Bijlage bij e-mail (regel 74) d.d. 26-9-2017
Onderwerp: PDF-document Projectplanning (Engelstalig) Nee Ja

81 5-4-2018

E-mail van PNH
Aan: OCW/RCE e.a.
Over: Redeneerlijn Nee Ja

82
Bijlage bij e-mail (regel 81) d.d. 5-4-2018
Onderwerp: concept Redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1 zie website

83
Bijlage bij e-mail (regel 81) d.d. 5-4-2018
Onderwerp: concept Redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1 zie website

84 11-4-2018

E-mail van PNH
Aan: OCW, PNH e.a.
Over: Redeneerlijn Nee Ja

85
Bijlage bij e-mail (regel 84) d.d. 11-4-2018
Onderwerp: Opleggger Redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

86
Bijlage bij e-mail (regel 84) d.d. 11-4-2018
Onderwerp: Concept Redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1 zie website

87 5-1-2018

E-mail van PNH
Aan: ministeries van OCW en I&W e.a.
Over: kosten verdiepte ligging Nee Nee 11, lid 1

88
Bijlage bij e-mail (regel 87) d.d. 5-1-2018
Onderwerp: PDF-document Memo Kosten verdiepte ligging Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

89 29-3-2018

E-mail van ministerie van OCW
Aan: PNH
Over: Redeneerlijn Nee Ja

90
Bijlage bij e-mail (regel 89) d.d. 29-3-2018
Onderwerp: Word-document concept Redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1 zie website

91
Bijlage bij e-mail (regel 89) d.d. 29-3-2018
Onderwerp: Opzet redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1 zie website

92 19-9-2017

E-mail van OCW/RCE
Aan: PNH
Over: Werkbezoek ICOMOS Nee Nee 11, lid 1

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/


93 25-9-2017

E-mail van PNH
Aan: OCW/RCE
Over: Werkbezoek ICOMOS Nee Ja

94
Bijlage bij e-mail (regel 93) d.d. 25-9-2017
Onderwerp: Word-document programma werkbezoek Nee Nee 11, lid 1

95 26-9-2017

E-mail van PNH
Aan: OCW/RCE
Over: Werkbezoek ICOMOS Nee Ja

96
Bijlage bij e-mail (regel 95) d.d. 26-9-2017
Onderwerp: Word-document programma werkbezoek Nee Nee 11, lid 1

97 10-10-2017

E-mail vanPNH
Aan: OCW/RCE, PNH e.a.
Over: Visualisatie Golfbaanalternatief Nee Nee 11, lid 1

98 3-10-2017

E-mail van PNH
Aan: OCW/RCE
Over: Bestemmingsplannen Nee Nee 11, lid 1

99 10-1-2018

E-mail van PNH
Aan:ministeries van OCW en I&W
Over: overleg PNH, OCW, I&W Nee Nee 11, lid 1

100
Bijlage bij e-mail (regel 99) d.d. 10-1-2018
Onderwerp: PDF-document agenda overleg Nee Nee 11, lid 1

101
Bijlage bij e-mail (regel 99) d.d. 10-1-2018
Onderwerp: PDF-document concept redeneerlijn Nee Nee 11, lid 1 zie website

102 5-12-2017

E-mail van OCW/RCE
Aan: PNH, OCW/RCE
Over: vragen ICOMOS Nee Nee 11, lid 1

103 18-12-2017

E-mail van PNH
Aan: ministerie van OCW en I&W  
Over: bestuurlijk overleg Nee Nee 11, lid 1

104
Bijlage bij e-mail (regel 103) d.d. 18-12-2017
Onderwerp: Word-document geannoteerde agenda Nee Nee 11, lid 1

105 11-12-2017

E-mail van OCW 
Aan: PNH 
Over: gesprek OCW-I&W-PNH Nee Nee 11, lid 1

106 22-8-2017

E-mail van PNH 
Aan: OCW/RCE, PNH 
Over: programma ICOMOS advisory mission Nee Nee 11, lid 1

107 7-9-2017

E-mail van PNH 
Aan: OCW/RCE 
Over: uiterlijke termijn toezending missierapport Nee Ja

108 25-9-2017

E-mail van PNH 
Aan: OCW/RCE, PNH, PNH 
Over: concept programma ICOMOS missie Nee Nee 11, lid 1

109
Bijlage bij e-mail (regel 108) dd 25-9-2017  
Onderwerp: concept-programma ICOMOS missie Nee Nee 11, lid 1

110 28-3-2018

E-mail van OCW/RCE 
Aan PNH 
Over: opzet redeneerlijn Nee Nee 11, lid 1

111
Bijlage bij e-mail (regel 110) dd 28-3-2018 
Onderwerp: opzet redeneerlijn Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

112 24-11-2017

E-mail van OCW/RCE  
Aan: PNH 
Over: openbaar maken stukken ICOMOS missie voor PS Nee Ja

113 17-4-2018

E-mail van I&W  
Aan: PNH, OCW, PNH e.a. 
Over: terugkoppeling gesprek gedeputeerden, aanpassing 
redeneerlijn en afspraken Nee Nee 11, lid 1

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/


114 29-11-2017

E-mail van OCW/RCE 
Aan: OCW/RCE 
Over: vragen richting ICOMOS Nee Nee 11, lid 1

115 10-4-2018

E-mail van OCW 
Aan: PNH, PNH e.a. 
Over: reactie I&W en OCW op teksten redeneerlijn Nee Nee 11, lid 1

116
Bijlage bij e-mail (regel 115) dd 10-4-2018 
Onderwerp: opmerkingen I&W en OCW op redeneerlijn deel B Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

117
Bijlage bij e-mail (regel 115) dd 10-4-2018 Onderwerp: opmerkingen 
I&W en OCW op redeneerlijn deel A Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

118 26-1-2018

E-mail van OCW 
Aan: PNH en PNH 
Over: reactie op notitie provincie - redeneerlijn Nee Nee 11, lid 1

119 16-4-2018

E-mail van PNH 
Aan: OCW, PNH, PNH e.a. 
Over: terugkoppeling bespreking gedeputeerden Nee Nee 11, lid 1

120
Bijlage bij e-mail (regel 119) dd 16-4-2018 
Onderwerp: aanvullende kosten verdiepte ligging en aansluiting def. Nee Ja

121
Bijlage bij e-mail (regel 119) dd 16-4-2018 
Onderwerp: notitie Antea opties n.a.v. advies ICOMOS Ja zie website

122
Bijlage bij e-mail (regel 119) dd 16-4-2018 
Onderwerp: redeneerlijn irt SvA v. 16 Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

123
Bijlage bij e-mail (regel 119) dd 16-4-2018 
Onderwerp: redeneerlijn irt SvA oplegger v. 4 Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1 zie website

124
Bijlage bij e-mail (regel 119) dd 16-4-2018 
Onderwerp: GS nota redeneerlijn & BO min. OCW v 2 Nee Nee 11, lid 1

125
Bijlage bij e-mail (regel 119) dd 16-4-2018 
Onderwerp: brief PS redeneerlijn en BO min v. 3 Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1 zie website

126 8-2-2018

E-mail van PNH 
Aan OCW, OCW/RCE, OCW/RCE, I&W Over: stukken tbv overleg 
over redeneerlijn Nee Nee 11, lid 1

127
Bijlage bij e-mail (regel 126) dd 16-4-2018 
Onderwerp: redeneerlijn v. 9 Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

128
Bijlage bij e-mail (regel 126) dd 16-4-2018 
Onderwerp: varianten nulplusalternatief Ja zie website

129

Bijlage bij e-mail (regel 126) dd 16-4-2018 
Onderwerp: memo Antea aanvullende kosten verdiepte ligging en 
aansluiting Nee Ja is gelijk aan docnr 120

130 18-1-2018

E-mail van PNH 
Aan OCW, OCW/RCE, OCW/RCE, I&W Over: Verbinding A8-A9 irt 
SvA, redeneerlijn Nee Nee 11, lid 1

131
Bijlage bij e-mail (regel 130) dd 18-1-2018 
Onderwerp: redeneerlijn v. 3.5. Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1

132
Bijlage bij e-mail (regel 130) dd 18-1-2018 
Onderwerp: memo Antea aanvullende kosten verdiepte ligging Nee Ja is gelijk aan docnr 120

133 17-11-2017

E-mail van PNH 
Aan ministerie van I&W 
Over: verzoek aansluiten I&W bij overleg OCW-PNH Nee Ja

134 18-4-2018 PDF-bestand Definitieve redeneerlijn Ja zie website

Standpuntbepaling, contacten, correspondentie van de stuurgroep van juni 2017 t/m 1 mei 2018

Nummer Datum Kenmerk Omschrijving Reeds openbaar ja/nee

Openbaar te 
maken 
ja/nee/n.v.t.

Weigeringsgrond 
Wob

135 23-5-2017

e-mail van wethouder T. de Rudder
Aan Stuurgroep A8-A9  
Over: verzoek verlenging uiterlijke datum indienen zienswijzen Nee Nee 11, lid 1

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=220374bd-a322-46ea-a66a-a58410d14a2a&FoundIDs=&year=2018
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=220374bd-a322-46ea-a66a-a58410d14a2a&FoundIDs=&year=2018
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=220374bd-a322-46ea-a66a-a58410d14a2a&FoundIDs=&year=2018
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/


136 22-11-2017

e-mail van PNH 
Aan Stuurgroep A8-A9 
Over: toezending advies ICOMOS + brief van GS aan PS Nee Nee 11, lid 1

137 22-11-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 136): advies ICOMOS nav missie 5-7 okt 
2017 Ja zie website

138 22-11-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 136): brief van GS aan PS inz reactie 
ICOMOS Ja zie website

139 22-11-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 136): persbericht Noord-Holland in overleg 
met het Rijk over advies ICOMOS over A8-A9 en SvA Ja zie website

140 7-9-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 136): memo van college van 
Rijksadviseurs inz gesprek over A8-A9 Ja zie website

141 29-11-2017
e-mail van PNH Aan Stuurgroep A8-A9 
Over agenda en stukken SG-vergadering dd 4-12-2017 Nee Nee 11, lid 1

142 29-11-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 141): agenda SG-vergadering dd 4-12-
2017 Nee Ja

143 30-10-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 141) brief Heemskerk iz opstelling in BGC, 
MT, SG Nee Ja

144 9-10-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 141) brief Beverwijk iz verslagen 
stuurgroep en antwoord GS Nee Ja

145 17-11-2017
bijlage bij e-mail (regel nr. 141) brief GS aan Beverwijk (identiek aan 
document OUDnr 161) Nee Ja

146 bijlage bij e-mail (regel nr 141) verslag stuurgroep  19 juni Nee Nee 11, lid 1
147 22-11-2017 bijlage bij e-mail (regel nr 141) Oplegnotitie Advies ICOMOS Nee Nee 11, lid 1
148 bijlage bij e-mail (regel nr 141) Advies ICOMOS Ja zie website

149
bijlage bij e-mail (regel nr 141) Advies College van Rijksadviseurs tbv 
missie ICOMOS Ja zie website

150 bijlage bij e-mail (regel nr 141) brief GS nav advies ICOMOS aan PS Ja zie website

151
bijlage bij e-mail (regel nr 141) brief GS nav advies ICOMOS aan 
OCW Nee Ja is gelijk aan docnr 60

152
bijlage bij e-mail (regel nr 141) brief GS nav advies ICOMOS aan 
I&W Nee Ja is gelijk aan docnr 58

153 22-11-2017 bijlage bij e-mail (regel nr 141) Persbericht NH Ja zie website
154 bijlage bij e-mail (regel nr 141) Advies commissie voor de m.e.r. Ja zie website
155 bijlage bij e-mail (regel nr 141) Advies ARO Ja zie website

156 22-11-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 141) Oplegnotitie aanvullend 
geluidonderzoek Nee Nee 11, lid 1

157
bijlage bij e-mail (regel nr 141) Rapportage Antea aanvullend 
geluidsonderzoek Broekpolder Ja zie website

158 14-6-2017

e-mail van PNH 
Aan Stuurgroep A8-A9 
Over: agenda + stukken SG-vergadering d.d. 19-6-2017 Nee Nee 11, lid 1

159 14-6-2017 bijlage bij e-mail (regel nr.143): agenda SG d.d. 19-6-2017 Ja zie website

160 18-5-2017
bijlage bij e-mail (regel nr. 143): motie PvdA Uitgeest inz onderzoek 
alt. 7 Ja zie website Uitgeest

161 bijlage bij e-mail (regel nr. 143): concept-verslag SG 11-5-2017 Nee Nee 11, lid 1

162
bijlage bij e-mail (regel nr. 143): brief GS aan PS, reactie ICOMOS 
op verzoek dd 28-2-2017 Ja zie website

163 26-4-2017 bijlage bij e-mail (regel nr 143): reactie ICOMOS, advies na HIA Ja zie website

164 9-6-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 143): eindrapport plan MER van 
Anteagroup Ja zie website

165 16-5-2017 bijlage bij e-mail (regel nr 143): rapportage MKBA Ja zie website

166 12-6-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 143): memo baten per deelgebied van 
Anteagroup Ja zie website

167 2-6-2017
bijlage bij e-mail (regel nr. 143): beslisnotitie voorlopig 
voorkeursalternatief Ja zie website

168 bijlage bij e-mail (regel nr. 143): oplegnotitie aanpak communicatie Nee Nee 11, lid 1
169 bijlage bij e-mail (regel nr. 143): aanpak communicatie VVKA Nee Nee 11, lid 1

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=3d3c03ab-f814-4994-95c8-8dc230f18a2e&FoundIDs=&year=2017
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/November_2017/Noord_Holland_in_overleg_met_het_Rijk_over_advies_ICOMOS_over_Verbinding_A8_A9_en_Stelling_van_Amsterdam
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=81789dda-b4b1-4770-befe-c45af0ba7b65&FoundIDs=&year=2017
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=81789dda-b4b1-4770-befe-c45af0ba7b65&FoundIDs=&year=2017
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=81789dda-b4b1-4770-befe-c45af0ba7b65&FoundIDs=&year=2017
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/November_2017/Noord_Holland_in_overleg_met_het_Rijk_over_advies_ICOMOS_over_Verbinding_A8_A9_en_Stelling_van_Amsterdam
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/
https://www.noord-holland.nl/Loket/Verzoek_om_informatie_Wob/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_NHD_A8_A9_28_augustus_2017
https://uitgeest.raadsinformatie.nl/vergadering/418755/Raadsvergadering%2018-05-2017
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=6f0567ba-7581-4ad8-ad82-5663a75d35b8&FoundIDs=&year=2017
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Achtergrondrapporten_Planstudie_juli_2017
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Achtergrondrapporten_Planstudie_juli_2017
https://www.noord-holland.nl/Loket/Verzoek_om_informatie_Wob/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_NHD_A8_A9_28_augustus_2017
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/


170
bijlage bij e-mail (regel nr 143): vastgesteld verslag SG-vergadering 
dd 24-3-2017 Nee Nee 11, lid 1

171 13-7-2017

e-mail van PNH 
Aan Stuurgroep A8-A9 
Over: besluit GS NH verbinding A8-A9 Nee Nee 11, lid 1

172 12-7-2017 bijlage bij e-mail (regel nr. 156): brief GS aan PS inz keuze VVKA Ja zie website
173 11-7-2017 bijlage bij e-mail (regel nr. 156): toelichting voorstel plan MER Ja zie website

174 12-7-2017
bijlage bij e-mail (regel nr. 156): persbericht GS-besluit vrijgave 
planstudie A8-A9 Ja zie website

175 30-11-2017

e-mail van PNH 
Aan Stuurgroep A8-A9 
Over nazending vergadering 4-12-17, brief GS aan Beverwijk inzake 
verslagen Stuurgroep Nee Nee 11, lid 1

176 27-11-2017
bijlage bij e-mail (regel nr 160): brief GS aan Beverwijk inzage 
verslagen Stuurgroep Nee Ja is gelijk aan docnr 145

177 8-12-2018

e-mail van PNH
Aan Stuurgroep A8-A9 
Over vervallen SG dd 15-2, in plaats daarvan schrift. Ronde WOK Nee Nee 11, lid 1

178 bijlage bij e-mail (regel nr 162): concept wijzigingsovereenkomst Nee (definitieve versie is openbaar) Nee 11, lid 1 zie website

179
bijlage bij e-mail (regel nr 162): concept-verslag Stuurgroep dd 4-12-
2017 Nee Nee 11, lid 1

180 9-3-2018

e-mail van PNH 
Aan Stuurgroep A8-A9 
Over uitkomst schriftelijke ronde Stuurgroep 15-3-17 Nee Nee 11, lid 1

181
bijlage bij e-mail (regel nr. 165): vastgesteld verslag 
Stuurgroepvergadering dd 4-12-2017 Nee Nee 11, lid 1

182 26-9-2017
e-mail van PNH aan Stuurgroep A8-A9 Over advies van commissie 
voor de m.e.r. Nee Nee 11, lid 1

183 26-9-2017 bijlage bij e-mail (regel nr. 167): Tweede tussentijds toetsingsadvies Ja zie website

184 26-9-2017 bijlage bij e-mail (regel nr 167): persbericht van de commissie m.e.r. Ja https://www.commissiemer.nl/adviezen/2977 

185 26-4-2018
e-mail van PNH naar leden Stuurgroep, leden MT en leden BGC 
Over brief opmaat naar het besluit voorkeursalternatief Nee Nee 11, lid 1

186 26-4-2018 bijlage bij e-mail (regel nr. 170): brief aan PS Ja zie website
187 bijlage bij e-mail (regel nr. 170): afsprakenlijst overleg OCW Ja zie website
188 18-4-2017 bijlage bij e-mail (regel nr. 170): redeneerlijn Ja zie website

189 28-2-2018
bijlage bij e-mail (regel nr. 170): notitie Antea opties n.a.v. advies 
ICOMOS Ja zie website

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=6f0567ba-7581-4ad8-ad82-5663a75d35b8&FoundIDs=&year=2017
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Juli_2017/Onderzoeken_Verbinding_A8_A9_vrijgegeven_voor_inspraak
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Documenten
https://www.commissiemer.nl/adviezen/2977
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=220374bd-a322-46ea-a66a-a58410d14a2a&FoundIDs=&year=2018
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=220374bd-a322-46ea-a66a-a58410d14a2a&FoundIDs=&year=2018
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/documenten/
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=220374bd-a322-46ea-a66a-a58410d14a2a&FoundIDs=&year=2018


Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: additional documents on the Defence Line of Amsterdam and A8-A9 link road - ICOMOS Advisory Mission
Oct. 2017

Datum: vrijdag 13 oktober 2017 10:14:16
Bijlagen: image003.png

image004.jpg

Dear , dear 
On behalf of   I just
send you by WeTransfer all the required additional information about the Defence Line of
Amsterdam and the A8-A9 link road.
The additional documents are:

1a: Presentation DLA by Joanna Geldhof.pdf
1b: presentation A8-A9 ICOMOS.pdf
1c: 20171006 ICOMOS by Bosch Slabbers.pdf
2a: DESIGNBOOK 3 DEF MARCH 2017 Zero-plusalternative (dutch version).pdf.
2b: DESIGNBOOK 3 DEF MARCH 2017 Heemskerkalternative (Dutch version).pdf.
2c: DESIGNBOOK 3 DEF MARCH 2017 Golfcourse alternative (Dutch version).pdf.

3. Arguments choice junction with A9.pdf. An explanation of why the junction of the Golf
Course alternative with the motorway A9 on groundlevel is not possible;

4. spatial policy on agricultural farms.pdf. An explanation of our spatial policy on
agricultural buildings/extensions and the system of supervision on the quality of building
within the provincie of North Holland;

5. zoning-plan area DLA A8-A9 with explanation.pdf. A map with all the zoning-plans within
the area of the Defence Line of Amsterdam/ A8-A9 link road, with an explanation in
English;

6. Area DLA A8-A9 and restriction areas.pdf. Some screenshots of the map with the spatial
regulations in the area Defence Line of Amsterdam/A8-A9 link road, with a brief
explanation in English;

7. Historical map 1900 area DLA A8-A9.pdf. A screenshot of the historical map (1900) of the
Defence Line of Amsterdam for the examined area;

8. Explanation Minor Boundary Modification.pdf. A map with the boundaries of the
Defence Line of Amsterdam in the examined area and indicated which parts of the
Defence Line in this area where a part of the Minor Boundary Modification;

9. Transformations and future transformations area DLA A8-A9.pdf. A map with all the
transformations (or planned transformations) in the examined area between 1996 (year
of inscription world heritage site) and today;

10. Map roadstructure.pdf. A map with the broader mobility-structure around Amsterdam;
11. Advice Board of Government Advisers sept. 17.pdf. The English translation of the advice

of the Board of Government Advisers on Landscape and Environment, on the issue of the
Defence Line and the A8-A9;

12. Landscape Analysis Defence Line of Amsterdam and New Dutch Waterline (Dutch
Version).pdf. This Landscape Analysis will be part of the Significant Boundary
Modification for the Defence Line of Amsterdam;

13. Background information stakeholders.pdf. A list with the names and backgrounds of the
stakeholders  spoke with;

14. Costs overview.pdf. An overview of the costs of the three road alternatives..
We have add one extra document:





15. Considerations alternatives 4 and 7.pdf
In this document we provide you with more detailed information why the road alternatives 4
and 7 are no longer in consideration.

If you are missing any information or if you have further questions: do not hesitate to contact us.

We are looking forward to the report of the Advisory Mission.
With kind regards,

 

directie Beleid/sector Integrale Opgaven en Transities

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

Postbus 3007 2001 DA Haarlem

www.noord-holland.nl

Beschrijving: Beschrijving: Stelling_Logo_FC

http://www.noord-holland.nl/
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A8-A9 Road link

ICOMOS visit

6 & 7 October 2017

Elisabeth Post

Vice-governor province of North Holland
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Introduction

� 1959: ‘A8-A9’ national roads plan

� 1960-1974 decision and partial 

implementation

� 1974-2004: on the national 

agenda, but not a priority

� 2004: less attention from the 

national authorities, but in plans for 

North Holland and Amsterdam 

Transport Authority

� 2007: start A8-A9 study



Introduction

� A8-A9 study (2007-2010)

� Research accessibility north side of 

Amsterdam (2013)

� Corridor study Amsterdam-Hoorn (A7-A8)

� Corridor study, northwest side of 
Amsterdam (A9)

� Region: A8-A9 Road link







Introduction







The project objectives

1. Improve Accessibility between 
IJmond/Noord-Kennemerland and 
Zaanstreek/Amsterdam

� Traffic congestion on the N203/N246

� Cut-through traffic Communicatieweg

2. Improve livability in Krommenie and 
Assendelft by restricting N203 and N246 
traffic.



Approach (1)

1. Study/preparation:
� Memorandum on Scope and Detailing (MSD)

2. planMER:
� Verdaas Ladder (system applied studying and 

resolving traffic problems): infra is required

� Environmental Impact Report (EIR), Heritage 

Impact Assessment (HIA) & Social Cost Benefit 

Analysis (SCBA)

� A8-A9 Connection; planMER in 2 phases

� Preferred alternative



Approach (2)

3. projectMER / Provincial Zoning 

Plan:
� Elaboration of the preferred alternative 

in a detailed design

� Provincial Zoning Plan.

4. Start implementation



Approach (3) surrounding area involvement

� Designs optimised alongside surrounding area

� Local authorities have co-supervised the study

� Stakeholders have co-supervised the studies in a 

sounding board

� Statutory involvement in MSD and preferred 

alternative

� Legal involvement in establishing detailed plan 

(provincial zoning plan).



Approach (4) planMER process

� planMER in 2 phases

� planMER, 1st phase
� Verdaas Ladder (system applied studying and 

resolving traffic problems): infra is required

� 7 alternatives

(including alternative 1: do nothing)

� ICOMOS Recommendation (November 2015): 

� Keep the elementary components intact

� Need for 3D visualisations



7 alternatives researched



3 alternatives could be promising



Other alternatives negative

� Alternative 1: doing nothing will lead to 
continued deterioration in the quality of life in 
the area.

� Alternative 4: negative for agriculture and 
Defence Line of Amsterdam

� Alternative 6: negative for the Defence Line of 
Amsterdam

� Alternative 7: negative for nature and little 
solution to accessibility and liveability



Process

� planMER, 2nd phase (current phase):
� 3 alternatives 

(excluding alternative 1: do nothing) 

�more detailed elaboration than usual in this 

phase





Zero plus alternative



Heemskerk alternative



Golf course alternative



Main report and 
summary

Noise

Air

Health

Soil and water Soil and water 2016

Nature

Nature 2016

Deposition

Spatial quality, 
cultural history and 

landscape

Spatial quality 2016

HIA

Archaeology

Landscape analysis

Land use
Agricultural impact 

2016
LER

Traffic

External safety 
(2016)

SCBA

A9 Service Station 
consideration

Report A and B 
(planMER phase 1)

Design books

Report
Main report on Separate products       Appendices      in the appendices 



Assessment of alternatives

� Assessment set out in 

memorandum on scope and 

detailing (NRD);

� Assessment of three points:
� Target range (accessibility and livability)

� Legislation and policy (testing impacts)

� Fundability and SCBA



Assessment of target range

Assessment of target range Zero plus alternative Heemskerk alternative Golf course alternative 

 

Accessibility 

Improved journey 
time 

+ ++ ++ 

Robustness + + + 

 

Livability 

Health 0 + + 

Barrier effect ++ ++ ++ 

Traffic safety 0 ++ ++ 

Rat running 0 + + 

 



Assessment of impacts

Assessment of impacts 
Zero plus 
alternative 

Heemskerk 
alternative 

Golf course 
alternative 

Living environment Living environment + ++ ++ 

Nature Nature values 0 - - - 

Soil and water Soil and water - - - 

Landscape and 
historical capital 

UNESCO Stelling van Amsterdam 0 - - - - 

Landscape, cultural history and archaeological 
values and opportunities 

0 - - - - 

Land use Land use - - - - - 

Traffic  0 0 0 

 



SCBA

Low scenario Zero plus Heemskerk Golf course

Costs € 230 € 468-504* € 288-324*

B/C Ratio 0.53 0.98 1.49

High scenario Zero plus Heemskerk Golf course

Costs € 230 € 468-504* € 288-324*

B/C Ratio 0.57 0.91 1.30

* Depends on the selected location for motorway services.



Final conclusion on 2nd phase of planMER

� Zero plus alternative:
� Small contribution to target range

� Fewer (negative) effects on environment

� Negative SCBA ratio



Final conclusion on 2nd phase of planMER

� Heemskerk and Golf course 

alternatives score positively in 

terms of target range

� Golf course alternative has positive 

SCBA ratio

� Both alternatives have negative 

impact on the Defence Line of 

Amsterdam



Areas of attention

� Funding

� Noise on Broekpolder

� Integration near the Defence Line 

of Amsterdam

� ICOMOS recommendation (April 
2017)

� Preference for Zero plus alternative



Dilemma

� Integration near the Defence Line 

of Amsterdam:

�Heemskerk and Golf course 
alternatives emerged positively from 
the research but integration will be 
difficult at the Defence Line of 
Amsterdam



Further process

� Early next year, choice of preferred 
alternative based on:

� Recommendations from 

UNESCO/ICOMOS, NCEA, Board of 

Government Advisors and Planning and 

Spatial Development Advisory Board 

(Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling)

� supplementary noise research

� feedback (Response Memorandum)



DEFENCE  L INE  OF  AMSTERDAM
Wor ld  he r i t age  p rope r t y  i n  a  dynam ic  se t t i ng



Th ree  a l t e r na t i v es
ove r v i ew  a r ea

Nu lp lus  -  A l t e rna t i ve

Go l fbaan  -  A l t e rna t i ve

Heemskerk 
A l t e rna t i ve



S i t e  Image



Drone  Image
ove r v i ew  a r ea



Drone  Image
ove r v i ew  a r ea



Th ree  a l t e r na t i v es
ove r v i ew  a r ea

Nu lp lus  -  A l t e rna t i ve

Go l fbaan  -  A l t e rna t i ve

S tud io

Heemskerk 
A l t e rna t i ve



Atelier / Studio



working in the area where we invited professionals



10 weeks long open for the Public



10 weeks long open for the Public



Keukentafelgesprek ‘Plat-
form Houd Broekpolder 
Leefbaar’
23-8-2016

Aanwezigen:

 
 

 

 

 

.

Omgeving & kwaliteiten
• routenetwerk
• natuurzone SvA
• Fort in het groen
• bomen golfbaan
• open polder
• fietsbrug

Keukentafelgesprek
‘ABIN’
14-09-2016

Aanwezigen:

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Noordzeekanaal

Keukentafelgesprek
‘Landschap Noord-Holland’
14-09

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

. 

Keukentafelgesprek 
‘Texaco’
30-8-2016

Aanwezigen:

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

.

Keukentafelgesprek
‘Buurtcommité Busch en 
Dam’
13-09-2016

Aanwezigen:

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Alternatief 5:
-tunnel onder stelling
-doorsnijdt open gebieden
- veel geluidsoverlast voor wijken

Alternatief 0+: Beste is spoor en weg 
verdiept.

Keukentafelgesprek ‘LTO-
Noord, Noordzeekanaal’
23-8-

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

      
 

.

grondspeculatie 
langs A9

niet agrarisch gebruikt 
(caravanstalling)

huiskavel II

huiskavel Ihuiskavel III

cultuurhistorisch
belangrijk punt

is wonen hier nog 
leefbaar?

Keukentafelgesprek Werk-
groep verkeer Krommenie
06-9-2016

Aanwezigen:

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Keukentafelgesprek ‘Golf-
baan Heemskerk’
31-8-2016

Aanwezigen:

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

 

Bij verbinding onder nieuwe weg door, zorg dan voor 
een overzichtelijke open verbinding

Keukentafelgesprek
‘Milieufederatie Noord-Hol-
land’
08-09-

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 Ecologische en recreatieve verbindingszone en open 
polders behouden bij doorsnijding weg

Platform Houd Broekpolder Leefbaar

ABIN

Landschap Noord-Holland

Texaco

Buurtcommite Busch en Dam

LTO-Noord

Werkgroep verkeer Krommenie

Golfbaan Heemskerk

Milieufederatie Noord-Holland

“kitchen table” conversations



Keukentafelgesprek ‘Militaire Weg’
24-8-2016

Aanwezigen:
Jan van Broeckhuisen
Rein Wasscher (ondernemers Krommenie, organi-
sator petitie)
Cor Noom (voormalig boer, bewoner)
Stijn Koole (BS)
Ian Officer (BS)

• veel ontwikkelingen in omgeving: 
sportvelden krijgen 180 + 70 wonin-
gen.

• alles bij elkaar: vliegtuigen, spoor-
verdubbeling, wegverkeer, Tata steel

• bij geen doorgaande stroom: uit-
stoot door stilstaan. Dorp met oude 
mensen, astma.

• 0+ geen structurele oplossing: bij 

calamiteiten alles op elkaar (Forbo, 
trein). Tevens geen verdere uitbrei-
dingsmogelijkheden, want geen 
breedte aanwezig.

• veel kabels en leidingen in de grond
• waar auto’s heen tijdens de bouw?
• voorkeur voor Golfbaan: beste door-

stroming.
• A8 Coentunnelweg is probleem, 

daardoor hier al vast.

Keukentafelgesprek
‘Stichting Oerij’
13-09-2016

Aanwezigen:

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 
  

  
 

.

MINDER GEWENST

MEER GEWENST

Keukentafelgesprek
‘O.P.A’ open polders Assendelft
23-09-2016

Aanwezigen:
Hero van der Lei
Stijn Koole (BS)
Paul van Dijk (BS)

• 200 leden pleiten voor geen verde-
re uitbreiding van Assendelft, geen 
Kreekrijk, geen overhoeken en geen 
nieuwe verbinding door de polder;

• De nieuwe verbinding bij voorkeur 
niet door de polder maar om de 
polder. Er is een voorstel ingediend 
voor een verbeterde verbinding via 
de N246 langs het Noordzee Ka-
naal. Voor deze verbinding bleek te 
weinig verkeersaanbod te zijn;

• Voorkeur voor alternatief 0+ boven 
alternatief 3 en 5;

• De vereniging heeft de ontwikkeling 
van Kreekrijk, Overhoeken en de 
Omzoom niet kunnen tegenhouden;

• De communicatieweg wordt nu 
gezien als grens van de openheid, 
ten zuiden van de communicatie-
weg moet de open polder behouden 
blijven; 

• De Kilzone kan recreatief beter be-
nut worden door aanleg van bijvoor-
beeld een kano- of fietsroute; 

• Continuïteit van de Dorpsstraat 
waarborgen;

• Onderdoorgang van de Dorpsstraat 
bij voorkeur zo lang mogelijk. Gras 
op het dak zorgt voor het beeld van 
doorgaande open polder;

• Extra aansluiting vanuit Saendelft 
op de nieuwe verbindingsweg is 
gewenst;

• Ook het doortrekken van de Noor-
derveenweg richting de Noorderweg 
is gewenst;

• Fietsverbindingen tussen de Om-
zoom en Communicatieweg en 
tussen Saendelft en Sportpark SVA 
zijn gewenst;

• De aansluiting variant 3 -> A9 lijkt 
vloeiender dan de aansluiting vari-
ant 5 -> A9 met VRI’s; 

Keukentafelgesprek ‘Werk-
groep Aardkundige Waar-
den Laag-Holland’
31-8-2016

Aanwezigen:

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

Keukentafelgesprek ‘Stich-
ting Militair Erfgoed Groot 
Amsterdam’
06-9-2016

Aanwezigen:
K. de Windt
Stijn Koole (BS)
Paul van Dijk (BS)

• In principe geen verbinding door de 
SvA, 0+ is daarmee de het voor-
keursalternatief

• Wanneer de weg toch door de SvA 
gaat blijkt uit het onderzoek van 
ICOMOS dat variant 7 het beste is 
voor de stelling. Waarom wordt deze 
niet meegenomen? Antwoord: Wij 
beperken ons tot de 3 alternatie-
ven op basis van eerder gemaakte 
besluiten.

• Kernwaarden van de SvA zijn de 
openheid en de zichtbaarheid van 
aaneenschakeling van verdedi-
gingswerken.

• Zichtbare relatie tussen fort aan den 
Ham en fort bij Veldhuis moet be-
houden blijven, historische dekking

• Een idee voor als er een nieuwe 
verbinding komt: beschouw dit als 
een ‘vijand’, mag geen dekking 
hebben. 

• Kruising hoofdverdedigingslijn bij 
voorkeur ondergronds, op palen is 
tweede keus. Overhoogte op de dijk 
is geen optie

• Bij 0+ alternatief, ontvlechten ten 
oosten van de voormalige Zeedijk, 
minste impact op de SvA

• Bij alternatief 3 kruist de nieuwe ver-
binding A8-A9 de Stelling ter hoogte 
van de nevenbatterij bij de kruising 
Genieweg-Zuidermaatweg, hoe 
wordt hier mee omgegaan?

• Als iets niet anders kan, dan moeten 
we het zo doen dat we meerwaarde 
creëren, bijvoorbeeld de inundatie-
vlakte als zonneweide?

Keukentafelgesprek ‘Wijk-
overleg Assendelft’
24-8-2016

Aanwezigen:

 
 

 

 
 

 

militaire weg

Stichting Oerij

Landschap Noord-Holland

Open Polders Assendelft

Werkgroep Aardkundige Waarden Laag Holland

Stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam

Wijkoverleg Assendelft

“kitchen table” conversations



Ske tch i ng  and  des i gn
Study  o f  va r i a t i ons  on  t he  a l t e r na t i v es



Alternatief 0+

Aansluiting A9/Uitgeest Kruising Stelling Verweving west Kruising Brassertunnel

Tauw gelijkvloers VRI Tauw uitwerking Ondertunneld lang zonder sloopTauw uitwerkingTauw uitwerkingTauw uitwerking

Over Brassertunnel op m.v. Ontwikkelen parkzone

Mega VRI rotonde

Verweven door vri’s op afrit Dubbele rechtsaffer

Ondertunneld kort met sloopDoorgaand op viaductTunnels, aansluitingen verdwijnenOptimale rechtsaffers

Onder Brassertunnel door Parkzone omhoog, weg uit het zicht Dubbele rechtsaffer

Verweven en vri voor rechtsaffer Doorgaande hoofdrichting

Infra zo krap mogelijk bundelen

Regionaal weven naar rechtaffer, VRI na kanaalOntvlechten onderdoor

Ontvlechten overheen

Viaduct over Brassertunnel heen Bundelen

Eerder verweven oostzijde Enkele rechtsaffer

Op hoogteDoorgaand op maaiveldEerder weven, ongelijkvloerse kruisingen

Tussengebied Kruising knoop Dorpsstraat Verweving oost, lokaal/regionaal Aansluiting knoop N246/N203 Knoop N246/A8



Alternatief 3: Golfbaan

Aansluiting A9 Kruising Groenedijk Kruising Communicatieweg Wegprofiel Inrichting Veiligheid Inrichting Verlichting Onderdoorgang Dorpsstraat Spuicapaciteit Dorpsstraat Knoop N246/A8

Zo onopvallend mogelijk in het landschap

Zo smal en gebundeld mogelijk

Vangrail plus wal

Breed profiel, geen vangrail

Vangrail

Ondertunneld lang zonder sloopTauw tunnel

Viaduct, smal profiel

Breed profiel, lange tunnel

Breed profiel, 2 korte tunnels

Smal profiel, tunnel

Tauw viaduct

Weg licht verdiept

Geniedijk model

Tauw linieviaduct

Linieviaduct optimaal VZP

RWS geoptimaliseerd

Verdiepte aansluiting

Halfverdiepte A9

Luifels

Heemskerk variant

Tauw onderdoorgang, 100m Tauw spuikanaal

Onderdoorgang, 40m met geluidscherm Over dak tunnel

Sobere onderdoorgang, met geluidscherm

Tauw rotondeknoop

Binnenbocht variant

Enkele brug

Dubbele brug

Sportveld afrit

Kanaalknoop compact

Mega rotonde

VRI weefbaan



Alternatief 5: Heemskerk

Aansluiting A9 Kilzone tracédeel Kruising Groenendijk Kruising Noorderweg Onderdoorgang Dorpsstraat Spuicapaciteit Dorpsstraat Knoop N246/A8

Tauw onderdoorgang, 100m Tauw spuikanaal

Onderdoorgang, 40m met geluidscherm Over dak tunnel

Sobere onderdoorgang, met geluidscherm

Tauw rotondeknoop

Binnenbocht variant

Enkele brug

Dubbele brug

Sportveld afrit

Kanaalknoop compact

Mega rotonde

VRI weefbaan

Tauw afrit

Tauw knoop

Halfverknoopte afrit

Kwartverknoopte afrit

A30 noord afrit

Leefbaar Broekpolder variant

Leefbaar Broekpolder variant 2

Lichte ingrepen rechtsaffers

Variant 8

Variant 9

Tauw inpassing Tauw inpassing Tauw tunneltje

Knoop landschappelijk optimaal Brug over coupure Aansluiten via sportveldafrit

LTO kiltunnel

LTO optimale huiskavels

LTO smal en gebundeld

Licht verdiept Viaduct

Coupure en tunneltje Rechtdoorgaande communicatieweg



Nul-plusalterNat ief
voo r l op i g  on twe rp

maa r t  2017



Des ign  p r i nc i p l es

Preserve and enhance the consecutive atmospheres

polders on clay soils

urban fringe

urban fringe

urban area
agricultural wetlands



Des ign  p r i nc i p l es

Clear lines: separation of regional and local traffic to improve traffic flow



Des ign  p r i nc i p l es

One integral design integrated in its surroundings



Des ign  p r i nc i p l es

Green embedding in the urban area, high quality aesthetics in the urban fringe



Des ign  p r i nc i p l es

Add qualities; improve north-south connections and creating a park area



Des ign  p r i nc i p l es

Investments in the most valuable places



Verhoogde ligging - Curved - Dwarsdoorsnede
31 januari 2017

schaal 1:100

5m

17.6m

6m

+0.00 NAP

+5.50 NAP

2m
1.

5m
3.3m0.8m

0.35m

0.35m 0.8m

0.35m

0.35m1.5m3.3m 3.3m3.3m

14m1.5m 1.5m

4m

14.5m

HEKWERK
Glas

Des ign  p r i nc i p l es

Aesthetics



Des ign  p r i nc i p l es

Sustainability



6.5m30m 17.7m
 Station Groene pleininrichtingK&R

6.5m40m 17.7m
 Voorzieningen Groene pleininrichting

1.5m 6.6m 1.5m6.6m1.5m

6.5m16.5m 17.7m

1.5m 6.6m 1.5m6.6m1.5m

6.5m16.5m OPTIE P&R 17.7m P&R
33m - Talud / Parkinrichting

A

B

C

D

A
B

C

D

Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
midd l e  pa r t



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
ove r v i ew

Krommenie

Assendelft

Trias VMBO

Station

Nauernasche 
Vaart

Forbo

Brassertunnel
interweaving 
eastside

interweaving 
westside

railway

elevated lanes 
for regional 

traffic
local traffic on 
surface level

greenzone
continuous 

bikepath

Stationsquare



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
ove r v i ew



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
in t e r weav i ng  eas t s i de



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
in t e r weav i ng  eas t s i de



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
midd l e  pa r t



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
midd l e  pa r t



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
midd l e  pa r t



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
midd l e  pa r t



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
in t e r weav i ng  wes t s i de



Ze ro -p l us  A l t e r na t i v e
in t e r weav i ng  wes t s i de



heemskerk alternat ief
voo r l op i g  on twe rp

maa r t  2017



Des ign  p r i nc i p l es

Enhancing the landscape qualities



Des ign  p r i nc i p l es

Preservation of two cultural historical structures with eternal value: the Defence line of 
Amsterdam and the linear structure of the Dorpsstraat



Des ign  p r i nc i p l es

The new highway as a narrow, fluid, autonomous line through the landscape



Des ign  p r i nc i p l es

Local traffic crosses over and water passes under the new highway



Des ign  p r i nc i p l es

Investments in the most valuable places



Des ign  p r i nc i p l es

Aesthetics



Des ign  p r i nc i p l es

Sustainability



Heemske r k  A l t e r na t i v e
ove r v i ew



Heemske r k  A l t e r na t i v e
eas te r n  pa r t



Connec t i on  t o  t he  A8 
Pre f e r ence  des i gn



Connec t i on  t o  t he  A8 
Pre f e r ence  des i gn



Unde rpass  o f  t he  Do rpss t r aa t 
Cu r r en t  s i t ua t i on



Unde rpass  o f  t he  Do rpss t r aa t 
Pre f e r ence  des i gn



Unde rpass  o f  t he  Do rpss t r aa t 
Pre f e r ence  des i gn



Heemske r k  A l t e r na t i v e
midd l e  pa r t



Saende l f t  j unc t i on
Cur r en t  s i t ua t i on



Saende l f t  j unc t i on
Pre f e r ence  des i gn



Saende l f t  j unc t i on
Pre f e r ence  des i gn



continuous 
Vogelmeerweg

visually blocking the lower part 
of the traffic by means of a low 

earthen wall

continuous 
Nauwe Laan 
watercourse

planting of a transparant row 
of trees between the A9 and  

business area De Trompet

open range of fire; unplanted 
highway embankments

continuous 
Hemsloot 
watercourse

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 
visual impact of the 
megabarns

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 

visual impact of the 
megabarns

restoration of the 
lost section of the 

Groenedijk

restoration of 
lost route on the 
Groenedijk

elevating the ground water 
table and ecologically 
managed agriculture

increasing the 
visibiliy of the 
continuous Kil 
by widening the 
waterourse and 
creating eco banks

visibly continuing 
water connection 
of the Kil, fauna 
passable and 
possibilities for a 
bridge

downgrading the 
Communicationweg 

to its historic routeclear coupure 
opening for the 
Communicatieweg 
through the 
Liniewallrestored and visible 

Liniewall with willow 
planting

construction of a 
footpath at the low 
side of the Liniewall

restored and visible 
Inundation wall 

(Inundatiekering), on 
both sides of the A9

removal of service areas, 
parking, restaurant and 

agricultural barns for 
increased range of fire

development of the 
inundation zone 

towards ecologically 
managed agriculture 

with higher ground 
water tables and 

more species 
diversity

Heemske r k  A l t e r na t i v e
wes te r n  pa r t



continuous 
Vogelmeerweg

visually blocking the lower part 
of the traffic by means of a low 

earthen wall

continuous 
Nauwe Laan 
watercourse

planting of a transparant row 
of trees between the A9 and  

business area De Trompet

open range of fire; unplanted 
highway embankments

continuous 
Hemsloot 
watercourse

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 
visual impact of the 
megabarns

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 

visual impact of the 
megabarns

restoration of the 
lost section of the 

Groenedijk

restoration of 
lost route on the 
Groenedijk

elevating the ground water 
table and ecologically 
managed agriculture

increasing the 
visibiliy of the 
continuous Kil 
by widening the 
waterourse and 
creating eco banks

visibly continuing 
water connection 
of the Kil, fauna 
passable and 
possibilities for a 
bridge

downgrading the 
Communicationweg 

to its historic routeclear coupure 
opening for the 
Communicatieweg 
through the 
Liniewallrestored and visible 

Liniewall with willow 
planting

construction of a 
footpath at the low 
side of the Liniewall

restored and visible 
Inundation wall 

(Inundatiekering), on 
both sides of the A9

removal of service areas, 
parking, restaurant and 

agricultural barns for 
increased range of fire

development of the 
inundation zone 

towards ecologically 
managed agriculture 

with higher ground 
water tables and 

more species 
diversity

Heemske r k  A l t e r na t i v e
wes te r n  pa r t



continuous 
Vogelmeerweg

visually blocking the lower part 
of the traffic by means of a low 

earthen wall

continuous 
Nauwe Laan 
watercourse

planting of a transparant row 
of trees between the A9 and  

business area De Trompet

open range of fire; unplanted 
highway embankments

continuous 
Hemsloot 
watercourse

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 
visual impact of the 
megabarns

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 

visual impact of the 
megabarns

restoration of the 
lost section of the 

Groenedijk

restoration of 
lost route on the 
Groenedijk

elevating the ground water 
table and ecologically 
managed agriculture

increasing the 
visibiliy of the 
continuous Kil 
by widening the 
waterourse and 
creating eco banks

visibly continuing 
water connection 
of the Kil, fauna 
passable and 
possibilities for a 
bridge

downgrading the 
Communicationweg 

to its historic routeclear coupure 
opening for the 
Communicatieweg 
through the 
Liniewallrestored and visible 

Liniewall with willow 
planting

construction of a 
footpath at the low 
side of the Liniewall

restored and visible 
Inundation wall 

(Inundatiekering), on 
both sides of the A9

removal of service areas, 
parking, restaurant and 

agricultural barns for 
increased range of fire

development of the 
inundation zone 

towards ecologically 
managed agriculture 

with higher ground 
water tables and 

more species 
diversity

Heemske r k  A l t e r na t i v e
wes te r n  pa r t

• Nature and water can be offset by the widening of creeks and waterways, 
construction of ecological banks, wet nature and agricultural nature.

• Removing the rest areas, service stations and associated structures offers 
an opportunity to clean up the field of fire, hereby partially restoring open-
ness around the fort;

• Enhancement of the readability and ecological qualities of the landscape by 
increasing the water levels for a more diverse vegetation, and agricultural 
nature management;

• Restoring the inundation barrier (original access to the Fort) in order to be 
visible again on both sides of the A9;

• Restoring of the lost section of the Groenedijk (north of the Communicatie-
weg) and adding a recreational path on top;

• Increasing the readability of the Kil, a former sea inlet, by broadening the 
watercourse and developing the surrounding Kilzone into a form of ecologi-
cally managed agriculture with higher ground water tables and more species 
diversity;

• Improving the quality of the inundation zone / open firing range by planting a 
line of (Ash) trees parallel to the A9 along De Trompet business area;

• Improving the local recreational network by connecting the Zuidermaatweg 
acces to the Communicatieweg / Vogelmeerweg;

• (Re)planting the boundaries of the farmyards for less visual impact of the 
large barn structures.

• Restoring the readability of the Liniewall by creating a clear coupure through 
the wall near the Communicatieweg and restoring the route and view along 
the wall towards Fort Veldhuis.



Unde rpass  o f  t he  De f ense  L i ne  o f  Ams te rdam &  K i l zone 
Pre f e r ence  des i gn



Unde rpass  o f  t he  De f ense  L i ne  o f  Ams te rdam &  K i l zone 
Pre f e r ence  des i gn



Unde rpass  o f  t he  De f ense  L i ne  o f  Ams te rdam &  K i l zone 
Cu r r en t  s i t ua t i on



Unde rpass  o f  t he  De f ense  L i ne  o f  Ams te rdam &  K i l zone 
Pre f e r ence  des i gn



Unde rpass  o f  t he  De f ense  L i ne  o f  Ams te rdam &  K i l zone 
Pre f e r ence  des i gn



Connec t i on  t o  t he  A9  Heemske r k  j unc t i on
Cur r en t  s i t ua t i on



Connec t i on  t o  t he  A9  Heemske r k  j unc t i on
Pre f e r ence -des i gn



Connec t i on  t o  t he  A9  Heemske r k  j unc t i on
Upda t ed  des i gn



Connec t i on  t o  t he  A9  Heemske r k  j unc t i on
Upda t ed  des i gn



golfba analternat ief
voo r l op i g  on twe rp

maa r t  2017



Des ign  p r i nc i p l es

Enhancing the landscape qualities



Des ign  p r i nc i p l es

Preservation of two cultural historical structures with eternal value: the Defence line of 
Amsterdam and the linear structure of the Dorpsstraat



Des ign  p r i nc i p l es

The new highway as a narrow, fluid, autonomous line through the landscape



Des ign  p r i nc i p l es

Local traffic crosses over and water passes under the new highway



Des ign  p r i nc i p l es

Investments in the most valuable places



Geniedijk - Dwarsdoorsnede
31 januari 2017

schaal 1:100

1.
5m

+7.50 NAP

0.6m
0.6m

0.6m
0.2m 0.6m 3m 0.6m3.5 3.5m

0.6m
0.6m

0.6m
0.2m3.5m3.5m

22.2m

5m

1.
45

m

PVR 4.60m

HEKWERK
Staal gecoat

STEUNPUNT
Beton, in situ, voorzien van anti-graffiti coating

TALUD
Verharding

NAP-lijn

Des ign  p r i nc i p l es

Aesthetics



Des ign  p r i nc i p l es

Sustainability



Go l f cou rse  A l t e r na t i v e
ove r v i ew



Go l f cou rse  A l t e r na t i v e
eas te r n  pa r t



Go l f cou rse  A l t e r na t i v e
midd l e  pa r t



MV -1,30

±MV -0,65

MV -1,30

±MV -0,60

obstakelvrije zone 10,0m

47,25 m
42,25 m

4,75 4,751,00 1,00 1,201,00 1,002,40 2,403,00

MV+1,30
MV+1,65         

MV-0,40       

MV+0,80

8,30 8,30

MV+0,50

1 : 1,5

-2,0 % -2,0 %-5,0% -5,0%

1 : 1,5

slootbreedtes, -dieptes en -hellingen gebaseerd op 
Waterschapslegger (HHNK, 2016)

MV

Cross  sec t i on  o f  t he  H ighway  L i nk 
as  l ow  and  i n v i s i b l e  as  poss ib l e  t h rough  t he  po l de r



Cross  sec t i on  o f  t he  H ighway  L i nk 
as  l ow  and  i n v i s i b l e  as  poss ib l e  t h rough  t he  po l de r



Cross  sec t i on  o f  t he  H ighway  L i nk 
as  l ow  and  i n v i s i b l e  as  poss ib l e  t h rough  t he  po l de r



Commun ica t i eweg  ove rpass  o f  t he  H ighway  L i nk 
Pre f e r ence  des i gn



Commun ica t i eweg  ove rpass  o f  t he  H ighway  L i nk 
Pre f e r ence  des i gn



visually blocking the lower 
part of the traffic by means 

of a low earthen wall

clear and sharp 
coupure through 
the Groenedijk

continuation of the 
rows of trees towards 
the highway edge

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 
visual impact of the 
megabarns

crossing the DLA by 
means of a 120m long 
overpass of the moat, dike, 
protected road (Genieweg) 
and landscape zone with 
recreational footpath.

visibly continuing water 
connection of the Kil, fauna 

passable

improving the local 
network by connecting 
Zuidermaatweg to the 
Communicatieweg / 
Vogelmeerwegplanting of a transparant row 

of trees between the A9 and  
business area De Trompet

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 

visual impact of the 
megabarns

restoration of the 
lost section of the 

Groenedijk

restoration of 
lost route on the 
Groenedijk

elevating the 
ground water table 
and ecologically 
managed 
agriculture

widening 
watercourse and 
creating eco banks

possibilities for a 
bridge 

increasing the visibiliy 
of the continuous 

Kil by widening the 
waterourse

restored and visible 
Liniewall with willow 

planting

construction of a 
footpath at the low 
side of the Liniewall

development of the 
inundation zone 

towards ecologically 
managed agriculture 

with higher ground 
water tables and 

more species 
diversity

removal of service 
areas, parking, 
restaurant and 

agricultural barns for 
increased range of fire

clear coupure 
opening for the 
Communicatieweg 
through the 
Liniewall

restored and visible 
Inundation wall 
(Inundatiekering), on 
both sides of the A9

Go l f cou rse  A l t e r na t i v e
wes te r n  pa r t



visually blocking the lower 
part of the traffic by means 

of a low earthen wall

clear and sharp 
coupure through 
the Groenedijk

continuation of the 
rows of trees towards 
the highway edge

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 
visual impact of the 
megabarns

crossing the DLA by 
means of a 120m long 
overpass of the moat, dike, 
protected road (Genieweg) 
and landscape zone with 
recreational footpath.

visibly continuing water 
connection of the Kil, fauna 

passable

improving the local 
network by connecting 
Zuidermaatweg to the 
Communicatieweg / 
Vogelmeerwegplanting of a transparant row 

of trees between the A9 and  
business area De Trompet

(re)planting the 
boundaries of the 
farmyards for less 

visual impact of the 
megabarns

restoration of the 
lost section of the 

Groenedijk

restoration of 
lost route on the 
Groenedijk

elevating the 
ground water table 
and ecologically 
managed 
agriculture

widening 
watercourse and 
creating eco banks

possibilities for a 
bridge 

increasing the visibiliy 
of the continuous 

Kil by widening the 
waterourse

restored and visible 
Liniewall with willow 

planting

construction of a 
footpath at the low 
side of the Liniewall

development of the 
inundation zone 

towards ecologically 
managed agriculture 

with higher ground 
water tables and 

more species 
diversity

removal of service 
areas, parking, 
restaurant and 

agricultural barns for 
increased range of fire

clear coupure 
opening for the 
Communicatieweg 
through the 
Liniewall

restored and visible 
Inundation wall 
(Inundatiekering), on 
both sides of the A9

Go l f cou rse  A l t e r na t i v e
wes te r n  pa r t

• Removing the rest areas, service stations and associated 
structures offers an opportunity to clean up the field of fire, 
hereby partially restoring openness around the fort;

• Enhancement of the readability and ecological qualities of 
the landscape by increasing the water levels for a more 
diverse vegetation, and agricultural nature management;

• Restoring the inundation barrier (original access to the Fort) 
in order to be visible again on both sides of the A9;

• Restoring of the lost section of the Groenedijk (north of the 
Communicatieweg) and adding a recreational path on top;

• Increasing the readability of the Kil, a former sea inlet, by 
broadening the watercourse and developing the surroun-
ding Kilzone into a form of ecologically managed agriculture 
with higher ground water tables and more species diversity;

• Improving the quality of the inundation zone / open firing 
range by planting a line of (Ash) trees parallel to the A9 
along De Trompet business area;

• Improving the local recreational network by connecting the 
Zuidermaatweg acces to the Communicatieweg / Vogel-
meerweg;

• (Re)planting the boundaries of the farmyards for less visual 
impact of the large barn structures.

• Restoring the readability of the Liniewall by creating a clear 
coupure through the wall near the Communicatieweg and 
restoring the route and view along the wall towards Fort 
Veldhuis.
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Re: 

arguments for choice of type of junction A9 new road link Memo 

 

 

Early October 2017, a ICOMOS mission took place about the dilemma 

road link A8-A9 and the Defence Line of Amsterdam. It was agreed 

during that mission that the Province of North Holland would provide 

further information on the junction of the Golf Course Alternative to the 

A9. 

 

Choice of junction A9 Golf Course Alternative. 

The draft of the junction to the A9 of the Golf Course Alternative from 

the design book 3.0 starts from a junction at +1 level across the A9. A 

junction with on the east side a traffic-light controlled crossing and on 

the west side a square bend without traffic lights. Following 

adjustments to the A9 (adding traffic lanes and entry and exit slip 

lanes), this solution can function from a traffic management 

perspective. The results from the Environmental Impact Assessment 

also indicate that noise and emissions for the Broekpolder remain 

within the statutory standards with this solution. From the junction A9, 

the Kilzone / Defence Line of Amsterdam is crossed by a viaduct. The 

golf course is crossed from the viaduct by a downward slope. This 

results in a narrow opening through the Defence Line of Amsterdam. 

The investment costs are acceptable. 

 

 

Figure 1: junction A9 at +1 level 
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Design process of possible branches to new road link - A9 

In the design process, several possible junction forms of the new road 

link to the A9 have been examined. For this junction, it concerns 9 

variants that are shown in the design book Golf Course Alternative 

(appendix 1.1 up to and including 1.9 of dropped variants). The 

question is whether the preferred junction to the A9 could also be sunk 

in its entirety. The arguments why it has been decided in the design 

process not to opt for a junction:  

1. The sight angles. 

To have adequate sight of all traffic flows around the traffic light 

controlled crossing, also a large part of the area along the road 

profile would have to be sunk. Also the sight of the traffic on the A9 

from the entry slip lane is a point for attention; it will be necessary 

to make longer entry slip lanes in order to allow for longer parallel 

driving, so that motorists can see each other properly. Motorists on 

the A9 will see entering traffic very late. This also applies to exiting; 

it will be necessary to ensure that exiting motorists have adequate 

sight of the (waiting) lanes leading to the crossing. Since the mutual 

distances between the existing junctions to the A9 are short, this 

entering and exiting is almost impossible from a traffic 

management perspective.  

It should also be taken into account that it is not practical from a 

traffic management perspective if it is made necessary to brake in 

the direction of a crossing or a tight bend and accelerate when 

climbing, certainly not if it is not clearly visible where you must go. 

The other way round is always better.  

2. integration in the Defence Line of Amsterdam 

Because it is necessary for reasons of traffic management and -

safety (sight angles) to have broad lanes alongside the traffic lanes, 

a sunk opening through the Defence Line of Amsterdam will not be 

possible. As a result, it will be necessary to create a broad sunk 

basin in a sensitive area. This basin will have to be extra long from 

the A9 in order to avoid that it surfaces in the sensitive area of the 

Defence Line. 

3. The investment costs 

The costs of 'sunk installation with optimal lines of sight' are very 

high, because much concrete will be needed on which all 

infrastructure can be built, many tension piles will be needed to 

prevent that the concrete rises, the whole area will have to be fitted 

with sheet piles / dykes and a good pumping installation will be 

needed to keep the area free from water.  

 

Adjusted sunk junction: 

There are of course savings options: instead of making an entirely open 

sunk area, placing entry and exit slip lanes in open basins, having the 

A9 cross the Defence Line zone through tunnels / viaducts and, where 

necessary, making a wider area open in connection with the lines of 

sight, for example the crossing on the east side. Also this will require 

substantial investments. From the perspective of road safety, it is not 

recommended to have a route with alternating dark and light sections. 

An example of such an adjusted sunk junction form is shown in the 

figure below. A large part of the above disadvantages is also present in 

this variant. In the weighing between a sunk junction and a sunk 

interchange, a sunk interchange always offers more opportunity to 

realize increased landscape and traffic management quality than a 

junction. 
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Figure 2: adjusted sunk junction. 

 

Sunk interchange 

The sunk interchange has been elaborated in the design process. Both 

an elevated and a sunk interchange have been examined. Elevated is 

not possible due to the greater effect on the universal values of the 

Defence Line of Amsterdam (3 openings through the defence line dyke) 

and the noise effects on Broekpolder. Due to the higher investment 

costs of the sunk installation of the junction, a sunk interchange also 

has a real chance of success, precisely because it will make it possible 

to add substantive traffic management quality. 

 

A big advantage of an interchange compared to a junction is that the 

chance of waiting queues and tailback on the A9 is minimal so that the 

flow around this point improves. As a result the national road structure 

is connected to the regional road network by means of a conflict-free 

solution.  

 

Studies show that an interchange can only be realised by making 

substantial additional investments (€ 70 million) in (a part of) the A9. 

The elevated interchange has a bigger impact on the Defence Line of 

Amsterdam than the junction. This increases the chance of success of a 

sunk interchange. In the weighing of the sunk interchange versus the 

junction, the board has opted for a junction because of the above 

arguments.  

 

Figure 3 below shows an impression of a solution with a sunk 

interchange. The impact of sunk interchanges that could be passed at a 

speed of 70 km or even 100 km has also been studied, but this has not 
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yet been identified as a realistic solution because of the many 

transections of the zone of the Defence Line of Amsterdam.  

 

Optimization of the design is necessary, also because the speed on the 

A9 of 130 km in relation to the bend speed of 50 kilometres may not be 

acceptable to the road maintenance authority, Rijkswaterstaat. These 

adjustments and detailing have not been carried out because an 

acceptable (legally) functioning solution was available at clearly less 

costs. 

 

 

Figure 3: sunk interchange 50 kilometres per hour. 



Spatial policy on agricultural use and farms, within the province of Noord-Holland 

Small agricultural farms are no longer profitable. Lots of small agricultural farms have ended, and 

a few bigger ones are still in use. To preserve the values of openness of the landscape, farmers 

have an important role. In the province of Noord-Holland we have the policy that in the more 

small-scale landscape (like the landscape within the UNESCO world heritage site of the Defence 

Line of Amsterdam), agricultural plots may grow to a maximum of 1,5 ha. 

The zoning plan in the area of the Defence Line of Amsterdam where the A8-A9 link road is 

planned, is consolidating. That means that only the present agricultural use and the present plots 

are assigned. When a farmer has a wish to extend his plot, there must be a revision of the zoning 

plan. Before the local government decides about the revision, the plan must take into account all 

the landscaping values and the OUV of the Defence Line of Amsterdam. Both municipality and 

province are responsible for this. The province has a supervising role in preserving landscape 

values.  

Supervision on the architectural quality of the farms   

In the province of Noord-Holland we have a system that municipalities are in charge of looking 

after the quality of architectural design. They therefore make use of external professionals for 

advice.  
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The UNESCO World Heritage Site the Defence Line of Amsterdam – contours of spatial 

regulations in the area where the A8-A9 link road is planned 

 

Map 1: Contour of the World Heritage Site the Defence Line of Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

  



Map 2 Contour of the Schiphol Airport restriction zones 

 

 

 

Flight Zones 

Within the zone indicated as 20Ke contour new residential building may only occur in existing 

urban areas. In the area indicated as LIB4 contour new residential building is prohibited.  

In green the contour of the zone of the Defence Line of Amsterdam 

 



Map 3 Ecological Zones  

 

 

 

In this ecological conservation zones, urban rezoning is prohibited. 

 

 

Natura 2000: not present in this area 

 

EHS: Ecological zoning (other use prohibited) 

 

PRV Weidevogelgebieden: area for birds nesting and 

forage in meadows (other use prohibited) 

 

PRV Ecologische verbinding: Ecological links 

between ecological areas (other use prohibited)  

 



Map 4 New Housing development  

 

 

 

 

There is no new residential rezoning within the Defence Line of Amsterdam. 

 

  

Binnen BSG: plan capacity in urban 

areas 

Buiten BSG: plan capacity outside 

urban areas 

 

Broekpolder housing 

area: has already been 

built, zoningplan 

approved before 

1996. Part of the 

Minor Boundary 

Modification. 



Map 5 businesspark and office locations 

 

 

There is a small businesspark area forseen outside the DLA. 

 

Bedrijventerrein: businesspark 

Kantorenlocatie: location for 

building offices (not present in this 

area) 

 



 

Left: Historical map (1900) of the area of the Defence Line of Amsterdam where nowadays the A8-A9 link road is planned. On this old map you can see clearly the original pattern of the 

landscape in the ’Polder De Noorder Buitendijken’, where nowadays the Golf Course (1988) is laid down.  

Right: a current airview of the area.  

Both maps are on the same scale 

 

Map 1900 

Golf Course (1988), 

laid down before 

the Defence Line 

was a world 

heritage site Extension Golf 

Course (2011) 

Gas station: laid 

down before 1996 

Broekpolder: 

Zoning-plan was 

approved before 

1996. Is part of the 

Minor Boundary 

Modification 

Motorway A9: 

laid down before 

1996 



The proposal for the Minor Boundary Modification in the area of the Defence Line of 

Amsterdam where the A8-A9 link road is planned 

Proposed revision to exclude is marked with stripes on this map. This is the residential area 

‘Broekpolder’. The re-zoningplan for Broekpolder was approved before 1996, therefore building-

activity couldn’t be stopped.  

The minor boundary modification for the Defence Line of Amsterdam was not accepted by the 

WHC in july 2017 and will now be part of the Significant Boundary Modification (submit to 

UNESCO in 2019). 

 

  



Transformations and future transformations within the area of the UNESCO World Heritage site the Defence Line of Amsterdam and the A8-A9 link road 

 

Broekpolder Zoningplan 

was approved before 

1996, part of the Minor 

Boundary Modification 

 

Golf Course 1988, 

extended in 2011 

 

Future housing 

developments 
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INLEIDING

De komende twee jaar staan de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor een ambitieuze op-
gave, namelijk samen door UNESCO erkend worden als het grootste Werelderfgoed van Nederland. Om dit te bereiken 
moeten flinke stappen gezet worden, waaronder de uitvoering van twee deelprojecten: een landschappelijke analyse en 
de ontwikkeling van een strategisch perspectief. Het voor u liggende document omvat het eerste deelproject, namelijk 
‘De landschappelijke analyse voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie’. In deze analyse is 
de koppeling gemaakt tussen de landschappelijke karakterisering en setting en de uitzonderlijke Universele waarden 
(kernkwaliteiten) van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met deze analyse, die samen met 
de Begeleidingsgroep SvA-NHW en het Q-team is opgesteld, is tegemoet gekomen aan het advies van ICOMOS. De uit-
komsten levert handvatten welke kunnen worden ingezet voor de bepaling en de onderliggende argumentatie van de 
begrenzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de bufferzones van de Linie en de Stelling. 

Voor de landschappelijke analyse is gekeken naar verschillende lagen:
• de landschappelijke karakteristiek;
• de kernkwaliteiten vanuit de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, onderverdeeld in het 

strategisch landschap, het watermanagementsysteem en de militair werken; 
• de ruimtelijke dynamiek (huidige functie en toekomstige ontwikkelingen en transformatie).

Landschappelijke karakteristiek
In deze laag beschrijven en analyseren we de landschappelijke kenmerken van de landschapstypen waar de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie doorheen lopen. Deze analyse maakt inzichtelijk wat de wisselwerking 
was met het onderliggende landschap, of anders gezegd, waarom de Stelling en de Linie daar liggen waar ze liggen. 
Daarnaast laat de analyse ook zien waarom de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot op de dag 
van vandaag nog veel betekenis hebben voor het hedendaagse landschap in een dynamische en stedelijke context. In de 
landschappelijke analyse worden de Stelling en de Linie in een aantal landschappelijke eenheden opgedeeld, waarvan 
de verschijningsvorm en het karakter van het landschap in beeld wordt gebracht. 

Kernkwaliteiten SvA en NHW
In deze laag wordt vanuit het landschap vervolgens de verbinding gelegd met de drie kernkwaliteiten van de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (strategisch landschap, watermanagementsysteem en militaire werken) 
uit de Outstanding Universal Value (OUV), inclusief bijbehorende attributen. 

Ruimtelijke dynamiek
De analyse van de ruimtelijke dynamiek geeft inzicht in de huidige functies, de mate van drukte versus rust en de toe-
komstige ontwikkelingen en trends en daarmee mogelijk gepaard gaande transformatie in de directe omgeving van de 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met behulp van het inzicht van wat er op korte termijn in de 
Stelling en de Linie staat te gebeuren en welke ontwikkelingen mogelijk op de SvA en NHW afkomen kan geanticipeerd 
worden op de toekomst.

Karakterisering
Op basis van synergie tussen de hiervoor genoemde lagen is vervolgens de karakterschets opgesteld. Vanuit de land-
schappelijke karakteristiek, de dynamiek en de kernkwaliteiten is een aantal deelgebieden te onderscheiden. Elk deel-
gebied heeft een eigen set van kenmerken en zo wordt duidelijk wat dat deelgebied nu zo bijzonder maakt. Door de 
verscheidenheid in karakter enerzijds en de samenhang anderzijds ontstaat een ‘karakterisering’ van de identiteit per 
deelgebied. Het totaal overzicht geeft een beeld van de setting van de Stelling en de Linie in het hedendaagse landschap.

Tot slot is gekeken naar geldende beleidsuitgangspunten en beleidsregimes. Dit geeft een beeld op welke wijze de 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie ingebed zijn in het huidige beleid en wat de belangrijkste 
geldende beleidsuitgangspunten zijn die mogelijk van betekenis kunnen zijn voor de SvA en NHW. 
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fort aan den Ham (bron: Land-id)

groepsschuilplaatsen nabij fort Voordorp (bron: Land-id)
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De geschiedenis van Nederland wordt voor vrijwel het gehele grondgebied bepaald door de verhouding en de strijd 
van de inwoners tot het water. Dijken, polders en sluizen zijn de getuigenissen van de beheersing van het water door de 
mens. Het water is door de tijd heen ook als bondgenoot gebruikt. Eén aspect van dit bondgenootschap, dat in de wereld 
geen tweede kent, vormt de militaire verdediging van de natie met behulp van het water. De Stelling van Amsterdam en 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn twee verdedigingswerken die Amsterdam en het westen van Nederland moesten 
beschermen. 

Als gevolg van de Vestingwet van 1874 is tussen 1880 en 1914 de Stelling van Amsterdam aangelegd als Nationaal Red-
uit. Het leger, de regering en de koning(in) zouden zich binnen deze kringstelling kunnen terugtrekken bij een aanval op 
Nederland en zich hier gedurende langere tijd stand kunnen houden. Het systeem van de Stelling ging uit van onderwa-
terzetting (inundatie) van een gebied rondom de stad Amsterdam, waardoor een nat gebied ontstond waar het water 
te diep was voor de vijand om door heen te waden, maar te ondiep om te varen. De verdedigingslinie is 135 km lang en 
bestaat uit 46 forten en een groot aantal batterijen, dijken en sluizen. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is aangelegd (en aangevuld en verbeterd) tussen 1815 en 1940. Ook dit systeem ging 
uit van de ingenieuze wijze van het onder water zetten van een groot gebied.  
De linie is 85 kilometer en bestaat uit zo’n vijftig forten en vijf vestingsteden (Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en 
Woudrichem). De Linie ligt van de voormalige Zuiderzee tot aan de Biesbosch.

I LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

De waterlinies zijn aangelegd in al bestaande landschappen. Tussen de landschappen en de waterlinies bestaat daarom 
een grote samenhang. Het landschap is zelfs uitgangspunt voor de werking van de linies. Als de linies niet in stelling zijn 
gebracht zijn ze moeilijk te herkennen in het landschap. Het benutten van het onderliggende landschap heeft zo een 
dubbel effect: ze maken de linies technisch mogelijk én ze vergroten de militaire effectiviteit door voor camouflage te 
zorgen.
Uitgaande van bodem en geomorfologie zijn er binnen Nederland de volgende landschappen te onderscheiden: zee-, 
rivier-, zand-, veen- en lösslandschappen en de droogmakerijen. Op het lösslandschap na, komen alle landschapstypen 
voor binnen de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Elk type landschap heeft haar eigen verschij-
ningsvorm en zorgt daarmee voor steeds een wisselend karakter en werking van de verdedigingslinies.
De Stelling van Amsterdam is als ring rondom de stad Amsterdam geprojecteerd en maakt vooral gebruik van het aanwe-
zige veenlandschap en van diverse droogmakerijen. Het meest westelijke deel ligt tegen het (hogere en drogere) duin-
landschap aangeklemd, waardoor hier slechts een smal inundatievlak mogelijk was. Daar waar zich de schakel bevindt 
van Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat de bodem uit zeeklei.
Binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn er drie landschappen te onderscheiden: een groot deel (het noordelijke 
deel) kenmerkt zich door het veenlandschap (met enkele kleinere droogmakerijen), het andere grote deel omvat het 
landschap van de grote rivieren en de uiterste punten (zowel noord als zuid) kennen een stukje zeekleigebied. 
De nabijheid van het zandlandschap van de stuwwal (Utrechtse Heuvelrug, het Gooi) is, net als de duinrand bij de Stel-
ling van Amsterdam, van invloed geweest op de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Vanwege de hogere ligging bepaalde het 
zandlandschap hier de locatie, vorm en beperkte breedte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; het aanwezige natuurlij-
ke reliëf bepaalde de begrenzingen van het te inunderen gebied.
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Veenlandschap
Het veenlandschap kenmerkt zich veelal door een smalle opstrekkende strokenverkaveling. Er is sprake van een nat ka-
rakter, gevormd door de vele sloten en plassen. Het grondgebruik is grasland. De bebouwing staat veelal in lange linten 
langs rechte wegen. Het veenlandschap kenmerkt zich door een open en weids landschap.
Met name het grote deel veenlandschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gekenmerkt door een grote hoe-
veelheid plassen. Hier is het karakter veelal meer besloten door de opgaande beplanting rondom deze plassen.

Droogmakerij
Binnen de Stelling van Amsterdam spelen vooral de droogmakerijen de Beemster, de Haarlemmermeer en de Mijdrecht-
se droogmakerij een grote rol. Daarnaast zijn er nog enkele andere (kleinere of aangrenzende) droogmakerijen. 
De droogmakerijen karakteriseren zich door een (rationele) blokverkaveling en lange, rechte wegen en watergangen. 
Rondom de droogmakerij liggen een ringdijk en ringvaart. In het centrum van de droogmakerij bevindt zich de hoofdbe-
bouwingskern. 
De droogmakerij van de Beemster is weids en open en kent een grondgebruik van grasland en in mindere mate akker-
land. Het rationele patroon is opvallend. De droogmakerij van de Haarlemmermeer heeft deels een open karakter, maar 
wordt ook grotendeels bepaald door stad, bedrijvigheid en Schiphol. Het grondgebruik is akkerland. De Mijdrechtse 
droogmakerij is eveneens open van karakter, bestaat uit grasland en een strokenverkaveling in een rationeel patroon 
met een spinnenwebstructuur.

Duinlandschap
Het westelijke deel van de Stelling van Amsterdam wordt bepaald door de ligging aan de rand van het duinlandschap. 
Deze rand wordt vooral bepaald door veel stedelijke bebouwing, landgoederen en polders met een rationale blokverka-
veling en akkerland.

Rivierenlandschap
Een groot deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt binnen het rivierenlandschap. Dit landschap wordt bepaald door 
de grote rivieren Lek, Waal / Boven Merwede en (Afgedamde) Maas, en de kleinere rivieren Kromme Rijn en Linge. Het 
landschap bestaat uit oeverwallen langs de rivieren met uiterwaarden en komgebieden tussen de oeverwallen. 
De oeverwallen zijn hoger gelegen gronden met een kleinschalig en besloten karakter, gevormd door de bebouwings-
kernen, beplanting en een afwisselend grondgebruik van grasland, akkerland en fruit- en boomteelt. De verkaveling is 
onregelmatig. De wegen volgden van oudsher de hogere ruggen en hebben daardoor een kronkelend karakter.
De komgebieden zijn lager gelegen en hebben een natter, open en grootschalig karakter. Er is sprake van zowel regel-
matige blokverkaveling als strokenverkaveling. Het grondgebruik bestaat vooral uit grasland. De wegen zijn er lang en 
recht. Opvallende elementen zijn de eendenkooien. Ook kent het komgebied ten oosten van de Diefdijk een zone met 
veel opgaande beplanting, waardoor het karakter hier juist meer besloten is. 

Zandlandschap
Het zandlandschap is geen landschapstype dat voorkomt binnen de verdedigingslinies. Het is hier immers te hoog en te 
droog om te inunderen. Het zandlandschap wordt gekenmerkt door bos en heidegebieden met een besloten karakter. 
De nabije aanwezigheid van het zandlandschap van de Utrechtse Heuvelrug bepaalt de ligging en vorm van het inun-
datiegebied aldaar. Dit betekent bij Utrecht dat het te inunderen gebied beperkt is en de inundatiestrook erg smal is.  

Zeekleilandschap
In het meest noordelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (en dus het meest oostelijke deel van de Stelling van 
Amsterdam) wordt de bodem bepaald door zeeklei. Het karakter van het landschap verschilt hier echter niet van het 
omliggende veenlandschap en bestaat hier eveneens uit een strokenverkaveling met grasland als grondgebruik.  
Het meest zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft juist wel een ander karakter dan de overige land-
schappen binnen de verdedigingslinies. Het landschap gaat hier van rivierenlandschap over naar zeekleigebied. De oe-
verwallen langs de rivieren zijn nog maar smal en de kreken en killen vanuit de Biesbosch bepalen mede het land-
schappelijk beeld. Het landschap is er opvallend open en grootschalig en wordt vooral gekenmerkt door akkerbouw. De 
verkaveling bestaat uit grootschalige blokverkaveling.
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II HOOGTE (AHN)

Op de hiernaast staande kaart is goed zichtbaar hoe de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
gebruik maken van de lagere delen van Nederland. Ook zijn de hogere gebieden van het duinlandschap en het zandland-
schap van de Utrechtse Heuvelrug duidelijk herkenbaar als begrenzing van de beide verdedigingslinies.
Langs de rivieren liggen de oeverwallen. Duidelijk zichtbaar is dat deze hogere gebieden geen deel uitmaken van de 
inundatiegebieden en dat zich hier clusters van forten bevinden ter verdediging van het land.
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III KERNKWALITEITEN EN ELEMENTEN SVA EN NHW

De attributen zijn de structuren, elementen en objecten die samen uitdrukking geven aan de uitzonderlijke universele 
waarde / kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De attributen van de Stel-
ling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn onder te verdelen in elementen die horen bij het strategisch 
landschap, het watermanagementsysteem en de militaire werken.

Strategisch landschap, watermanagementsysteem en militaire werken 
Het tracé van de hoofdverdedigingslijn van de Stelling van Amsterdam werd in 1894 definitief vastgesteld. Het was van 
belang dat de afstand van de hoofdverdedigingslijn tot Amsterdam niet te klein werd (i.v.m. beschietingen), maar ook 
niet te groot, vanwege transport en communicatie. Een straal van 15 km tot het stadscentrum vormde het gemiddelde. 
Bovendien ontstond er zo binnen het veilige gebied van de verdedigingsring voldoende ruimte om voedsel te produce-
ren in tijden van bezetting.
De hoofdverdedigingslijn maakte op veel plaatsen gebruik van bestaande dijken en waterlopen Zo volgde de verdedi-
gingslinie onder andere de ringvaarten van de Purmer en de Beemster, de Liede en de veenriviertjes Waver en Winkel. 
Waar het reeds aanwezige landschap geen geschikte aanknopingspunten bood, werden dwars door polders speciale li-
niewallen aangelegd. Deze dienden in eerste plaats als keerkade, maar konden ook worden gebruikt voor het aanleggen 
van een gedekte weg. In de Haarlemmermeer en de Zuidwijkermeer zijn de langste liniewallen aangelegd.

STRATEGISCH LANDSCHAP
• hoofdverdedigingslijn
• komkeringen
• inundatiekommen
• accessen
• onbebouwde verboden kringen
• houten huizen

MILITAIRE WERKEN
• Vestingen
• Forten, werken en batterijen
• Groepsschuilplaatsen
• Kazematten
• Andere militaire objecten

WATERMANAGEMENTSYSTEEM
• Dijken en kaden
• Waterwegen en inundatiekanalen
• Inundatiesluizen
• Ondersteunende waterwerken

NATIONAAL REDUIT

VEILIG

VEILIG BINNEN ACHTER 

DE NHW

ONVEILIG BUITEN DE SVA

ONVEILIG
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Ook voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd nauwkeurig gebruik gemaakt van het onderliggende landschap en de 
reeds aanwezige structuren, hoogtes en laagtes. Zowel de natuurlijke landschappelijke opbouw als het door de mens 
ontgonnen cultuurlandschap vormde de basis voor de aanleg van het ingenieuze inundatiesysteem. De hoofdverdedi-
gingslijn wordt grotendeels gevormd door (grotendeels reeds bestaande) dijken en kaden en vormt een continue lijn 
van noord naar zuid. 

De vorm van de hoofdverdedigingslijn, de liniedijk, volgt het landschap en is gelegen op de grenzen van polders en 
waterlopen. Omdat er gebruik is gemaakt van reeds in het landschap aanwezige structuren, wisselen aard en karakter 
van de liniedijk geregeld: op de ene plek als primaire waterkering en op andere plaatsen als lage kade. De lijn is vaak 
onopvallend in het landschap aanwezig: de liniedijk heeft een groene uitstraling en over de grootste lengte een civiel-
technische vormgeving. Het profiel is hier en daar asymmetrisch en heeft een duidelijke voor en achterkant. Dit is ook te 
zien aan het omliggende landschap: aan de binnenzijde heeft in het verleden verdichting plaatsgevonden, terwijl aan de 
buitenzijde het landschap nagenoeg open bleef als gevolg van de Kringenwet. Op andere plekken is de liniedijk minder 
prominent aanwezig en herkenbaar. De liniedijk is in verschillende fasen als zodanig ontworpen, dan wel als zodanig in 
gebruik genomen.

Het verdedigingssysteem van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie was in de eerste plaats 
gebaseerd op het gecontroleerd onder water zetten van (grote) terreinoppervlakken, om zo de vijand tegen te houden. 
Middels een complex systeem werd een gebied van circa vijf kilometer breed onder water gezet. Een laag water van on-
geveer een halve meter tot maximaal een meter zorgde ervoor dat een gebied noch doorvaarbaar noch doorwaadbaar 
was. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de reeds in het landschap aanwezige laagtes.
Voor de Stelling van Amsterdam werd gebruik gemaakt van het bestaande laaggelegen en natte polderlandschap. Van 
het bestaande watersysteem, dat bestond uit polders met sloten, sluizen en andere waterwerken, werd dankbaar ge-
bruikt voor de inundatie. De polders vormden met elkaar de inundatievlakten, die via een ingenieus systeem van wa-
terwerken onder water konden worden gezet. In grote delen van de Stelling was de inundatie makkelijk te realiseren: in 
drie dagen kon voldoende water op het land gebracht worden om de inundatie te voltooien. Op andere plekken waren 
extra waterwerken nodig om het water met voldoende snelheid in de polders te laten stromen. Daarnaast werden er 
extra sluizen aangelegd om de hoogteverschillen tussen de verschillende polders op te lossen. 

Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een samenhangend stelsel van negen inundatiekommen aangelegd van Muiden 
tot de Biesbosch. De hoogteverschillen in de ondergrond vormden de basis voor de inundatie. De lagere delen dienden 
zo snel mogelijk, maar gecontroleerd geïnundeerd te worden. Omdat het niveau per inundatiekom nogal verschilde, 
stonden deze niet met elkaar in verband. Keerkades moesten voorkomen dat het water van de ene kom in de andere 
zou stromen. Zo was toch overal hetzelfde waterpeil te realiseren. 
Elke inundatiekom bestaat uit een aantal polders, waarbinnen geringe hoogteverschillen voorkomen. Voor de aanvoer 
van water werd gebruik gemaakt van het reeds aanwezige water (rivieren, kanalen, vaarten, sloten) en waterstaatkun-
dige werken (gemalen, sluizen, dijken). Soms groef men speciale inundatiekanalen om zo het inundatiewater vanaf het 
inlaatpunt snel naar een inundatieveld te kunnen voeren. 

De vorm van de inundatievelden hangt, behalve met militair-strategische overwegingen, samen met de vorm van het 
natuurlijke landschap (geomorfologie, bodem, hoogtelijnen), de vorm van het cultuurlandschap (verkaveling, afwate-
ring, dijken, kades) en de vorm van het stedelijk landschap (spoorwegen, wegen en kanalen). Elke inundatiekom heeft 
daardoor zijn eigen vorm. 
Tot het watermanagementsysteem behoren, behalve de inundatievelden, ook alle onderdelen die voor de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie bepalend zijn geweest voor de werking van het systeem van onderwa-
terzetting. Een stelsel van waterwerken zoals sluizen (die open of juist dicht gezet moeten worden), dammen, duikers 
en coupures maakten de inundatie mogelijk. Al deze objecten samen zorgden er binnen het inundatiegebied voor het 
inundatiewater op het gewenste peil te brengen en te houden. 
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Het systeem is steeds verfijnd om de tijd die nodig was voor een inundatie zo kort mogelijk te maken. Oorspronkelijk 
werd Frankrijk als grootste bedreiging gezien en was er een periode van drie tot vier weken beschikbaar totdat de in-
undatievelden in stelling gebracht moesten zijn. Toen Duitsland zich tot grote mogendheid binnen Europa ontwikkelde, 
moest de inundatietijd verkort worden tot ongeveer een week.

Zowel niet onder water te zetten terreinstroken zoals bepaalde polderranden, oeverwallen, dijken en kades, verhoog-
de wegen en spoorwegen, als ook goed bevaarbare watergangen en rivieren, vormden zwakke plekken in het verde-
digingsmechanisme van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie: ook wel accessen genoemd. 
Deze accessen vroegen om een actieve verdediging en daarom werden op deze plaatsen forten, batterijen en schuil-
plaatsen aangelegd. De onderlinge afstand tussen de forten werd nauwkeurig bepaald en mocht niet groter zijn dan 
het geschut van zo’n fort kon dragen. Ook het (open) zicht tussen de forten onderling speelde daarbij een rol. 
Bijzonder is de inpassing van de verdedigingswerken in het landschap. De verdediging was enerzijds gebaat bij een 
goed uitzicht vanuit de forten en een ruim schootsveld. Anderzijds was het van belang dat de verdedigingslinies on-
zichtbaar in het landschap waren voor de naderende vijand. Het camoufleren van de forten was daarom belangrijk; dit 
vond plaats met planmatige (boom)beplanting. De meeste forten kennen een groene zijde gericht op de buitenzijde en 
het ‘onveilige’ landschap, en een meer stenige zijde aan de ‘veilige’ kant.

Het verdedigingssysteem van forten laat de historische ontwikkeling zien van de militaire architectuur op het gebied 
van vestingbouw van de Nederlandse School. De tijdlijn waarlangs de forten zijn gebouwd begint in de Middeleeuwen 
met kastelen als het Muiderslot en Loevestein. Daarna volgen de zestiende en zeventiende eeuwse vestingsteden 
zoals Naarden en Gorinchem. Specifiek voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn de 
vijf bouwperioden van bakstenen forten uit de negentiende eeuw tot en met de kleinere betonnen constructies uit 
de twintigste eeuw. De later ontwikkelde betonnen werken uit de vorige eeuw waren nodig om weerstand te bieden 
tegen de verhoogde vuurkracht van de artillerie bij oorlogsvoering vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw (als 
gevolg van de uitvinding van de brisantgranaat). 

De strategisch gepositioneerde militaire werken zijn onlosmakelijk verbonden met het watermanagementsysteem en 
dienden ter bescherming van het inundatiesysteem. De Inundatiewet (1896) en de Kringenwet (1853), die tot in 1963 
bestonden, hebben een uniek landschap achtergelaten door de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen volgens duidelijke 
richtlijnen en controlemechanismen. Zo mocht in de binnenste kring van 300 meter rond een (belangrijk) verdedigings-
werk alleen in hout worden gebouwd. In de middelste kring van 600 meter mocht tot 50 cm hoogte met steen worden 
gebouwd, daarboven moest het brandbaar materiaal zijn. In de buitenste kring, 1000 meter rond een verdedigings-
werk, waren stenen bouwwerken toegestaan, maar bij oorlogsdreiging konden alle opstallen zonder meer worden ge-
ruimd. Bovendien golden regels die ervoor zorgden dat de inundatie kon blijven functioneren: zo was het verboden om 
zonder vergunning dijken, kaden, wegen, bruggen, sluizen, duikers en dergelijke werken te maken, sloten en kanalen te 
graven, en om bestaande werken van dezen aard te veranderen of weg te nemen, en de grond te verhogen.
Dankzij de Kringenwet is de open en gesloten structuur van de verdichte ‘binnenzijde’ en de open ‘buitenzijde’ ont-
staan. Dit is op veel plekken nog altijd visueel herkenbaar in het landschap. De Kringenwet heeft ervoor gezorgd dat 
grote delen van het (polder)landschap relatief open en onaangetast zijn gebleven, zelfs binnen dichtbevolkte gebieden 
zoals rond de hoofdstad Amsterdam.
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IV DYNAMIEK: FUNCTIE EN DRUKTE / RUST

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie beslaan een groot deel van Nederland; hierdoor ver-
schieten beide verdedigingslinies telkens van kleur. Sommige delen hebben een nadrukkelijk open en agrarisch karakter 
behouden, waar andere delen vooral worden gedomineerd door stedelijk gebied. De ervaring van rust en ruimte of juist 
drukte en dynamiek wisselt dan ook nogal eens. Dit is van grote invloed van hoe men de Stelling van Amsterdam en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie beleeft. Hieronder staat kort beschreven wat de functies in de betreffende gebieden zijn 
en hoe men het gebied ervaart (als rustig of als druk).

Met name het noordelijke deel (waaronder de Beemster en de aan weerszijden gelegen veenweidegebieden) van de 
Stelling van Amsterdam heeft een agrarisch karakter en wordt vooral gebruikt als grasland. De plassengebieden hebben 
een recreatieve functie. Het gebied heeft een rustig karakter met relatief weinig (dominante) stedelijke functies. 
Het westelijke deel van de Stelling wordt meer bepaald door stedelijke functies. Aan de binnenzijde is, vanzelfsprekend, 
de stad Amsterdam duidelijk aanwezig. Aan de west- en zuidwest zijde ‘domineert’ het nagenoeg aaneengesloten stede-
lijke gebied van kernen als Uitgeest, Beverwijk, Haarlem, Hoofddorp en Aalsmeer. Schiphol en de omliggende bedrijvig-
heid vormen eveneens dominant aanwezige functies in dit gebied. Ook rondom Aalsmeer bevindt zich veel bedrijvigheid 
en glastuinbouw. Enkele recreatieterreinen zorgen weliswaar voor een groen karakter, maar hebben eveneens veelal 
een verdichtend effect door het vaak opgaande groen. 
Grote delen van de oorspronkelijke inundatievelden hebben inmiddels een stedelijke functie gekregen, zijn bebouwd 
geraakt en niet meer als dusdanig herkenbaar. Dit geldt ook voor de oorspronkelijk open Verboden kringen. De stad is 
overal prominent aanwezig, voelbaar en/of hoorbaar (denk aan drukke snelwegen en vliegtuigen van Schiphol). De hele 
westelijke zone van de Stelling is te typeren als druk gebied.
De zuidzijde van de Stelling heeft een agrarisch karakter en wordt vooral gebruikt als grasland. De plasgebieden hebben 
een recreatieve functie. Het gebied is hier te typeren als een rustig gebied met relatief weinig (dominante) stedelijke 
functies.
Tussen de driehoek Naarden, Muiden en Weesp heeft het landschap nog grotendeels een agrarische functie (grasland), 
maar het gebied wordt hier ook gedomineerd door infrastructuur. Bovendien is er veel recreatieve druk vanuit de omlig-
gende vestingsteden. Het gebied heeft dan ook een meer stedelijk en druk karakter.
Het Vechtplassengebied is rustig van aard. Het gebied bestaat voornamelijk uit grasland (agrarische functie) en plassen 
(recreatieve functie).
Rondom Utrecht neemt de stedelijke drukte toe. De Nieuwe Hollandse Waterlinie bevindt zich hier op het infrastruc-
turele knooppunt van Nederland. Vele infrastructurele doorsnijdingen bepalen het karakter (dat was al zo tijdens het 
functioneren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie). Maar ook de bedrijvigheid en het stedelijk gebied van Utrecht zijn 
dominant aanwezige functies. Grote delen van het oorspronkelijke open inundatiegebied en de open Verboden kringen 
zijn bebouwd geraakt. De hoofdverdedigingslijn is opgenomen in het stedelijk weefsel van de stad. Vanuit de stad is 
sprake van recreatieve druk. De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft hier een druk en stedelijk karakter.
Het gehele Nieuwe Hollandse Waterliniegebied ten zuiden van Utrecht heeft een rustig karakter. Enkele stedelijke gebie-
den zoals rond Gorinchem en grote infrastructuurlijnen zoals de combinatie A15-Betuwelijn zorgen uiteraard voor een 
meer stedelijke beleving, maar over het grote geheel genomen wordt het gebied vooral gedomineerd door een agra-
rische functie van grasland en akkerbouw in het zuidelijkste deel. Op de oeverwallen is het grondgebruik afwisselend: 
bebouwing, grasland, akkerland en boom- en fruitteelt. In het zuidoostelijk deel bevinden zich grotere glastuinbouw-
complexen. Meer naar het zuiden toe wordt de nabijheid van de havens van Rotterdam voelbaar. 
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V DYNAMIEK: TRANSFORMATIE EN ONTWIKKELINGEN

Toekomstige ontwikkelingen en trends kunnen van grote invloed zijn op de (beleving van) Stelling van Amsterdam en 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We kunnen laagdynamische en hoogdynamische gebieden onderscheiden. In laagdy-
namische gebieden zijn weinig grote ontwikkelingen te verwachten, de verschijningsvorm van de verdedigingslinie is 
stabiel en wordt niet direct bedreigd. In hoogdynamische gebieden speelt meer en kunnen de Stelling van Amsterdam 
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie meer onder druk komen te staan. Het kaartbeeld toont vooral de concrete toe-
komstige ontwikkelingen zoals uitbreiding van woningbouw en bedrijvigheid, geplande infrastructurele aanpassingen, 
windmolens, waterberging, ontwikkeling van recreatieterreinen en ontwikkelingen met een positieve bijdrage aan de 
zichtbaarheid, herkenbaarheid en kwaliteit van de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast 
is er een heel aantal (autonome) ontwikkelingen die niet concreet te positioneren zijn, maar die wel een (negatief dan 
wel positief) effect kunnen hebben op de beide linies.

Waterveiligheidsopgave
Voor de (grote) rivieren geldt een waterveiligheidsopgave. Op enkele plaatsen betekent dit dat dijkversterkingen en 
–verbredingen het gevolg kunnen zijn. Met name bij de fortensembles rond de grote rivieren kan dit van invloed zijn.

Energietransitie
Op enkele plaatsen staan windmolens gepland. Dit heeft een effect op de beleving van de Stelling van Amsterdam 
en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Andere vormen van energietransitie zijn bijvoorbeeld zonnepanelen en biomassa. 
Het inzetten van deze vormen van grondgebruik betekenen eveneens een verandering van de beleving. (Grote) velden 
met zonnepanelen zullen een meer stedelijk karakter hebben dan bijvoorbeeld grasland. Het toepassen van biomassa 
betekent weliswaar dat een groen karakter behouden blijft, maar een zorgvuldige afweging over welke type biomassa 
(beplantingssoort) en waar blijft van groot belang, i.v.m. openheid en zichtbaarheid en het begrijpen van het (inundatie)
systeem. Er liggen natuurlijk ook kansen voor versterking, denk aan het vernatten in combinatie met biomassa in de 
vorm van rietvelden in de inundatiegebieden.
Ten slotte kan ook energietransport, zoals 380V-tracées, effect hebben op de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.

Veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering
Autonome ontwikkelingen zoals agrarische schaalvergroting kunnen van invloed zijn op de beleving van het rustige, 
vooral agrarische, karakter van het Stelling- en Linielandschap. De locatie van en de mate waarin dit gebeurt is bepalend 
of er sprake is van een negatief of een te verwaarlozen effect. 
Het ‘overkappen’ van fruit- en boomteelt betekent eveneens een verandering van het agrarische landschap. Het heeft 
tot effect dat het landschap een wellicht meer besloten en meer stedelijk karakter krijgt. 

Bodemdaling
Met name in de veenlandschappen is er sprake van bodemdaling. Zowel de Stelling als de Linie ligt grotendeels in veen-
gebied. Een gevaar kan zijn dat door bodemdaling fundamenten van forten en elementen worden aangetast. Anderzijds 
ligt er ook een kans, omdat bodemdaling kan worden tegengegaan/vertraagd door te vernatten. Deze maatregel kan 
positief ingezet worden om de oorspronkelijke inundatiekommen weer herkenbaar te maken.   

Autonome stedelijke ontwikkelingen
Voor zowel de Stelling van Amsterdam als de Nieuwe Hollandse Waterlinie geldt dat autonome ontwikkelingen als toe-
nemende woningbouw en bedrijvigheid tot transformatie kunnen leiden. Dit betekent veelal verdichting en aantasting 
van de openheid. 
Dit geldt ook voor uitbreiding/verbetering/verbreding van spoor- en weginfrastructuur. Tot slot speelt toenemende 
recreatieve druk een rol, wat kan leiden tot functieverandering binnen het agrarisch landschap en toenemende recre-
atieve voorzieningen en ontsluiting. 
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Als hoogdynamisch zijn aangeduid: 
[1] Het gebied tussen Uitgeest en Krommenie/Assendelft waar in de toekomst mogelijk de A8 en A9 worden verbonden 

en onder andere een opstelterrein wordt gerealiseerd langs het spooracces van Fort aan den Ham.
[2] Het gebied rondom Schiphol en Aalsmeer waar vooral sprake is van omvangrijke toenemende bedrijvigheid.
[3] Het gebied rondom de driehoek Naarden-Muiden-Weesp, waar sprake is van toenemende recreatieve druk, infra-

structurele aanpassingen (zowel spoor als weg) en stedelijke uitbreidingen.
[4] Het gebied rondom Utrecht, waar vooral belangrijke infrastructuur wordt verbreed en aangepast en er veel recrea-

tieve druk is. Daarnaast wordt het kanaal verbreed en is er een flinke toename van bedrijvigheid gepland.
[5] Ten slotte het zuidelijkste deel van de NHW, waar de snelweg en enkele knooppunten worden aangepast en er de 

nodige stedelijke uitbreidingen zijn, zoals uitbreiding van bedrijfsterreinen en woningbouw. Met name binnen de 
vestingdriehoek Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren neemt de recreatieve druk toe.
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VI KARAKTERISERING

Op basis van het landschap, het verdedigingssysteem en het dynamische karakter (stedelijke functies) zijn de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie onder te verdelen in een aantal deelgebieden. Het duiden van deel-
gebieden is geen doel op zich, maar is met name een goede manier om het karakter te schetsen, ook ten opzichte van 
de naastgelegen gebieden: elk deelgebied heeft duidelijk een eigen karakter en is op de een of andere wijze uniek en/
of afwijkend ten opzichte van de naastgelegen gebieden. Dit kan handvatten bieden voor de wijze waarop men omgaat 
met de Stelling of Linie in het betreffende gebied.
Hieronder staat kort de karakterisering, min of meer de ‘optelsom’ van de voorgaande analyse van het landschap, de 
huidige functies, de te verwachten ontwikkelingen en transformaties en de kernkwaliteiten van de Stelling en de Linie. 
Ze staan uitgebreider, maar bulletsgewijs, omschreven bij de kaartbeelden per deelgebied op de pagina’s hierna.

1. Noordelijk veenweidelandschap I: Het gebied grenst aan de rand van de Purmer, kent een rustig karakter en is een mooi 
gaaf landschap, waarin de Stelling van Amsterdam goed beleefbaar is. Binnen-buiten is goed zichtbaar.

2. Droogmakerij Beemster: Binnen dit deelgebied is het patroon van de Beemster ordenend. Er is een opvallend samen-
spel tussen Beemster en Stelling van Amsterdam, waarbij de rand van de Beemster de hoofdverdedigingslijn vormt.

3. Noordelijk veenweidelandschap II: Het gebied is vergelijkbaar met het noordelijk veenweidelandschap I. Met name het 
natte karakter van de buitenzijde van de Stelling is karakteristiek. In het ten zuiden gelegen gebied (de hierna volgende 
deelgebieden 5 en 6 en in minder mate ook 4) is de Stelling van Amsterdam minder goed afleesbaar en herkenbaar, wat 
de waarde van dit deelgebied vergroot. 

4. Westelijke duinrand: Hier is sprake van een inversielandschap: de stad ligt juist aan de onveilige zijde en vormt zo, 
samen met de snelweg, een harde (maar niet oorspronkelijke) grens van de Stelling van Amsterdam. Dat maakt het sys-
teem van de Stelling minder goed te begrijpen. De Stelling van Amsterdam ligt als relatief open, maar smal, landschap 
ingeklemd tussen stedelijk gebied in het westen en oosten. Uniek is de dubbele liniewal.

5. Droogmakerij Haarlemmermeer: Binnen de Haarlemmermeer bestaat de Stelling van Amsterdam uit een stevige ‘draad’ 
gevormd door de Geniedijk, met daarlangs de forten als ‘kralen’. De Stelling van Amsterdam wordt hier gedomineerd 
door de stad, maar is dankzij de Geniedijk wel herkenbaar en beleefbaar. Binnen de gehele Stelling van Amsterdam 
vormt dit deel een onderbreking in de continuïteit. 

6. Aalsmeerregio: Ook in de Aalsmeerregio is de stad prominent aanwezig en staat het continue karakter van de Stelling 
van Amsterdam als ring rondom Amsterdam onder druk. Daarbij is bovendien de hoofdweerstandslijn niet zo duidelijk 
herkenbaar zoals in de Haarlemmermeer. De forten liggen hier op enige afstand van de hoofdweerstandslijn.

7. Veenweidelandschap van de Amstel: Hier vormen de rivier Amstel en riviertjes Oude Waver en Winkel de duidelijk her-
kenbare hoofdweerstandslijn van de Stelling van Amsterdam, met daarlangs de forten. Samen met het open en natte 
landschap is er daardoor sprake van een gaaf en herkenbaar Stellinglandschap. Het gebied is van grote waarde ten op-
zichte van het verstedelijkte deel ten westen ervan. 

8. Vestingdriehoek als schakel van Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie: Dit gebied wordt gekenmerkt door 
de aanwezigheid van de drie vestingsteden Naarden, Weesp en Muiden, maar is vooral ook uniek vanwege de schakel 
van Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hier zijn de beide tijdslagen zichtbaar (metselwerk 
en beton) en beide hoofdweerstandslijnen komen bij elkaar, waardoor in een deel van het gebied inundatie aan beide 
zijden van de hoofdweerstandslijn mogelijk was. Ten slotte wordt het gebied ook gekenmerkt door infrastructuur en 
(toenemende) recreatieve druk vanuit de omliggende kernen.
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9. Vechtplassengebied: De Vecht vormt de duidelijk herkenbare hoofdweerstandslijn in dit gebied. Het gebied wordt 
gekenmerkt door plassen, sloten en dijken/kades in oostwestrichting met op de uiteinden daarvan de forten. Het is een 
mooi en gaaf gebied waarin het systeem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie goed herkenbaar en beleefbaar is.

10. Kraag van Utrecht: Uniek voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is hier de aanwezigheid van de dubbele fortenring. 
De eerste ring van forten ligt binnen het stedelijke gebied van Utrecht. De tweede ring ligt grotendeels binnen het meer 
open, maar smalle, landschap van het oorspronkelijke inundatiegebied. De stad is overal voelbaar en ook de knoop van 
infrastructuur is van grote invloed.

11. Landschap van de grote rivieren: Als tegenhanger van het sterk verstedelijkte deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
nabij Utrecht is de linie in het landschap van de grote rivieren van grote waarde. De hoofdweerstandslijn is goed her-
kenbaar, met name langs de Diefdijk, ook door de grote hoeveelheid elementen (zoals kazematten). De forten langs de 
rivieren vormen opvallende en herkenbare ensembles. De vestingdriehoek Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein en 
fort Vuren is daarbij een opvallend ensemble. Maar ook Fort Everdingen - Fort Honswijk is een opvallend cluster.

12. Zuidelijk zeekleigebied: Dit deelgebied vormt de overgang van rivierengebied naar zeekleigebied. Het karakter is hier 
grootschaliger en het grondgebruik is vooral akkerland. De nabijheid van de havenactiviteiten is voelbaar. Het systeem 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is hier niet overal even goed herkenbaar. Dit geldt ook voor de verschillende hoofd-
weerstandslijnen uit zowel WO I als WO II.

VII AANKNOPINGSPUNTEN VOOR BEGRENZING

De karakterisering, gebaseerd op de landschappelijke typering, de aanwezige functies en te verwachten ontwikkelingen 
en het systeem van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, biedt vervolgens aanknopingspunten 
voor de begrenzing van de SvA en NHW en voor het hierna op te stellen strategisch perspectief. De kaart staat hiernaast 
als totaal afgebeeld, maar er wordt per deelgebied nader op in gegaan.
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VIII BESCHERMINGSREGIMES

Aanleiding en doel
Sinds een aantal jaar vraagt UNESCO om een bufferzone om het Werelderfgoed. De bufferzone heeft tot doel negatieve 
effecten op de Outstanding Universal Value tegen te gaan. Het advies van ICOMOS geeft aan dat een onderzoek naar een 
bufferzone voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie noodzakelijk is.

Na een verkenning van de mogelijkheden blijkt dat de ruimte voor een bufferzone binnen de bestaande grens van het 
Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam beperkt lijkt te zijn. De belangrijkste reden is dat de Stelling van Amster-
dam de huidige grens van het Werelderfgoed zo min mogelijk wil aanpassen, omdat zij de procedure van een ‘minor 
boundary modification’ willen doorlopen. Het huidig Werelderfgoed voor een groot deel kleiner maken en het gebied 
wat er af wordt gehaald inzetten voor een buffer betekend waarschijnlijk een ‘re-nomination’. 
Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is de ruimte voor een bufferzone eveneens beperkt. De reden hiervoor is dat het 
uitgangspunt is dat alle attributen, waaronder ook de inundatiekommen, onderdeel uitmaken van het toekomstige We-
relderfgoed. Dit sluit nagenoeg aan bij de begrenzing zoals deze is opgenomen in het Barro. 

In beide gevallen is het een optie om met bestaande beleidsregimes aan te tonen dat de Outstanding Universal Value 
van het (toekomstige) Werelderfgoed al voldoende worden beschermd. Het gaat hierbij om gebieden rondom de Stel-
ling en de Linie met een bepaalde status of beleidsaanduiding die beperkingen oplegt aan ontwikkelingen. Het gaat om 
ontwikkelingen buiten de beoogde begrenzing van het Werelderfgoed die mogelijk negatieve effecten hebben op de 
OUV van het Werelderfgoed. In het nominatiedossier zouden deze regimes als verantwoording richting UNESCO kunnen 
dienen voor de bescherming van de setting van het (toekomstige) Werelderfgoed.

Welke ontwikkelingen (buiten het Werelderfgoed) hebben een mogelijk negatief effect op de OUV:
Allereerst moet helder worden of er ontwikkelingen te bedenken zijn die een negatief effect op de OUV kunnen hebben, 
wanneer zij buiten de grens van het (toekomstige) Werelderfgoed gaan plaatsvinden. Op basis van de landschappelijke 
analyse is bepaald dat de volgende ontwikkelingen mogelijk een negatief effect op de OUV kunnen hebben :
• Grootschalige verdichting door verstedelijking / industriële ontwikkelingen (veilige en onveilige zijde)
• Grootschalige windturbines, hoogspanning, infrastructurele ontwikkelingen (veilige en onveilige zijde)
• Grootschalige recreatieve ontwikkelingen in het inundatiegebied (onveilige zijde)
• Grootschalige opgaande beplanting in het inundatiegebied (onveilige zijde)
• Grootschalige agrarische bebouwing dicht bij de hoofdverdedigingslijn (veilige zijde)
• Vernatting aan de veilige zijde dicht bij de hoofdverdedigingslijn (veilige zijde)
• Energielandschappen met industrieel karakter dicht bij de hoofdverdedigingslijn en inundatiegebied (veilige en on-

veilige zijde)

Hieronder zijn uitgangspunten voor het doel van het beschermingsregime weergegeven, ofwel wat moet het bescher-
mingsregime regelen, om ten dienste te staan van de bescherming van de OUV. Daarvoor is in deze analyse een onder-
scheidt gemaakt tussen binnen- of veilige zijde en de buiten- of onveilige zijde. 

Binnen- of veilige zijde
Uitgangspunten
• De Stelling is als een ruime verdedigingsring om de stad Amsterdam ontworpen, daartussen was een groene zone 

waar het voedsel voor de stad verbouwd werd. Om dit systeem van de Stelling te kunnen blijven begrijpen is het van 
belang niet de gehele binnenzijde van de Stelling te verdichten.

• Op locaties nabij de Stelling en de Linie waar de buitenzijde (vijand) verdicht is, is het systeem moeilijk beleefbaar. 
Om voldoende ruimte te bieden aan de setting van de Stelling is het van belang dat op deze plaatsen de zone aan 
de binnenzijde langs de hoofdverdedigingslijn niet verder verdicht wordt. 
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• Om de beleving van de continuïteit van de hoofdverdedigingslijn van de Stelling en de Linie te borgen is bij nieuwe 
ontwikkelingen een gepaste afstand tot de liniedijk gewenst (breedte afhankelijk van de maat en schaal van de 
ontwikkeling).

• Grootschalige ontwikkelingen aan de binnenzijde van de Stelling en de Linie dienen met respect voor het Werelderf-
goed te worden vormgegeven (maat, schaal en beleving).

Wat moet het regime aan de veilige zijde regelen:
• Beperking van grootschalige en complete verdichting binnenring van de Stelling
• Beperkt ontwikkelingen nabij de hoofdverdedigingslijn 
• Vormgeving met respect voor het Werelderfgoed (maat, schaal en beleving)

Buiten- of onveilige zijde
Uitgangspunten
• In de Stelling liggen een aantal oorspronkelijke inundatiegebieden buiten de grens van het Werelderfgoed. Deze 

inundatiegebieden hoorden oorspronkelijk wel bij het systeem. Om dit beleefbaar en herkenbaar te houden is 
grootschalige verdichting van deze gebieden ongewenst.

• Op locaties waar de stedelijke druk hoog is dient terughoudend met grootschalige ontwikkelingen om te worden 
omgegaan. 

• Om de beleving van de setting van de Stelling en de Linie te borgen dienen nieuwe ontwikkelingen met respect voor 
het Werelderfgoed te worden vormgegeven (maat, schaal en beleving).

Wat moet het regime aan de onveilige zijde regelen:
• Beperking van grootschalige verdichting aan de onveilige zijde van de linie
• Vormgeving met respect voor het Werelderfgoed

Beschermingsregimes

Natuur:
Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die 
zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achter-
uitgang van de biodiversiteit.

Regels die aansluiten bij doelstelling Stelling / Linie
• Beperking van grootschalige verdichting (met name bebouwing en nieuwe functies met toename bezoekers/ ver-

keersbewegingen, zoals recreatieterreinen)

EHS (tegenwoordig Nationaal Natuur Netwerk)
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de 
wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en 
met het omringende agrarisch gebied.
Hieronder valt ook de Nationaal Natuur Netwerk grote wateren (Noord-Holland).

Regels die aansluiten bij doelstelling Stelling / Linie
• Beperking van grootschalige verdichting (met name bebouwing en nieuwe functies met toename bezoekers/ ver-

keersbewegingen, zoals recreatieterreinen)
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Leefgebied open grasland
Gebieden die zijn aangewezen als weidevogelgebied.

Regels die aansluiten bij doelstelling Stelling / Linie
• Beperking van grootschalige verdichting (met name bebouwing en nieuwe functies met toename bezoekers/ ver-

keersbewegingen, zoals recreatieterreinen)

Cultuurhistorie:
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karak-
ter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden.

Regels die aansluiten bij doelstelling Stelling / Linie
• Nieuwe ontwikkelingen mogen het cultuurhistorische karakter van de het beschermd stads- of dorpsgezicht niet 

aantasten.

Werelderfgoed
In het Barro wordt de borging van de erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde geregeld. De provincies hebben 
op grond van het Barro de opdracht gekregen om voor alle vijf gebieden de kernkwaliteiten verder uit te werken. Inmid-
dels hebben alle provincies naar aanleiding van het Barro eigen beleid en regels vastgesteld met betrekking tot (toe-
komstige) werelderfgoederen. De kernkwaliteiten van het (toekomstige) Werelderfgoed SVA/NHW zijn geborgd. Voor de 
buffer is het de vraag of er andere Werelderfgoederen aansluiten die kernkwaliteiten hebben die aansluiten op die van 
de SVA/NHW. De Beemster (Werelderfgoed) en Limes (mogelijk toekomstig Werelderfgoed) sluiten aan / overlappen de 
SVA/NHW

Regels die aansluiten bij doelstelling Stelling / Linie
• De Beemster: Behouden openheid 
• Limes: Behouden archeologische waarden – geen grootschalige stedelijke ontwikkelingen mogelijk?

Molenbiotoop 
De molenbiotoop wordt gebruikt om de omgeving waarin een molen functioneert te beschermen, waarbij de open 
ruimte en de vrije windvang een grote rol spelen. De open ruimte sluit aan bij de doelstellingen van de SVA/NHW, maar 
het betreft een dusdanig klein gebied dat het niet relevant is om dit mee te nemen.

Buitenplaatsbiotoop (UT) 
De buitenplaatsbiotoop bestaat uit negen zones die zijn vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Utrecht) 
en Verordening 2013-2028 (PRS/PRV). De buitenplaatsbiotoop is een kennisbron en inspiratie-instrument ter behoud 
en verbetering van de cultuurhistorische kwaliteiten van de buitenplaatsen. Het betreft een inspiratiedocument en kent 
geen juridische bescherming.

Landschap:
Diverse landschappen (verordening), agrarisch cultuurlandschap en komgebieden (Gelderland). 
Voor de landschappen rondom de SVA/NHW geldt dat bij ontwikkelingen de kernkwaliteiten van het landschap behou-
den en versterkt moeten worden.  

Regels die aansluiten bij doelstelling Stelling / Linie
• Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap
• Geen grootschalige transformaties 
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Planologische bufferzones (Noord-Holland)
De bufferzones zijn bedoeld om verdere verstedelijking tegen te gaan.

Regels die aansluiten bij doelstelling Stelling / Linie
• Tegengaan van verdere verstedelijking.

Water:
Waterwingebieden en primaire waterkering
In waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones stelt de provincie regels aan het bodem-
gebruik. Een ‘primaire waterkering’ is een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel 
behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een dijkringgebied is 
gelegen. Nabij de primaire waterkering gelden bouwvoorschriften voor bouwactiviteiten. 
Te kleine gebieden, bieden geen significante bijdrage aan de verantwoording richting UNESCO.

Overig:
Aardkundige waarden
De provincies beschermen aardkundig interessante gebieden, ‘aardkundige waarden’, die iets vertellen over manier 
waarop het landschap is ontstaan. Ze vormen ons aardkundig erfgoed. Aardkundige waarden, waaronder ‘aardkundige 
monumenten’, hebben te maken met de geologische opbouw, de geomorfologie (landvormen) en de bodem van een 
gebied. Verwachtingswaarden (onderzoeksplicht, geen bouwverbod), geen rechtstreekse regels die aansluiten bij de 
verantwoording richting UNESCO.

Aardkundige Monumenten
Aardkundige monumenten worden extra beschermd. Hier mag de bodem niet worden beschadigd door te graven of 
inklinking door zware voertuigen, bijvoorbeeld om te bouwen.
Kleine gebieden, bieden geen significante bijdrage aan de verantwoording richting UNESCO.

Stiltegebieden
Stiltegebieden zijn gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat 
gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord.
In de gebieden met een stiltedoelstelling gelden speciale regels om de rust en stilte te behouden en te versterken. Bij 
nieuwe ontwikkelingen moet aangetoond worden dat het geluid in het gebied door die ontwikkeling niet toeneemt. 
Geen rechtstreekse regels die aansluiten bij de verantwoording richting UNESCO.

Schiphol
Beperking voor woningbouw, niet voor bedrijvigheid, sluit niet aan bij doelstellingen SVA/NHW.

Conclusie
Zowel de Stelling als de Linie worden voor een belangrijk deel omgeven door landelijk gebied waar een regime geldt die 
aansluit bij de doelstellingen van de bescherming van de Stelling en de Linie. Het betreft het tegengaan van grootschalige 
transformaties en rekening houden met de kernkwaliteiten van het landschap. 

Daarnaast sluiten op verschillende plaatsen stedelijke gebieden aan op de Stelling en de Linie. De locaties waar in de 
komende periode nog een stedelijke uitbreiding is te verwachten (reeds bestemd) worden buiten de begrenzing ge-
houden. Verdere uitbreiding in de Stelling en de Linie is op grond van het geldende beleid niet te verwachten. Wel zijn 
transformaties van bestand stedelijk gebied mogelijk. Voor grootschalige transformaties geldt het bestaande Nederland-
se afwegingskader, waarbij alle belangen (waaronder de cultuurhistorische waarde van de Stelling en de Linie) integraal 
worden afgewogen. 
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DEEL 2
U I T W E R K I N G 
PER DEELGEBIED

Noordelijk veenweidelandschap I

Droogmakerij Beemster

Noordelijk veenweidelandschap II

Westelijke duinrand

Droogmakerij 
Haarlemmermeer

Aalsmeerregio

Veenweidelandschap

 

van de Amstel

Vechtplassengebied

Kraag van Utrecht

Landschap van

 

de grote rivieren

Zuidelijk zeekleigebied

[1]
[2][3]

[8]

[7]

[6]

[5]

[4]

[9]

[10]

[11]

[12]
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1 NOORDELIJK VEENWEIDE-
LANDSCHAP I

fort bij Kwadijk (bron: beeldbank RCE)



36

La
nd

sc
ha

pp
el

ijk
e 

an
al

ys
e 

en
 -k

ar
ak

te
ris

er
in

g 
Sv

A 
en

 N
HW

 |
 L

an
d-

id
 2

01
6

A LANDSCHAP
1. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP I

• Veenlandschap
• Open, weids karakter
• Rand van droogmakerij de Purmer 

vormt de grens
• Scherpe grens tussen gevormd door 

Ringdijk en Ringvaart
• Stroken verkaveling gevormd door 

fijnmazig slotenpatroon
• Grasland, binnen de Purmer ook 

akkerbouw
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B KERNKWALITEITEN
1. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP I

Strategisch Landschap:
• Herkenbare hoofdverdedigingslijn 

door de rand van de droogmakerij
• Duidelijke binnen- en buitenzijde van 

de Stelling, door nat karakter aan de 
buitenzijde en verstedelijking aan de 
binnenzijde

• Verboden kringen zijn nog open
• Duidelijke relatie met het acces (spoor-

lijn) bij fort Kwadijk en de zeedijk bij 
Fort bij Edam

Watermanagement:
• Duidelijke grens zuidzijde inundatie-

vlak
• Diffuus aan de noordzijde (planologi-

sche grens), het oorspronkelijke inun-
datievlak is wel duidelijk begrensd

Militaire werken:
• Twee forten herkenbaar in het land-

schap
• Onderlinge zichtrelaties herkenbaar
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C DYNAMIEK
1. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP I

Huidige Functie:
• Rustig gebied 
• Agrarische functie, veelal grasland 
• Stedelijk uitloopgebied voor Volen-

dam en Purmerend

Transformatie/te verwachten ontwikke-
lingen:
• Laag dynamisch, weinig aan veran-

deringen onderhevig
• Extra rijstroken langs de N244
• Verbreding A7
• Autonome ontwikkelingen als 

schaalvergroting in de landbouw, 
vrijkomende agrarische bebouwing, 
(beperkte) stedelijke uitbreidingen, 
toenemende recreatieve druk vanuit 
de stad
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D KARAKTERISERING
1. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP I

Herkenbaar Stelling landschap, met duidelijk contrast tussen 
veilige en onveilige zijde
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E AANKNOPINGSPUNTEN
1. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP I

• Stelling in het oorspronkelijk open landschap goed herkenbaar en beleefbaar houden
• Contrast behouden / versterken tussen stad aan de binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en het open land-

schap en inundatiegebied aan de buitenzijde 
• Contrast behouden /versterken tussen ‘droog’  binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en ‘nat’ landschap aan de 

buitenzijde
• Herkenbare noordelijke begrenzing van het oorspronkelijke inundatiegebied benutten
• Verboden kringen openhouden en zichtlijnen vanaf de forten behouden
• Ringdijk van de Purmer als duidelijk herkenbare hoofdweerstandslijn behouden
• Relatie van fort bij Kwadijk met acces van de spoorlijn behouden

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op maximaal behoud en herkenbaarheid van het systeem en het oorspronke-
lijke open inundatieveld als complete en gave expressie van de Stelling van Amsterdam als militair verdedigingssys-
teem in het landschap. 



41

Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

F BESCHERMINGSREGIMES
1. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP I

Uitleg van de beschermingsregimes en 
wat deze kunnen betekenen voor (de be-
scherming van) de Stelling van Amster-
dam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
zie hoofdstuk VIII.

Natura2000
Werelderfgoed 
Beemster

Ruimtelijke kwaliteitseis 
landelijk gebied
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2 DROOGMAKERIJ 
BEEMSTER

fort aan de Jisperweg (bron: beeldbank RCE)
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A LANDSCHAP
2. DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER

• Droogmakerij
• Open, weids landschap
• Duidelijke ringdijk en ringvaart
• Nat karakter met veel watergangen ten zuiden van de Beemster
• Rationele verkaveling, vast en recht patroon van wegen en sloten
• Zowel grasland als (in mindere mate) akkerland
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B KERNKWALITEITEN
2. DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER

Strategisch Landschap:
• Duidelijke herkenbare hoofdverdedigingslijn door rand Beemster
• Geen duidelijke binnen- en buitenzijde: zowel binnen- als buitenzijde is open gebied, maar ook heeft juist de bin-

nenzijde een nat karakter 
• Verboden kringen zijn nog grotendeels open 
• Beemster is ordenend t.o.v. de Stelling van Amsterdam

Watermanagement:
• Duidelijke grens zuidzijde inundatievlak
• Planologische grens SVA is bepaald op patroon van Beemster, minder herkenbaar; oorspronkelijke inundatieveld 

omvatte gehele droogmakerij en had wél een duidelijke grens 
• Markante waterwerken aanwezig

Militaire werken:
• Duidelijke en herkenbare forten als eilanden in het landschap
• Forten duidelijke relatie met de rand van de Beemster (ringvaart en –dijk)
• Onderlinge zichtrelaties goed herkenbaar
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C DYNAMIEK
2. DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER

Huidige Functie:
• Rustig gebied
• Agrarische functie, veelal grasland, in mindere mate akkerbouw 
• Stedelijk uitloopgebied omliggende kernen
• Doorsnijding door snelweg

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• Laag dynamisch, weinig aan veranderingen onderhevig
• Stedelijke druk vanuit Purmerend, met name in de zuidoosthoek
• Autonome ontwikkelingen als schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, toenemende 

recreatieve druk vanuit de stad
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D KARAKTERISERING
2. DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER

Verweving van Stelling en Beemster; de forten liggen 
als groene eilanden binnen de rationele verkaveling 
van de Beemster
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E AANKNOPINGSPUNTEN
2. DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER

• Stelling in het oorspronkelijk open landschap goed herkenbaar en beleefbaar houden
• Herkenbaarheid van ringdijk/vaart als hoofdweerstandslijn behouden
• Relatie tussen forten en ringdijk/vaart behouden
• Ordende principe van de Beemster voor de Stelling behouden
• Herkenbare noordelijke begrenzing van het oorspronkelijke inundatiegebied benutten (rand van de Beemster)
• Verboden kringen openhouden en zichtlijnen vanaf de forten behouden

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op maximaal behoud en herkenbaarheid van het systeem van de Stelling van 
Amsterdam in relatie tot de Beemster: de ringvaart/dijk, het ordende principe van de Beemster en de randen van de 
Beemster als begrenzing van het inundatiegebied. 
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F BESCHERMINGSREGIMES
2. DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER

Uitleg van de beschermingsregimes en wat deze kunnen betekenen voor (de bescherming 
van) de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zie hoofdstuk VIII.

Buffergebied
Ruimtelijke kwaliteitseis 
landelijk gebied

Weidevogel-
gebied

Weidevogel-
gebied
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3 NOORDELIJK VEENWEIDE-
LANDSCHAP II

fort aan de Krommeniedijk (bron: www,stellingvanamsterdam.nl)
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A LANDSCHAP
3. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP II

• Veenlandschap 
• Open weids karakter
• Nat karakter, veel plassen en sloten
• Noordelijk deel rationeel kavelpatroon
• Grasland
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B KERNKWALITEITEN
3. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP II

Strategisch Landschap:
• Hoofdverdedigingslijn niet goed herkenbaar, wordt gevormd door lage kade 
• Duidelijke binnen- en buitenzijde door stad aan binnenzijde
• In het westelijk is binnen-buiten minder goed herkenbaar: hier ligt de stad ook aan de buitenzijde; Stelling ligt 

ingeklemd tussen stedelijk gebied (waardoor het Stellinggebied wel duidelijk begrensd is)
• Verboden kringen open

Watermanagement:
• Noordzijde loopt inundatiegebied over in plassengebied
• Westelijk deel inundatiegebied ingeklemd tussen twee stedelijk enclaves, daardoor wel duidelijk begrensd

Militaire werken:
• Forten losse en opvallende positie in het landschap
• Onderlinge zichtrelaties goed herkenbaar
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C DYNAMIEK
3. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP II

Huidige Functie:
• Rustig gebied
• Agrarische functie, grasland
• Plassen met recreatieve functie
• Stedelijk uitloopgebied omliggende kernen

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• Laag dynamisch, weinig aan veranderingen onderhevig (met name noordzijde)
• Stedelijke druk vanuit Uitgeest en Assendelft
• Autonome ontwikkelingen als schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, (beperkte) 

stedelijke uitbreidingen, toenemende recreatieve druk vanuit de stad
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D KARAKTERISERING
3. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP II

Herkenbaar Stelling landschap, met duidelijk contrast tus-
sen veilige en onveilige zijde
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E AANKNOPINGSPUNTEN
3. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP II

• Stelling in het oorspronkelijk open landschap goed herkenbaar en beleefbaar houden
• Contrast behouden / versterken tussen stad aan de binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en het open land-

schap en inundatiegebied aan de buitenzijde (dit geldt met name voor zuidelijke deel)
• Contrast behouden /versterken tussen ‘droog’  binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en ‘nat’ landschap aan de 

buitenzijde
• Verboden kringen openhouden en zichtlijnen vanaf de forten behouden

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op maximaal behoud en herkenbaarheid van het systeem en het oorspron-
kelijke open inundatieveld als complete en gave expressie van de Stelling van Amsterdam als militair verdedigings-
systeem in het landschap, vooral ook als tegenhanger van het ‘smalle’ en minder gave gedeelte van de Westelijke 
duinrand en om de Stelling als geheel herkenbaar te behouden. 
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F BESCHERMINGSREGIMES
3. NOORDELIJK VEENWEIDELANDSCHAP II

Uitleg van de beschermingsregimes en 
wat deze kunnen betekenen voor (de be-
scherming van) de Stelling van Amster-
dam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
zie hoofdstuk VIII.

Weidevogel-
gebied

Werelderfgoed 
Beemster

Ruimtelijke kwaliteitseis 
landelijk gebied

Buffergebied
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

4 WESTELIJKE DUINRAND

magazijn langs de liniewal nabij fort aan den Ham (bron: Land-id)
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A LANDSCHAP
4. WESTELIJKE DUINRAND

• Veenlandschap 
• Westzijde begrensd door het hoger gelegen duin-

landschap
• Deels open karakter, maar aanwezigheid van de 

stad voelbaar
• Zuidzijde een nat karakter (plassen en sloten)
• Noordelijk deel (onregelmatige) blokverkaveling, 

zuidelijk deel strokenverkaveling
• Het IJ doorsnijdt het gebied
• Veelal weiland, maar ook akkerbouw en recreatie-

gebieden
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

B KERNKWALITEITEN
4. WESTELIJKE DUINRAND

Strategisch Landschap:
• Hoofdverdedigingslijn grotendeels herkenbaar
• Unieke situatie van een dubbele hoofdverdedi-

gingslijn in de Stelling 
• Binnen- en buitenzijde is hier omgekeerd: De stad 

ligt in het onveilige gebied en binnen de Stelling 
ligt het open landschap

• Forten met een bijzondere relatie met de accessen 
(IJ, spoorlijn)

• Verboden kringen deels open

Watermanagement:
• Het oorspronkelijke inundatiegebied is te noorden 

van het IJ aan de westzijde bebouwd geraakt
• De stad en snelweg vormen aan de westzijde een 

harde grens 
• Noord-oostzijde van de inundatievlakte duidelijk 

begrensd door tweede liniedijk
• Ten zuiden van het IJ wordt het inundatiegebied 

deels gevormd door open water

Militaire werken:
• Veelheid aan militaire werken
• Deels (zicht) relaties aanwezig 
• Onderlinge (zicht)relaties tussen fortendriehoek 

ten noorden van IJ aangetast en verboden kringen 
niet meer open

• Fort aan de St.Aagtendijk en Fort bij Velsen zijn 
door verstedelijking geïsoleerd komen te liggen
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C DYNAMIEK
4. WESTELIJKE DUINRAND

Huidige Functie:
• Druk gebied, de stad is voelbaar en aanwezig 
• Deels stedelijk gebied en deels agrarisch, zowel 

grasland als akkerbouw
• Deel van het oorspronkelijk inundatiegebied is be-

bouwd of heeft een recreatieve functie gekregen 
(golfbaan, park)

• Plassen met recreatieve functie
• Stedelijk uitloopgebied omliggende kernen
• Diverse grootschalige infrastructurele doorsnijdin-

gen

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• Met name de noordzijde is hoogdynamisch
• Stedelijke druk vanuit Uitgeest, Assendelft, Velser-

broek, Haarlem
• Mogelijke nieuwe snelwegverbinding A8-A9
• Opstelterrein langs spooracces Fort Krommeniedijk
• Mogelijke transformatie van het fortterrein Fort 

benoorden Spaarndam tot vakantiepark (Landal)
• Bedrijventerreinontwikkeling 
• Autonome ontwikkelingen als schaalvergroting in 

de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, 
(beperkte) stedelijke uitbreidingen, toenemende 
recreatieve druk vanuit de stad



63

Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

D KARAKTERISERING
4. WESTELIJKE DUINRAND

Inversie van het Stellingsysteem; dynamische buitenzij-
de en meer rustig en groen karakter binnen de Stelling



64

La
nd

sc
ha

pp
el

ijk
e 

an
al

ys
e 

en
 -k

ar
ak

te
ris

er
in

g 
Sv

A 
en

 N
HW

 |
 L

an
d-

id
 2

01
6

E AANKNOPINGSPUNTEN
4. WESTELIJKE DUINRAND

• Stelling in het oorspronkelijk open landschap goed 
herkenbaar en beleefbaar houden

• Sprake van een inversie-situatie: stad aan de buiten-
zijde, landschap aan de binnenzijde; de nog aanwe-
zige openheid zoveel mogelijk behouden, ook al zou 
dit vanuit het systeem van binnen-buiten verdicht 
mogen worden

• Onderlinge relatie en herkenbaarheid van de dubbe-
le liniedijken behouden 

• Versterken van de liniedijk als continue lijn
• Verboden kringen openhouden en zichtlijnen vanaf 

de forten behouden
• Relatie van fort Krommeniedijk met acces van de 

spoorlijn behouden
• Relatie Fort aan de St.Aagtendijk, Fort bij Veldhuis 

en Fort bij Velsen met de andere forten, elementen 
en hoofdverdedigingslijn versterken

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op maximaal 
behoud en herkenbaarheid van het systeem en de nog 
aanwezige openheid tussen de stedelijke gebieden aan 
de west- en oostzijde, om zo voldoende lucht en ruimte 
te behouden voor de beleving van het ‘verborgen’ mili-
tair systeem in het landschap. Ook als tegenhanger van 
het ‘kralensnoer’ van de Haarlemmermeer en om zo de 
Stelling van Amsterdam als continue systeem herken-
baar en beleefbaar te houden.
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

F BESCHERMINGSREGIMES
4. WESTELIJKE DUINRAND

Uitleg van de beschermingsregimes en wat deze kunnen 
betekenen voor (de bescherming van) de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zie 
hoofdstuk VIII.
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

5 DROOGMAKERIJ 
HAARLEMMERMEER

Liniewal Haarlemmermeer (bron: beeldbank RCE)

HAARLEMMERMEER
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A LANDSCHAP
5. DROOGMAKERIJ HAARLEMMERMEER

• Droogmakerij
• Rationele verkaveling, vast en recht patroon van wegen en sloten
• Duidelijke ringdijk en ringvaart 
• Sterk verstedelijkt gebied in en rondom de Haarlemmermeer
• Rondom Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Schiphol open agrarisch landschap
• Akkerbouw aan de randen
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

B KERNKWALITEITEN
5. DROOGMAKERIJ HAARLEMMERMEER

Strategisch Landschap:
• Doorlopende hoofdverdedigingslijn grotendeels omgeven door stedelijk gebied
• Wel herkenbaar dankzij de duidelijke expressie van de lijn
• Sterk verstedelijkt gebied, waardoor er geen herkenbare binnen- en buitenzijde is 
• Duidelijke relatie met de accessen
• Verboden kringen nagenoeg vol gebouwd

Watermanagement:
• Inundatiegebied grotendeels bebouwd 
• Oorspronkelijke inundatiegebied wel duidelijk herkenbaar begrensd door ringdijk/vaart van de Haarlemmermeer

Militaire werken:
• Forten gekoppeld aan de hoofdverdedigingslijn (kralensnoer)
• Zichtrelaties tussen de forten verdwenen, wel relatie via de Geniedijk (hoofdverdedigingslijn)
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C DYNAMIEK
5. DROOGMAKERIJ HAARLEMMERMEER

Huidige Functie:
• Druk gebied, de stad (waaronder Schiphol) is prominent aanwezig 
• Stedelijk gebied: woningbouw, bedrijvigheid en Schiphol
• Aan de randen een meer agrarisch karakter (akkerbouw)
• Groot deel van het oorspronkelijk inundatiegebied is bebouwd 
• Diverse grootschalige infrastructurele doorsnijdingen

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• Hoogdynamisch
• De stad (en Schiphol) is prominent aanwezig
• Bedrijventerreinontwikkeling ten oosten van Hoofddorp
• Mogelijke aanleg nieuwe start- en landingsbaan Schiphol
• Autonome ontwikkelingen als schaalvergroting in de landbouw, (beperkte) stedelijke uitbreidingen, toenemende 

recreatieve druk vanuit de stad
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

D KARAKTERISERING
5. DROOGMAKERIJ HAARLEMMERMEER

De Stelling loopt als een expressief en monumentaal kralensnoer 
door de hoog dynamische Schipholregio
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E AANKNOPINGSPUNTEN
5. DROOGMAKERIJ HAARLEMMERMEER

• Relatie van de forten met de hoofdweerstandslijn (Geniedijk) zo stevig mogelijk houden (het is de enige expressie 
van de Stelling van Amsterdam)

• Open verboden kring van Fort bij Veldhuizen behouden
• Relatie van de forten bij Vijfhuizen en bij Aalsmeer met het acces ringdijk/vaart behouden

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op maximaal behoud en versterking van de hoofdverdedigingslijn (Geniedijk) 
als stevige ‘draad’ en de  forten als ‘kralen’ als expressie van de Stelling van Amsterdam. Juist omdat de Stelling 
hier niet meer herkenbaar is al militair systeem in het oorspronkelijk open landschap, vraagt dit om extra inzet op 
behoud van de openheid in de andere (omliggende) gebieden, om zo de Stelling als continue ring rond Amsterdam 
herkenbaar en beleefbaar te houden.  



73

Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

F BESCHERMINGSREGIMES
5. DROOGMAKERIJ HAARLEMMERMEER

Uitleg van de beschermingsregimes en wat deze kunnen betekenen voor (de bescherming van) de 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zie hoofdstuk VIII.

Buffergebied
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

6 AALSMEERREGIO

damsluis en wal Kwakel (bron: beeldbank RCE)
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A LANDSCHAP
6. AALSMEERREGIO

• Droogmakerij en veenlandschap
• Vooral verstedelijkt gebied
• Plasgebied aan de zuidzijde van de Stelling (Westeinderplassen)
• Rivier de Amstel Oostzijde veenlandschap, hier meer strokenverkaveling, opener en nat karakter, maar ook hier is 

de stad duidelijk aanwezig
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

B KERNKWALITEITEN
6. AALSMEERREGIO

Strategisch Landschap:
• Doorlopende hoofdverdedigingslijn bij Aalsmeer grotendeels omgeven door stedelijk gebied
• Hoofdverdedigingslijn herkenbaar als dijk
• Verboden kringen deels open (Fort bij de Kwakel is volledig bebouwd)

Watermanagement:
• Inundatiegebied grotendeels bebouwd, oostelijk deel (ten zuiden van Fort aan de Drecht) is opener 
• Oorspronkelijke inundatiegebied grotendeels begrensd door Amstel en Westeinderplassen

Militaire werken:
• Vooruit geschoven forten, op enige afstand van de hoofdverdedigingslijn 
• Beperkte relatie met de hoofdverdedigingslijn en forten onderling
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C DYNAMIEK
6. AALSMEERREGIO

Huidige Functie:
• Druk gebied, de stad is prominent aanwezig
• Stedelijk gebied: woningbouw, bedrijvigheid en glastuinbouw
• Aan de oostzijde een meer agrarisch karakter (grasland)
• Groot deel van het oorspronkelijk inundatiegebied is bebouwd 
• Westeinderplassen met recreatieve functie

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• Hoogdynamisch
• De stad is prominent aanwezig
• Autonome ontwikkelingen als toenemende verstedelijking en bedrijvigheid en toenemende recreatieve druk 

vanuit de stad
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

D KARAKTERISERING
6. AALSMEERREGIO

De losse onderdelen van de Stelling liggen ver-
borgen in het stedelijk weefsel van Aalsmeer. 
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E AANKNOPINGSPUNTEN
6. AALSMEERREGIO

• De forten liggen op enige afstand van de hoofdverdedigingslijn (geïsoleerd); verbeteren van de relatie tussen de 
forten en de hoofdverdedigingslijn 

• De nog open verboden kringen behouden
• Groot deel van het oorspronkelijke inundatieveld is bebouwd; zoveel mogelijk behouden van de nog open inunda-

tievelden

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op maximaal behoud en versterking van de herkenbaarheid van het systeem 
en behoud van de nog beperkt aanwezige openheid. Ook als tegenhanger van het ‘kralensnoer’ van de Haarlem-
mermeer en om zo de Stelling van Amsterdam als continue systeem herkenbaar en beleefbaar te houden.
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

F BESCHERMINGSREGIMES
6. AALSMEERREGIO

Uitleg van de beschermingsregimes 
en wat deze kunnen betekenen voor 
(de bescherming van) de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie zie hoofdstuk VIII.

(Nationaal) landschap Groene Hart 
en agrarisch cultuurlandschap
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

7 VEENWEIDELANDSCHAP VAN 
DE AMSTEL

fort bij Nigtevecht (bron: beeldbank RCE)
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A LANDSCHAP
7. VEENWEIDELANDSCHAP VAN DE AMSTEL

• Veenlandschap
• Grenzend aan de Mijdrechtse droogmakerij en de Vinkenveense Plassen
• Rivier Amstel - Waver
• Open weids karakter
• Nat karakter, veel sloten en plassen (met name buiten de Stelling)
• Smalle strokenverkaveling
• Grasland
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

B KERNKWALITEITEN
7. VEENWEIDELANDSCHAP VAN DE AMSTEL

Strategisch Landschap:
• Hoofdverdedigingslijn duidelijk herkenbaar, volgt de kades en liniedijk bij Nigtevecht en boezemkades langs de 

riviertjes Waver en Winkel
• Verschil tussen veilige en onveilige zijde op veel plekken herkenbaar door natte buitenzijde
• Verboden kringen open

Watermanagement:
• Oorspronkelijke inundatiegebied omvatte de Mijdrechtse droogmakerij, welke duidelijk begrensd is door een ring-

dijk/vaart en de Vinkenveense Plassen
• Het oostelijk deel kent een meer diffuse begrenzing van het inundatiegebied
• Zowel binnen- als buitenzijde van de Stelling bestaat uit min of meer open landschap, waarbij vooral de buitenzij-

de een nat karakter heeft (nat grasland, plassen)

Militaire werken:
• Forten hebben een duidelijke positie aan de hoofdverdedigingslijn (langs Amstel / Smal Weesp)
• Onderlinge relatie tussen de forten herkenbaar  
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C DYNAMIEK
7. VEENWEIDELANDSCHAP VAN DE AMSTEL

Huidige Functie:
• Rustig gebied
• Agrarisch gebied, grasland
• Enkele grootschalige infrastructurele doorsnijdingen 

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• Laagdynamisch
• Deel is aangewezen als waterbergingsgebied (binnenzijde van de Stelling)
• Autonome ontwikkelingen als schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, (beperkte) 

stedelijke uitbreidingen, toenemende recreatieve druk vanuit de stad
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

D KARAKTERISERING
7. VEENWEIDELANDSCHAP VAN DE AMSTEL

Structuur van de Stelling in het 
veenweidelandschap herkenbaar 
en beleefbaar.
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E AANKNOPINGSPUNTEN
7. VEENWEIDELANDSCHAP VAN DE AMSTEL

• Stelling in het oorspronkelijk open landschap goed herkenbaar en beleefbaar houden
• Contrast behouden / versterken tussen stad aan de binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en het open land-

schap en inundatiegebied aan de buitenzijde (dit geldt met name voor zuidelijke deel)
• Contrast behouden /versterken tussen ‘droog’  binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en ‘nat’ landschap aan de 

buitenzijde
• Verboden kringen openhouden en zichtlijnen vanaf de forten behouden

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op maximaal behoud en herkenbaarheid van het systeem en het oorspronke-
lijke open inundatieveld als complete en gave expressie van de Stelling van Amsterdam als militair verdedigingssys-
teem in het landschap, vooral ook als tegenhanger van het stedelijke gebied van de Haarlemmermeer en Aalsmeer. 
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

F BESCHERMINGSREGIMES
7. VEENWEIDELANDSCHAP VAN DE AMSTEL

Uitleg van de beschermingsregimes en wat deze kunnen betekenen voor (de bescherming van) de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zie hoofdstuk VIII.

Buffergebied
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

8 VESTINGDRIEHOEK MUIDEN 
NAARDEN WEESP

Vesting Naarden (bron: beeldbank RCE, Rol)

NAARDEN WEESPNAARDEN WEESP
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A LANDSCHAP
8. VESTINGDRIEHOEK MUIDEN NAARDEN WEESP

• Overgang zeekleilandschap en veenlandschap
• Historische vestingsteden Naarden, Muiden en Weesp
• In het noorden grenzend aan het IJmeer en Gooimeer
• Rivier de Vecht
• Deels open karakter (groen besloten karakter rondom de plassen) 
• Nat karakter, veel sloten en plassen (Naardermeer en het Grotemeer)
• Smalle strokenverkaveling 
• Muiderberg is gelegen op een hogere zandrug
• Grasland
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

B KERNKWALITEITEN
8. VESTINGDRIEHOEK MUIDEN NAARDEN WEESP

Strategisch Landschap:
• Schakel Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie
• De twee hoofdverdedigingslijnen van de SVA en NHW komen hier samen
• Hoofdverdedigingslijn langs Amstel / Smal Weesp sluit aan op de Vecht
• Omkering van de inundatie, van de oostzijde NHW naar de buitenzijde van de SVA
• De NHW kan op dit punt aan twee zijden geïnundeerd worden
• Verboden kringen veelal open, met duidelijke relatie met de houten huizen

Watermanagement:
• Herkenbare inundatiegebieden, gelegen tussen de vestingsteden Naarden, Muiden en Weesp
• Inlaatsluizen en kanalen

Militaire werken:
• Vestingsteden als schakel tussen NHW en SVA
• Overgang SVA en NHW herkenbaar in fortenbouw en materialisering (baksteen en beton)
• Forten langs Amstel en Vecht
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C DYNAMIEK
8. VESTINGDRIEHOEK MUIDEN NAARDEN WEESP

Huidige Functie:
• “Druk” gebied, de stad is voelbaar, vooral door recreatieve druk en infrastructuur
• Stedelijk gebied binnen de 3 vestingsteden Muiden, Naarden, Weesp
• Grootschalige infrastructurele doorsnijdingen
• Tussen de 3 steden agrarisch gebied (grasland)
• Plassen (Naardermeer en het Grotemeer) met recreatieve functie
• Recreatiegebieden langs Gooimeer

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• (Semi) Hoogdynamisch gebied
• Veel stedelijke ontwikkelingen aan de veilige zijde van de Stelling 
• Stedelijke druk vanuit Naarden (woningbouw en recreatie)
• Autonome ontwikkelingen als toenemende verstedelijking en bedrijvigheid en toenemende recreatieve druk 

vanuit de stad
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

D KARAKTERISERING
8. VESTINGDRIEHOEK MUIDEN NAARDEN WEESP

Vestingdriehoek van Muiden, Naarden en 
Weesp als schakel tussen de NHW en SvA, 
beide linies beleefbaar
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E AANKNOPINGSPUNTEN
8. VESTINGDRIEHOEK MUIDEN NAARDEN WEESP

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op maximaal behoud en versterking van de (fysieke, functionele, cultuurhisto-
rische, typologische) relatie tussen de drie vestingsteden Muiden, Weesp en Naarden, de relatie van de vestingste-
den in het omliggende (‘vijandige’) landschap/water, de nog aanwezige openheid en als schakel tussen de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

• Onderlinge relatie tussen de drie vestingssteden behouden en versterken (fysiek, typologisch, functioneel, visueel)
• Versterken van de zichtbaarheid en herkenbaarheid dat hier beide linies aanwezig zijn
• Verboden kringen openhouden en zichtlijnen vanaf de forten en vestingsteden behouden
• Relatie van de vestingssteden met het open landschap en het water behouden en versterken
• Relatie met de accessen behouden en versterken
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

F BESCHERMINGSREGIMES
8. VESTINGDRIEHOEK MUIDEN NAARDEN WEESP

Uitleg van de beschermingsregimes en wat deze kunnen betekenen voor (de bescherming van) de 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zie hoofdstuk VIII.

Weidevogel-
gebied

Natura2000

Buffergebied

Landschap Stelling van Am-
sterdam en Nieuwe Hollandse 
Waterlinie
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

9 VECHTPLASSENGEBIED

fort Spion (bron: beeldbank RCE)
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A LANDSCHAP
9. VECHTPLASSENGEBIED

• Veenlandschap en twee 
kleine droogmakerijen

• Rivier de Vecht 
• Open weids karakter
• Groen besloten karakter 

rondom de plassen
• Nat karakter, veel sloten en 

plassen 
• Smalle strokenverkaveling 
• Plasgebieden aan de oostzij-

de van de Linie
• Grasland
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

B KERNKWALITEITEN
9. VECHTPLASSENGEBIED

Strategisch Landschap:
• Hoofdverdedigingslijn dui-

delijk herkenbaar, volgt de 
Vecht

• Verschil tussen veilige en 
onveilige zijde op veel plek-
ken herkenbaar door natte 
buitenzijde

• Duidelijke relatie met acces-
sen (vooral dijkjes en kades)

• Verboden kringen open 

Watermanagement:
• Vrijwel geen verstedelijking 

aan de buitenzijde van de 
Linie, waardoor inundatiege-
bied duidelijk herkenbaar is

• Buitenzijde bestaat uit natte 
weiden, moerasgebied en 
plassen

Militaire werken:
• Forten hebben een duidelij-

ke positie aan de hoofdver-
dedigingslijn

• Onderlinge relatie tussen de 
forten herkenbaar 

• Veelheid aan militaire 
objecten als kazematten en 
groepsschuilplaatsen marke-
ren de hoofdverdedigingslijn
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C DYNAMIEK
9. VECHTPLASSENGEBIED

Huidige Functie:
• Rustig gebied
• Agrarisch gebied, grasland
• Waterrijk gebied, veel 

plassen, recreatief mede-
gebruik

• Recreatief gebruik met 
name ook ten noorden van 
Utrecht

Transformatie/te verwachten 
ontwikkelingen:
• Laagdynamisch
• Vooral toenemende recrea-

tieve druk vanuit de stad
• Natuurontwikkeling met 

mogelijk meer verdicht 
landschap tot gevolg door 
verruiging 

• Bruggen over de N230 als 
verbinding met Noorder-
park
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

D KARAKTERISERING
9. VECHTPLASSENGEBIED

In dit deel vormt de Vecht de ruggengraat van de Linie, met aan de oostzijde het plassengebied waardoor het con-
trast tussen veilig en onveilig tot op de dag van  vandaag beleefbaar is.



104

La
nd

sc
ha

pp
el

ijk
e 

an
al

ys
e 

en
 -k

ar
ak

te
ris

er
in

g 
Sv

A 
en

 N
HW

 |
 L

an
d-

id
 2

01
6

E AANKNOPINGSPUNTEN
9. VECHTPLASSENGEBIED

• Linie in het oorspronke-
lijk open landschap goed 
herkenbaar en beleef-
baar houden

• Contrast behouden 
tussen ‘stad’ aan de bin-
nenzijde van de hoofd-
weerstandslijn en het 
open landschap en natte 
inundatiegebied aan de 
buitenzijde 

• Contrast behouden /
versterken tussen 
‘droog’  binnenzijde van 
de hoofdweerstandslijn 
en ‘nat’ landschap aan 
de buitenzijde

• Verboden kringen open-
houden en zichtlijnen 
vanaf de forten behou-
den

• Relatie met de accessen 
behouden

Aanknopingspunt begren-
zing: inzetten op maximaal 
behoud en herkenbaarheid 
van het systeem en het oor-
spronkelijke open inunda-
tieveld als complete en gave 
expressie van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie als mi-
litair verdedigingssysteem 
in het landschap, vooral ook 
als tegenhanger van het ste-
delijke gebied ten noorden 
(Vestingdriehoek Muiden, 
Weesp, Naarden) en ten 
zuiden (Kraag van Utrecht). 
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

F BESCHERMINGSREGIMES
9. VECHTPLASSENGEBIED

Uitleg van de bescher-
mingsregimes en wat deze 
kunnen betekenen voor 
(de bescherming van) de 
Stelling van Amsterdam en 
de Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie zie hoofdstuk VIII.

Beschermd 
stads- en dorps-
gezicht

(Nationaal) landschap 
Groene Hart en agrarisch 
cultuurlandschap en SvA

Buffergebied

(Nationaal) landschap 
Groene Hart en agrarisch 
cultuurlandschap en 
NHW
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

10 KRAAG VAN UTRECHT

fort Voordorp (bron: Land-id)
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A LANDSCHAP
10. KRAAG VAN UTRECHT

• Rivierenlandschap
• Grenzend aan het veenlandschap 

(Vechtplassengebied) en het zand-
landschap (Utrechtse Heuvelrug)

• De stad Utrecht gelegen ten wes-
ten 

• Hogere, droge heide- en bosgebie-
den ten oosten

• Verstedelijkt gebied
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

B KERNKWALITEITEN
10. KRAAG VAN UTRECHT

Strategisch Landschap:
• Doorlopende hoofdverdedigingslijn 

grotendeels omgeven door stedelijk 
gebied

• Oorspronkelijk tracé van de hoofd-
verdedigingslijn deels herkenbaar in 
stedenbouwkundige structuur (maar 
is weinig expressief) 

• Eerste ring opgenomen in stedelijk 
gebied, verboden kringen volledig 
volgebouwd

• Tweede ring bestaat uit grote en 
karakteristieke forten in een groene 
setting, hier zijn de verboden kringen 
(deels) nog open

Watermanagement:
• Slechts een heel smal inundatiege-

bied, door de nabijheid van het hoger 
en droger gelegen zandlandschap van 
de Utrechtse Heuvelrug

• Markante waterwerken, waaronder 
de Plofsluis

• Inundatiegebieden aan de noord en 
zuidrand van Utrecht grotendeels 
volgebouwd

Militaire werken:
• Uniek is de dubbele fortenring (later 

is een tweede ring van forten toege-
voegd om zo de stad te verdedigen 
tegen de artillerie met toegenomen 
reikwijdte)

• Veelheid aan militaire objecten als 
kazematten en groepsschuilplaatsen 
markeren de tweede ring van forten
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C DYNAMIEK
10. KRAAG VAN UTRECHT

Huidige Functie:
• Druk gebied, de stad is prominent aanwe-

zig en voelbaar
• Gebied bepaald door woningbouw, 

bedrijvigheid en een veelheid aan infra-
structuur en recreatie

• Smalle strook tussen de stad Utrecht en 
Bunnik, Zeist en De Bilt heeft een meer 
agrarisch karakter (grasland)

• Knooppunt van infrastructuur
• Groot deel van het oorspronkelijk 

inundatiegebied is bebouwd, hoofdver-
dedigingslijn opgenomen in het stedelijk 
weefsel 

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• Hoogdynamisch
• De stad is prominent aanwezig en voel-

baar
• Verbreding van de snelweg A27, aan-

passing A12 en Noordelijke Randweg, 
herprofilering N411

• Verdichting met bebouwing mogelijk 
(Hessingterrein en Uithof)

• Mogelijke faunapassage Biltse Rading
• HOV-lijn Uithof
• Verbreding van het Lekkanaal
• Ontwikkeling bedrijventerrein Het Kloos-

ter, inclusief windturbines
• Kans: herbestemming en gedeeltelijke 

openstelling voor publiek van de Batterij-
en aan de Overeindse Weg. 

• Autonome ontwikkelingen als toenemen-
de verstedelijking en bedrijvigheid en 
toenemende recreatieve druk vanuit de 
stad
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

D KARAKTERISERING
10. KRAAG VAN UTRECHT

Karakteristieke hooggelegen groene zone om de stad 
Utrecht, waarin de dubbele ring van forten liggen.
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E AANKNOPINGSPUNTEN
10. KRAAG VAN UTRECHT

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op maximaal behoud en versterken van de herkenbaarheid van de dubbele 
fortenring en behoud van de nog beperkt aanwezige openheid om zo voldoende lucht en ruimte te houden voor de 
expressie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als militair verdedigingssysteem in het landschap. 

 

• Zoveel mogelijk forten en elemen-
ten als één geheel en ensemble 
beschouwen en zoveel mogelijk in 
het oorspronkelijk open landschap 
herkenbaar en beleefbaar houden

• De nog aanwezige openheid binnen 
het oorspronkelijke inundatieveld 
behouden danwel versterken

• De nog open Verboden kringen 
openhouden en de nog aanwezige 
zichtlijnen vanaf de forten behou-
den

• Zichtbaarheid en herkenbaarheid 
van de dubbele fortenlinie verster-
ken
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

F BESCHERMINGSREGIMES
10. KRAAG VAN UTRECHT

Uitleg van de beschermingsregimes en 
wat deze kunnen betekenen voor (de be-
scherming van) de Stelling van Amster-
dam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
zie hoofdstuk VIII.

Beschermd 
stads- en dorps-
gezicht

(Nationaal) landschap 
Heuvelrug

(Nationaal) landschap 
rivierengebied
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

11 LANDSCHAP VAN DE GROTE 
RIVIEREN

kazematten langs de Diefdijk (bron: Samantha Hoogewerf)
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A LANDSCHAP
11. LANDSCHAP VAN DE GROTE RIVIEREN
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

• Rivierengebied
• Rivieren Lek, Linge, Waal, Merwede
• Open en weids karakter in de komgebieden
• Meer besloten karakter op de stroomruggen en oeverwallen
• Vooral strokenverkaveling in de komgebieden, (onregelmatige) blokverkaveling op de stroomruggen en oeverwallen
• Vooral grasland in de komgebieden, afwisselend grondgebruik op de stroomruggen (bebouwing, fruit- en boomteelt, 

akkerland en grasland)
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B KERNKWALITEITEN
11. LANDSCHAP VAN DE GROTE RIVIEREN
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

Strategisch Landschap:
• Hoofdverdedigingslijn duidelijk herkenbaar, gevormd door rivierdijken of duidelijk herkenbare Liniedijk, zoals de 

Diefdijk
• Hoofdverdedigingslijn gelegen in veelal agrarisch gebied
• Dubbele hoofdverdedigingslijn bij Nieuwegein door aanleg Lekkanaal
• Op een aantal locaties is sprake van verdichting aan de westzijde (veilige zijde), zoals bij Nieuwegein en Gorinchem
• Verboden kringen grotendeels open

Watermanagement:
• Brede inundatiegebieden
• Inundatiegebied grotendeels open en herkenbaar, maar met diffuse begrenzing (natuurlijke verhogingen in het 

landschap, gevormd door stroomruggen vormen de grens)
• Op enkele locaties bebouwd, zoals bij Nieuwegein en Gorinchem
• Karakteristieke inundatiesluizen 

Militaire werken:
• Forten op strategische posities langs de rivier 
• Herkenbare ensembles 
• Vestingdriehoek van Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren 
• Veelheid aan militaire objecten als kazematten en groepsschuilplaatsen markeren de hoofdverdedigingslijn
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C DYNAMIEK
11. LANDSCHAP VAN DE GROTE RIVIEREN
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

Huidige Functie:
• Rustig gebied 
• Agrarisch gebied, vooral grasland in de komgebieden, afwisselend grondgebruik op de stroomruggen (fruit- en 

boomteelt, akkerland en grasland)
• Bebouwing met name op de stroomruggen langs de rivieren
• Hier en daar is het oorspronkelijke inundatiegebied bebouwd geraakt (Gorinchem, Culemborg)
• Diverse grootschalige infrastructurele doorsnijdingen (waaronder de bundel A15-Betuwelijn)

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• Grotendeels laagdynamisch
• Rondom Gorinchem stedelijke uitbreiding (Hoog Dalem), verbreding A15, aanpassing knooppunt A15-Spijksesteeg, 

overnachtingsplaatsen binnenscheepvaart
• Waterveiligheidsopgaven langs de rivieren
• Toenemende recreatieve druk Vestingdriehoek Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein, Fort Vuren
• Planuitwerking van Molenkade 2 (Culemborg), lokale waterberging, mogelijk in combinatie met biomassateelt.
• Autonome ontwikkelingen als schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, stedelijke 

uitbreidingen, toenemende recreatieve druk vanuit de stad
• Diverse projecten ter verbetering/versterking/herstel/openstelling van de (objecten van) de NHW
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D KARAKTERISERING
11. LANDSCHAP VAN DE GROTE RIVIEREN
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

Verdediging gebaseerd op onderwaterzetting optimaal beleefbaar met karakteristieke fort ensembles 
rondom de rivieren
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E AANKNOPINGSPUNTEN
11. LANDSCHAP VAN DE GROTE RIVIEREN
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op behoud en 
herkenbaarheid van de fortenensembles, de Vesting-
driehoek, de Diefdijk en Nieuwe Zuiderlingedijk als 
duidelijk herkenbare hoofdweerstandslijn samen met 
het open inundatieveld, als complete en gave expressie 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als militair verde-
digingssysteem in het landschap. 

• Linie in het oorspronkelijk open landschap goed 
herkenbaar en beleefbaar houden

• Fortensembles als geheel beschouwen
• Contrast behouden / versterken tussen stad aan 

de binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en het 
open landschap en inundatiegebied aan de buiten-
zijde

• Contrast behouden /versterken tussen ‘droog’  
binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en ‘nat’ 
landschap aan de buitenzijde

• Verboden kringen openhouden en zichtlijnen vanaf 
de forten en vestingssteden behouden

• Relatie met accessen behouden
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F BESCHERMINGSREGIMES
11. LANDSCHAP VAN DE GROTE RIVIEREN

Uitleg van de beschermingsregimes en wat deze 
kunnen betekenen voor (de bescherming van) de 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie zie hoofdstuk VIII.

Beschermd 
stads- en dorps-
gezicht

(Nationaal) landschap 
rivierengebied

(Nationaal) landschap 
Groene Hart en agrarisch 
cultuurlandschap

Beschermd 
stads- en dorps-
gezicht

Beschermd 
stads- en dorps-
gezicht

Beschermd 
stads- en dorps-
gezicht
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

12 ZUIDELIJK ZEEKLEIGEBIED

kazemat (bron: Samantha Hoogewerf)
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A LANDSCHAP
12. ZUIDELIJK ZEEKLEIGEBIED

• Rivierengebied, overgang naar het zeekleilandschap
• Open en weids karakter
• Rationele blokverkaveling
• Aan de rand van het dynamisch rivieren gebied (Biesbosch, kreken en killen) 
• Verstedelijking langs de Waal/Merwede
• Veelal akkerland 
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

B KERNKWALITEITEN
12. ZUIDELIJK ZEEKLEIGEBIED

Strategisch Landschap:
• Hoofdverdedigingslijn deels herkenbaar als dijk
• Meerdere verdedigingslijnen aanwezig; WOI lijn en lijn ten noorden van de Waal / Boven Merwede; WOI-lijn niet 

duidelijk herkenbaar 
• Verboden kringen grotendeels open

Watermanagement:
• Inundatiegebied duidelijk herkenbaar als open agrarisch akkerland, geen duidelijke begrenzing (natuurlijke verho-

gingen in het landschap, gevormd door stroomruggen vormen de grens)
• Enkele karakteristieke inlaatsluizen

Militaire werken:
• Vestingdriehoek van Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren
• Forten op strategische posities aan de rivier en bij de accessen (dijkjes, kreken en killen)
• Dubbele rij vestingen en forten (Brakel, Poederoyen, Giessen) 
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C DYNAMIEK
12. ZUIDELIJK ZEEKLEIGEBIED

Huidige Functie:
• Rustig gebied, maar havenactiviteiten uit Rotterdam zijn wel voelbaar en stedelijke invloed vanuit Gorinchem en 

Werkendam 
• Agrarisch gebied, vooral akkerland; oostelijk deel glastuinbouwcomplexen en meer grasland 
• Bebouwing met name op de stroomruggen langs de rivieren
• Hier en daar is het oorspronkelijke inundatiegebied bebouwd geraakt (Werkendam, Woudrichem)
• Enkele grootschalige infrastructurele doorsnijdingen (met name bij Fort Altena)

Transformatie/te verwachten ontwikkelingen:
• Semihoogdynamisch
• Diverse uitbreidingen bedrijvigheid
• Verbreding snelweg A27
• Waterveiligheidsopgaven langs de rivieren
• Toenemende recreatieve druk Vestingdriehoek Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein, Fort Vuren
• Autonome ontwikkelingen als schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, stedelijke 

uitbreidingen, toenemende recreatieve druk vanuit de stad
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Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

D KARAKTERISERING
12. ZUIDELIJK ZEEKLEIGEBIED

Karakteristieke militaire werken en inundatiesluizen in een open agrarisch inundatielandschap (structuur minder 
herkenbaar)
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E AANKNOPINGSPUNTEN
12. ZUIDELIJK ZEEKLEIGEBIED

Aanknopingspunt begrenzing: inzetten op behoud en versterking van de samenhang en herkenbaarheid van het mi-
litaire systeem van de hoofdverdedigingslijnen (WOI en WOII), de fortenensembles, de Vestingdriehoek en het open 
inundatieveld. 

• Linie in het oorspronkelijk open landschap goed herkenbaar en beleefbaar houden en versterken
• Herkenbaarheid en zichtbaarheid van de aanwezigheid van hoofdverdedigingslijnen WOI en WOII versterken
• Fortensembles en Vestingdriehoek als geheel beschouwen
• Contrast behouden / versterken tussen stad aan de binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en het open land-

schap en inundatiegebied aan de buitenzijde
• Contrast behouden /versterken tussen ‘droog’  binnenzijde van de hoofdweerstandslijn en ‘nat’ landschap aan de 

buitenzijde
• Verboden kringen openhouden en zichtlijnen vanaf de forten en vestingssteden behouden
• Relatie met accessen behouden
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F BESCHERMINGSREGIMES
12. ZUIDELIJK ZEEKLEIGEBIED

Uitleg van de beschermingsregimes en wat deze kunnen betekenen voor (de bescherming van) de Stelling van Amsterdam 
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zie hoofdstuk VIII.

PRV Natuur en land-
schapsbeheer

Beschermd 
stads- en dorps-
gezicht



134

La
nd

sc
ha

pp
el

ijk
e 

an
al

ys
e 

en
 -k

ar
ak

te
ris

er
in

g 
Sv

A 
en

 N
HW

 |
 L

an
d-

id
 2

01
6

IX CONCLUSIE EN VERVOLG

Deze analyse zorgt voor de koppeling tussen de landschappelijke karakterisering en setting en de Uitzonderlijke Uni-
versele waarden van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De landschappelijke analyse geeft 
een beeld van de beide verdedigingslinies in het hedendaagse landschap. Met deze landschappelijke analyse en -karak-
terisering wordt tegemoetgekomen aan het advies van ICOMOS. De uitkomsten zijn inzetbaar voor de bepaling en de 
onderliggende argumentatie van de begrenzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de eventuele bufferzones van de 
Stelling en de Linie. Tevens vormt deze landschappelijke karakterisering de basis voor het nader op te stellen Strategisch 
Perspectief. De analyse is uitgevoerd aan de hand van drie lagen: de landschappelijke kenmerken, de ruimtelijke dyna-
miek en het relevante beleid. Door deze lagen te verbinden zijn de Stelling en de Linie in hun landschappelijke setting 
inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is enerzijds de samenhang van het geheel en anderzijds de karakterisering per deelgebied 
inzichtelijk gemaakt. 

Landschappelijke karakteristiek
De verdedigingslinies zijn aangelegd in reeds bestaande landschappen. Tussen de landschappen en de waterlinies be-
staat daarom een grote samenhang. Het landschap is zelfs uitgangspunt voor de werking van de linies. Als de linies niet 
in stelling zijn gebracht, zijn ze moeilijk te herkennen in het landschap. Het benutten van het onderliggende landschap 
heeft zo een dubbel effect: ze maken de linies technisch mogelijk én ze vergroten de militaire effectiviteit door voor 
camouflage te zorgen.
Op basis van de voorliggende landschappelijke analyse en -karakterisering kan geconcludeerd worden dat de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen als systeem goed herkenbaar en zichtbaar zijn in het typi-
sche Nederlandse (polder)landschap. De onderlinge samenhang tussen het landschap en het verdedigingssysteem staat 
buiten kijf. 

Kernkwaliteiten en elementen van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
De attributen zijn de structuren, elementen en objecten die samen uitdrukking geven aan de uitzonderlijke universele 
waarde (OUV) / kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De attributen van 
de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn onder te verdelen in elementen die horen bij het 
strategisch landschap, het watermanagementsysteem en de militaire werken. Voor zowel de Stelling van Amsterdam 
als de Nieuwe Hollandse Waterlinie geldt dat de veelheid aan objecten en elementen en de op veel plekken nog open 
inundatievlakken duidelijk zichtbaar zijn en er een duidelijke relatie is met het onderliggende landschap. 

Dynamiek: functie en drukte / rust
De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie beslaan een groot deel van Nederland; hierdoor ver-
schieten beide verdedigingslinies telkens van kleur. Sommige delen hebben een nadrukkelijk open en agrarisch karakter, 
waar andere delen vooral worden gedomineerd door stedelijk gebied. De ervaring van rust en ruimte of juist drukte en 
dynamiek wisselt dan ook nogal eens. Dit is van grote invloed van hoe men de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie beleeft. Met name in het westelijk en zuidwestelijk deel van de Stelling van Amsterdam, ter plaat-
se van de schakel van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en rondom Utrecht is sprake van 
relatief drukke gebieden met stedelijke functies en/of infrastructuur. In de overige gebieden beleeft men meer de rust 
van de verdedigingslinies. 

Dynamiek: transformatie en ontwikkelingen
Toekomstige ontwikkelingen en trends kunnen van grote invloed zijn op de (beleving van) Stelling van Amsterdam en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. We kunnen laagdynamische en hoogdynamische gebieden onderscheiden. In laagdynami-
sche gebieden zijn weinig grote ontwikkelingen te verwachten, de verschijningsvorm van de verdedigingslinie is stabiel 
en wordt niet direct bedreigd. In hoogdynamische gebieden speelt meer en kunnen de Stelling van Amsterdam en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie meer onder druk komen te staan. 



135

Land-id 2016 | Landschappelijke analyse en -karakterisering SvA en NHW

De conclusie, op basis van de dynamiek gevormd door huidige functies en door toekomstige ontwikkelingen, is dat de 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie vooral in de meer stedelijke gebieden onder druk staan, 
zoals bij Utrecht, de westelijke duinrand, de Aalsmeerregio, de Haarlemmermeerpolder en de vestingdriehoek Naar-
den-Muiden-Weesp. 

Karakterisering
Op basis van het landschap, het verdedigingssysteem en het dynamische karakter (stedelijke functies) zijn de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie onder te verdelen in een aantal deelgebieden. Elk deelgebied heeft 
duidelijk een eigen karakter en is op de een of andere wijze uniek en/ of afwijkend ten opzichte van de naastgelegen ge-
bieden. Dit biedt handvatten voor de wijze waarop men omgaat met de Stelling van Amsterdam of de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in het betreffende gebied.

Aanknopingspunten voor begrenzing
De karakterisering, gebaseerd op de landschappelijke typering, de aanwezige functies en te verwachten ontwikkelingen 
en het systeem van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, biedt aanknopingspunten voor de 
begrenzing van de SvA en NHW. Deze aanknopingspunten voor de begrenzing zijn per deelgebied aangegeven en ze 
geven de richting aan wat zoveel mogelijk behouden, dan wel versterkt, dient te worden. Het gaat hierbij om het herken-
baar houden en het versterken van de beleefbaarheid van het systeem van de Stelling en de Linie als geheel. 

Beschermingsregimes
Zowel het gebied van de Stelling als de Linie worden voor een belangrijk deel omgeven door landelijk gebied waar een 
regime geldt dat aansluit bij de doelstellingen van de bescherming van de Stelling en de Linie. Het betreft een regime 
waar grootschalige transformaties worden tegengegaan en waar rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten van 
het landschap: veelal openheid. Voor grootschalige transformaties geldt het bestaande Nederlandse afwegingskader, 
waarbij alle belangen (waaronder de cultuurhistorische waarde van de Stelling en de Linie) integraal worden afgewogen. 
De conclusie is dan ook dat het huidige beleid, vooral ten aanzien van landschap, veel mogelijkheden biedt om op aan 
te haken ter bescherming van de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Conclusie en vervolg
Doordat het gehele verdedigingssysteem een groot deel van Nederland beslaat en daarmee verschillende landschapstypes 
doorsnijdt, zijn er verschillende deelgebieden te onderscheiden met elk een eigen karakter. Dit karakter wordt enerzijds 
bepaald door het onderliggende landschap en anderzijds door de aanwezige (stedelijke) dynamiek. 
Voor elk deelgebied gelden specifieke aanknopingspunten en kunnen in het strategisch perspectief en de bepaling van 
de begrenzing specifieke keuzes gemaakt worden. Anderzijds moeten, om het continue karakter van de beide verdedi-
gingslinies in stand en herkenbaar te houden, de deelgebieden ook in onderlinge samenhang beschouwd worden. Zo 
krijgt een deelgebied met een nog goed afleesbaar, gaaf landschap en systeem meer waarde toegekend, wanneer men 
deze beschouwt in relatie tot de minder gave gebieden binnen de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterli-
nie. Voor de minder gave gebieden geldt dat men zorgvuldig om moet gaan met wat er nog aanwezig is aan elementen, 
beleving en herkenbaarheid van de beide verdedigingslinies.

In deze landschappelijke analyse en –karakterisering worden op hoofdlijnen de kansen en richtingen aangegeven voor 
de (versterking van de) Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze levert de bouwstenen voor het 
hierna op te stellen Strategisch Perspectief en kan door de betrokken overheden gebruikt worden bij de bepaling van de 
begrenzing van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het Strategisch Linieperspectief moet richting geven aan de toekomstige ontwikkeling van de Stelling van Amsterdam en 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen. Beoogd wordt een gezamenlijk perspectief te ontwikkelen, dat op strategisch 
niveau invulling geeft aan ambities voor versterking en de aanpak voor een duurzame instandhouding van het gebied in 
een dynamische omgeving. Het perspectief moet een belangrijke basis gaan vormen voor het overkoepelende manage-
mentplan en de achterliggende uitvoeringsprogramma’s. 
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LEGENDA’S
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Land-id 
definitief
8 augustus 2016
20160311



STAKEHOLDER INFORMATION 

 

LTO Noord,  

LTO Noord is the agricultural trade association in the nine provinces over the Meuse. The 
organisation is working to strengthen the economic and social positions of its members, farmers and 
horticulturists. It does this by creating or maintaining room for agricultural entrepreneurs. The space 
to do business, strengthening entrepreneurship and market positions and working on the image 
require a strong representation of collective interests.  

From the very beginning, LTO Noord has been involved in the planning process of the A8-A9 
connection, and a member of the A8-A9 sounding board group. It has always been in favour of the 
Zero-Plus Alternative; however, in 2016, when the Provincial Executive of the Province of North 
Holland initially opted for the development of the Zero-Plus Alternative and the Heemskerk 
Alternative, it strongly urged for the inclusion of the Golf Course Alternative. Although LTO Noord is 
not in favour of the Golf Course Alternative, it has stated in, among other places, the Agricultural 
Impact Statement that the Heemskerk Alternative is more harmful to farmers in the area than the 
Golf Course Alternative.  

Both are  and representatives of LTO Noord in the A8-A9 advisory group. 

 
Busch en Dam neighbourhood unit,  

Busch en Dam neighbourhood unit is an interest group of residents living in the open part of the plan 
area. This concerns scattered homes outside the built-up area along some polder roads in the area. 
The basic attitude of this interest group is that they do not want any changes in their immediate 
surroundings, which, in their view, affects the unique rural character. In this context, they use every 
available argument against the construction of a new connection. One of the residents  

 
, constantly points to the importance of the defence line and the deterioration 

that will occur if the Province continues its plans with one of the two new connections (namely the 
Golf Course Alternative and the Heemskerk Alternative).  

The Busch en Dam neighbourhood unit is in favour of the Zero-Plus Alternative and against the other 
two alternatives. is a member of the A8-A9 advisory group. 

 
VNO-NCW West,  

VNO-NCW West is the regional association of employers' organisation VNO-NCW (Confederation of 
Netherlands Industry and Employers) and represents the interests of the business community on 
behalf of and in cooperation with the affiliated companies and industry associations.  

The business community benefits from a reliable road network that provides efficient and 
sustainable connections. The activities in the manufacturing and wholesale industries in the region 
are large-scale. The tourism facilities from cultural heritage to green and beach also result in traffic 
flows. The A8-A9 connection has been a very desirable connection for decades, which should create 
a more robust road network for the many traffic movements (of the entrepreneur, customers, 
consumers, staff). The current road network is heavily loaded and has no residual capacity. The 
provincial non-motorways cannot handle the traffic adequately. This results in many lost vehicle 
hours and limited road network robustness. This situation does not benefit the business climate, 



although there are many opportunities for entrepreneurs as well as jobs (for both higher and lower 
educated people), especially in the IJmond and the Zaanstad regions.  

VNO-NCW West is in favour of the Golf Course Alternative. The Golf Course Alternative provides the 
highest return on social benefits and costs. The Zero-Plus Alternative does not solve enough both in 
terms of accessibility and quality of life. 

Finally, VNO-NCW West calls for making a decision on a final preferred alternative. The process has 
been very long and extensive with numerous consultations and research. The time to make a choice 
and invest in the road network of North Holland is now. The National Market and Capacity Analysis 
(NMCA), which identifies potential accessibility plans in the long term (2040), also shows that doing 
nothing is not an option. 

 is a member of the A8-A9 advisory group,   

 
Platform Krommenie/Working Group Traffic Krommenie,  

This interest group of residents and stakeholders, living in Krommenie, has for a long time been 
calling attention to the negative effects the daily traffic flows through the built-up area of 
Krommenie have on the residential centre of Krommenie. The provincial road N203 is the current 
connection between the A8 and A9 motorways. The traffic load on the road, with a lot of traffic and 
relatively heavy freight traffic, is excessive, especially during rush hour. The road forms a barrier in 
the urban landscape and has a number of hot spots where road safety is compromised. In addition to 
traffic flow problems, which also have an adverse effect on the local residents (people cannot leave 
the village), this comprises a serious problem in terms of quality of life that has been calling for a 
solution since the seventies. This concerns the problem of particulate matter and noise nuisance.  

From the beginning, the Platform has expressed reservations about the plans to optimise the existing 
connection (Zero-Plus Alternative). They now consider the elaborated Zero-Plus Alternative to be 
undesirable. It does not result in the positive environmental effects desired by the village 
community. The Platform is in favour of the other two alternatives. 

 . The Platform Krommenie is a member of the advisory group. 

 

ICOMOS Netherlands, . 

  
.  was in the past involved with the nomination of the 

Defence Line of Amsterdam as a world heritage site.  
 

 He is involved in a lot of 
(international) projects and has published a lot of articles.  

 
 



Costs alternatives link road A8-A9 

 

 

De total costs of the alternatives: 

- Zero plus alternative  € 230 million 

- Heemskerk alternative  € 468-504 million 

- Golf course alternative  € 288-324 million 

 

The total costs above for the Heemskerk and Golf course alternative are including: 

- Costs outplacing service stations A9: € 23-59 million; 

- Costs for downgrading existing road (N203) in Krommenie: € 6,9 million. 

 

 



Considerations alternatives 4 and 7 

On 6 and 7 October, the ICOMOS mission concerning the A8-A9 in the Defence Line of 

Amsterdam has taken place. At the end of the mission, the representative of ICOMOS asked a 

number of questions about the alternatives 4 and 7. These alternatives were dropped at an earlier 

stage. The arguments why they were dropped are described here. 

 

Alternative 4 ‘around the golf course' 

Alternative 4 is the alternative that runs 'around the golf course'. The underlying idea is that the 

golf course can remain at its current location in this alternative.  

 

This alternative was examined in the first phase of the Environmental Impact Assessment and has 

also been the subject of study in the Heritage Impact Assessment (HIA) from 2015. The HIA 

showed that the optimized alternative 4, combined with the train depot, had the biggest impact 

on the Outstanding Universal Values of the Defence Line of Amsterdam. The HIA concludes on 

this: 

 

Combination 4: alternative 4 Link A8-A9 in combination with the train depot 

In the fourth combination, the two projects [A8-A9 and train depot] are closer to each other. 

Alternative 4 is situated between Fort Veldhuis and Fort Aan den Ham and runs mainly through 

the prohibited circle of Fort Veldhuis. The characteristic polder landscape, which served 

inundation purposes (Inundation basin), is affected in two places. The effect on the integrity and 

the authenticity of the prohibited circles and the inundation landscape is great. The interventions 

are at a distance of approximately 1500 metres from each other and can be seen simultaneously 

from several points. The combined effect is bigger than that of the two projects separately. 

Conclusion: in combination with each other, the projects have a major effect on the Outstanding 

Universal Value of the World Heritage. 

 

In the technical review of ICOMOS from November 2015, ICOMOS says the following about the 

HIA: 

 

The HIA is undoubtedly well done in technical terms and it offers a good example of the 

implementation of the ICOMOS recommendations for studying Outstanding Universal Value and 

integrity-authenticity, with a real effort to propose a large number of possible solutions. Each 

alternative is correctly documented in technical terms and possible impacts on Outstanding 

Universal Value including integrity and authenticity aspects. Combined impacts with the Train 

Depot project have also properly been studied and a conclusion providing the degree of effect of 

the different possibilities appears well established. It also shows important efforts towards 

technical solutions aiming to minimize visual impacts (tunnel, partial underground solutions, 

dikes or line of trees, etc.). ICOMOS notes with satisfaction the State Party’s efforts to try to 

design adapted solutions to maintain and to express all the dimensions of the property’s 

Outstanding Universal Value. 

 

The results of the HIA are endorsed by ICOMOS. An important signal for the Province of North 

Holland, since it confirms that alternative 4 has a bigger impact on the Outstanding Universal 

Values of the Defence Line of Amsterdam than the alternatives 3 (Golf Course) and 5 

(Heemskerk). 

 

Moreover, the first phase of the Environmental Impact Assessment shows that alternative 4 scores 

significantly worse on agriculture than alternative 3. This has to do with the openings through 

'house plots,' openings through the plot structure, opportunities for agriculture and effects on 

business operations.  

 

For the Province, these were the two main arguments for not further investigating alternative 4. 

 

Alternative 7 

Alternative 7 runs largely outside the Defence Line of Amsterdam as a bypass around the 

Saendelft residential area. With regard to this alternative, ICOMOS said in 2015: 

Technically speaking, following examination of the HIA, alternative n°7 looks like the least 

impacting solution on the property’s landscape values. 

 

It was concluded in the first phase of the Environmental Impact Assessment (2016) that 

alternative 7 has more limited objectives than the alternatives 3, 4 and 5 and is relatively 



expensive. In addition, alternative 7 has the worst SCBA ratio of all alternatives. Reason for the 

Province of North Holland not to elaborate this alternative. 

 

In the 2
nd

 phase of the planning study, it was examined whether the weighing made in 2016 is 

still valid according to current insights (2017). The consultancy firm (Antea) concluded as follows: 

 

As regards alternative 7, just as alternative 6, it has limited objectives to be achieved and is 

relatively expensive. The main advantage of this alternative is that, according to the design in 

phase 1, it does not touch on the Defence Line of Amsterdam. To take account of the railway and 

urban area in Krommenie, a design has been included that meets the minimum requirements for 

a 50 km/hour road at the junction, some aspects of which have yet to be worked out. Some 

concessions are thus made to the safe road design, and it cannot be excluded that the Defence 

Line of Amsterdam will still be touched on in the elaboration of this alternative. It may also be 

necessary to take measures to minimise the noise pollution affecting the new residential area of 

Kreekrijk. With alternative 7, it is in principle possible to include the Saendelft junction (as 

included in the Golf Course and Heemskerk alternatives) in the route. 

 

A control run with the traffic model VENOM 2016 shows that alternative 7 contributes much less 

to the accessibility of the region than the Heemskerk and Golf Course alternatives, and even 

clearly less than the Zero-Plus alternative. This alternative therefore has no prospect of achieving 

the objectives to be achieved compared with the Heemskerk and Golf Course alternatives. Because 

the alternative is similar to the elaborated Zero Plus alternative in terms of cost and has a more 

limited range of objectives and also causes (environmental) inconvenience because a new route is 

realised, alternative 7 offers no clear added value over and above the Zero Plus alternative. 

 

Alternative 7 can be characterised as a (drastic and costly) measure for solving the local problem 

of accessibility and the living environment caused by the existing N203 through Krommenie-

Assendelft, with a limited added value for accessibility on a somewhat bigger scale. However, this 

comparison between the Zero Plus alternative and alternative 7 was also made during the 

considerations in the previous phase of the planning study. The latest traffic data do not shed a 

fundamentally new light on this comparison.  

 

The above shows that there are no grounds for reconsidering the already rejected alternatives 

again in the second phase of the planning study. 



Van:
Aan:
Onderwerp: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam:
Datum: donderdag 5 oktober 2017 13:10:00
Bijlagen: 0.1 Programme ICOMOS Advisory Mission English_final.docx

0.2 Road-map ICOMOS Advisory Mission 20171006.pdf
image001.jpg

Dear ,
 
I hereby forward the email  send last week with the programme of the Advisory
Mission to the Defence Line of Amsterdam.

 
Kind regards, 
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 26 september 2017 17:44
Aan: 
CC: '

Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam:
 
Dear ,
 
I hereby have the pleasure to send you the revised programme of the ICOMOS Advisory
Mission to the Defence Line of Amsterdam on October 6 and 7 2017.The programme has
been adjusted as requested, besides one introductory presentation. A road map of the bus
tour has also been included.
 
All other information will be send in shifts via WeTransfer and includes all relevant
information exchange between the State Party and ICOMOS in 2009/2010, 2015 and 2017.
Also information on the stakeholder involvement will be provided separately, as is a mp4
introductory movie of the Defence Line.
 
The English version of the Environmental Impact Assessment (EIA) can be downloaded via
https://we.tl/cUVvaFseAY within 7 days!
 

 
With kind regards // Met vriendelijke groet,

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................

https://we.tl/cUVvaFseAY
http://www.cultureelerfgoed.nl/

Programme of the ICOMOS Advisory Mission to the Defence Line of Amsterdam, 

6 and 7 October 2017 

 



Participants of the advisory mission:

· Ms. Ana Luengo (ICOMOS International; 6 and 7 October);

· Ms. Elisabeth Post, Provincial Executive for Traffic, Transport and Finance, Province of Noord-Holland (6 October);

· Ms. Johanna Geldhof, Provincial Executive for Spatial Planning, Housing and the Defence Line of Amsterdam, Province of Noord-Holland (6 and 7 October);

· Mr. Pieter-Jan Labrijn, project manager A8-A9  Link Road, Province of Noord-Holland (6 and 7 October);

· Ms. Nanette van Goor, site manager Defence Line of Amsterdam, Province of Noord-Holland (6 and 7 October);

· Mr. Vincent Evers (member of the project team A8-A9 Link Road, Province of Noord-Holland (6 and 7 October);

· Mr. Hans van Helden, landscape architect, Province of Noord-Holland (6 October afternoon);

· Mr. Stijn Koole, landscape architect, Bosch Slabbers landscape architects (6 October);



· Mr. Daan Zandbelt, State Advisor for the Environment (6 October afternoon);

· Mr. Dré van Marrewijk, national focal point for World Heritage, Cultural Heritage Agency  of the Netherlands (6 and 7 October);

· Mr. Leonard de Wit, head Advisory Department, Cultural Heritage Agency of the Netherlands (chair; 

6 and 7 October).



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Thursday, October 5th 2017, afternoon:

Ms. Luengo arrives by train at Schiphol International Airport  train station. She will meet Nanette van Goor at the station, who will accompany Ms. Luengo to her hotel in Haarlem (location: Carlton Square Hotel, Baan 23 Haarlem).

No evening programme.



Friday, October 6th 2017:

09.45 : Ms. Luengo will be picked up by Nanette van Goor at the hotel. Together they walk (5 minutes) to the Provincial Government building. Location: Dreef 3, Haarlem.



10.00 : Meet and greet at the Provincial Government building with the participants of the site visit.



10.15 : Welcome and introduction to the Advisory Mission’s programme.



10.30 -11.00 : Presentation of the World Heritage property of the Defence Line of Amsterdam and its management. 



11.00-14.30 : Bus tour and visit of the locations of the proposed A8-A9 Link Road alternatives, including lunch.



15.00 -18.00 : Two presentations on the A8-A9 Link Road project and the design studies of road alternatives, followed by clarifying questions and discussion.



18.00 : Drinks with fingerfood.

No evening programme.



Overnight at the Carlton Square Hotel in Haarlem.



Saturday the 7th of October 2017

10.00-11.30 : Talks with five stakeholders, representatives of civil society and involved in the process of the A8-A9 Link Road project. Location: Provincial Government Building, Dreef 3, Haarlem.



11.30 -12.30 : Wrap-up of the Advisory Mission: conclusions, remaining questions, further information to be provided, other agreements.



 12.30 -14.00 : lunch



14.00 : End of the Advisory Mission.





Late afternoon: a taxi will bring Ms. Luengo to Schiphol International Airport for her flight back to Madrid.




Stop 1


Stop 2


Stop 5:
Fort Veldhuis Stop 3


Stop 4








AF_151125EmailbannerStichting_def

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 26 september 2017 16:29
Aan: 
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam: contract and draft programme
 
Dear ,
 

We have just spoken with . She has suggested that on Friday 6th October, she visits the
locations of the proposed A8/A9 Link Road alternatives in the morning instead, followed by the three
presentations in the afternoon:
10:30 – 13:30 : Visit of the locations of the proposed A8/A9 Link Road alternatives and tour by bus.
13.00 : lunch
14:00 -17.00 : Three presentations on the World Heritage property of the Defence Line of Amsterdam, the A8-A9 Link
Road project and the design studies of road alternatives, followed by clarifying questions and discussion.
 
This way, she will be able to see the visual impact of the alternatives better than she can deduce from
the paper documents already provided and will be able to prepare more constructive questions
before the presentations take place.
 
Please could you let us know whether this would be possible?
We look forward to your response.
 
Kind regards,

 



Programme of the ICOMOS Advisory Mission to the Defence Line of Amsterdam,  
6 and 7 October 2017  
  
 
Participants of the advisory mission: 
-  (ICOMOS International; 6 and 7 October); 
- Ms. Elisabeth Post, Provincial Executive for Traffic, Transport and Finance, Province of Noord-Holland (6 

October); 
- Ms. Johanna Geldhof, Provincial Executive for Spatial Planning, Housing and the Defence Line of 

Amsterdam, Province of Noord-Holland (6 and 7 October); 
- , , Province of Noord-Holland (6 and 7 October); 
- , Province of Noord-Holland (6 and 7 

October); 
- , Province of Noord-Holland (6 and 7 

October); 
- , Province of Noord-Holland (6 October afternoon); 
- , Bosch Slabbers landscape architects (6 October); 

 
- , State Advisor for the Environment (6 October afternoon); 
- , Cultural Heritage Agency  of the 

Netherlands (6 and 7 October); 
- , Cultural Heritage Agency of the Netherlands (chair;  

6 and 7 October). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Thursday, October 5th 2017, afternoon: 

 

 

 

No evening programme. 

 

Friday, October 6th 2017: 

09.45 :  will be picked up by  at the hotel.  

 

 

10.00 : Meet and greet at the Provincial Government building with the participants of the site visit. 

 

10.15 : Welcome and introduction to the Advisory Mission’s programme. 
 
10.30 -11.00 : Presentation of the World Heritage property of the Defence Line of Amsterdam and its 
management.  
 
11.00-14.30 : Bus tour and visit of the locations of the proposed A8-A9 Link Road alternatives, including lunch. 
 
15.00 -18.00 : Two presentations on the A8-A9 Link Road project and the design studies of road alternatives, 
followed by clarifying questions and discussion. 
 
18.00 : Drinks with fingerfood. 
No evening programme. 
 
Overnight at the Carlton Square Hotel in Haarlem. 
 



Saturday the 7th of October 2017 
10.00-11.30 : Talks with five stakeholders, representatives of civil society and involved in the process of the A8-
A9 Link Road project. Location: Provincial Government Building, Dreef 3, Haarlem. 
 
11.30 -12.30 : Wrap-up of the Advisory Mission: conclusions, remaining questions, further information to be 
provided, other agreements. 
 
 12.30 -14.00 : lunch 
 
14.00 : End of the Advisory Mission. 
 
 

 



Stop 1

Stop 2

Stop 5:
Fort Veldhuis Stop 3

Stop 4



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: additional information about the A8-A9 link road/Defence Line of Amsterdam
Datum: zaterdag 7 oktober 2017 16:37:43
Bijlagen: image003.png

image004.jpg

Dear  (dear all),

As we agree upon at the wrap-up at The Advisory Mission, we will provide you with some more
information about the A8-A9 link road and the world heritage site the Defence Line of
Amsterdam.
As I have listed, we will send you the following information:

1. The three presentations held at the Advisory Mission;
2. The designbooks of the three road-alternatives in PDF (3 designbooks);
3. An explanation of why the junction of the Golf Course alternative with the motorway A9

on groundlevel is not possible;
4. An explanation of our spatial policy on agricultural buildings/extensions and the system of

supervision on the quality of building within the provincie of North Holland;
5. A map with all the zoning-plans within the area of the A8-A9 link road/Defence Line of

Amsterdam (DLA), with an explanation in English;
6. Some screenshots of the map with the spatial regulations in the area A8-A9/DLA, with a

brief explanation in English (the map with f.i. the flightzones of Schiphol Airport);
7. A screenshot of the historical map (1914) of the Defence Line of Amsterdam for the

examined area. On that map you can f.i. see the original pattern of the landscape, where
nowadays the Golf Course is laid out;

8. A map with the boundaries of the DLA in the examined area and indicated which parts of
the DLA in this area where a part of the Minor Boundary Modification;

9. A map with all the transformations (or planned transformations) in the examined area
between 1996 and today (f.i. the Golf Course, the traindepot etc.);

10. A map with the broader mobility-structure around Amsterdam (also south of
Amsterdam);

11. The translation of the advice of the National Advisory Body on landscape and
environmental issues;

12. The Landscape Analysis made for the Defence Line of Amsterdam en the New Dutch
Waterline (in Dutch). This Landscape Analysis will be also part of the Significant Boundary
Modification Dossier;

13. A list with the names and backgrounds of the stakeholders you spoke with;
14. An overview of the costs of the three road alternatives (including the expected costs for

an (spatial) reconstruction of the existing situation around Krommenie/Assendelft).
As agreed upon this morning, we will provide you with the information listed above within the
coming week (at least on Friday the 13th of October).
We will send the information to you by email or by WeTransfer.
For now I hope to hear from you, if the list is complete.
Please let me know if you’re missing something or if you have forgotten to ask for other
information you need to make your report.
Of course you can at all times contact us, if you’re missing information or have further questions
about the provided information.
Once again, I want to thank you very much for your time, expertise and knowledge at the





Adivory Mission. We stay in contact.
Best regards, 

 

directie Beleid/sector Integrale Opgaven en Transities

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

Postbus 3007 2001 DA Haarlem

www.noord-holland.nl

Beschrijving: Beschrijving: Stelling_Logo_FC

http://www.noord-holland.nl/


Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:  je bestanden gestuurd via WeTransfer
Datum: vrijdag 29 september 2017 09:55:00
Bijlagen: image001.png

Dear 
 
And hereby another WeTransfer link to two topographical maps concerning the mobility strategy around Amsterdam.
 
Kind regards, 
 

Van: WeTransfer [mailto:noreply@wetransfer.com] 
Verzonden: vrijdag 29 september 2017 9:35
Aan: 
Onderwerp: heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer
 

These
files
will be
deleted
on
2017-
10-06

 

 

noord-holland.nl 
heeft je bestanden gestuurd

2 bestanden, in totaal 19,8 MB ・ Wordt verwijderd op 6 oktober 2017

Download je bestanden

bijgaand twee topografische kaarten. 
 

groet, 

 

Download link 
https://wetransfer.com/downloads/c3cbf74838e9f34ed8fe7b26853d3cfc20
170929073444/0d1585ce2170159381d4b536e54b120020170929073444/67f
546

2 bestanden 
4.1 2-7 II.png 
3.2.png

 

Voeg noreply@wetransfer.com toe aan je contactpersonen om onze e-mails goed te ontvangen.

Haal meer uit WeTransfer met Plus

Over WeTransfer   ・   Help   ・   Algemene voorwaarden

                                                           

 

https://wetransfer.com/downloads/c3cbf74838e9f34ed8fe7b26853d3cfc20170929073444/0d1585ce2170159381d4b536e54b120020170929073444/67f546
https://wetransfer.com/downloads/c3cbf74838e9f34ed8fe7b26853d3cfc20170929073444/0d1585ce2170159381d4b536e54b120020170929073444/67f546
https://wetransfer.com/downloads/c3cbf74838e9f34ed8fe7b26853d3cfc20170929073444/0d1585ce2170159381d4b536e54b120020170929073444/67f546
mailto:noreply@wetransfer.com
https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=Add%20Us%20To%20Your%20Contacts%20Link&utm_source=notify_recipient_email
https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email
https://wetransfer.com/about?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=about_link&utm_source=notify_recipient_email
https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=Footer%20Help%20Link&utm_source=notify_recipient_email
https://wetransfer.com/legal/terms?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=legal_link&utm_source=notify_recipient_email
https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=logo&utm_source=notify_recipient_email



Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Datum: vrijdag 22 december 2017 16:04:17

Dear ,
This is to thank you for the queries you have put to ICOMOS regarding the report of the advisory mission.
With reference to the options which could be explored, the advisory mission report “concludes that at the current time, there is no alternative that can be
supported”. It did not consider that there were any modifications that could be made to the current options to make them feasible.
Indeed the Mission states that ICOMOS in earlier Technical Reviews reviewed the seven preliminary options and the Mission agreed with the previous
selection process. Therefore, the Mission report suggested “other options” rather than “other design options” as it considered that none of the current
options, or modifications to these, were feasible.
The State Party envisages that a solution for the A8-A9 link resides in a depressed road. However, the mission did not consider that any existing options, or
modifications to these options, could be supported at the current time. Further work is needed to explore other options.
With reference to the connection to A9, the State Party notes that any depressed connection would impact on the outstanding universal value of the World
Heritage property. However, it would be ready to explore a solution for a depressed connection in relation to the Gulf course alternative by compensating
the degradation by recovery measures to the landscape. The mission did not consider that any options, or modifications to these options, could be
supported at the current time (see above).
Hoping the above is useful in clarifying points from the advisory mission report, we remain at your disposal to discuss this further.
I take the opportunity to send all my Best Wishes for the New Year
Regina

De :  
Envoyé : lundi 11 décembre 2017 16:40
À : 
Cc :

Objet : RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam

Dear 

On behalf of the vice-governors of the Province of Noord-Holland, we would like to thank you for sending us the ICOMOS Advisory Mission

Report on the Defence Line of Amsterdam, which we received on 9 November 2017.
We are grateful that you have put so much effort into composing this solid report. We intend to take your proposals into account as much as
possible in our further planning procedures.
As ICOMOS believes that two of the proposed alternatives for the A8-A9 Link Road (the Heemskerk and Golf Course alternatives) will impact the
OUV of the World Heritage property, we will now investigate possible new options. The State Advisor for the Environment has offered to assist
us with exploring the options through an integrated landscape approach. Your recommendations with respect to the enhancement of
landscape qualities will be part of that wider approach.
In that regard we have a few remaining questions about your Advisory Misson Report, and we hope that you can clarify these at your earliest
convenience, but preferably by Thursday 11 January 2018.
Exploring options
The Mission Report concludes that none of the alternatives is supportable as currently presented. It recommends undertaking further work to
identify other options that might satisfy the three main parameters: protection of OUV, quality of life of residents, and mobility.
The Mission Report also states that it has reviewed the seven preliminary options and agrees with the previous selection process. This means
that the earlier alternatives studied have been ruled out.
Earlier studies also considered entirely different solutions, for example situated north of the village of Krommenie. These alternatives would
also impact the openness of the landscape and the OUV of the Defence Line of Amsterdam and would not alleviate traffic congestion on the
existing road network in the villages of Assendelft and Krommenie. They are not realistic alternatives, in other words.

1) Our conclusion is that you are advising us to explore design options of the existing alternatives. Do you agree with this conclusion?
Depressed road
ICOMOS concludes in its report that the existing Golf Course and Heemskerk designs would have a negative impact on the OUV of the Defence
Line of Amsterdam and are therefore unacceptable. You recommend undertaking further work to identify other options that might satisfy the
three main parameters: protection of OUV, improvement of quality of life of residents and improvement of mobility. Your advice stresses that
the experience of openness of the landscape of the DLA must be emphasised and strengthened.

2) Our conclusion is that ICOMOS is seeking a solution for the A8-A9 link road in a depressed road. Do you agree with this conclusion?
Connection to A9
From the point of view of traffic safety (sight lines) and design requirements (curve radius), it will, in all probability, not be possible to construct
a depressed connection with on- and off-ramps to the A9, without impacting the OUV of the Defence Line of Amsterdam. This was discussed
with the ICOMOS expert during the advisory mission. A depressed connection will also be visible in close proximity to the A9 owing to the
necessary connection to the A9 at ground level. In the Golf Course alternative the depressed connection will harm the Defence Line at Sint
Aagtendijk. In this case the OUV of the Defence Line of Amsterdam will in all probability be impacted, even though it will be less harmful than
the current designs.

3) We would like to know whether exploring this solution is acceptable to ICOMOS, particularly if a probable minor degradation of the OUV
caused by this solution is compensated by recovery measures to the quality and openness of the landscape in this section of the DLA.

We will also consider your suggestion to develop more detailed strategic approaches to the property as a whole and its wider setting,
particularly in relation to infrastructure, with an amended version of the management plan for the DLA and with the nomination of a significant
boundary modification. Your suggestion to examine the possibility of a buffer zone will be part of the significant boundary modification that will
be brought forward in January 2019 at the latest.
We look forward to your response.
Wishing you already a Merry Christmas and a Prosperous New Year,
Cordialement // Kind regards // Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl

..................................................................................
AF_151125EmailbannerStichting_def

Van:  
Verzonden: donderdag 9 november 2017 18:06
Aan: 
CC:
Onderwerp: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear 
Please find attached the report of the ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam:
https://www.dropbox.com/s/ts3jvpla3eol3la/ICOMOS%20Advisory%20Mission%20report_Defence%20Line%20of%20Amsterdam%20Oct%202017.pdf?
dl=0

We remain at your disposal to respond eventual queries.
Best regards

ICOMOS
International Council on Monuments and Sites
Conseil international des Monuments et des Sites
11 rue du Séminaire de Conflans
94 220 Charenton-le-Pont
France

www.icomos.org

http://www.cultureelerfgoed.nl/
https://www.dropbox.com/s/ts3jvpla3eol3la/ICOMOS%20Advisory%20Mission%20report_Defence%20Line%20of%20Amsterdam%20Oct%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ts3jvpla3eol3la/ICOMOS%20Advisory%20Mission%20report_Defence%20Line%20of%20Amsterdam%20Oct%202017.pdf?dl=0
http://www.icomos.org/


Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: additional information about the A8-A9 link road/Defence Line of Amsterdam
Datum: zaterdag 7 oktober 2017 17:38:10

Thank you, , for the very good summary of the points. It is fine with me.

Kindest regards, 

El 7 oct 2017, a las 16:37, 
Holland.nl> escribió:

Dear  (dear all),

As we agree upon at the wrap-up at The Advisory Mission, we will provide you with
some more information about the A8-A9 link road and the world heritage site the
Defence Line of Amsterdam.
As I have listed, we will send you the following information:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->The three presentations held at the
Advisory Mission;

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->The designbooks of the three road-
alternatives in PDF (3 designbooks);

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->An explanation of why the junction of the
Golf Course alternative with the motorway A9 on groundlevel is not
possible;

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->An explanation of our spatial policy on
agricultural buildings/extensions and the system of supervision on the
quality of building within the provincie of North Holland;

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->A map with all the zoning-plans within the
area of the A8-A9 link road/Defence Line of Amsterdam (DLA), with an
explanation in English;

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Some screenshots of the map with the
spatial regulations in the area A8-A9/DLA, with a brief explanation in
English (the map with f.i. the flightzones of Schiphol Airport);

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->A screenshot of the historical map (1914)
of the Defence Line of Amsterdam for the examined area. On that map you
can f.i. see the original pattern of the landscape, where nowadays the Golf
Course is laid out;

<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->A map with the boundaries of the DLA in
the examined area and indicated which parts of the DLA in this area where
a part of the Minor Boundary Modification;

<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->A map with all the transformations (or
planned transformations) in the examined area between 1996 and today
(f.i. the Golf Course, the traindepot etc.);

mailto:GOORN@Noord-Holland.nl


<!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->A map with the broader mobility-
structure around Amsterdam (also south of Amsterdam);

<!--[if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->The translation of the advice of the
National Advisory Body on landscape and environmental issues;

<!--[if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->The Landscape Analysis made for the
Defence Line of Amsterdam en the New Dutch Waterline (in Dutch). This
Landscape Analysis will be also part of the Significant Boundary
Modification Dossier;

<!--[if !supportLists]-->13. <!--[endif]-->A list with the names and backgrounds
of the stakeholders you spoke with;

<!--[if !supportLists]-->14. <!--[endif]-->An overview of the costs of the three
road alternatives (including the expected costs for an (spatial)
reconstruction of the existing situation around Krommenie/Assendelft).

As agreed upon this morning, we will provide you with the information listed above
within the coming week (at least on Friday the 13th of October).
We will send the information to you by email or by WeTransfer.
For now I hope to hear from you, if the list is complete.
Please let me know if you’re missing something or if you have forgotten to ask for
other information you need to make your report.
Of course you can at all times contact us, if you’re missing information or have
further questions about the provided information.
Once again, I want to thank you very much for your time, expertise and knowledge
at the Adivory Mission. We stay in contact.
Best regards, 

 

directie Beleid/sector Integrale Opgaven en Transities

Houtplein 33 2012 DE Haarlem
Postbus 3007 2001 DA Haarlem

www.noord-holland.nl

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

http://www.noord-holland.nl/


Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: 
Datum: donderdag 12 oktober 2017 08:47:16

Dear 
Thanks for your email. . The requested information will be provided as soon as possible.

Regards/Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 okt. 2017 om 18:00 heeft  het volgende geschreven:

Dear 
This is to thank you and your colleagues for the organisation of the advisory mission.
The mission expert came back to us asking whether it would be possible for her to obtain the following documents:

1. The three presentations held at the Advisory Mission;
2. The designbooks of the three road-alternatives in PDF (3 designbooks);
3. An explanation of why the junction of the Golf Course alternative with the motorway A9 on groundlevel is not

possible;
4. An explanation of our spatial policy on agricultural buildings/extensions and the system of supervision on the

quality of building within the provincie of North Holland;
5. A map with all the zoning-plans within the area of the A8-A9 link road/Defence Line of Amsterdam (DLA), with

an explanation in English;
6. Some screenshots of the map with the spatial regulations in the area A8-A9/DLA, with a brief explanation in

English (the map with f.i. the flightzones of Schiphol Airport);
7. A screenshot of the historical map (1914) of the Defence Line of Amsterdam for the examined area. On that

map you can f.i. see the original pattern of the landscape, where nowadays the Golf Course is laid out;
8. A map with the boundaries of the DLA in the examined area and indicated which parts of the DLA in this area

where a part of the Minor Boundary Modification;
9. A map with all the transformations (or planned transformations) in the examined area between 1996 and today

(f.i. the Golf Course, the traindepot etc.);
10. A map with the broader mobility-structure around Amsterdam (also south of Amsterdam);
11. The translation of the advice of the National Advisory Body on landscape and environmental issues;
12. The Landscape Analysis made for the Defence Line of Amsterdam en the New Dutch Waterline (in Dutch);
13. A list with the names and backgrounds of the stakeholders  spoke with;
14. An overview of the costs of the three road alternatives (including the expected costs for an (spatial)

reconstruction of the existing situation around Krommenie/Assendelft).
Hoping this would be possible for her to obtain this material for the preparation of the mission report.
Thank you in advance for your kind attention.
Best regards

De :  
Envoyé : vendredi 29 septembre 2017 20:02
À : 
Cc : 
Objet : Re: 

Regards/Groet, 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 29 sep. 2017 om 18:53 heeft  het volgende
geschreven:



Van:  
Verzonden: vrijdag 29 september 2017 18:44
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE:  
Thank you so much!

De:  
Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 18:40
Para: 
CC: 
Asunto: FW:  
Dear 

Kind regards

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Van:  
Verzonden: vrijdag 29 september 2017 18:04
Aan: 
Onderwerp: 

 

 
 

 



Warsaw Convention
If a journey is undertaken with a final destination or a stopover in a country other than the country of departure, the transport of passengers may
come under the provisions of the Warsaw Convention, which generally limits the liability of the carriers in the event of death or physical injury and
in the event of loss of and damage to baggage. You can find further 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam: contract and draft programme
Datum: donderdag 14 september 2017 15:05:33
Bijlagen: image001.jpg

Dear 
Thank you for sending us the contract. We will sign two copies and post them to you and send you an
electronic version as well.
We have been in touch with  and she has now responded to your questions. 

  

Thank you again. We look forward to receiving the draft programme and other information.
Best regards,

 

ICOMOS International Secretariat 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94220 Charenton-le-Pont
Tel:  
e-mail: 

P Please consider your environmental responsibility - Think before you print!

De :  
Envoyé : mardi 12 septembre 2017 12:46
À :  
Cc :  
Objet : RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam: contract and draft programme
Dear 
I hereby return to you the draft contract for the Advisory Mission to the Defence Line of Amsterdam from 5 till 7
October. The requested information has been added. I look forward to the final contract to be signed.
We are working on the programme and will send a proposal to you as soon as possible. We are also collecting the
necessary information for the advisory mission.

  

On the 6th we start around 10 a.m. with some presentations on the Defence Line of Amsterdam, and the planning
procedure of the A8-A9 link road. In the afternoon we spend enough time visiting the location of the proposed
alternative roads. Both administrators and members of the Provincial Executive, responsible for Trafic and Transport
and for World Heritage site management, will attend the meeting and site visit.

On the 7th we suggest to start with one presentation on planning processes and decision making in the Netherlands,
followed by the meeting with representatives from various civil organisations. Next we wrap up, discuss the outcome
of the visit and answer remaining questions of .




I hope we can receive an answer on the remaining questions as soon as possible and look forward to the meeting in
October.
Kind regards // Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

 
 

www.cultureelerfgoed.nl

..................................................................................
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Van:  
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 11:25
Aan: 
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear 

  
Best regards,

De :  
Envoyé : vendredi 8 septembre 2017 10:53
À :

 
Objet : Re: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam

 

Groet, 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 sep. 2017 om 09:56 heeft > het volgende
geschreven:

http://www.cultureelerfgoed.nl/


Dear 

Should we understand that the dates for the advisory mission are slightly adapted 4-6
October instead of what was envisaged originally 6-7 October.

While the mission programme would offer details, could you please confirm dates of the
advisory mission and travel arrangements.
Thank you in advance for your kind attention

Best regards

De :  
Envoyé : vendredi 8 septembre 2017 05:57
À : 
Cc : 
Objet : Re: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
Thank for your email.
Our authorities have acceped the proposed delivery date of November 3 at the latest.
We will make a reservation in a hotel for  from 4-6 October (2 nights) in
Haarlem. 
So far I did not yet inform the Centre of this mission.

 

Regards/

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 7 sep. 2017 om 14:39 heeft  het
volgende geschreven:

Dear 
This is to thank you for the prompt response as well as the authorities for
having agreed upon the dates at short notice.
As far as the delivery of the mission report is concerned, could you accept a
delivery date for the 3 November ?
The draft contract is attached that includes the TOR as you revised them
and the budget proposal.

 

Best regards



De :  
Envoyé : mercredi 6 septembre 2017 14:41
À : 
Cc : 
Objet : Re: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
Thanks very much for your email. .
It took me some time to consult all the stakeholders involved, but we are
happy to organise the advisory mission on the 6th and 7th of October and
welcome  at the Defence Line of Amsterdam.

We will start preparing the mission and send you the relevant information
to review.
We also look forward to recieve the adjusted ToR and the draft contract.

Kind regards/Cordialement/Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 5 sep. 2017 om 14:34 heeft 
 het volgende geschreven:

Dear 
Hoping this message finds you well, ICOMOS held
consultations during August to identify an expert who would
be available in September.

  
Thank you for having reviewed the draft Terms of reference
for the mission: we have taken note of the revisions.
Here is attached the budget proposal.
Hoping dates would be possible to the concerned
administrations, I remain at your disposal to respond eventual
queries.
Once agreed upon Terms of reference and Budget shall be
integrated in a draft contract we can send you.
Best regards

De :  
Envoyé : mercredi 30 août 2017 16:04
À : '
Cc : 
Objet : RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,



As September comes closer, I get more and more questions about the
date of the Advisory Mission and the name of the visiting expert?
Have you already been able to identify a mission expert, so we can
decide upon the date of the mission? Especially for the attendance of
the administrators it is important to know the date as soon as possible.
As said before, the identification of the expert does not have to wait
upon the finalization of the contractual arrangements. These can be
agreed upon at a later moment.
We are looking forward to hear from you.
Kind regards // Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

 

 

www.cultureelerfgoed.nl

..................................................................................

Van:  
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 17:07
Aan: '
CC: 

Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
As announced on Monday I come back to the draft Terms of
Reference and the budget proposal for an ICOMOS Advisory
Mission to the Defence Line of Amsterdam (A8/A9 link road
project).

http://www.cultureelerfgoed.nl/


 

  

We will prepare and organize the mission and provide
ICOMOS with all relevant documentation preceding the
mission. Other stakeholders, including members of civil
society, will be invited to express their opinion as well. A draft-
programme of the mission will be sent to you well before the
date of the mission.

 

We thank ICOMOS for its fast response to our request. We



look forward to the finalization of the contract and to hear the
date of the mission and the name of the expert.
Yours sincerely / Cordialement / Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

 

 

www.cultureelerfgoed.nl

..................................................................................

Van:  
Verzonden: maandag 21 augustus 2017 12:30
Aan: '
CC: ' '
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
Thanks very much for sending us the draft-ToR of the advisory mission
and the budget proposal. We will study the proposals and come back to
it on Wednesday (23/8) at the latest.

Will be continued on Wednesday.
Best wishes // Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

 

 

www.cultureelerfgoed.nl

..................................................................................

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.cultureelerfgoed.nl/


Van:  
Verzonden: woensdag 9 augustus 2017 11:30
Aan: 
CC: 
Onderwerp: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
Please find attached the draft TOR for the advisory mission for
your review and comments, plus the budget proposal.
Both of these would be integrated in a draft contract that we
will send later on, as the contract also needs to indicate the
dates for the mission and the deadline for the delivery of the
mission report.
We are currently consulting to identify a mission expert who
would be available in September.
Please note that next week the ICOMOS office will be closed,
but contractual arrangements could be finalised once the
expert is identified and the mission dates agreed upon.
Best regards,

 

ICOMOS International Secretariat 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94220 Charenton-le-Pont

 
e-mail: 

P Please consider your environmental responsibility - Think before you
print!



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam:
Datum: vrijdag 29 september 2017 10:15:55
Bijlagen: image001.jpg

Abstract Managementplan Stelling van Amsterdam (242).docx
image004.png
image005.jpg

Dear ,
I just send you two emails with WeTransfer links concerning the plans and maps on the mobility
strategy for wider Amsterdam, as  asked for.

Keep in mind that this documents are in Dutch. For now we don’t have them available in English.
At the Advisory Mission these documents will be further explained by experts.
There are also designbooks of the three road alternatives available. But they are in Dutch too and are
big files.
These designbooks will be available at the Advisory Mission and will also be explained then. But if 

 want to see this designbooks in advance, we can send them to her.
Concerning the management plan for the Defence Line of Amsterdam:
We don’t have an English version of the managementplan. We have however an abstract of the
managementplan in English, which you find as an appendix to this email.

With kind regards,

 

directie Beleid/sector Integrale Opgaven en Transities

T

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

Postbus 3007 2001 DA Haarlem

www.noord-holland.nl

Beschrijving: Beschrijving: Stelling_Logo_FC

Van:  
Verzonden: donderdag 28 september 2017 16:35
Aan: '
CC: 
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam:

, dear all,
 has contacted us today to ask about some additional documents. If it is not too late, please

could you kindly send ICOMOS a copy of:
- Spatial planning maps in which land use and infrastructures are indicated
- Plans on the mobility strategy for wider Amsterdam
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Summary



Purpose of the Management Plan

Since 2005 the drawing up of a Management Plan for a world heritage site has been a requirement of the World Heritage committee. The Stelling van Amsterdam acquired the status of world heritage in 1996 and the provinces of Noord-Holland and Utrecht are 'siteholders', primary responsible, for this world heritage. In this Management Plan the site holders specify how they intend to organize the management and conservation of the Stelling van Amsterdam as a ‘cultural world heritage site’. 



World Heritage Site Stelling van Amsterdam 

The Stelling van Amsterdam is a military defence system which was built between 1880 and 1920. It is a unique, exceptional and monumental, 135 km long ring of fortifications situated at a distance of some 15 km around the city of Amsterdam. The ‘Outstanding Universal Values’ of the Stelling van Amsterdam are specified as follows:

1. The unique, cohesive and well-conserved, late 19th century and early 20th century hydrological engineering and military landscape entity consisting of:

· A continuous system of line dikes in a wide ring around Amsterdam

With the following attributes:

· Sluices and inlet and outlet channels.

· The forts at a regular distance from each other, mainly along dikes.

· Inundation areas.

· Former fields of fire (unobstructed line of sight) and forbidden circles (mostly unbuilt-on areas).

· The integration with the landscape and camouflage of the former military objects.

2. 	Relatively major openness.

3. 	Green and relatively quiet ring around Amsterdam.



Although the Stelling van Amsterdam was built for purely military reasons, its function changed in the course of time. The Stelling now is a combination of cultural history, recreation and nature, as an attractive green zone around the metropolis of Amsterdam. The Stelling also has several locations where buildings have been given new economic and social functions, such as storage (wine), art, health, leisure (sauna) and cafes/restaurants/hotels.

The Stelling van Amsterdam is situated in a very busy and highly dynamic area. In this area, various developments are taking place in the sphere of house construction, industry, agriculture, recreation and tourism, integral water management, infrastructure, nature and landscape and archaeology. All these developments may affect the exceptional and universal values of the Stelling. The management plan specifies how the site holders will deal with these developments.



The provinces of Noord-Holland and Utrecht have two key tasks in their capacity of site holders:

1. To safeguard: In line with the UNESCO criteria, ensuring the sustainable conservation and the management of the Stelling van Amsterdam, comprising a complete, intact, authentic and recognizable integrated defence system around Amsterdam which is exemplary of modern-time European defence systems, characteristic of the transition in building and architectural styles and a manifestation of the ingenious technical know-how of Dutch hydrological engineers.

2. To propagate: Raising awareness for the outstanding universal values of the world heritage site Stelling van Amsterdam, making them accessible and experienceable and passing them on to the present and future generations.



To safeguard: legislation and regulations spatial framework and heritage framework

Of importance for the protection and conservation of the world heritage site are both the planning protection regulations for the Stelling as a whole, i.e. lines of sight and inundation areas, and the monuments framework which is applicable to objects and/or attributes of the Stelling van Amsterdam.

The provinces of Noord-Holland and Utrecht specify in policy frameworks, guidelines and by-laws how to deal with new developments which may affect the world heritage site. In Noord-Holland a distinction is made into three zones: no developments are allowed in the Monumenten zone, developments to a minor extent are allowed in the Kern zone (no, unless) and in the Stelling zone (yes, provided that). The policy in Utrecht is that developments which have an impact on the main defence line, the inundation areas, the fields of fire and appurtenant elements and the accesses and fortifications are in principle not allowed.

The State (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) = government department for the cultural heritage) maintains the relations with UNESCO, consults with other government departments in case of developments based on government policy and has drawn up regulations in the national spatial development strategy (SVIR = structuurvisie infrastructuur en ruimte). The site holders in their turn see to it that, in case of large-scale operations, the State pays due attention in its considerations to the importance of the world heritage site and provides insight into the effects in an Environmental Impact Assessment and/or Heritage Impact Assessment.

Finally, the municipalities safeguard the outstanding universal values of the Stelling van Amsterdam via the instruments of the zoning scheme and uphold via the environmental permit. They can also realize the safeguard via the local monuments and historic buildings policy. In their zoning plan the municipalities specify their official viewpoint regarding the world heritage site. The district water boards in their turn do this via the water management plan, area plans, ordinances and (occasionally) heritage plans. 







Organization

The management system consists of a coherent package of laws and regulations, interventions and activities and agreements about the organization of the management and maintenance. In order to safeguard the site properly, the two site holders collaborate with a large number of parties. Except for a few objects, the site holders are not the owners of the Stelling van Amsterdam. Furthermore, they are often not themselves the competent authority. The legal safeguard thus requires good teamwork with the other authorities (state and municipalities). The site holders have to realize the safeguarding and propagation of the outstanding universal values of the Stelling van Amsterdam by collaboration, consultation, persuasion and/or temptation and by making bilateral agreements with other authorities, owners and managers of (parts of) the Stelling van Amsterdam. 

Partly for this reason, the site holders have the following roles:

1. As regards the conservation and protection of the structure, visibleness and experienceability:

· Regulating and maintaining: guardian of the world heritage site by laying down regulations in the planning framework and the monuments framework and by guarding over and monitoring the observance of these regulations. These regulations are enforced to a major degree by the municipalities in their capacity of competent authorities for zoning plan and environmental permit.

· Co-ordinating: the provincial authorities have the overview of the developments in the region and harmonize them with each other.

2. As regards the strengthening and ensuring of sustainable management and maintenance:

· Tempting: To tempt parties to preserve the world heritage site Stelling van Amsterdam. This might also include, for instance, support given to local organizations, owners and managers on the basis of know-how, expertise and process management, or via subsidies.

· Knowledge broker: the Stelling van Amsterdam’s programme office is the central point where practical experiences are assembled and propagated, for instance on the basis of themes.

· Propagating: A central role, to set up communication and education programmes regarding the entirety of the Stelling and to carry them out / have them carried out in collaboration with other world heritage sites.

· Accelerating: The acceleration of developments of parts of the Stelling by means of co-ordination and financial support (subsidy).



Propagation of the world heritage site

During the term of this management plan, much attention will be paid by the Programme Office of the Stelling van Amsterdam to making the Stelling van Amsterdam experienceable and accessible for people living in the neighbourhood, recreationists and tourists. To this end, numerous communication and education products will be developed, such as: the setting up of three visitor centres, the website www.stellingvanamsterdam.nl, events, the interactive fortresses game, and several teaching packages. The site holders function as knowledge brokers by assembling the practical experiences and propagating the knowledge actively (via websites and informative meetings) to the parties involved. Via its contribution to the Werelderfgoedpodium (world heritage centre) and other collaboration projects, the State (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) contributes towards the provision of educational information about the Stelling van Amsterdam.



Conservation and management of the world heritage site

The two site holders target on both the integral structure of the line and the separate elements and objects (attributes). This process consists of the following phases, during which the site holder itself does not always play a leading role:

· Taking stock of the present condition on the basis of investigations into the management and maintenance state of the structure and objects. Investigations, for instance, into the condition of smaller elements and objects and landscape elements, the condition of the forts and the economic potential for change of use.

· Taking protection and repair measures. Apart from applying the legal instruments, the site holders take measures regarding passive management, consolidation and restoration. The site holders have laid down their activities in an implementation programme and/or action plan.

· Sustainable management: Stimulating and giving support to parties who manage and operate property (owners, managers and operators of forts) with making management and maintenance plans which are directed at sustainable management. By this, a contribution is also made to the redevelopment, change of use and re-use, after the completion of any repair operations. The objective is the socialization of sustainable management (finding a widespread social support with third parties).

· Monitoring: Once every six years the site holders issue the periodical report on the state of affairs of the world heritage site to UNESCO. In this report, attention is paid to the developments, including accumulation of small-scale operations, which manifest themselves in the vicinity. The set-up of a monitoring system regarding the constructional condition of all objects of the Stelling van Amsterdam is in preparation. In Noord-Holland an investigation has been made into the need of consolidation of small objects. Furthermore, by means of a Kansenkaart (opportunities map) and/or Waardenmeter (values gauge) an inventory has been made, in Noord-Holland and Utrecht, of the degree to which the forts have the potential for redevelopment. Important monitoring data are additionally obtained from the knowledge files which are kept in cooperation with the various parties involved (such as site managers, owners and operators).



Dealing with external factors

Various factors may affect the outstanding universal values of the Stelling van Amsterdam. Examples are developments in the sphere of housing, industry, agricultural use, recreation and tourism, integral water management, infrastructure and traffic, nature and landscape and accumulation of several (small) operations. The two site holders and RCE endeavour to steer the possible impact of these developments in or near the Stelling van Amsterdam in the right direction, by means of the following approach:

· Identifying: Early identification of relevant developments, both threats and opportunities, so as to gain insight, in time, in the possible impact, alternatives and measures to be taken for the protection and conservation of the Stelling van Amsterdam.

· Preventing: Prevention of the manifestation of developments with a negative impact on the Stelling van Amsterdam or parts thereof. Generally speaking, this means that the two provincial authorities preclude and/or disallow developments which have a negative impact on the Stelling van Amsterdam. A possible alternative is to move an intended development to a location where there will be no impact on the Stelling van Amsterdam.

· Fitting in: Fitting in developments in such a way that there will be no or an acceptable impact in relation to the Stelling van Amsterdam. This always requires a customised solution and may entail that the developments are carried out in a different way or to a smaller extent, at a deepened level or underground, or that extra attention is paid to embedment in the landscape.

· Enhancing: Taking advantage of developments for further enhancing (rendering identifiable) the outstanding universal values of the Stelling van Amsterdam. This applies both to the structure and to the visibleness and experienceability.



Implementation activities

The two site holders regularly have consultations with the parties involved (municipalities, owners, managers etc.) about the implementation of the measures stated in this management plan. The provinces of Noord-Holland and Utrecht have the intention to collaborate, more than in the past, in the programming of activities in the Stelling van Amsterdam. The aim is to work, in the course of the year 2016, at the harmonization of the implementation programmes of the two site holders for the years 2017 – 2020. Form and content depend on the progress of and insights in the coupling of the world heritage site Stelling van Amsterdam to the intended world heritage site Nieuwe Hollandse Waterlinie.



As regards the Noord-Holland part of the Stelling van Amsterdam, measures are carried out on the basis of a long-term implementation programme 2014-2016. The goals of this programme include the completion of current activities from earlier implementation programmes, the intensification of the marketing for the Stelling van Amsterdam, the redevelopment of two forts and contributions towards the restoration and repair of forts. A further goal of the implementation programme is the assembly and sharing of know-how regarding, for instance, the management and maintenance. Utrecht has the intention to draw up an implementation programme which is directed specifically at the defence lines Nieuwe Hollandse Waterlinie and Stelling van Amsterdam, this as an addition to the Agenda Vitaal Platteland (living countryside agenda) Utrecht West. Utrecht has drawn up a provisional plan of action for the years 2014 to 2016. These actions include keeping the Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen (quality guide Utrecht landscapes) including set of guidelines up-to-date, having consultations with the municipality of De Ronde Venen about safeguarding in spatial development strategy, establishing the Spatial Agenda and creating the Cultural Agenda and stimulating good management by local owners of land, objects and forts and contributing towards the realization of the recreational infrastructure around Fort Abcoude.

	

Financing

The site holders assist the owners with the raising of funds and the setting up of financing schemes. In addition, the provincial authorities themselves provide subsidies. Funds are made available by the State (Visie Erfgoed en Ruimte) for a number of collaboration projects to which the State contributes in total € 383,750. The financial contribution of the site holders for the years 2014, 2015 and 2016 consists of:

· contribution Noord-Holland: the provincial authorities contribute an amount of € 13.600,000 for the completion of current activities, subsidy schemes, co-financing of the restoration of two forts and other operations;

· contribution Utrecht: an amount of € 34,000 for the realization of the tourist access point Fort Abcoude;

· provision of provincial manpower as part of the operating expenses of the two provinces.



image1.emf







- An English version of the 2016 management plan – also, are there any more maps to accompany
this?

Thank you very much.
Best regards,

 

ICOMOS International Secretariat 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94220 Charenton-le-Pont

 
e-mail: 

P Please consider your environmental responsibility - Think before you print!

De : :  
Envoyé : mardi 26 septembre 2017 17:44
À : 
Cc : '

Objet : RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam:
Dear 
I hereby have the pleasure to send you the revised programme of the ICOMOS Advisory
Mission to the Defence Line of Amsterdam on October 6 and 7 2017.The programme has
been adjusted as requested, besides one introductory presentation. A road map of the bus
tour has also been included.
All other information will be send in shifts via WeTransfer and includes all relevant
information exchange between the State Party and ICOMOS in 2009/2010, 2015 and 2017.
Also information on the stakeholder involvement will be provided separately, as is a mp4
introductory movie of the Defence Line.
The English version of the Environmental Impact Assessment (EIA) can be downloaded via
https://we.tl/cUVvaFseAY within 7 days!

With kind regards // Met vriendelijke groet,

/

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort |

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
AF_151125EmailbannerStichting_def

Van: ] 
Verzonden: dinsdag 26 september 2017 16:29
Aan: 



Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam: contract and draft programme
Dear ,

We have just spoken with . She has suggested that on Friday 6th October, she visits the
locations of the proposed A8/A9 Link Road alternatives in the morning instead, followed by the three
presentations in the afternoon:
10:30 – 13:30 : Visit of the locations of the proposed A8/A9 Link Road alternatives and tour by bus.
13.00 : lunch
14:00 -17.00 : Three presentations on the World Heritage property of the Defence Line of Amsterdam, the A8-A9 Link
Road project and the design studies of road alternatives, followed by clarifying questions and discussion.
This way, she will be able to see the visual impact of the alternatives better than she can deduce from
the paper documents already provided and will be able to prepare more constructive questions
before the presentations take place.
Please could you let us know whether this would be possible?
We look forward to your response.
Kind regards,
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Summary 
 
Purpose of the Management Plan 
Since 2005 the drawing up of a Management Plan for a world heritage site has been a requirement of the 
World Heritage committee. The Stelling van Amsterdam acquired the status of world heritage in 1996 
and the provinces of Noord-Holland and Utrecht are 'siteholders', primary responsible, for this world 
heritage. In this Management Plan the site holders specify how they intend to organize the management 
and conservation of the Stelling van Amsterdam as a ‘cultural world heritage site’.  
 

World Heritage Site Stelling van Amsterdam  
The Stelling van Amsterdam is a military defence system which was built between 1880 and 1920. It is a 
unique, exceptional and monumental, 135 km long ring of fortifications situated at a distance of some 15 
km around the city of Amsterdam. The ‘Outstanding Universal Values’ of the Stelling van Amsterdam are 
specified as follows: 
1. The unique, cohesive and well-conserved, late 19th century and early 20th century hydrological 

engineering and military landscape entity consisting of: 
 A continuous system of line dikes in a wide ring around Amsterdam 
With the following attributes: 
 Sluices and inlet and outlet channels. 
 The forts at a regular distance from each other, mainly along dikes. 
 Inundation areas. 
 Former fields of fire (unobstructed line of sight) and forbidden circles (mostly unbuilt-on areas). 
 The integration with the landscape and camouflage of the former military objects. 

2.  Relatively major openness. 
3.  Green and relatively quiet ring around Amsterdam. 
 
Although the Stelling van Amsterdam was built for purely military reasons, its function changed in the 
course of time. The Stelling now is a combination of cultural history, recreation and nature, as an 
attractive green zone around the metropolis of Amsterdam. The Stelling also has several locations where 
buildings have been given new economic and social functions, such as storage (wine), art, health, leisure 
(sauna) and cafes/restaurants/hotels. 
The Stelling van Amsterdam is situated in a very busy and highly dynamic area. In this area, various 
developments are taking place in the sphere of house construction, industry, agriculture, recreation and 
tourism, integral water management, infrastructure, nature and landscape and archaeology. All these 
developments may affect the exceptional and universal values of the Stelling. The management plan 
specifies how the site holders will deal with these developments. 
 
The provinces of Noord-Holland and Utrecht have two key tasks in their capacity of site holders: 
1. To safeguard: In line with the UNESCO criteria, ensuring the sustainable conservation and the 

management of the Stelling van Amsterdam, comprising a complete, intact, authentic and 
recognizable integrated defence system around Amsterdam which is exemplary of modern-time 
European defence systems, characteristic of the transition in building and architectural styles and a 
manifestation of the ingenious technical know-how of Dutch hydrological engineers. 

2. To propagate: Raising awareness for the outstanding universal values of the world heritage site 
Stelling van Amsterdam, making them accessible and experienceable and passing them on to the 
present and future generations. 

 

To safeguard: legislation and regulations spatial framework and heritage 
framework 
Of importance for the protection and conservation of the world heritage site are both the planning 
protection regulations for the Stelling as a whole, i.e. lines of sight and inundation areas, and the 
monuments framework which is applicable to objects and/or attributes of the Stelling van Amsterdam. 
The provinces of Noord-Holland and Utrecht specify in policy frameworks, guidelines and by-laws how to 
deal with new developments which may affect the world heritage site. In Noord-Holland a distinction is 
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made into three zones: no developments are allowed in the Monumenten zone, developments to a minor 
extent are allowed in the Kern zone (no, unless) and in the Stelling zone (yes, provided that). The policy 
in Utrecht is that developments which have an impact on the main defence line, the inundation areas, 
the fields of fire and appurtenant elements and the accesses and fortifications are in principle not 
allowed. 
The State (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) = government department for the cultural 
heritage) maintains the relations with UNESCO, consults with other government departments in case of 
developments based on government policy and has drawn up regulations in the national spatial 
development strategy (SVIR = structuurvisie infrastructuur en ruimte). The site holders in their turn see 
to it that, in case of large-scale operations, the State pays due attention in its considerations to the 
importance of the world heritage site and provides insight into the effects in an Environmental Impact 
Assessment and/or Heritage Impact Assessment. 
Finally, the municipalities safeguard the outstanding universal values of the Stelling van Amsterdam via 
the instruments of the zoning scheme and uphold via the environmental permit. They can also realize the 
safeguard via the local monuments and historic buildings policy. In their zoning plan the municipalities 
specify their official viewpoint regarding the world heritage site. The district water boards in their turn do 
this via the water management plan, area plans, ordinances and (occasionally) heritage plans.  
 

 
 

Organization 
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The management system consists of a coherent package of laws and regulations, interventions and 
activities and agreements about the organization of the management and maintenance. In order to 
safeguard the site properly, the two site holders collaborate with a large number of parties. Except for a 
few objects, the site holders are not the owners of the Stelling van Amsterdam. Furthermore, they are 
often not themselves the competent authority. The legal safeguard thus requires good teamwork with 
the other authorities (state and municipalities). The site holders have to realize the safeguarding and 
propagation of the outstanding universal values of the Stelling van Amsterdam by collaboration, 
consultation, persuasion and/or temptation and by making bilateral agreements with other authorities, 
owners and managers of (parts of) the Stelling van Amsterdam.  
Partly for this reason, the site holders have the following roles: 
1. As regards the conservation and protection of the structure, visibleness and experienceability: 

• Regulating and maintaining: guardian of the world heritage site by laying down regulations in 
the planning framework and the monuments framework and by guarding over and monitoring 
the observance of these regulations. These regulations are enforced to a major degree by the 
municipalities in their capacity of competent authorities for zoning plan and environmental 
permit. 

• Co-ordinating: the provincial authorities have the overview of the developments in the region 
and harmonize them with each other. 

2. As regards the strengthening and ensuring of sustainable management and maintenance: 
• Tempting: To tempt parties to preserve the world heritage site Stelling van Amsterdam. This 

might also include, for instance, support given to local organizations, owners and managers on 
the basis of know-how, expertise and process management, or via subsidies. 

• Knowledge broker: the Stelling van Amsterdam’s programme office is the central point where 
practical experiences are assembled and propagated, for instance on the basis of themes. 

• Propagating: A central role, to set up communication and education programmes regarding the 
entirety of the Stelling and to carry them out / have them carried out in collaboration with other 
world heritage sites. 

• Accelerating: The acceleration of developments of parts of the Stelling by means of co-
ordination and financial support (subsidy). 

 

Propagation of the world heritage site 
During the term of this management plan, much attention will be paid by the Programme Office of the 
Stelling van Amsterdam to making the Stelling van Amsterdam experienceable and accessible for people 
living in the neighbourhood, recreationists and tourists. To this end, numerous communication and 
education products will be developed, such as: the setting up of three visitor centres, the website 
www.stellingvanamsterdam.nl, events, the interactive fortresses game, and several teaching packages. 
The site holders function as knowledge brokers by assembling the practical experiences and propagating 
the knowledge actively (via websites and informative meetings) to the parties involved. Via its 
contribution to the Werelderfgoedpodium (world heritage centre) and other collaboration projects, the 
State (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) contributes towards the provision of educational 
information about the Stelling van Amsterdam. 
 

Conservation and management of the world heritage site 
The two site holders target on both the integral structure of the line and the separate elements and 
objects (attributes). This process consists of the following phases, during which the site holder itself does 
not always play a leading role: 
• Taking stock of the present condition on the basis of investigations into the management and 

maintenance state of the structure and objects. Investigations, for instance, into the condition of 
smaller elements and objects and landscape elements, the condition of the forts and the economic 
potential for change of use. 

• Taking protection and repair measures. Apart from applying the legal instruments, the site 
holders take measures regarding passive management, consolidation and restoration. The site 
holders have laid down their activities in an implementation programme and/or action plan. 

• Sustainable management: Stimulating and giving support to parties who manage and operate 
property (owners, managers and operators of forts) with making management and maintenance 

http://www.stellingvanamsterdam.nl/
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plans which are directed at sustainable management. By this, a contribution is also made to the 
redevelopment, change of use and re-use, after the completion of any repair operations. The 
objective is the socialization of sustainable management (finding a widespread social support with 
third parties). 

• Monitoring: Once every six years the site holders issue the periodical report on the state of affairs 
of the world heritage site to UNESCO. In this report, attention is paid to the developments, including 
accumulation of small-scale operations, which manifest themselves in the vicinity. The set-up of a 
monitoring system regarding the constructional condition of all objects of the Stelling van 
Amsterdam is in preparation. In Noord-Holland an investigation has been made into the need of 
consolidation of small objects. Furthermore, by means of a Kansenkaart (opportunities map) and/or 
Waardenmeter (values gauge) an inventory has been made, in Noord-Holland and Utrecht, of the 
degree to which the forts have the potential for redevelopment. Important monitoring data are 
additionally obtained from the knowledge files which are kept in cooperation with the various parties 
involved (such as site managers, owners and operators). 
 

Dealing with external factors 
Various factors may affect the outstanding universal values of the Stelling van Amsterdam. Examples are 
developments in the sphere of housing, industry, agricultural use, recreation and tourism, integral water 
management, infrastructure and traffic, nature and landscape and accumulation of several (small) 
operations. The two site holders and RCE endeavour to steer the possible impact of these developments 
in or near the Stelling van Amsterdam in the right direction, by means of the following approach: 
• Identifying: Early identification of relevant developments, both threats and opportunities, so as to 

gain insight, in time, in the possible impact, alternatives and measures to be taken for the protection 
and conservation of the Stelling van Amsterdam. 

• Preventing: Prevention of the manifestation of developments with a negative impact on the Stelling 
van Amsterdam or parts thereof. Generally speaking, this means that the two provincial authorities 
preclude and/or disallow developments which have a negative impact on the Stelling van 
Amsterdam. A possible alternative is to move an intended development to a location where there will 
be no impact on the Stelling van Amsterdam. 

• Fitting in: Fitting in developments in such a way that there will be no or an acceptable impact in 
relation to the Stelling van Amsterdam. This always requires a customised solution and may entail 
that the developments are carried out in a different way or to a smaller extent, at a deepened level 
or underground, or that extra attention is paid to embedment in the landscape. 

• Enhancing: Taking advantage of developments for further enhancing (rendering identifiable) the 
outstanding universal values of the Stelling van Amsterdam. This applies both to the structure and to 
the visibleness and experienceability. 

 

Implementation activities 
The two site holders regularly have consultations with the parties involved (municipalities, owners, 
managers etc.) about the implementation of the measures stated in this management plan. The 
provinces of Noord-Holland and Utrecht have the intention to collaborate, more than in the past, in the 
programming of activities in the Stelling van Amsterdam. The aim is to work, in the course of the year 
2016, at the harmonization of the implementation programmes of the two site holders for the years 2017 
– 2020. Form and content depend on the progress of and insights in the coupling of the world heritage 
site Stelling van Amsterdam to the intended world heritage site Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 
As regards the Noord-Holland part of the Stelling van Amsterdam, measures are carried out on the basis 
of a long-term implementation programme 2014-2016. The goals of this programme include the 
completion of current activities from earlier implementation programmes, the intensification of the 
marketing for the Stelling van Amsterdam, the redevelopment of two forts and contributions towards the 
restoration and repair of forts. A further goal of the implementation programme is the assembly and 
sharing of know-how regarding, for instance, the management and maintenance. Utrecht has the 
intention to draw up an implementation programme which is directed specifically at the defence lines 
Nieuwe Hollandse Waterlinie and Stelling van Amsterdam, this as an addition to the Agenda Vitaal 
Platteland (living countryside agenda) Utrecht West. Utrecht has drawn up a provisional plan of action for 



 Bijlage 11: Engelstalige Samenvatting 

 
the years 2014 to 2016. These actions include keeping the Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 
(quality guide Utrecht landscapes) including set of guidelines up-to-date, having consultations with the 
municipality of De Ronde Venen about safeguarding in spatial development strategy, establishing the 
Spatial Agenda and creating the Cultural Agenda and stimulating good management by local owners of 
land, objects and forts and contributing towards the realization of the recreational infrastructure around 
Fort Abcoude. 
  

Financing 
The site holders assist the owners with the raising of funds and the setting up of financing schemes. In 
addition, the provincial authorities themselves provide subsidies. Funds are made available by the State 
(Visie Erfgoed en Ruimte) for a number of collaboration projects to which the State contributes in total € 
383,750. The financial contribution of the site holders for the years 2014, 2015 and 2016 consists of: 
• contribution Noord-Holland: the provincial authorities contribute an amount of € 13.600,000 for the 

completion of current activities, subsidy schemes, co-financing of the restoration of two forts and 
other operations; 

• contribution Utrecht: an amount of € 34,000 for the realization of the tourist access point Fort 
Abcoude; 

• provision of provincial manpower as part of the operating expenses of the two provinces. 

 



Van:
Aan:
Cc: "
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Datum: woensdag 3 januari 2018 10:58:21
Bijlagen: image002.jpg

Beste allen,
Naar aanleiding van onderstaande mail van  van 22 december heb ik met  overlegd over de betekenis en consequenties
van deze mail. Daarover het volgende:

- Wat we er precies mee gaan doen, zal besproken worden in het overleg PNH-OCW-I&W op 15 januari.
-

-

Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl

..................................................................................
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Van:  
Verzonden: vrijdag 22 december 2017 16:03
Aan: 
CC:

Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear 
This is to thank you for the queries you have put to ICOMOS regarding the report of the advisory mission.
With reference to the options which could be explored, the advisory mission report “concludes that at the current time, there is no alternative that can be
supported”. It did not consider that there were any modifications that could be made to the current options to make them feasible.
Indeed the Mission states that ICOMOS in earlier Technical Reviews reviewed the seven preliminary options and the Mission agreed with the previous
selection process. Therefore, the Mission report suggested “other options” rather than “other design options” as it considered that none of the current
options, or modifications to these, were feasible.
The State Party envisages that a solution for the A8-A9 link resides in a depressed road. However, the mission did not consider that any existing options, or
modifications to these options, could be supported at the current time. Further work is needed to explore other options.
With reference to the connection to A9, the State Party notes that any depressed connection would impact on the outstanding universal value of the World
Heritage property. However, it would be ready to explore a solution for a depressed connection in relation to the Gulf course alternative by compensating
the degradation by recovery measures to the landscape. The mission did not consider that any options, or modifications to these options, could be
supported at the current time (see above).
Hoping the above is useful in clarifying points from the advisory mission report, we remain at your disposal to discuss this further.
I take the opportunity to send all my Best Wishes for the New Year

De :  
Envoyé : lundi 11 décembre 2017 16:40
À : 
Cc :

Objet : RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam

Dear ,

On behalf of the vice-governors of the Province of Noord-Holland, we would like to thank you for sending us the ICOMOS Advisory Mission

Report on the Defence Line of Amsterdam, which we received on 9 November 2017.
We are grateful that you have put so much effort into composing this solid report. We intend to take your proposals into account as much as
possible in our further planning procedures.




As ICOMOS believes that two of the proposed alternatives for the A8-A9 Link Road (the Heemskerk and Golf Course alternatives) will impact the
OUV of the World Heritage property, we will now investigate possible new options. The State Advisor for the Environment has offered to assist
us with exploring the options through an integrated landscape approach. Your recommendations with respect to the enhancement of
landscape qualities will be part of that wider approach.
In that regard we have a few remaining questions about your Advisory Misson Report, and we hope that you can clarify these at your earliest
convenience, but preferably by Thursday 11 January 2018.
Exploring options
The Mission Report concludes that none of the alternatives is supportable as currently presented. It recommends undertaking further work to
identify other options that might satisfy the three main parameters: protection of OUV, quality of life of residents, and mobility.
The Mission Report also states that it has reviewed the seven preliminary options and agrees with the previous selection process. This means
that the earlier alternatives studied have been ruled out.
Earlier studies also considered entirely different solutions, for example situated north of the village of Krommenie. These alternatives would
also impact the openness of the landscape and the OUV of the Defence Line of Amsterdam and would not alleviate traffic congestion on the
existing road network in the villages of Assendelft and Krommenie. They are not realistic alternatives, in other words.

1) Our conclusion is that you are advising us to explore design options of the existing alternatives. Do you agree with this conclusion?
Depressed road
ICOMOS concludes in its report that the existing Golf Course and Heemskerk designs would have a negative impact on the OUV of the Defence
Line of Amsterdam and are therefore unacceptable. You recommend undertaking further work to identify other options that might satisfy the
three main parameters: protection of OUV, improvement of quality of life of residents and improvement of mobility. Your advice stresses that
the experience of openness of the landscape of the DLA must be emphasised and strengthened.

2) Our conclusion is that ICOMOS is seeking a solution for the A8-A9 link road in a depressed road. Do you agree with this conclusion?
Connection to A9
From the point of view of traffic safety (sight lines) and design requirements (curve radius), it will, in all probability, not be possible to construct
a depressed connection with on- and off-ramps to the A9, without impacting the OUV of the Defence Line of Amsterdam. This was discussed
with the ICOMOS expert during the advisory mission. A depressed connection will also be visible in close proximity to the A9 owing to the
necessary connection to the A9 at ground level. In the Golf Course alternative the depressed connection will harm the Defence Line at Sint
Aagtendijk. In this case the OUV of the Defence Line of Amsterdam will in all probability be impacted, even though it will be less harmful than
the current designs.

3) We would like to know whether exploring this solution is acceptable to ICOMOS, particularly if a probable minor degradation of the OUV
caused by this solution is compensated by recovery measures to the quality and openness of the landscape in this section of the DLA.

We will also consider your suggestion to develop more detailed strategic approaches to the property as a whole and its wider setting,
particularly in relation to infrastructure, with an amended version of the management plan for the DLA and with the nomination of a significant
boundary modification. Your suggestion to examine the possibility of a buffer zone will be part of the significant boundary modification that will
be brought forward in January 2019 at the latest.
We look forward to your response.
Wishing you already a Merry Christmas and a Prosperous New Year,
Cordialement // Kind regards // Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl
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Van:  
Verzonden: donderdag 9 november 2017 18:06
Aan: 
CC:
Onderwerp: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear 
Please find attached the report of the ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam:
https://www.dropbox.com/s/ts3jvpla3eol3la/ICOMOS%20Advisory%20Mission%20report_Defence%20Line%20of%20Amsterdam%20Oct%202017.pdf?
dl=0

We remain at your disposal to respond eventual queries.
Best regards

ICOMOS
International Council on Monuments and Sites

http://www.cultureelerfgoed.nl/
https://www.dropbox.com/s/ts3jvpla3eol3la/ICOMOS%20Advisory%20Mission%20report_Defence%20Line%20of%20Amsterdam%20Oct%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ts3jvpla3eol3la/ICOMOS%20Advisory%20Mission%20report_Defence%20Line%20of%20Amsterdam%20Oct%202017.pdf?dl=0


Conseil international des Monuments et des Sites
11 rue du Séminaire de Conflans
94 220 Charenton-le-Pont
France

www.icomos.org

http://www.icomos.org/


Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Datum: woensdag 23 augustus 2017 17:07:28
Bijlagen: image004.jpg

image002.jpg
Draft_TOR Amsterdam Defense Line Advisory mission- rea SP.docx

Dear ,
As announced on Monday I come back to the draft Terms of Reference and the budget proposal for
an ICOMOS Advisory Mission to the Defence Line of Amsterdam (A8/A9 link road project).

. 

  

We will prepare and organize the mission and provide ICOMOS with all relevant documentation
preceding the mission. Other stakeholders, including members of civil society, will be invited to
express their opinion as well. A draft-programme of the mission will be sent to you well before the
date of the mission.

 










ICOMOS Advisory mission for the World Heritage property of



Defence Line of Amsterdam (The Netherlands)



Draft Terms of Reference



The State Party of The Netherlands has invited an ICOMOS advisory mission to assess an infrastructure project proposed for development within the World Heritage property.



The objectives of the mission are: 



1. To examine the proposed preferred  option for a highway link road (A8/A9) in relation to the full transport strategy that underpins the proposal as well as other relevant environmental aspects, and the assessment of other options;



2. To assess the potential positive and negative impacts of the proposed option and other options  on the Outstanding Universal Value of the property;



3.  To consider whether the negative impacts of the proposed option might be mitigated to remove or reduce potential negative impacts;



4. If the negative impacts of the proposed option cannot be satisfactorily mitigated, consider possible other approaches for improved traffic management and/or highway improvements;



5. Assess the adequacy of the planning provisions, regulations and strategies in dealing with the link road infrastructure project A8/A9 and, in particular the use of HIAs;



6. Assess the congruence of overall management and protection arrangements for the property with the objective of protecting and sustaining the Outstanding Universal Value of the property and its attributes. 	Comment by Auteur: See the email for the argumentation to delete this objective.



In order to achieve these objectives, the advisory mission expert shall review all necessary technical documents, undertake site visits and participate in technical on-site meetings with responsible authorities in order to gain insights into the context and justification for the proposed alternatives. The mission expert may also meet with other stakeholders, including members of civil society in order to understand any community concerns about proposed options.



The Advisory Mission takes two days and will take place in September 2017.



In preparation for the advisory mission, the State Party shall provide ICOMOS, in advance of the mission, with all necessary background technical material on the link road project, including impact assessments. In advance of the mission, ICOMOS shall consult with specialists on road traffic and fortifications.



On the basis of site visits and meetings with representative of the State Party, the advisory mission shall prepare for the State Party a report including analysis of the abovementioned points and recommendations. ICOMOS shall deliver this report six weeks after the conclusion of the advisory missionon 31st of October 2017 at the latest.









We thank ICOMOS for its fast response to our request. We look forward to the finalization of the
contract and to hear the date of the mission and the name of the expert.
Yours sincerely / Cordialement / Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

 
 

www.cultureelerfgoed.nl
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Van:  
Verzonden: maandag 21 augustus 2017 12:30
Aan: 
CC: ' '
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear 
Thanks very much for sending us the draft-ToR of the advisory mission and the budget proposal. We will study the
proposals and come back to it on Wednesday (23/8) at the latest.

Will be continued on Wednesday.
Best wishes // Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

 
 



www.cultureelerfgoed.nl

..................................................................................
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Van:  
Verzonden: woensdag 9 augustus 2017 11:30
Aan: 
CC: 
Onderwerp: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
Please find attached the draft TOR for the advisory mission for your review and comments, plus the
budget proposal.
Both of these would be integrated in a draft contract that we will send later on, as the contract also
needs to indicate the dates for the mission and the deadline for the delivery of the mission report.
We are currently consulting to identify a mission expert who would be available in September.
Please note that next week the ICOMOS office will be closed, but contractual arrangements could be
finalised once the expert is identified and the mission dates agreed upon.
Best regards,

 

ICOMOS International Secretariat 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94220 Charenton-le-Pont
Tel:  
e-mail: 

P Please consider your environmental responsibility - Think before you print!

http://www.cultureelerfgoed.nl/


Van:

Onderwerp: Aangepaste redeneerlijn
Datum: donderdag 8 maart 2018 16:25:24
Bijlagen: 1803_Redeneerlijn A8-A9 vs SvA_v12.docx

1803_Redeneerlijn_Bijlage 1.pdf
1803_Redeneerlijn_Bijlage 6.pdf
image001.jpg

Goedemiddag ,
Hierbij een aangepaste redeneerlijn van de leefbaarheidsopgave Krommenie/Assendelft i.r.t. de
Stelling van Amsterdam.

. 

Ons volgend overleg staat gepland op 29 maart in Den Haag bij OCW. 

Alvast bedankt voor jullie reacties!
Met vriendelijke groet,

 / Verbinding A8-A9

Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

cid:image002.jpg@01D2D85E.4E645790

http://www.noord-holland.nl/
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1. Omschrijving opgave



Door Krommenie en Assendelft loopt de N203, een provinciale weg die het verkeer afwikkelt van en naar deze kernen, maar ook doorgaand verkeer tussen de snelwegen A8 en A9 faciliteert. De drukte op deze weg heeft een negatief effect op de leefbaarheid in de beide kernen. Uit eerder onderzoek (MIRT onderzoek noordkant Amsterdam – MonA) is gebleken dat er sprake is van een leefbaarheidsknelpunt naast een bereikbaarheidsknelpunt. Door de hoeveelheid verkeer is de luchtverontreiniging en geluidsbelasting in de directe omgeving hoog en zorgt voor hinder. Daarnaast stroomt het verkeer niet goed door en zorgt voor filevorming op de route tussen de A8 en de A9. Dit resulteert weer in sluipverkeer op wegen die daar niet op berekend zijn waardoor de verkeersveiligheid onder druk staat. Kortom, de verkeersdruk en slechte doorstroming zorgen voor een verminderde leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9. 



Met het Rijk is in het kader van MonA afgesproken dat het Rijk zich richt op de corridors van de A7 en A9 en dat de regio het leefbaarheids- en bereikbaarheidsknelpunt in Krommenie/ Assendelft aanpakt. Sinds 2014 is de regio, met een trekkersrol voor de provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor deze opgave. De planstudie Verbinding A8-A9 is in 2014 gestart met een ontwerp notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). In de NRD zijn de problemen omschreven die de aanleiding vormen voor het starten van de planstudie Verbinding A8-A9 en de doelen van het project die daaruit volgen. De planstudie richt zich op het onderzoeken van oplossingen die bijdragen aan de dubbele doelstelling: 

· Het verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer door het beperken van de verkeersdruk op de bestaande provinciale wegen N203 en N246;

· Het verbeteren van de bovenregionale, regionale en lokale bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek, met als nevendoelstelling het stimuleren van de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het studiegebied.



Naast de inhoudelijke doelstellingen zijn twee criteria benoemd waaraan de oplossing wordt getoetst:

1) De oplossing moet passen binnen wet- en regelgeving;

2) Financiële criteria: de oplossing dient een MKBA ratio te hebben van minimaal 1,0 en financierbaar zijn.






2. Aanpak opgave



De partijen in de regio (Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) hebben met elkaar afgesproken een planstudie te starten naar een verbetering van de leefbaarheid en de verkeerssituatie in het gebied. De planstudie bestaat uit een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), een planMER studie en een besluitMER (ook wel Provinciaal Inpassingsplan – PIP). 



Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de NRD is een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden om de opgave aan te pakken. Dat wordt gedaan aan de hand van de Ladder van Verdaas. Dit houdt in dat eerst gekeken wordt naar andere maatregelen dan nieuwe infrastructuur om de problemen op te lossen. Oplossingsrichtingen die dan als eerste aan bod komen, zijn: ruimtelijke ordening; verkeersmanagement; verbeteren openbaar vervoer en het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Daarna wordt pas gekeken naar nieuwe infrastructuur. In de NRD zijn in totaal veertien alternatieven beschouwd.



Uit de verkenning is gebleken dat nieuwe infrastructuur nodig is om de problematiek aan te pakken. De overige maatregelen dragen wel bij aan een oplossing, maar lossen de problematiek onvoldoende op. Een uitgebreide beschouwing, inclusief een actualisatie, is weergegeven in bijlage 1. Verder is gebleken dat zeven alternatieven kansrijk zijn voor verder onderzoek in een planMER studie. Van de zeven alternatieven is ook ‘niets doen’ als variant meegenomen (het nulalternatief). 



In het studiegebied ligt ook de Stelling van Amsterdam, sinds 1996 UNESCO-werelderfgoed. De provincie heeft, naast haar rol voor het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid, de rol als siteholder van het werelderfgoed. Dat houdt in dat de provincie gehouden is om de uitzonderlijke universele waarde (Outstandig Universal Value - OUV) van het werelderfgoed in stand te houden. Nieuwe infrastructuur in het gebied raakt de Stelling van Amsterdam in meer of mindere mate, waardoor goed gekeken moet worden naar de effecten op het werelderfgoed.



PlanMER 1e fase

Bij de planMER zijn de zeven alternatieven beoordeeld op verschillende milieuaspecten, waaronder lucht, geluid, natuur, archeologie en cultuurhistorische waarden (waaronder de Stelling van Amsterdam). Aan de hand van de beoordelingen kunnen de zeven alternatieven met elkaar vergeleken worden om zo een voorkeursalternatief aan te wijzen. Omdat de meeste alternatieven een impact hebben op de OUV van de Stelling van Amsterdam is besloten om, naast de planMER studie, een Heritage Impact Assessment (HIA) uit te voeren. Deze HIA is voorgelegd aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. ICOMOS heeft daarop het volgende geadviseerd:

· Het behoud van de integriteit en authenticiteit van de tastbare attributen moet een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke beslissing (voor een wegalternatief);

· Het lijkt noodzakelijk dat er (bij de keuze van een wegalternatief) aandacht wordt besteed aan de bestaande visuele ingrepen die reeds invloed hebben op de OUV;

· Alternatief 7 lijkt de minste effecten op het erfgoed te hebben, maar daarbij moet ook worden onderzocht of dit een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen is.

(zie bijlage 2 voor aanbevelingen ICOMOS november 2015);



Aan de hand van de uitkomsten van de planMER en de HIA, is besloten om twee alternatieven verder uit te werken: het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief. Op advies van de Commissie voor de m.e.r. is daar een derde alternatief bijgekomen: het Golfbaanalternatief. De uitwerking is in de vorm van een tweede fase van de planMER gedaan.






PlanMER 2e fase

De drie overgebleven alternatieven zijn diepgaander onderzocht op de diverse MER aspecten. Daarbij is het advies van ICOMOS meegenomen en zijn visualisaties gemaakt van de drie alternatieven om inzichtelijk te maken welke impact de alternatieven hebben op de Stelling van Amsterdam. Dit is vervolgens weer teruggelegd bij ICOMOS met een toelichting op de visualisaties. In april 2017 heeft ICOMOS het volgende geadviseerd:

· ICOMOS is van mening dat het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben (op de OUV van de Stelling) en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant;

· ICOMOS is van mening dat de twee andere alternatieven infrastructurele werken vereisen die volgens de 3D-visualisaties en de analyse aanzienlijke negatieve effecten lijken te hebben op de tastbare attributen van het werelderfgoed en de landschappelijke dimensie daarvan. Eigenlijk kunnen deze varianten niet worden uitgevoerd zonder dat de cultuurhistorische kenmerken van de SvA op sommige plekken verloren gaan;

· Daarnaast zouden de Golfbaan- en de Heemskerkvariant leiden tot verregaande versnippering van een landschap dat nog relatief intact en ononderbroken is in een gebied dat gaandeweg sterk verstedelijkt.

(zie bijlage 3 voor advies ICOMOS april 2017).



Uit de nadere planMER studie blijkt dat het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt aan de aanpak van de opgave. De doorstroming van het verkeer verbetert onvoldoende, het sluipverkeer neemt niet genoeg af en hierdoor verbetert de luchtkwaliteit en geluidsbelasting onvoldoende. Echter, de beide andere alternatieven doorsnijden de Stelling van Amsterdam waardoor de universele waarde van de Stelling aangetast wordt. 



Dit resulteert in een dilemma: er is geen alternatief gevonden dat recht doet aan én de doelstellingen voor leefbaarheid en bereikbaarheid én aan alle aspecten uit de MER, in dit geval niet aan de universele waarde van de Stelling van Amsterdam. 



ICOMOS Advisory Mission

Vanwege dit dilemma is op verzoek van de provincie door het Rijk aan ICOMOS gevraagd om een integrale beoordeling te geven op de uitkomsten van de planstudie aan de hand van een bezoek (Advisory Mission). In oktober 2017 heeft dit bezoek plaatsgevonden en heeft de ICOMOS-adviseur zich middels een veldbezoek en diverse presentaties laten informeren over het project en het dilemma. Daarnaast zijn de betreffende rapportages van de planstudie bestudeerd. In november 2017 is het rapport van deze Advisory Mission ontvangen. Samengevat luiden de aanbevelingen uit dit Advisory Mission Report als volgt:

1. “De missie concludeert dan ook dat er op dit moment geen enkel alternatief is dat kan worden ondersteund. Daarom is het advies om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie bovengenoemde belangrijkste criteria voldoen, te weten: bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit. 



2. Ten eerste is de missie van mening dat de mogelijkheid van een bufferzone moet worden onderzocht op basis van een duidelijke inkadering in de omgeving, in ieder geval voor de meest kwetsbare gedeelten van het erfgoed. 



3. Ten tweede zijn herstelwerkzaamheden nodig voor sommige landschappelijke gebieden, zoals in dit rapport is aangegeven. 



4. Ten derde stelt de missie voor om naar aanleiding hiervan een meer gedetailleerde strategische benadering voor het erfgoed als geheel en de bredere context uit te werken, met name inzake infrastructuur, omdat het lastig is om infrastructurele projecten los van elkaar te bekijken binnen de nauwe begrenzing van segmenten van het erfgoed, zoals uit dit rapport blijkt.”

(zie bijlage 4 voor het volledig advies)



3. Situatie anno 2018



De adviezen die ICOMOS de afgelopen jaren heeft gegeven ten aanzien van de A8-A9 en de Stelling van Amsterdam heeft de provincie, als siteholder voor de Stelling van Amsterdam en als initiatiefnemer voor een wegverbinding A8-A9, steeds ter harte genomen en zij heeft geprobeerd zoveel als mogelijk deze adviezen op te volgen en hieraan gehoor te geven.



De Advisory Mission van oktober 2017 had dan ook als doel om met ICOMOS ter plekke te bediscussiëren welke eventuele inpassingsmogelijkheden van de drie nog resterende wegalternatieven voor een wegverbinding A8-A9 acceptabel zouden zijn in het licht van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Daarnaast ook om ICOMOS inzicht te geven in waarom eerdere alternatieven zijn afgevallen.



ICOMOS concludeert naar aanleiding van deze missie dat zij de eerder zorgvuldig gemaakte selectie van zeven naar drie alternatieven onderschrijft en zich dan ook voor de beoordeling tijdens de missie heeft geconcentreerd op de drie resterende alternatieven. Vervolgens concludeert de missie dat zij geen enkel van deze drie resterende alternatieven kan ondersteunen. 



De missie kan het Nul-plusalternatief niet ondersteunen omdat duidelijk is dat dit alternatief een nadelig effect heeft op de leefbaarheid en geen duurzame vervoersoplossing biedt. Daarmee voldoet dit alternatief niet aan de doelstellingen waarom er een A8-A9 wegverbinding moet worden aangelegd.



ICOMOS kan het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief niet ondersteunen omdat deze de universele waarde van de Stelling teveel zullen schaden. De missie adviseert daarop om verder te zoeken naar andere alternatieven die wel aan de drie belangrijkste criteria voldoen, te weten bescherming van de universele waarde van de Stelling van Amsterdam, leefbaarheid en mobiliteit.



Inpassing en herstel van het landschap

Terugkijkend naar het doorlopen proces komen Rijk en regio tot de conclusie dat er een zorgvuldige route is gevolgd om tot een voorkeursalternatief te komen. Dit is opnieuw beschouwd in de notitie van het adviesbureau Antea (bijlage 1). Net als ICOMOS, wordt geconcludeerd dat geen van de alternatieven volledig kan voldoen aan de wens om zowel de leefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren alsook de universele waarde van de Stelling van Amsterdam te behouden. 



Desondanks kiest de provincie toch voor het uitwerken van een variant omdat het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in dit gebied een belangrijke maatschappelijke opgave is. Een zorgvuldige inpassing van een wegverbinding is essentieel voor het zoveel mogelijk behouden van de OUV van de Stelling van Amsterdam. De provincie zal, in samenwerking met het Rijk, in de komende uitwerkingsfase dan ook naar een zo optimale inpassing van een wegverbinding streven. Als één van de (extreme) mogelijkheden wordt gekeken naar een verdiepte ligging van de aansluiting met de A9 en het tracé ter hoogte van de Stelling van Amsterdam. Maar ook andere inpassingsmogelijkheden worden onderzocht. Daarvoor wordt een landschapsplan opgesteld voor het gebied tussen het Noordzeekanaal en de huidige N203. Dit landschapsplan vormt de uitgangspunten voor het ontwerp van het voorkeursalternatief. 



Daarnaast staat in het advies van ICOMOS dat ook moet worden ingezet op herstel van (het landschap van) de Stelling van Amsterdam, naast het behoud van de universele waarde. In het advies van ICOMOS worden concrete herstelmaatregelen genoemd waarvan ICOMOS vindt dat deze moeten worden uitgevoerd, los van het te kiezen alternatief. De maatregelen bevinden zich op of aanpalend aan het tracé van het Golfbaanalternatief. Het gaat om de volgende maatregelen: 

· Verwijdering van de verzorgingsplaatsen, tankstations en bijbehorende bebouwing zodat het schootsveld wordt vrijgemaakt en daarmee de openheid rond het fort deels wordt hersteld;

· Versterking van de leesbaarheid en ecologische kwaliteit van het landschap door het waterpeil te verhogen (voor een grotere diversiteit aan vegetatie), en agrarisch natuurbeheer;

· Herstel van de inundatiekering (oorspronkelijk acces van het fort) zodat dit aan weerszijden van de A9 weer zichtbaar wordt;

· Herstel van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk (ten noorden van de Communicatieweg) en aanleg van een recreatiepad bovenop de dijk;

· Vergroting van de herkenbaarheid van de Kil (een voormalige zeearm) door de waterloop te verbreden en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer te ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit;

· Verbetering van de kwaliteit van de inundatiezone / open schootsveld door de aanplant van een bomenrij (essen) evenwijdig aan de A9 langs bedrijventerrein De Trompet;

· Verbetering van het lokale recreatieve netwerk door het acces Zuidermaatweg door te trekken naar de Communicatieweg / Vogelmeerweg;

· Herstel van de leesbaarheid van de Liniewal met een duidelijke coupure door de wal bij de Communicatieweg en herstel van de route en het zicht langs de wal richting Fort Veldhuis.



De provincie is bereid, naast een zorgvuldige inpassing van het wegalternatief, bovengenoemde herstelmaatregelen ter hand te nemen. 



In het kader van de Significant Boundary Modification worden de mogelijkheden voor een bufferzone en een meer gedetailleerdere strategische benadering van het erfgoed, onderzocht. Dit naar aanleiding van de aanbevelingen vanuit de missie. 



Maatschappelijke haalbaarheid

Bij de keuze voor een wegalternatief wordt niet alleen gekeken naar de effecten van deze weg op de doelstellingen leefbaarheid en bereikbaarheid, maar ook naar de kosten die een belangrijk criterium vormen in de afwegingen voor een wegalternatief. De overheid heeft hierin een verantwoording naar haar inwoners dat zij tegen maatschappelijk acceptabele kosten een wegverbinding aanlegt.



De provincie heeft op basis van het advies van ICOMOS gekeken op welke wijze beide alternatieven op een andere wijze zijn in te passen. Als mogelijke (extreme) optie is gekeken naar het verdiept aanleggen van zowel het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief in de zone van de Stelling van Amsterdam. Als eerste stap hierin is onderzoek gedaan naar de financiële effecten van een dergelijke inpassing van beide alternatieven.



Uit dit onderzoek (bijlage 6, Antea 2017) kan worden geconcludeerd dat de meerkosten voor het verdiepen van de Verbinding A8-A9 binnen de zone van de Stelling van Amsterdam uiteenlopen. De meerkosten van het Golfbaanalternatief worden geschat op € 125 mln. De meerkosten van het Heemskerkalternatief worden geschat op € 175 mln.



Uit de MKBA ratio blijkt dat het huidige Heemskerkalternatief geen financiële ruimte biedt voor verdere inpassingsmaatregelen (MKBA ratio <1). Bij het Golfbaanalternatief is ruimte om binnen een verantwoorde MKBA verhouding te blijven na verdere inpassing van het tracé (MKBA ratio >1). De kosten die gemaakt moeten worden voor een verantwoorde inpassing van het Golfbaanalternatief, zijn maatschappelijk te verantwoorden. Daarnaast liggen er bij het Golfbaanalternatief goede mogelijkheden om de geadviseerde herstelwerkzaamheden door ICOMOS, mee te nemen in een integraal ontwerp voor weg en landschap.



Conclusie

De provincie kiest er voor om het Golfbaanalternatief aan te wijzen als voorkeursalternatief en dit alternatief in komende periode verder uit te werken op onder meer inpassing. Daarbij worden de herstelmaatregelen zoals eerder in dit hoofdstuk omschreven, meegenomen. Het Rijk, waaronder OCW en het College van Rijksadviseurs worden intensief betrokken bij dit proces. De provincie en ook de State Party, zien in het advies van ICOMOS naar aanleiding van de missie handvatten om het Golfbaanalternatief zodanig in te passen dat de universele waarde van de Stelling van Amsterdam zo min mogelijk geschaad worden. 




4. Vervolgtraject na keuze van voorkeursalternatief



Na vaststelling van het voorkeursalternatief volgt de planuitwerkingsfase. Voor de verbinding wordt een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld en voor de aansluiting A9 en de maatregelen op de A9 een ontwerp Tracébesluit. Het Tracébesluit wordt getrokken door I&W/RWS. OCW is belast met de contacten met ICOMOS/UNESCO. Vanuit die rol zijn zij verantwoordelijk voor het indienen van het dossier bij UNESCO. OCW is daarbij dan ook een partner in de zoektocht naar een inpassingsvariant die de OUV van de Stelling zo min mogelijk aantast. De inzet is om het Tracébesluit en PIP gezamenlijk voor te bereiden. Voorgesteld wordt de rollen en wijze van betrokkenheden van de diverse in het kader van het plan van aanpak van het Tracébesluit en het PIP nader met elkaar uit te werken. 



Daarnaast wordt het College van Rijksadviseurs (CRa) betrokken bij de planuitwerkingsfase. Als eerste onderdeel van de planuitwerkingsfase wordt een landschapsplan opgesteld voor het gebied van de Stelling van Amsterdam tussen het Noordzeekanaal en de huidige N203. Het College van Rijksadviseurs kan daarin een adviserende rol spelen. Daarbij willen wij ook ICOMOS Nederland betrekken. ICOMOS Internationaal hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de landelijke ICOMOS-afdelingen.



Mogelijk tijdpad

Het vervolg-tijdpad voor de verbinding A8-A9 is afhankelijk van het moment dat er een bestuurlijk overleg kan plaatsvinden met de ministers van OCW en I&W om de ‘redeneerlijn’/het vervolgtraject vast te stellen. 



Het volgende tijdpad is indicatief.



April 2018: 		Bestuurlijk overleg ministers OCW, I&W en CdK en gedeputeerden;

April 2018:	 	Informeren PS over uitkomsten overleg met ministers OCW en I&W;

April/mei 2018: 	Ambtelijke afstemming met gemeenten en vervoerregio;

Mei 2018: 		Stuurgroep, advisering over voorkeursalternatief;

Juni 2018: 		GS besluitvorming over voorkeursalternatief;

Juli 2018: 		Commissie behandeling voorkeuralternatief;



Na de zomer 2018 	Plan van aanpak PIP en Tracéwetprocedure;

Maart 2019		Verkiezingen Provinciale Staten;

2e helft 2019		Ontwerp PIP en Ontwerp TB;

1e helft 2020		Definitief PIP en TB

1e helft 2021		Afronding juridische procedures.




Bijlage 1 – Beschouwing alternatieven





Separaat bijgevoegd:

Notitie Antea opties nav advies ICOMOS






Bijlage 2 – Aanbevelingen ICOMOS november 2015





Aanbevelingen ICOMOS:



· Het behoud van de integriteit en authenticiteit van de tastbare attributen moet een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke beslissing: de forten en militaire elementen, kanaal, dijken en waterbouwkundige elementen. ICOMOS zou graag bevestiging willen hebben dat deze elementen in goede staat zijn en dat er geen veranderingen zullen optreden in de technische kenmerken van het verdedigingssysteem in dit gebied.



· Ten aanzien van de verbinding A8-A9 lijkt het noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de bestaande visuele ingrepen die reeds invloed hebben op de OUV (verstedelijking, A9, windturbine, enz.). Dit kan ten eerste worden gedaan door vast te stellen wat de belangrijkste zichtas van het werelderfgoed in dit gebied is en ten tweede door 3D-landschapsmodellen te maken van de reeds bestaande kenmerken en wat er zou gebeuren bij de nieuwe projecten (zonder dergelijke modellen is het moeilijk om zich een voorstelling te maken van hoe het toekomstige landschap eruit zal zien).



· Bij de verbinding A8-A9 lijkt alternatief nr. 7 de minste effecten op het erfgoed te hebben. Maar daarbij moet ook worden onderzocht of dit een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen is, aangezien deze oplossing een stuk provinciale weg omvat. Ongeacht de vraag of alternatief nr. 7 een duurzame oplossing vormt of niet, dient er tegelijk ook onderzoek te worden gedaan naar een meer directe oplossing (nr. 3, 4, 5) en daarbij misschien zelfs de begrenzing van het werelderfgoed op deze locatie te heroverwegen, waarbij breder gekeken wordt naar de sociaal-stedelijke en economische druk vanuit Amsterdam op de Stelling van Amsterdam als geheel.



· Ten aanzien van het opstelterrein voor treinen geldt dat, wanneer er absoluut geen andere locatie voor de bouw van het treinopstelterrein mogelijk is buiten het werelderfgoedgebied, de visuele effecten zo veel mogelijk moeten worden beperkt, daarbij rekening houdend met de grote zichtbaarheid van het verplaatsen van rollend materieel. Een opstelterrein van korte of middelbare lengte langs de bestaande lijn verdient de voorkeur, met visuele afscheidingen (dijken, boomrijen). Dit zou enigszins negatief als ‘camouflage’ kunnen worden aangeduid, maar het lijkt de enige manier te zijn om het project uit te voeren. Bovendien maakt het spoor Uitgeest deel uit van de OUV van het werelderfgoed.



· Ten slotte doet ICOMOS de aanbeveling om de mogelijkheid te onderzoeken om een bufferzone in te stellen om de visuele effecten te beperken op die plaatsen waar de forten en dijken vlakbij de grens van het erfgoed liggen.






Bijlage 3 – Advies ICOMOS april 2017





Conclusies



ICOMOS is het met de State Party eens dat, van de drie geselecteerde alternatieven, het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant voor de aanleg van de verbinding tussen de A8 en de A9.



ICOMOS is van mening dat de twee andere alternatieven infrastructurele werken vereisen die volgens de 3D-visualisaties en de analyse aanzienlijke negatieve effecten lijken te hebben op de tastbare attributen van het Werelderfgoed en de landschappelijke dimensie daarvan, welke van groot belang is om de betekenis van de Stelling van Amsterdam te kunnen begrijpen en waarderen.



Eigenlijk kunnen deze varianten niet worden uitgevoerd zonder dat de cultuurhistorische kenmerken van de SvA op sommige plekken verloren gaan. Hoewel er restauratiemaatregelen zijn voorzien, kunnen deze alternatieven niet als aanvaardbare oplossingen worden beschouwd, zeker wanneer er een oplossing voorhanden is die veel minder impact heeft (het Nul-plusalternatief).



Daarnaast zouden de Golfbaan- en de Heemskerkvariant leiden tot verregaande versnippering van

een landschap dat nog relatief intact en ononderbroken is in een gebied dat gaandeweg sterk is verstedelijkt, met als gevolg een aanzienlijke aantasting van de openheid en het landschappelijke karakter van de SvA.



ICOMOS is echter van mening dat een meer diepgaande analyse van de mogelijke effecten van het Nul-plusalternatief op de SvA, met name bij de aansluiting met de A9, wenselijk zou zijn om eventuele effecten ten gevolge van het project te monitoren.



Ook een landschappelijke analyse zou helpen om te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn om de landschappelijke dimensie van het erfgoed veilig te stellen, gezien de kwetsbaarheid daarvan in verband met het project.


Bijlage 4 – Advies ICOMOS oktober 2017





Hieronder zijn de conclusies en aanbevelingen van ICOMOS integraal opgenomen (hoofdstuk 7 van het Advisory Mission Report).



Voor de beoordeling van dit project zijn aanvankelijk zeven varianten tegen elkaar afgewogen, waarbij rekening werd gehouden met de ligging van de forten en andere attributen van de Stelling van Amsterdam (kanalen, dijken, inundatiegebieden, e.d.) waarin de Outstanding Universal Value van het erfgoed tot uitdrukking komt. Op basis van een beoordelingsproces is er sinds 2015 in overleg met ICOMOS inmiddels een keuze gemaakt voor drie van deze zeven alternatieven. Deze missie heeft zich daarom geconcentreerd op de drie geselecteerde alternatieven (hoewel ook de voorlopige alternatieven zijn bestudeerd) en onderschrijft de gemaakte selectie. 



Vanuit een breder perspectief was dit gedeelte van het landschap van de Stelling van Amsterdam ten tijde van de inschrijving kennelijk al gedeeltelijk aangetast. Er is een aanzienlijk risico dat de negatieve effecten zullen toenemen als gevolg van de huidige voorgestelde projecten. Om de integriteit en authenticiteit van het erfgoed en daarmee ook de leesbaarheid van dit ‘defensielandschap’ te kunnen behouden, dient er dan ook een einde te komen aan de versnippering en het steeds verder geïsoleerd raken van de afzonderlijke verdedigingsstructuren. De instandhouding van de integriteit en authenticiteit van tastbare attributen is daarom een centraal aandachtspunt geweest bij de beoordeling van de alternatieven en de uiteindelijke aanbeveling. 



Op basis van de beoordeling van het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief concludeert de missie dat het Nul-plusalternatief de enige oplossing is die geen verlies van erfgoed en geen onaanvaardbare impact op de OUV met zich meebrengt, maar dat deze wel een nadelig effect heeft op de leefbaarheid in de omgeving van het erfgoed en bovendien geen duurzame vervoersoplossing vormt. 



De missie concludeert dan ook dat er op dit moment geen enkel alternatief is dat kan worden ondersteund. Daarom is het advies om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie bovengenoemde belangrijkste criteria voldoen, te weten: bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit. 



Dergelijke nieuwe opties moeten worden onderzocht op basis van de bovenstaande aanbevelingen, namelijk om duidelijke visuele studies en virtuele beelden van het landschap als geheel te presenteren, inclusief de bestaande kenmerken die afbreuk doen aan de kernkwaliteiten. Daarbij dient te worden uitgegaan van kaarten, een HIA en een zelfde beoordelingsprocedure als bij de eerder onderzochte alternatieven. Verder kan het nuttig zijn om een modelstudie naar de verkeerseffecten en een aanvaardbare doorstroming uit te voeren en de geluidsbelasting te beoordelen. 



De missie merkt op dat sommige tastbare attributen, zoals de forten, sterk aanwezig zijn en goed bewaard zijn gebleven in het gebied, evenals de continuïteit daartussen, die bepalend is voor de verdedigingslinie. De landschappelijke expressie van het gebied zelf als cultuurlandschap, via andere kenmerken zoals de geomorfologie van het landschap en het watersysteem, als uitdrukking van de Outstanding Universal Value, is echter reeds gedeeltelijk aangetast. 



Hoewel Nederland lof verdient voor het behoud van de monumentale attributen van de SvA, zoals de forten, staat hier de landschappelijke dimensie als uitdrukking van de Outstanding Universal Value op het spel. In die zin zullen de inspanningen van Nederland om deze onderdelen te restaureren en in stand te houden, cruciaal zijn voor het behoud van het erfgoed in de toekomst. 



De missie is zich ervan bewust dat de kwetsbaarheden van de SvA zich eveneens op andere locaties voordoen, zoals ook werd onderkend in de aanvraag voor een kleine wijziging van de begrenzing in 2016, en dat de – met name infrastructurele – ontwikkelingsdruk in diverse delen van het erfgoed aanzienlijk is. 



Ten eerste is de missie van mening dat de mogelijkheid van een bufferzone moet worden onderzocht op basis van een duidelijke inkadering in de omgeving, in ieder geval voor de meest kwetsbare gedeelten van het erfgoed. 



Ten tweede zijn herstelwerkzaamheden nodig voor sommige landschappelijke gebieden, zoals in dit rapport is aangegeven. 



Ten derde stelt de missie voor om naar aanleiding hiervan een meer gedetailleerde strategische benadering voor het erfgoed als geheel en de bredere context uit te werken, met name inzake infrastructuur, omdat het lastig is om infrastructurele projecten los van elkaar te bekijken binnen de nauwe begrenzing van segmenten van het erfgoed, zoals uit dit rapport blijkt. 






Bijlage 5 – MKBA en meerkosten





Uit de resultaten van de planMER studie blijkt dat het Nul-plusalternatief een beperkte bijdrage levert aan de doelstellingen voor de bereikbaarheid en geen bijdrage levert aan de doelstellingen voor de leefbaarheid in de kernen. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laat ook zien dat dit alternatief niet opbrengt wat het kost: een MKBA ratio van 0,5-0,6. 



Het Heemskerkalternatief en Golfbaanalternatief dragen wel bij aan het behalen van de doelstellingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Het Heemskerkalternatief kent een MKBA ratio van ongeveer 0,9-1,0 en het Golfbaanalternatief 1,3-1,5.

In onderstaande tabel is een overzicht van de kosten en de MKBA ratio weergegeven. Voor de MKBA ratio geldt dat is uitgegaan van het hoogste punt in de bandbreedte van de kosten. 



		Alternatief

		Kosten

		MKBA ratio

(laag scenario)

		MKBA ratio

(hoog scenario)



		Nul-plusalternatief

		230 miljoen

		0,5

		0,6



		Heemskerkalternatief

		468-504 miljoen

		1,0

		0,9



		Golfbaanalternatief

		288-324 miljoen

		1,5

		1,3









Meerkosten verdiepte ligging

De aandachtspunten van ICOMOS lijken bij een verdiepte ligging van het wegtracé, inclusief een verdiepte aansluiting op de A9, een goede invulling te geven. Onderzocht moet worden op welke wijze ook voldaan kan worden aan de door ICOMOS genoemde aandachtspunten voor het voorkeursalternatief als aanvulling op de nu uitgewerkte inpassingsvarianten van de ontwerpboeken 3.0. 



Bij een keuze van een verdiepte ligging bij het Heemskerkalternatief gaat het om een verdiepte ligging vanaf de onderdoorgang bij de Kilzone t/m een verdiepte aansluiting Heemskerk. De fly-over zoals nu in het ontwerp zit wordt dan een fly-under, onder de verdiepte aansluiting (dus niveau -2). Bij het Golfbaanalternatief zou het kunnen gaan om een verdiepte ligging vanaf de Groenedijk t/m een verdiepte aansluiting met de A9. Vervolgens liggen hier ook kansen om het landschap tussen de liniedijken te herstellen. 



Voor de bovenstaande verdiepte liggingen is een kostenindicatie opgesteld (zie bijlage 3). Gelet op de kosten-batenverhouding is bij het Heemskerkalternatief weinig ruimte voor extra investeringen wanneer het uitgangspunten van een kosten-batenverhouding van 1,0 gehandhaafd blijft. Bij het Golfbaanalternatief ligt nog wel ruimte voor een extra investering ten behoeve van een verder inpassing. 



De meerkosten voor een verdiepte ligging en aansluiting zijn als volgt:

· Heemskerkalternatief: € 168 miljoen;

· Golfbaanalternatief: € 125 miljoen.



		Alternatief

		Kosten

		Meerkosten

		Totale kosten



		Nul-plusalternatief

		230 miljoen

		-

		230 miljoen



		Heemskerkalternatief

		468-504 miljoen

		168 miljoen

		636-672 miljoen



		Golfbaanalternatief

		288-324 miljoen

		125 miljoen

		413-449 miljoen







Wanneer de meerkosten bij het Golfbaanalternatief meegerekend worden in de kosten-batenverhouding, blijft deze verhouding positief. Dat betekent dat het Golfbaanalternatief met een verdiepte ligging goedkoper is dan het Heemskerkalternatief zonder verdere inpassingsmaatregelen. 



In het onderzoek naar optimalisatie van de inpassing van het voorkeursalternatief, naar wens van ICOMOS, is er dus sprake van een bandbreedte waarbinnen tegen verschillende kosten verschillende inpassingsresultaten gehaald kunnen worden. 






Bijlage 6 – Quickscan meerkosten verdiepte liggingen



Separaat bijgevoegd:

Notitie Antea aanvullende kosten verdiepte ligging en aansluiting
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Memo 


blad 1 van 9 


memonummer 
datum 28 februari 2018 
aan provincie Noord-Holland 
van Lex Runia  


Sander Zondervan 
project Verbinding A8-A9 
projectnr. 413605 
betreft opties naar aanleiding van advies ICOMOS 


Inleiding 
ICOMOS heeft advies uitgebracht over de Verbinding A8 – A9 in relatie tot de Stelling van Amsterdam (SvA). ICOMOS 
ondersteunt geen van de huidige opties en vraag om verder te zoeken naar andere opties. In deze notitie wordt 
ingegaan op mogelijke opties die invulling kunnen geven aan het advies van ICOMOS over de Verbinding A8 – A9. 
Hiertoe wordt tevens de alternatievenontwikkeling en trechtering in het kader van de notitie reikwijdte en 
detailniveau (NRD) en de eerste en tweede fase planMER beschouwd in relatie tot zowel het projectdoel als de SvA. 


Vraagstelling ICOMOS 
In het advies van ICOMOS is de volgende passage opgenomen: 


Er moet dus worden gezocht naar opties die voldoen aan drie in het ICOMOS advies opgenomen criteria of doelen. 
Het gaat om de navolgende doelen, met toegevoegd een duiding en vertaling in aspecten die kunnen worden gehan-
teerd bij de beoordeling van mogelijke opties: 


De missie concludeert dan ook dat er op dit moment geen enkel alternatief is dat kan worden ondersteund. 
Daarom is het advies om verder te zoeken naar andere opties die mogelijk wel aan de drie bovengenoemde 
criteria voldoen, te weten: bescherming van de OUV (Outstanding Universal Value), leefbaarheid en mobiliteit. 


Dergelijke nieuwe opties moeten worden onderzocht volgens de bovenstaande aanbevelingen, namelijk om 
duidelijke visuele studies en virtuele beelden van het landschap als geheel te presenteren, inclusief de 
bestaande kenmerken die afbreuk doen aan de kernkwaliteiten. Daarbij dient te worden uitgegaan van 
kaarten, een HIA (Heritage Impact Assessment)  en een zelfde beoordelingsprocedure als bij de eerder 
onderzochte alternatieven. Verder kan het nuttig zijn om een modelstudie naar de verkeerseffecten en een 
aanvaardbare doorstroming uit te voeren en de geluidsbelasting te beoordelen. 


De missie merkt op dat sommige tastbare attributen, zoals de forten, sterk aanwezig zijn en goed bewaard zijn 
gebleven in het gebied, evenals de continuïteit daartussen, die bepalend is voor de verdedigingslinie. De 
landschappelijke expressie van het gebied zelf als cultuurlandschap, via andere kenmerken zoals de 
geomorfologie van het landschap en het watersysteem, als uitdrukking van de Outstanding Universal Value, is 
echter reeds gedeeltelijk aangetast. 


Hoewel Nederland lof verdient voor het behoud van de monumentale attributen van de SvA, zoals de forten, 
staat hier de landschappelijke dimensie als uitdrukking van de Outstanding Universal Value op het spel. In die 
zin zullen de inspanningen van Nederland om deze onderdelen te restaureren en in stand te houden, cruciaal 
zijn voor het behoud van het erfgoed in de toekomst. 
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• bescherming van de Outstanding Universal Value (OUV), hierbij gaat het (samengevat) om de integriteit en 
authenticiteit van de SvA; in de HIA die in 2015 is gemaakt voor de Verbinding A8 – A9 zijn deze aspecten 
verder uitgewerkt ten behoeve van de beoordeling van de alternatieven die op dat moment in het onderzoek 
waren betrokken; 


• leefbaarheid: dit kan worden geïnterpreteerd als het terugdringen van effecten door geluid en lucht (vooral 
door het doorgaande verkeer in de traverse door Krommenie en Assendelft) in de leefomgeving, met daaraan 
toegevoegd het niet laten ontstaan van nieuwe knelpunten; 


• mobiliteit: dit kan worden geïnterpreteerd als het leveren van een substantiële bijdrage aan het verbeteren 
van de bereikbaarheid en het oplossen van de bestaande knelpunten in de doorstroming en voor de ver-
keersveiligheid (waarbij ook maatregelen zonder uitbreiding van infrastructuur een bijdrage kunnen leveren, 
bijvoorbeeld smart mobility). 


Essentie van het trechteren van alternatieven in relatie tot de OUV van de SvA. 
In de eerste en tweede fase planMER is gezocht naar alternatieven rekening houden met de OUV van de SvA en 
invulling geven aan de projectdoelstellingen: 


1) Het verbeteren van de bovenregionale, regionale en lokale bereikbaarheid tussen de IJmond en de 


Zaanstreek, met als nevendoelstelling het stimuleren van de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het 


studiegebied; 


2) Het verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer door het beperken van de 


verkeersdruk op de bestaande provinciale wegen N203 en N246.  


Daarvoor heeft het project de afgelopen jaren een uitgebreid proces doorlopen waar zorgvuldig naar verschillende 


opties is gekeken. Onderstaand schema illustreert dat. 


2014 





2016 





2017 





2018 


NRD planMER 1e fase planMER 2e fase Voorkeursalternatief 


14 alternatieven 7 alternatieven 3 alternatieven 1 alternatief 


Figuur 1:  Van links naar rechts: de alternatieven in de NRD, planMER fase 1, en planMER fase 2


Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) 


De 14 alternatieven uit de notitie reikwijdte en detailniveau omvatten meer dan alleen wegalternatieven. Er is, in lijn 


met de Ladder van Verdaas, breder gekeken:  


• Ruimtelijke ordening: In de NRD is geconstateerd dat de situatie zoals die was in 2014 al een probleem vormt, 


nog los van de ruimtelijke ontwikkelingen. De huidige inzichten laten zien dat de laatste jaren de druk op de 


ruimtelijke ordening alleen maar groter is geworden. De woningbouwopgave in de Metropoolregio 


Amsterdam is groot. Maatregelen om deze groei te sturen zullen de hoeveelheid verkeer hoogstens temperen, 


maar niet verminderen.  


• Mobiliteitsmanagement: Bij mobiliteitsmanagement wordt ingezet op, bijvoorbeeld, P+R, carpoolen, 


alternatieve vervoerswijzen, flexibele werktijden en thuis-/telewerken. Eerdere studies hebben aangetoond 


dat deze maatregelen een beperkt effect hebben op de filevorming. Daarnaast is een aantal van deze 


maatregelen reeds toegepast in het gebied, waaronder P+R voorzieningen. Er zijn geen nieuwe 


mobiliteitsmanagementmaatregelen te verwachten die een dermate probleemoplossend vermogen hebben 


dat deze invulling geven aan de projectdoelstelling.  
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• Openbaar vervoer: Diverse studies hebben aangetoond dat zelfs met forse investeringen in de kwaliteit van 


het openbaar vervoer, de effecten op het autoverkeer beperkt zijn. In de studies van de planMER is reeds 


rekening gehouden met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), dat uitgaat van zes intercity’s tussen 


Alkmaar en Amsterdam en zes sprinters tussen Uitgeest en Amsterdam. Daarmee is de ruimte op het spoor 


ingevuld. Dit biedt het onvoldoende oplossing voor de problematiek in het gebied.  


• Beter benutten bestaande infrastructuur: Bij het beter benutten van bestaande infrastructuur gaat het, onder 


andere, om slimmere kruispuntoplossingen, betere afstelling verkeerslichten en uitbreiden of verlengen van 


opstelstroken. In 2013 heeft de provincie een aantal effectieve benuttingsmaatregelen uitgevoerd. De 


provincie werkt continu, provincie breed, aan het verbeteren van de doorstroming aan de hand van het 


optimaliseren van verkeerslichten en het toepassen van andere systemen. Deze aanpassingen hebben wel 


effect, maar dragen onvoldoende bij aan de doelstellingen.  


• Nieuwe infrastructuur: Voor nieuwe infrastructuur is het zoekgebied al snel duidelijk. Ten noorden van 


Krommenie is het niet mogelijk om aan te sluiten op de A9 zonder grootschalig de SvA en ook het 


Uitgeestermeer te kruisen. Een verbinding tussen de N244 en de A9 ligt dusdanig noordelijk dat deze de druk 


op de N203 door Krommenie niet vermindert. Aan de zuidzijde is het Noordzeekanaal een natuurlijke grens. 


In de NRD zijn in de tussenliggende zone negen nieuwe wegalternatieven beschouwd. Voor de nieuwe 


wegalternatieven geldt dat deze allemaal de SvA raken. Qua oplossend vermogen voldoen de alternatieven 


die ten zuiden van de golfbaan aansluiten op de A9 niet aan de doelstelling. Dit komt omdat het meeste 


doorgaande verkeer op de huidige N203 van/naar Alkmaar rijdt. De zuidelijke alternatieven verlagen de druk 


op de N203 onvoldoende. Van de noordelijke alternatieven zijn twee alternatieven afgevallen vanwege de 


impact op het landschap (tevens SvA) en het minder oplossend vermogen voor de IJmond. De overige zeven 


alternatieven zijn verder uitgewerkt in de eerste fase planMER. Er zijn geen nieuwe inzichten die nu zouden 


leiden tot een andere afweging. 


PlanMER 1e fase 


In de eerste fase van de planMER is een selectie gemaakt van drie uit de zeven alternatieven. Eén van de zeven 


alternatieven is het handhaven/verbeteren van de huidige situatie. Geen van de alternatieven voldoet volledig aan 


alle criteria. Zo is het opwaarderen van de huidige infrastructuur positief voor de SvA, maar draagt dit beperkt bij aan 


het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid. De alternatieven met nieuwe infrastructuur dragen wel bij 


aan een verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid, maar hebben effect op de SvA.  


Van de wegalternatieven zijn drie alternatieven afgevallen in de eerste fase van de planMER. Het gaat om de 


alternatieven 4, 6 en 7. Daarnaast is het nul-plusalternatief aangescherpt. De beoordeling in de eerste fase planMER is 


nogmaals afgezet tegen de criteria doelbereik en OUV van de SvA.  


• Nul-plusalternatief (via N246): Het opwaarderen van de N246 langs het Noordzeekanaal bleek vanwege een 


te zuidelijke ligging geen oplossing te zijn. Hierdoor is het Nul-plusalternatief aangepast naar de route via de 


N246 en N203, door Krommenie.  


• Alternatief 4: Dit alternatief sluit op dezelfde locatie aan op de A9 als het Golfbaanalternatief, maar passeert 


de golfbaan direct ten noorden ervan. De positieve effecten op de bereikbaarheid zijn iets minder groot dan 


die van het Golfbaanalternatief. Daarnaast doorsnijdt alternatief 4 over grotere afstand de SvA.  


• Alternatief 6: Alternatief 6 draagt minder dan het Golfbaanalternatief en Heemskerkalternatief bij aan de 


bereikbaarheid, omdat de route langer is en niet direct aansluit op de A9. Ook voor dit alternatief geldt dat 


de impact op de SvA groot is: er wordt een groot deel van het inundatiegebied doorsneden en in dit gebied 


wordt een nieuwe aansluiting gemaakt op de N203.  


• Alternatief 7: Dit alternatief is bedoeld om het landschap en de SvA zo veel mogelijk te ontzien. Het geheel 


ontzien is echter niet mogelijk. Bij de aansluiting met de N203 raakt alternatief 7 het natuurmonument Ham 


en Crommenije alsook de SvA (wat in een Nul-plusalernatief niet het geval is). Daarbij voldoet dit alternatief 


niet aan de projectdoelstelling. Qua bereikbaarheid scoort dit alternatief minder omdat dit alternatief een 


langere route kent dan de andere alternatieven en niet direct aansluit op de A9. Hierdoor blijft de 


Communicatieweg een aantrekkelijke sluiproute en rijdt er over de N203 door Krommenie in dit alternatief 
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nog steeds relatief veel verkeer. Hierdoor verslechtert ook de verkeersveiligheid ten opzichte van de 


referentiesituatie. Uit een nader analyse ten tijde van PlanMER fase 2 blijkt dat dit alternatief zelfs minder 


verkeer faciliteert dan het Nul-plus alternatief, waarmee dat alternatief zowel op de SvA als doelbereik beter 


scoort.


De navolgende alternatieven zijn vervolgens verder onderzocht in de tweede fase planMER: 


- Nul-plusalternatief (door Krommenie) 


- Heemskerkalternatief 


- Golfbaanalternatief 


Uit de voorgaande beschouwing blijkt vanuit de SvA en in relatie tot het doelbereik er geen aanleiding is om deze 


trechtering te heroverwegen. 


PlanMER 2e fase 


De tweede fase van de planMER is bedoeld om een voorkeursalternatief te bepalen. Hiertoe zijn inpassende 


ontwerpen van de alternatieven uitgewerkt (met aandacht voor de SvA) en beoordeeld. Hierbij zijn de aspecten zoals 


genoemd door ICOMOS betrokken. 


Nul-plusalternatief: Het Nul-plusalternatief scoort voor de bereikbaarheid beduidend minder dan het Heemskerk- en 


het Golfbaanalternatief. Voor de doelstelling m.b.t. de leefbaarheid voldoet dit alternatief dan ook niet. Ondanks dat 


dit alternatief goed scoort ten aanzien van de SvA (er is geen nieuwe doorsnijding), is deze vanwege het beperkte 


doelbereik geen oplossing. 


Heemskerk- en Golfbaanalternatief: Deze alternatieven scoren goed op het aspect bereikbaarheid. Beide alternatieven 


dragen bij aan het behalen van de doelstellingen voor de bereikbaarheid, maar ook voor de leefbaarheid. Voor wat 


betreft de SvA scoren beide alternatieven - ondanks de aandacht voor de SvA in het ontwerpproces - niet goed: ze 


doorsnijden beide het stellinggebied. Voor beide alternatieven resteert een opgave voor de inpassing in de SvA in de 


planuitwerking. 


Op basis van de voorgaande beschouwing blijkt dat geen van de in de NRD benoemde afgevallen oplossingsrichtingen 


of alternatieven in relatie tot de SvA heroverwogen dienen te worden.  


Een bredere beschouwing van de mogelijkheden in relatie tot de SvA 
Als onderdeel van het advies van ICOMOS wordt opgemerkt dat in bestaande situatie de OUV van de SvA deels al zijn 
aangetast zijn door andere ruimtelijke ontwikkelingen. In de termen van het advies: de landschappelijke dimensie als 
uitdrukking van de OUV staat op het spel. Dit geeft aanleiding om bovenop de voorgenoemde beschouwing van het 
eerdere trechteren ook te zoeken naar opties die niet alleen te kijken naar oplossingsrichtingen voor de Verbinding 
A8-A9 zelf, maar ook breder te kijken naar maatregelen die een bijdrage leveren aan het versterken van de OUV. Dit 
betekent dat in principe drie groepen van opties kunnen worden onderscheiden, namelijk: 


• andere tracés: dit is de groep van opties die bestaan uit een ander tracé voor de verbinding tussen de A8 en de 
A9; 


• optimaliseren van de beschouwde alternatieven: deze groep bevat de opties die bestaan uit maatregelen om 
de impact van de reeds beschouwde alternatieven (Nul-plusalternatief, Heemskerkalternatief en 
Golfbaanalternatief) op de OUV verder te verminderen;  


• herstel en versterken landschappelijke expressie: bij deze groep gaat het om opties die er, als flankerende 
maatregelen, op zijn gericht de ‘landschappelijk expressie’ te verbeteren ‘omdat de landschappelijke dimensie 
(….) van groot belang is om de betekenis van de SvA te kunnen begrijpen en waarderen’. Deze groep 
maatregelen vormt als het ware de basis voor een saldo- of compensatiebenadering waarbij de (resterende) 
negatieve effecten van de ingreep worden gecompenseerd door positieve effecten elders. Een dergelijke 
saldobenadering (met compensatie) is bij effecten op natuurwaarden niet ongebruikelijk1. 


1 Voor natuurgebieden die vallen onder de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn geldt bijvoorbeeld een duidelijk regime ten aanzien van ingrepen die 


effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. In dit regime kan bij voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen uiteindelijk een ADC-
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Andere tracés 
Zoals hiervoor beschreven, blijkt dat de bestaande knelpunten met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid en 
leefbaarheid niet kunnen worden opgelost door maatregelen zonder uitbreiding van de infrastructuur. Maatregelen 
als mobiliteitsmanagement, verbeteren van andere modaliteiten (OV, fiets) e.d. dragen onvoldoende bij aan het 
oplossen van de knelpunten. Om de knelpunten te kunnen oplossen is nieuwe infrastructuur nodig of moet de 
bestaande infrastructuur worden verbeterd. In het planMER zijn daarom drie alternatieven onderzocht waarvan twee 
(het Heemskerk- en Golfbaanalternatief) bestaan uit nieuwe infrastructuur en een (Nul-plusalternatief) bestaat uit het 
verbeteren van bestaande infrastructuur (in feite deels nieuwe infrastructuur te plaatse van reeds bestaande wegen).  


De SvA ligt tussen de twee te verbinden snelwegen A8 en A9 (figuur 2). Daardoor zijn geen oplossingen mogelijk die de 
SvA niet doorsnijden. Alleen het Nul-plusalternatief, dat gebruik maakt van bestaande infrastructuur, leidt niet tot een 
nieuwe doorsnijding en verdere versnippering. Gezien de op te lossen bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen 
zijn alternatieven die verder naar het noorden of verder zuidelijk aantakken op de A9 geen realistische alternatieven. 
Ook voor dergelijke andere tracés geldt overigens dat een doorsnijding van de SvA onvermijdelijk is; een verbinding 
tussen de A8 en A9 doorsnijdt altijd de tussenliggende SvA. 


In de voorgaande stappen in het proces is een groot aantal mogelijke tracés in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot de 
drie alternatieven die uiteindelijk in de 2e fase van het planMER zijn onderzocht. Het advies van ICOMOS onderschrijft 
deze selectie van alternatieven.  


Als onderdeel van het planMER en in de voorgaande paragrafen is heroverwogen of eerder afgevallen alternatieven 
mogelijk alsnog (bijvoorbeeld vanwege de SvA) kansrijk zouden kunnen zijn. Hierbij is ook het in het voortraject 
afgevallen alternatief 7 heroverwogen, dat net als het Nul-plusalternatief binnen de SvA gebruik maakt van de N203. 
In het planMER is het afvallen van dit alternatief nogmaals beschreven en (aanvullend) gemotiveerd. Kort samengevat 
is de conclusie in het planMER dat alternatief 7 minder bijdraagt aan het oplossen van de problemen dan het Nul-
plusalternatief tegen vergelijkbare kosten en met (als gevolg van de te maken aansluiting op de N203 nabij fort aan 
den Ham) grotere impact op de SvA (figuur 3). Er zijn - ook met het advies van ICOMOS - geen redenen om deze 
conclusie aan te passen.  


Dit betekent dat alternatief 7 geen optie is die voldoet aan de criteria bescherming van de OUV, leefbaarheid en 
mobiliteit (althans niet beter dan het Nul-plusalternatief). 


Figuur 2: Te verbinden autosnelwegen A8 en A9 en de Stelling van Amsterdam (bron ondergrond: www.Noord-Holland.nl)


toets nodig zijn waarin wordt gekeken of er alternatieven zijn (A), of er dwingende redenen van maatschappelijk belang zijn (D) en wat aan 
compensatie noodzakelijke is (C).
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Figuur 3: Alternatief 7 zoals beoordeeld in de HIA (2015) 


Optimaliseren beschouwde alternatieven 
Het gaat bij dit type maatregelen om aanpassingen die als doel hebben de ingreep (de nieuwe infrastructuur bij het 
Golfbaan- of Heemskerkalternatief) meer in overeenstemming brengen met de OUV.  


Dit roept de vraag op waaruit dergelijke maatregelen kunnen bestaan en vooral welke visie er aan ten grondslag kan 
liggen. Worden de maatregelen gericht op het zo veel mogelijk onzichtbaar maken van de nieuwe infrastructuur (door 
verdiepte ligging, tunnelbakken, onderdoorgangen en dergelijke) of juist op het herkenbaar en beleefbaar houden van 
de nieuwe ingreep, tegelijkertijd met het beter beleefbaar maken van de SvA en het benadrukken van de verschillen 
tussen de historische SvA en de nieuwe infrastructuur?  


Bij deze laatste optie gaat het om het benadrukken van de verschillen tussen enerzijds de SvA - een ingenieus systeem 
dat optimaal en uitgekiend gebruik maakt van de landschappelijke gegevenheden van hoogteligging, watersysteem, 
destijds reeds bestaande wegen en dijken e.d. - en anderzijds de 21e eeuwse ingreep van een nieuwe snelweg die zich 
grotendeels onttrekt aan de landschappelijke onderlegger en daarop een nieuw element vormt. Dergelijke combina-
ties van oud en nieuw, met nieuwe, herkenbare en contrasterende toevoegingen aan historische, monumentale 
gebouwen en structuren wordt veelvuldig en met succes toegepast2.  


In het 21e eeuwse volle Nederland is het de kunst om op een goede en zorgvuldige manier oud met nieuw te vere-
nigen. Het is balanceren tussen behoud en versterken van het oude en het toevoegen van nieuwe elementen. 
Balanceren om (in termen van ruimtelijke kwaliteit) de toekomstwaarde en de gebruikswaarde van historische 
elementen te verbeteren, met behoud en versterking van de belevingswaarde. Balanceren om zorgvuldig en 
uitgekiend iets nieuws toe te voegen met respect voor het oude. Dit is in zekere zin vergelijkbaar met de inspanningen 
die de eind 19e eeuwse ontwerpers van de SvA moesten doen om de nieuwe functie die toen moest worden 


2 Voorbeelden zijn museum De Fundatie in Zwolle en het provinciehuis van Noord-Holland. De doorsnijding van de SvA van de A4 ten zuiden van 


Schiphol is zichtbaar gemaakt vanaf de snelweg en recent is ook de doorsnijding van de kering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie door de A15 
beter zichtbaar gemaakt. Momenteel wordt bij de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder het door deze weg doorsneden Fort Altena (tevens 
Nieuwe Hollandse Waterlinie) herkenbaarder en beter beleefbaar gemaakt.
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ingevoegd (de SvA) in te passen in het landschap en het destijds bestaande systeem van water, grondslag, 
hoogteligging, wegen en waterlopen, et cetera3.  


Op een hoog abstractieniveau is dus het zorgvuldig inpassen van een verbinding tussen de A8 en de A9 een continue-
ring van het Hollandse inpassingsvernuft waarvan de SvA een exponent is. In dat perspectief is een uitgekiend vorm-
gegeven en ingepaste - maar niet verborgen - verbinding A8 – A9 een nieuwe toevoeging aan het landschappelijke en 
cultuurhistorische verhaal.  


Herstel en versterken landschappelijke expressie 
Het advies van ICOMOS somt een aantal ontwikkelingen op die in het studiegebied impact hebben op de SvA. Deze 
opsomming komt ook al voor in de HIA (2015, figuur 4). Zichtbaar is dat vooral ten zuiden van de Communicatieweg 
ruimtelijke ingrepen hebben plaatsgevonden (en nog gaan plaatsvinden, los van verbinding A8 –A9), zowel in de inun-
datiegebieden (A9, Broekpolder) als binnen de linie (Golfbaan). Ten noorden van de Communicatieweg hebben zich 
geen wezenlijke ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan. In dit gebied was de A9 in 1996 al aanwezig. In dit gebied 
speelt wel de ontwikkeling van het opstelterrein. In de bestaande situatie is hier de landschappelijke expressie - 
integriteit en authenticiteit - grotendeels nog aanwezig. 


Opties gericht op herstel en versterking van de landschappelijke expressie kunnen daarom vooral worden gericht op 
het meest aangetaste delen van de SvA, namelijk het gebied tussen de Communicatieweg en het Noordzeekanaal. 
Daarbij ligt het meer voor de hand deze maatregelen te koppelen aan het Golfbaanalternatief. Daarbij wordt 
opgemerkt dat, bezien vanuit de landschappelijke expressie, het Heemskerkalternatief in een meer ongerept en 
gevoeliger gebied ligt dan het Golfbaanalternatief. 


3 En ook die ontwikkeling staat in de eeuwenlange traditie van het gebruik maken van de landschappelijke gegevenheden; dit gaat terug tot de 


eerste bewoners van het Oer IJ estuarium.
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Figuur 4: Ruimtelijke ingrepen in het studiegebied na 1996
kaartje) en de verschuiving van de A9 is ook de hoogspann
de liniedijk. Op dit kaartje is nog niet de ontwikkeling van
sluiting op de A9)4 en de mogelijke(kleine) uitbreiding van
nog niet gerealiseerd; bestemmingsplan volgens www.ruim
nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding gebouwd (nr 8, m
kan worden opgemerkt dat de A9 (lijn 1) het inundatiegeb
aangevuld)


4 Dit voornemen is nog niet planologisch vastgelegd. Het voornem


Het is niet bekend wat de stand van zaken hierover is en in hoever
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1. Aan
2. Uitb
3. Uitb
4. Uitb
5. Win
6. Toe
7. Toe
8. Hoo
9. Uitb
10. Ops


380 kV verbinding door de Wijkermeerpolder 

leg A9
reiding Broekpolder 
reiding bedrijventerrein Wijkermeer 
reiding Golfbaan 
dturbine 
komstige nieuwbouw Krommenie 
komstige nieuwbouw Saendelft 
gspanningsverbinding 
reinding bedrijventerrein De Trompet 

. In samenhang met de ontwikkeling van Broekpolder (nr 2 op het 
ingsverbinding verplaatst naar de (smalle) zone tussen de snelweg en 


 het opstelterrein voor treinen (nr 10, langs de N203 nabij de aan-
 het bedrijventerrein De Trompet (nr 9, planologisch mogelijk, maar 


telijkeplannen.nl) opgenomen. In het zuidelijk deel is inmiddels een 
et hoogspanningsstation in het bedrijventerrein Wijkermeer). Verder 


ied doorsnijdt maar al aanwezig was in 1996 (bron: HIA, 2015, 


en voor het opstelterrein moet nog worden vertaald in een ontwerp tracébesluit. 


re ICOMOS hierover nog gaat adviseren


telterrein treinen
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Samenvatting en conclusie 
Het advies van ICOMOS biedt een opening om niet alleen te kijken naar andere alternatieven (tracés) voor de Ver-
binding A8 – A9, maar ook om te kijken naar flankerende maatregelen die gezamenlijk kunnen bijdragen aan de 
doelstellingen bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit. 


Het is evident dat andere alternatieven (met minder impact op de SvA) niet mogelijk zijn en/of niet beter zijn dan de 
reeds beschouwde alternatieven. Zoeken van andere (tracé)alternatieven zal dus niet leiden tot betere opties. 


Gezien de beoordelingen in het planMER en ook de MKBA, maar ook gezien de ligging van dit alternatief in het 
gedeelte van de SvA dat het meest kan profiteren van maatregelen om de landschappelijke expressie van de SvA te 
herstellen en te versterken ligt het voor de hand om het Golfbaanalternatief te nemen als basis voor de uiteindelijke 
oplossing.  


Voor die uiteindelijke oplossing is een helder verhaal nodig. Onderdeel van dit verhaal kan zijn het plaatsen van de 
problematiek en de oplossingen in een historisch continuüm van het uitgekiend ruimtelijk inpassen van nieuwe 
functies. Een tweede onderdeel van dit verhaal is een duidelijke visie op de manier waarop, in deze omgeving en met 
dit voornemen, oud kan worden verenigd met nieuw. Het derde onderdeel, daarmee nauw samenhangend, is een 
visie op het herstel en het versterken van de landschappelijke expressie van de SvA, vooral voor het gebied tussen het 
Noordzeekanaal en de Communicatieweg.  


Oftewel: maak een integrale visie en een samenhangend plan voor het herstel van het gedeelte van de SvA tussen het 
Noordzeekanaal en de N203, met daarin opgenomen een uitgekiend ontworpen Golfbaanalternatief. Beschouw het 
ontwerp van het Golfbaanalternatief en het herstel van de landschappelijke expressie van dit deel van de SvA als één 
ontwerpopgave. Plaats deze visie in een doorgaande historische context van het gebruik van het landschap. 








Memo 


blad 1 van 3 


memonummer 00 versie 2 
datum 17 januari 2018 
aan V. Evers Provincie Noord-Holland 
van S. Zondervan Antea Group 
kopie A. van Dongen Antea Group 
project Planstudie en plan-MER tbv voorkeursalternatief A8/A9  
projectnr. 0413605.00 
betreft Indicatie kosten verdiepte ligging ivm Stelling van Amsterdam 


1 Aanleiding 
Een nieuwe verbinding tussen de A8 en A9, zoals voorzien in het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief 
doorkruist de Stelling van Amsterdam. ICOMOS heeft hierover namens UNESCO advies uitgebracht. Dit 
is aanleiding om de kosten te beschouwen van een aanpassing van deze alternatieven, waarbij binnen 
de Stelling van Amsterdam deze alternatieven onder het maaiveld worden gebracht.  


Figuur 1 Ligging van de Stelling van Amsterdam (conform Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) 


2 Aanpak 
Deze studie betreft een indicatie van het verschil in kosten met de alternatieven zoals deze zijn 
opgenomen in het PlanMER Verbinding A8 – A9. Dit is gedaan op basis van expert judgement en 
kentallen. Er zijn geen ontwerpen opgesteld.  De hoeveelheden en kentallen komen voort uit eerder 
gemaakte ramingen, aangevuld met fotomateriaal en door derden en opdrachtgever aangeleverde 
bronnen en uitgangspunten. 


Civieltechnische en constructieve zaken zijn meegenomen, alsmede de impact van de 
buisleidingenstraat, het aanliggende spoor en het huidige overige wegennet. De verdere 
verkeerstechnische consequenties en ruimtelijke inpassing zijn niet in beeld gebracht.  


De ramingen hebben een opbouw gelijk aan de ssk-format. Alle ramingselementen zijn ingevuld. De 
bedragen zijn gepresenteerd inclusief btw. Binnen de scope is de raming derhalve compleet. 
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3 Beschrijving van de verdiepte varianten 


3.1 Golfbaanalternatief verdiept 


Ten tijde van het MER is globaal een verdiepte aansluiting in het Golfbaanalternatief bekeken. In het 
geval van een verdiepte ligging, is een gedeeltelijke klaverbladoplossing aannemelijk, evenals een 
aanpassing van de oostbaan van de A9 tot de A22. In verband met het ICOMOS advies, is nu ook een 
verdiepte ligging voorzien van de A8-A9 verbinding tot voorbij de Groenedijk over circa 800 meter. Circa 
300 meter ten oosten van de Groenedijk ligt de nieuwe verbinding weer op maaiveld. 


Figuur 2: Indicatie verdiepte aansluiting in Golfbaanalternatief 


De verdiepte ligging is grotendeels ‘in het vrije veld’ te realiseren. Echter om de onderdoorgang onder 
de A9 te realiseren zijn rijbaanversmalling en meerdere weekendafsluitingen aannemelijk. Gedurende 
de bouwperiode (ca 1 jaar) is aannemelijk dat er extra tijdelijke verharding komt voor de tijdelijke A9. 
Deze tijdelijke verharding ligt binnen de Stelling van Amsterdam.   


3.2 Heemskerkalternatief verdiept 


Een verdiepte Heemskerkaansluiting is niet eerder onderzocht, gezien de huidige aansluiting 
ongelijkvloers bovengronds is. Echter, het ICOMOS advies impliceert dat de huidige aansluiting niet 
bovengronds in oostelijke richting kan worden verlengd voor de A8- A9 verbinding. De gehele bestaande 
aansluiting is om die reden nu ondergronds voorzien op niveau -1. De voorziene fly-over uit het MER 
komt nu op -2. Andere aansluitingsvormen liggen, gezien de beperkte ruimte vanwege de nabijheid van 
de spoorlijn, niet voor de hand. Verbindingsbogen zouden het spoor meermaals ongelijkvloers moeten 
kruisen. Om de Communicatieweg aan te sluiten wordt deze vanaf de rotonde aangepast, evenals de 
tussenliggende buisleidingstraat. Ten oosten van de A9 gaat de A8-A9 verbinding onder maaiveld in een 
open bak van circa 1,5 kilometer tot voorbij de Kilzone. In feite sluit deze hiermee aan op het oostelijk 
deel van de tunnel onder de Kilzone, zoals voorzien in het MER. De aanpassingen aan de A9 zijn 
vergelijkbaar gesteld met de aanpassingen zoals voorzien in het MER. 


Open tunnelbak tot 
voorbij de Groenendijk 
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Figuur 3 Indicatie ontwerp Heemskerkalternatief. De aansluiting op -1 (paars) de verbindingsboog op 02 (rood) 


Deze aansluiting met omkering van de huidige verhoogde ligging in een verdiepte ligging is complex. 
Ook indien de nieuwe aansluiting ten zuiden naast de bestaande komt (op de Trompet) is dit vanwege 
het nabijgelegen spoor, de buisleidingstraat en de aanpassing van de Communicatieweg het geval. 
Aannemelijk is dat in de bouwfase Heemskerk (zeker één jaar) niet aangesloten kan blijven. Om de 
onderdoorgangen onder de A9 te realiseren zijn rijbaanversmalling en meerdere weekendafsluitingen 
aannemelijk. Gedurende de bouwperiode (meer dan 1 jaar) is aannemelijk dat er extra tijdelijke 
verharding komt voor de tijdelijke A9. Deze tijdelijke verharding ligt binnen de Stelling van Amsterdam.  
Daarnaast kan tunnelveiligheid gevolgen hebben voor de ontwerpopgave en kosten voor de ‘fly-under’ 
op niveau -2.  


4 Resultaat 
De meerkosten van een verdiepte ligging binnen de Stelling van Amsterdam betreffen ten opzichte van 
de raming zoals opgenomen in het planMER: 


• Golfbaanalternatief: Ca. € 151 mln, incl btw. (€ 125 mln excl. btw) 


• Heemskerkalternatief Ca. € 202 mln, incl btw. (€ 168 mln excl. btw) 
De totale kosten voor de beide alternatieven zijn opgenomen in tabel 1. Omdat voor de 
verzorgingsplaats op de A9 meerdere mogelijkheden zijn, is een bandbreedte opgenomen, conform het 
planMER. 


Tabel 1: Totale kosten van de alternatieven in miljoen euro, inclusief verdiepte ligging A9-aansluiting, excl. btw. 


Voorzien (conform MER) 
(excl btw) 


Indicatie meerkosten 
verdiepte aansluiting A9 
(excl. btw) 


Totaal (excl. btw) 


Golfbaanalternatief € 288 - 324 € 125 € 413 - 449 
Heemskerkalternatief € 468 - 504 € 168 € 636 - 672 


Hierbij wordt opgemerkt dat rekening is gehouden met 15% nader te detailleren kosten. De ervaring 
leert dat de niet beschouwde ontwerpzaken veelal een kostenverhogend effect op de voorliggende 
ramingen hebben. Te denken is aan nadere kosten voor de landschappelijke inpassing binnen de Stelling 
van Amsterdam, grootschalige maatregelen in de realisatiefase om Heemskerk bereikbaar te houden, 
detailontwatering en grondwater, nadere eisen aan het ontwerp inzake rij- en stopzicht en verkeers- en 
tunnelveiligheid, etc. 








Van:
Aan: .

Onderwerp: agenda en bijbehorende stukken voor ons overleg van vanmiddag inz. voorbereiden ICOMOS-missie A8-
A9/SvA

Datum: maandag 11 september 2017 12:12:13
Bijlagen: Agenda overleg 11-09-17.docx

concept programma ICOMOS-missie versie 11-09.docx
DRAFT Contract_ICOMOS_advisory_mission_Amsterdam Defence Line of.docx
ICOMOS Route 1.pdf
Memo Gesprek over A8.pdf
Rondrit ICOMOS.docx

Beste allen,
Bijgaand, voor ons overleg van vanmiddag inzake het voorbereiden van de ICOMOS-missie A8-
A9/SvA, een agenda en bijbehorende stukken.
Graag zie ik jullie vanmiddag om 15.00 uur op het Houtplein, zaal 1.10 West.
@ .
Groet 


Agenda overleg d.d. 11-09-2017 inzake ICOMOS-missie A8-A9/SvA 6 en 7 oktober 2017

Aanwezig: Dre van Marrewijk (RCE),Lodewijk van Roij (RCE),Pieter-Jan Labrijn (PNH), Vincent Evers (PNH), Nanette van Goor (PNH), Susanne Traudes (PNH).

1. Draft Contract ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam (zie bijlage);



2. Concept programma missie d.d. 6 en 7 oktober a.s.inclusief route;

Bijlagen: concept programma (bespreken en openstaande vragen beantwoorden)

 Concept route en bemerkingen na 1e keer rijden route (bespreken).



3. Advies College van Rijksadviseurs (bijlage ter bespreking/toelichting);



4. Presentaties ten behoeve van missie: welke presentatie zijn gewenst? (welke inhoud) en wie doet wat?.



5. Wat verder ter tafel komt




Concept programma ICOMOS-missie (mw. Ana Luengo) inzake A8-A9 op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober 2017. 

Versie d.d. 11-09-2017



Voorafgaand aan de missie zal de volgende informatie naar ICOMOS gezonden worden:

· Hoofdvragen missie/Terms of Reference (actie: DvM in overleg met PJL en NvG);

· Plan-MER samenvatting vertaald (actie VE);

· Eerdere stukken betreffende A8-A9 en correspondentie met ICOMOS hierover (actie PJL en NvG);

· Informatie over Stelling van Amsterdam (actie NvG en ST).



Aanwezigen bij de missie:

· Gedeputeerde Elisabeth Post (kan vrijdag 6 oktober aanwezig zijn);

· Gedeputeerde Joke Geldhof (kan vrijdag 6 oktober na 15.00 uur aanwezig zijn en ochtend in overleg. Zaterdag 7 oktober na 15.00 uur beschikbaar);

· Commissaris van de Koning Johan Remkes (o.v.b.);

· Pieter-Jan Labrijn (projectleider A8-A9);

· Vincent Evers (project A8-A9);

· Bert Cops (plv. sectorhoofd Mobiliteit);

· Stijn Koolen Bosch/Slabbers ivm presentaties (o.v.b.);

· Nanette van Goor (programmamanager Stelling van Amsterdam);

· Susanne Traudes (programma SvA);

· Hans van Helden (ontwerper ontwerpteam provincie PNH);

· Dre van Marrewijk (focal point werelderfgoed RCE);

· Lodewijk van Roij (gebiedsconsulent RCE);

· Joost van den Boogert of Jan de Jong of ??? (iemand vanuit OCW).

Niet iedereen zal bij alle onderdelen van het programma aanwezig zijn. Bespreken voor wie waar aanwezigheid noodzakelijk/nuttig is.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Avond van donderdag 5 oktober 2017:

Ana Luengo arriveert in de avond per trein (?) vanuit Antwerpen op Schiphol CS. Zij wordt opgehaald en naar hotel in Haarlem gebracht (actie NvG).

Voorkeur hotel: Carlton Square hotel Haarlem (naast provinciehuis Houtplein).



Vrijdag 6 oktober 2017:

09.15 uur: ophalen van mw. Luengo bij hotel (actie NvG en DvM?), lopen naar provinciehuis Dreef 3;

09.30 uur: ontvangst op provinciehuis en nadere kennismaking met deelnemers missie, Dreef 3 te Haarlem.

09.45 uur: Introductie van missie en toelichting op programma (Actie DvM)

10.00 uur: korte presentatie over de SvA (incl. film) (Actie: JG of NvG).

10.30-14.00 uur: presentaties over problematiek A8-A9 in relatie tot werelderfgoedSvA (tussendoor koffiepauzes en lunch. Tijdens lunch doorvergaderen?).

Voorstel voor presentaties:

Inleiding (Actie: DvM)

1e presentatie: aanleiding, algemene verhaal A8-A9, waarom? (Actie: EP en/of PJL);

2de presentatie: verkeerskundige uitleg/plan-MER (actie: Antea of PJL);

3de presentatie: ontwerpen (actie: Bosch Slabbers)

Vragen en discussie

Mogelijkheid voor toelichting ICOMOS over hun bezwaarpunten.



Locatie van ontvangst, presentaties en lunch is hoofdgebouw provincie Noord-Holland, Dreef 3 Haarlem.



14.00-16.00  uur: rondrit en locatiebezoek (zie voorstel voor route. Route zelf kost ongeveer 1 uur, inclusief discussie in het veld en rondkijken hier 2 uur voor uittrekken?).

Eindigen op Fort Veldhuis, inclusief kijken vanaf dak.

16.00-17.00 uur: Gesprek met stakeholders: lokale tegenstanders c.q. voorstanders. Locatie: Fort Veldhuis.

(Actie: VE/ST route rondrit. Actie NvG bezoek Fort Veldhuis. Actie PJL en VE uitnodigen stakeholders)



17.00-18.00: terug naar Haarlem voor diner (of toch door naar Fort Nekkerweg voor diner)

18.00-19.30 uur: rust/opknappen in hotel.

19.30-22.00 uur: borrel en diner in omgeving van provinciehuis (of in provinciehuis zelf?) in aanwezigheid van gedeputeerden. Informeel diner



Overnachting Carlton Square Hotel in Haarlem



Zaterdag 7 oktober 2017

10.00-14.00 uur (incl. lunch):

Afsluitende sessie: napraten over veldbezoek dag ervoor. Welke vragen/onduidelijkheden staan nog open?

Nog resterende vragen en onduidelijkheden beantwoorden.



Locatie: hoofdgebouw provincie Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem



14.00 uur:

Afscheid en mw. Luengo terugbrengen naar Schiphol of treinstation (Actie: NvG, mogelijk hiervoor taxi inzetten). Mogelijk wil mw. Luengo nog een dag langer blijven?





Wat nog te regelen:

· Hotelkamer(s)s boeken. Vraag: wie willen er nog meer blijven slapen in Haarlem (delegatie RCE?);

· Diner regelen voor vrijdag 6 oktober. In Haarlem (en dan in provinciehuis of een goed restaurant in buurt Houtplein), of toch Fort Nekkerweg;

· Vergaderfaciliteiten regelen in hoofdgebouw (vrijdag en zaterdag);

· Lunch in hoofdgebouw (vrijdag en zaterdag)

· Bus(je) voor vrijdag;

· Taxi op zaterdag om mw. Luengo terug te brengen naar Schiphol of treinstation.



Vragen:

· Komt mw. Luengo daadwerkelijk donderdagavond al aan? En wanneer wil zij terug? Dit ivm hotel boeken;

· Wie wil verder van delegatie ook overnachten in Haarlem?;

· Route doorspreken. Wel/niet in Haarlem dineren? Wat doen op vrijdag en wat op zaterdag?;

· Kosten. Wie betaalt kosten missie ICOMOS? Wie betaalt kosten 2 dagen (hotel, diners, bushuur e.d.);

· Wie bij welk programma-onderdeel aanwezig?;

· Welke stakeholders uitnodigen?



Actie voor regelen zaken: IG, LvdN en VE (coördinatie)

(over kosten moet nog gesproken worden. Hebben GS hier een budget voor? Of uit projectbudgetten?)



‘Ceremoniemeester’ van deze dagen (het aan elkaar verbinden van onderdelen c.q. inleiden discussie): DvM

Bewaker programma en tijd: VE en ST



Afkortingen:

EP = Elisabeth Post

JG = Joke Geldhof (noemt zich tijdens missie Johanna Geldhof)

PJL = Pieter-Jan Labrijn

NvG = Nanette van Goor

VE = Vincent Evers

DvM = Dre van Marrewijk

IG = Iris Georgiades

ST: Susanne Traudes

LvdN = Linda van den Nieuwendijk 








CONTRACT



for an ICOMOS Advisory Mission to 

the World Heritage property 

“Defence Line of Amsterdam” 

The Netherlands  



between:





1. (Organisation, Address), represented by (Name, Function) (thereinafter: State Party representative)



and 





2. ICOMOS International Secretariat, 11 rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charenton-le-Pont, France, represented by Mrs Marie-Laure Lavenir, Director General (thereinafter: Contractor) 



The Parties had agreed on the following: 





SUBJECT OF THE CONTRACT





Article 1



The subject of this Contract is the carrying out of an ICOMOS Advisory Mission to the World Heritage property “Defence Line of Amsterdam”, The Netherlands  (thereinafter: the Mission) in line with the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. 





RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES



Article 2



The Contractor will appoint a competent expert to effectuate the Mission. The appointed expert representing the Contractor shall in particular: 



•	Examine the proposed preferred option for a highway link road (A8/A9) in relation to the full transport strategy that underpins the proposal as well as other relevant environmental aspects, and the assessment of other options;



•	Assess the potential positive and negative impacts of the proposed option and other options on the Outstanding Universal Value of the property;



•	Consider whether the negative impacts of the proposed option might be mitigated to remove or reduce potential negative impacts;



•	If the negative impacts of the proposed option cannot be satisfactorily mitigated, consider possible other approaches for improved traffic management and/or highway improvements;



•	Assess the adequacy of the planning provisions, regulations and strategies in dealing with the link road project A8/A9 and, in particular the use of HIA.



Article 3

The State Party representative shall organize the Mission programme and local transportation, as well as cover all travel costs (flight tickets and ancillary expenses) and per diem for the appointed expert of the Contractor. 



The State Party representative shall provide the appointed expert with all required documentation and information necessary for the successful effectuation of his tasks.  





Article 4



On behalf of the Contractor, its appointed expert shall perform the activities of Article 2 of this Contract in the period XXX. 



For the activities of Article 2 of this Contract, the Contractor shall receive a compensation of the total amount of 4 200 EUR for the following:  



· Fees to cover the working time (preparation of the mission, mission and preparation of mission 	report): 4 working days at 450 EUR per day;

· Fees to cover two desk reviews: 2 reviews at 350 EUR per review;

· Scientific coordination: 1 200 EUR,  

· Administrative coordination: 500 EUR 

· Travel costs (if applicable)

· Per diem (if applicable)





Article 5



The State Party representative will reimburse the Contractor for the costs associated with the mission, as listed above in Articles 3 and 4. 



40% of the total cost will be due upon signing of this agreement; 60% will be due upon submission of the final report.



The report on the findings and recommendations shall be submitted to the State Party representative within 4 weeks following the site visit, that being 3rd November.



The Contractor shall provide the State Party representative with an invoice upon request.



Payment of the Contractor is to be made to the following account: 



	Account holder: 	ICOMOS

	Name of the Bank: 	Crédit du Nord

	Address of the bank:	8 avenue Jean Jaurès, 94220 Charenton-le-Pont, FRANCE

	IBAN:			FR76 3007 6043 0215 9195 0020 092

	SWIFT:			NORDFRPP









FINAL PROVISIONS



Article 6



By signing this Contract, the parties commit to perform their obligations in a timely and professional manner.  



Article 7



This Contract expires upon the fulfillment of the agreed obligations undertaken with this Contract by the contracting parties. 



Article 8

The contracting parties can amend and/or change the provisions of this Contract only by settlement, with a written request of the contracting party that requests amendment or change. 





Article 9



In case of eventual disputes that arise from or in connection with this Contract, and which cannot be solved with a settlement, the parties agree the competency of the Basic Court in Paris. 





Article 10



This contract is concluded in two uniform copies in English - one for the State Party representative and one for the Contractor. 







Charenton-le-Pont, (date)





		Name of the SP representative

Function







__________________



		Mrs Marie-Laure LAVENIR

Director General

ICOMOS





_______________























 


> Retouradres Postbus 20952 2500 EZ  Den Haag 


 


   
Datum  7 september 2017 


 


Rijksvastgoedbedrijf 
Atelier Rijksbouwmeester 
 
 


Korte Voorhout 7 
Postbus 20952 
2500 EZ  Den Haag 
 


Contactpersoon 
Rienke Groot 
 


T  06-25539673 
rienke.groot@rijksoverheid.nl 


  


  
Gesprek over A8 – A9 met College van Rijksadviseurs 
 
Dinsdag 29 augustus 2017 vond er een gesprek plaats tussen het College van 
Rijksadviseurs en een delegatie van de provincie Noord‐Holland, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW en Bosch 
Slabbers landschapsarchitecten1. Doel van het bezoek is om te praten over 
het dilemma van de wegverbinding A8‐A9 en de Outstanding Universal 
Value (OUV) van de Stelling van Amsterdam. 
 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben de wens om een nieuwe wegverbinding 
aan te leggen tussen de A8 en de A9 en tegelijkertijd de wens om de OUV 
van de Stelling van Amsterdam in stand te houden. Dit is een zeer lastig 
vraagstuk, beide wensen lijken met elkaar in tegenspraak. Men wil als het 
ware ‘de kool en de geit sparen’.  
 
De afgelopen jaren is gewerkt aan een PlanMER en is een uitgebreid 
ontwerpproces doorlopen. Van een groot aantal varianten zijn drie 
mogelijke alternatieven uitgewerkt. Twee met een nieuw tracé (Golfbaan‐ 
en Heemskerkalternatief) en één via het huidige tracé (Nulplusalternatief). 
Uitkomst van de PanMER is dat het Nulplusalternatief niet bijdraagt aan de 
gestelde doelen van GS om de bereikbaarheid en leefbaarheid te 


                                                            
1 Aanwezig: Berno Strootman en Daan Zandbelt (Rijksadviseurs voor de Fysieke 
Leefomgeving), Rienke Groot (Secretaris CRa), Joost v/d Boogert (Min OCW), Lodewijk van 
Roij (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Wim Brussaard, Nanette van Goor en Vincent Evers 
(Prov NH), Peter van Halteren (Vervoerregio Amsterdam), Steven Slabbers en Paul van Dijk 
(Bosch Slabbers). 
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verbeteren. De twee andere twee alternatieven krijgen juist vanuit ICOMOS, 
het adviesorgaan van UNESCO, een negatief advies. 
 
In september of begin oktober zal een ICOMOS missie een bezoek brengen 
aan Nederland. Het gesprek met het College van Rijksadviseurs is bedoeld 
om de mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken en om te kijken of de 
alternatieven nog te verbeteren zijn. Streven is straks in het gesprek met 
ICOMOS verbeterde voorstellen voor te kunnen leggen die enerzijds recht te 
doen aan de wens van de regio om de bereikbaarheid en leefbaarheid te 
verbeteren en anderzijds aan het in stand houden van de waarden van de 
Stelling van Amsterdam. 
 
Bosch Slabbers heeft bij het ontwerpen van de drie varianten de nadruk 
gelegd op het beperken van de aantasting van de Stelling en tegelijkertijd 
kansen gezocht om de kwaliteiten van de Stelling te versterken. Het CRa 
beaamt deze denklijn. De Stelling is op sommige plekken wat sleets en 
minder goed leesbaar. De benodigde ingrepen kunnen benut kunnen 
worden om de Stelling weer te laten stralen. Het CRa geeft als advies mee 
om nog duidelijker in beeld te brengen waar in de Stelling aan kwaliteit te 
winnen is.  
 
Advies CRa: 


‐ Breng de Stelling als geheel in beeld en laat zien waar de heldere lijn 
van de Stelling vertroebeld is. Geef vervolgens aan welke ingrepen 
wat kunnen opleveren. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de 
verzorgingsplaats (al helder in beeld gebracht) maar ook het 
eventueel op termijn verdwijnen van de golfbaan.  


‐ Breng alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied in beeld. Het 
gebied dreigt op veel meer plekken te verrommelen (oa 
sportcomplex). En beschouw ontwikkelingen integraal: waar kunnen 
ze elkaar versterken, waar zitten ze elkaar in de weg, waar kunnen ze 
elkaar financiëel ondersteunen? Denk naast A8‐A9 en Stelling van 
Amsterdam onder meer aan de herontwikkelingspotentie rond het 
station.  


‐ Blijf bij het versterken van de kwaliteiten van de Stelling bij de 
werkelijkheid. Dat betekent bij voorkeur geen onderdelen 
terugbrengen op andere plekken. Dat betekent dat in de Kilzone de 
dijk niet omwille van een smal tunneldak dichterbij gelegd moet 
worden. Dan liever een smallere Kilzone en ter plaatse van de dijk 
een brug.  
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‐ Bij de kruising van de infrastructuur met de Stelling moeten de 


kwaliteiten van de Stelling leidend zijn en is een ongelijkvloerse 
kruising het uitgangspunt. De weg kan daarbij ondergronds of 
bovengronds. Kijk goed naar de inpassing en vormgeving van  deze 
kruisingen. Beschrijf en onderbouw goed waarom voor een 
onderdoorgang of juist een brug gekozen wordt. Als een 
ondergrondse ligging teveel ongewenste neveneffecten oplevert kan 
dat een aanleiding zijn de infrastructuur juist omhoog te leggen. 
Maak deze afweging inzichtelijk om ICOMOS mee te nemen in de 
redenering.  


‐ Werk de drie varianten gelijkwaardig uit, zodat de nulplusvariant ook 
voor ICOMOS als irreële variant afvalt of daadwerkelijk een reëel 
alternatief blijft.  


‐ Uit de getoonde stand van zaken oogt het ondergronds kruisen van 
de Stelling van Amsterdam kansrijker dan het bovenlangs passeren. 
De ‘onderlangs varianten’ maken het contrast tussen weg en Stelling 
beter leesbaar. Zowel vanaf de weg als vanuit de landschap rond de 
Stelling.   


 
Organisatie 


- ICOMOS missie bezoekt in september of begin oktober Nederland. 
Het zou mooi zijn als een van de Collegeleden hierbij aanwezig kan 
zijn, maar gezien de volle agenda van de leden van het CRa is 
aanwezigheid in september  lastig te organiseren. Zodra een datum 
bekend is wordt deze doorgegeven. Contactpersoon is secretaris van 
het CRa, Rienke Groot. Een ander moment van verdere advisering 
door het CRa kan komen na het verschijnen van het rapport van de 
ICOMOS missie. Het betreft dan de verdere invulling van de 
aandachtspunten van ICOMOS.  


- De weg is een Provinciaal project. Rijkswaterstaat is slechts als 
adviseur van de stuurgroep betrokken bij dit project, vanwege de 
aansluiting van deze provinciale weg op de A8 en A9 maar is geen lid 
van de stuurgroep. Het is een RO opgave die vraagt om een integrale 
benadering. In die zin lijkt het onrechtvaardig om de gehele kosten 
van de weg en de inpassing bij de provincie neer te leggen. IenM 
onderzoekt momenteel samen met regionale partijen in de 
programmatische aanpak van de bereikbaarheidsopgaven in de 
Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dit MIRT onderzoek is nog niet 
in de fase van de selectie van de concrete projecten. Het CRa 
adviseert IenM en OCW om dit project in aanmerking te laten komen 
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voor een rijksbijdrage. Inhoudelijk geeft RWS namelijk aan dat een 
dergelijke verbinding de robuustheid van het wegennet in de regio 
vergroot. Daarnaast kan het project bijdragen aan het versterken van 
Unesco werelderfgoed. 


 
 
College van Rijksadviseurs  
       
 
 
 
 
 
Daan Zandbelt          Berno Strootman 
 
  
  






Rondrit ICOMOS

Vertrek Houtplein (tijd :0:00)

Doorsnijden SvA bij Vijfhuizen. Dit is niet een heel sfeervol stuk, een spagetti van wegen op dit knooppunt. Misschien hier nog niet noemen dat dit stellinggebied is



A5: zweeft tussen de gebouwen. Hier zie je de dynamiek van Amsterdam: Havens, industrie en bedrijven.



Aan de andere kant van de Coentunnel / aan de andere kant van de NZKG. Hier rijden we over de A8. Rechts natuurgebied “Oostzanerveld” links woongebieden van Zaandam.



Splitsing van wegen aan het einde van de A8. Hier zou dan de nieuwe wegverbinding aangetakt worden. Er wordt hier met redelijk hoge snelheid gereden en geen gelegenheid om te stoppen. Dit is geen Stellinggebied, dus in principe ook niet heel spannend.



Wij vervolgen de weg en rijden op de N8 -> de weg van de 0+ variant. Je ziet hier bebouwing dicht op de weg. Druk verkeer. Verkeersopstoppingen.

We rijden het stellinggebied binnen bij de kruising Busch en Dam (tijd 0:30). Verderop ligt de locatie opstellerrein. Moeten we dat noemen of niet?



We rijden een klein stukje op de A9, afslag Heemskerk. Rijden recht aan op de windmolen.

Plangebied in via Communicatieweg. Rechts de verzorgingsplaats en enkele boerderijen. Is het juist dat bij beide varianten zowel verzorgingsplaats als boerderijen worden geamoveerd?



Aankomst Fort Veldhuis via Sint Aagtendijk (tijd: 0:40)



Vanaf het fort Veldhuis eerst een rondje rijden. (duur circa 15 min)

Sint Aagtendijk (zitten bunkers in). Hier langzaam rijden.

Stoppen waar de golfbaanvariant de stelling doorsnijdt.

Je ziet veel recreatieve routes

Lelijk: grote locatie gaswinlocatie zonder landschappelijke inpassing.

Rondje afmaken over de Groenedijk. Groenedijk is veel lager dan de Sint Aagtendijk. Iets vertellen over de dubbele liniedijk. Hoe zit dat precies?



Klein stukje Busch en Dam oprijden. Laten zien waar de Heemskerkvariant aantakt op het viaduct.



Daarna ‘meet en greet’ met de bewoners op het fort? Dan op het dak de omgeving bekijken.



Reistijd Fort Veldhuis naar fort Nekkerweg bedraagt 35 minuten. Passeren fort Markenbinnen. Daar oefent de brandweer. Neutraal formuleren en bij een vraag erover zeggen dat de “emergency services” hier trainen.



NB: openheid laten zien. Wat je openhoudt als je niet kiest voor Heemskerkalernatief.

Optie: Busch en Dam afrijden naar N8. Is een optie voor de terugweg?





Agenda overleg d.d. 11-09-2017 inzake ICOMOS-missie A8-A9/SvA 6 en 7 oktober 2017 

Aanwezig:  
 

1. Draft Contract ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam (zie bijlage); 
 

2. Concept programma missie d.d. 6 en 7 oktober a.s.inclusief route; 
Bijlagen: concept programma (bespreken en openstaande vragen beantwoorden) 
 Concept route en bemerkingen na 1e keer rijden route (bespreken). 
 

3. Advies College van Rijksadviseurs (bijlage ter bespreking/toelichting); 
 

4. Presentaties ten behoeve van missie: welke presentatie zijn gewenst? (welke inhoud) en 
wie doet wat?. 
 

5. Wat verder ter tafel komt 

 



Van:
Aan:

Onderwerp: agenda overleg maandag 25 september a.s. inzake presentaties t.b.v. ICOMOS-missie
Datum: donderdag 21 september 2017 15:32:00
Bijlagen: concept programma ICOMOS-missie versie 4 20-09-17.docx

Allen,
 

·         We spreken elkaar maandagmiddag 25 september van 14.00 tot 16.00 uur m.b.t. de
ICOMOS-missie en met name de afstemming van de presentaties.

 
Wat de presentaties betreft:

 
Zoals al eerder besproken, gaan we uit van 3 presentaties voor de vrijdagochtend (6 oktober);

·         Inleidende presentatie over de SvA:  
         

  

  

  

Deze presentatie wordt verzorgd door Joke Geldhof 
 

·         Presentatie over A8-A9:
          
         

         

Deze presentatie wordt verzorgd door Elisabeth Post 
 

·         Inhoudelijke presentatie over resterende drie wegalternatieven:
   

  


Concept programma ICOMOS-missie inzake A8-A9 op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober 2017. 

Versie 4 d.d. 20-09-2017



Namens ICOMOS zal de missie uitgevoerd worden door mw. Ana Luengo (Spanje). 

 

Voorafgaand aan de missie zal de volgende informatie naar ICOMOS gezonden worden:

· Hoofdvragen missie/Terms of Reference: zijn inmiddels opgenomen in het ‘Contract for an ICOMOS Advisory Mission’. 

· Samenvatting Plan-MER vertaald;

· Eerdere stukken betreffende A8-A9 en correspondentie met ICOMOS hierover, als ook HIA e.d.;

· Informatie over Stelling van Amsterdam, en verwijzingen naar film en website;

· Rectificatiebrief Roling (vertaald);

· Informatie over planprocedure A8-A9, en waar we nu staan (in het engels);

· Informatie over de stakeholders waarmee mw. Luengo een gesprek zal voeren (in het engels).

Actie: DvM verzamelt alle informatie en zend deze toe (evenals programma)



Aanwezigen bij de missie:

· Gedeputeerde Elisabeth Post (vrijdag 6 oktober);

· Gedeputeerde Joke Geldhof (vrijdag 6 oktober en zaterdag 7 oktober);

· Pieter-Jan Labrijn (projectleider A8-A9, 6 en 7 oktober);

· Nanette van Goor (programmamanager Stelling van Amsterdam, 6 en 7 oktober);

· Dre van Marrewijk (focal point werelderfgoed RCE, 6 en 7 oktober);

· Leonard de Wit (hoofd afdeling West RCE, onder voorbehoud 6 en 7 oktober);

· Stijn Koolen Bosch/Slabbers ivm presentaties (vrijdag 6 oktober);

· Hans van Helden (ontwerper ontwerpteam provincie PNH, alleen vrijdagmiddag 6 oktober);

· Rijksadviseur fysieke leefomgeving, College van Rijksadviseurs (onder voorbehoud, alleen vrijdagmiddag 6 oktober);

· Vincent Evers (project A8-A9 ivm. verslaglegging. 6 en 7 oktober).



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Avond van donderdag 5 oktober 2017:

Mw. Ana Luengo arriveert in de avond per trein vanuit Breda op Schiphol CS. Zij wordt opgehaald en naar hotel in Haarlem gebracht (actie NvG).

Hotel: Carlton Square hotel Haarlem, Baan 23 te Haarlem (naast provinciehuis Houtplein).



Vrijdag 6 oktober 2017:

09.45 uur: ophalen van mw. Luengo bij hotel (actie NvG), lopen naar provinciehuis Dreef 3;



10.00 uur: ontvangst op provinciehuis en nadere kennismaking met deelnemers missie, Dreef 3 te Haarlem.



10.15 uur: Introductie van missie en toelichting op programma (Actie LdW)



10.30-14.00 uur: presentaties over problematiek A8-A9 in relatie tot werelderfgoed SvA (tussendoor koffiepauzes en lunch. Tijdens lunch doorvergaderen).

Voorstel voor presentaties:

Inleiding (Actie: LdW)

1e presentatie: Introductie Stelling van Amsterdam (actie JG en/of NvG);

2de presentatie: algemeen verhaal A8-A9, aanleiding waarom we ICOMOS uitnodigen, waar staan we nu e.d.. Verkeerskundige uitleg en toelichting plan-MERwaarom (Actie EP en/of PJL);

3de presentatie: ontwerpen van de diverse alternatieven (actie: Bosch Slabbers/SK)

Aansluitend vragen en discussie en mogelijkheid voor toelichting vanuit ICOMOS over hun bezwaarpunten.



Locatie van ontvangst, presentaties en lunch: hoofdgebouw provincie Noord-Holland, Dreef 3 Haarlem, GS-zaal. Lunch wordt in een commissiekamer gebruikt.



14.00-17.00  uur: rondrit en locatiebezoek (route en stops zie bijlage). Inclusief bezoek aan Fort Veldhuis en kijken vanaf dak naar gebied. Op terugweg leidt route langs onder meer Fort Benoorden Spaarndam, Fort Bezuiden Spaarndam en Fort Liebrug om mw. Luengo iets meer van de Stelling te laten zien. Actie route: primair bij VE en ST (in overleg met PJL, NvG en DvM). Regelen toegankelijkheid Fort Veldhuis NvG.



18.0 uur: retour Haarlem.

Na aankomst aangeklede borrel met hapjes en napraten. Afronding dan rond 20.00 uur.

Locatie: Carlton Square Hotel.

Overnachting Carlton Square Hotel in Haarlem (geldt voor mw. Luengo en Dre van Marrewijk. Mogelijk ook Leonard de Wit?)



Zaterdag 7 oktober 2017

10.00-11.30 uur: Gesprek met stakeholders: lokale tegenstanders c.q. voorstanders. Mw. Luengo zal de stakeholders 1-op-1 spreken (circa 15 minuten per stakeholder). Gastheer/technisch voorzitter bij deze gesprekken LdW.

Hiervoor uit te nodigen: 

· Dhr. Röling/dhr. K. de Wildt;

· Vertegenwoordiger bewoners Krommenie/Assendelft;

· Vertegenwoordiger LTO;

· Vertegenwoordiger VNO/NCW;

· Vertegenwoordiger monumentenorganisatie/ICOMOS Nederland.

Actie: uitnodigen in principe via VE en PJL. ICOMOS NL via NvG.



11.30-12.30 uur: wrap-up. Wat heeft missie opgebracht? Zijn er nog vragen? Welke informatie mist mw. Luengo nog? Etc.

Locatie van stakeholdersbijeenkomst en wrap-up: hoofdgebouw provincie Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem.



12.30-.14.00 uur: afsluitende lunch.

Locatie: Restaurant Parck, Frederikspark Haarlem (op loopafstand van hoofdgebouw, tegenover hotel).



Uiterlijk 14.00 uur:

Missie wordt beeïndigd en gezelschap gaat uit elkaar.

Mw. Luengo zal begin van de avond het vliegtuig retour nemen naar Madrid. Taxi zal voor haar geregeld worden vanaf het hotel.



 ‘Ceremoniemeester’ van deze dagen (het aan elkaar verbinden van onderdelen c.q. inleiden discussie): LdW/DvM

Bewaker programma en tijd: VE



Afkortingen:

EP = Elisabeth Post

JG = Joke Geldhof (noemt zich tijdens missie Johanna Geldhof)

PJL = Pieter-Jan Labrijn

NvG = Nanette van Goor

VE = Vincent Evers

DvM = Dre van Marrewijk

LdW = Leonard de Wit

IG = Iris Georgiades

ST: Susanne Traudes

LvdN = Linda van den Nieuwendijk 

SK: Stijn Koolen (van Bosch Slabbers)



  

  

Deze presentatie wordt verzorgd door   (Bosch/Slabbers)
 
 

 

 
Tot maandagmiddag om 14.00 uur, Houtplein 33 te Haarlem.
 
Groeten 
 
 



Van:
Aan:

Onderwerp: bijeenkomst Stelling van Amsterdam - adres en zaal
Datum: woensdag 28 maart 2018 16:43:39
Bijlagen: Opzet Redeneerlijn A8-A9-SvA_RCE.DOCX

Beste mensen,
Morgen hebben we het gesprek over de redeneerlijn instandhouding werelderfgoed.
We zitten in kamer 6.058, op de zesde verdieping.
Het adres van OCW is Rijnstraat 50. Het OCW-gebouw staat tegenover het station Den Haag Centraal.
Jullie zijn aangemeld. Bij binnenkomst is het nodig je ID bewijs te tonen bij de receptie.
Vriendelijke groet,

Van:  
Verzonden: woensdag 28 maart 2018 14:08
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: reactie op notitie provincie - redeneerlijn
Dag 
Morgen hebben we overleg over de redeneerlijn A8/A9 in relatie tot de Stelling v Amsterdam.
Zowel vanuit I&W als OCW/RCE zijn opmerkingen gemaakt en aanvullingen gedaan voor de redeneerlijn. 

 Het integrale stuk met aanvullingen voeg ik hier nu niet bij, wel de
structuuropzet. Als iedereen het daar over eens is, kan de redeneerlijn verder uitgeschreven worden.

 en ondergetekende vertegenwoordigen morgen OCW en RCE.
Graag tot dan,

Met vriendelijke groet,

Erfgoed & Ruimte, regio Noord-West
..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
..................................................................................

 
 

 

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................

http://www.cultureelerfgoed.nl/

Leefbaarheidsopgave Krommenie/Assendelft i.r.t. Stelling van Amsterdam

Structuur Redeneerlijn









Doel redeneerlijn:

Een notitie van uitgangspunten dat richting UNESCO aangeeft op welke manier naar een oplossing wordt toegewerkt die voldoet aan het behoud van de OUV van het werelderfgoed, de eisen van een goede verkeersdoorstroming en leefbaarheid in het gebied ten noordwesten van Amsterdam. De oplossing voor de instandhouding van het werelderfgoed  worden onderschreven door zowel de provincie Noord-Holland als door het Rijk (I&W, OCW/RCE)



De redeneerlijn dient als basis voor een afspraak tussen OCW en provincie over de instandhouding van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en  een melding naar UNESCO over de omgang met de eerdere ICOMOS adviezen. 



Kern van de lijn is dat instandhouding het uitgangspunt is en dat: 

•	er opgaven zijn op het vlak van stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid;

•	de provincie een zorgvuldig  proces heeft doorlopen om te komen tot oplossingen; 

•	Dat de meest optimale oplossing voor deze complexe opgave een doorsnijding van de stelling is;

•	Dat de provincie zorgt dat de  doorsnijding  een zodanige vormgeving krijgt dat de aantasting  van de OUV zo klein mogelijk is;

•	Dat de provincie zorgt dat  in het gebied nabij de doorsnijding verbeteringen realiseert die de kwaliteit van de OUV versterkt.  





Onderdelen waar je in het bijzonder op in gaat:



- begin met aangeven dat het uitgangspunt van provincie altijd is geweest om de werelderfgoedstatus niet in gevaar te brengen. Er is echter een groot probleem voor leefbaarheid en verkeersafwikkeling dat eveneens om een oplossing vraagt;  

- ga in op de laatste brief ICOMOS en beantwoord deze vragen;

- wat de opgave en de mogelijke oplossingen zijn;

- geef aan waarom geen een van de voorstelde oplossingen alle drie de doelen voor behoud, bereikbaarheid en leefbaarheid kan realiseren en laat die onderzoeken zien, m.n. ook sinds laatste bezoek en brief ICOMOS, wat heeft PNH nog gedaan?  kijk breder;

- ga in op inrichtingsvariant met nauwelijks aantasting als enige reële alternatief. Geef aan waarom hiervoor gekozen is (in VKB = niet nog geen onomkeerbaar besluit), dat gestreefd is naar nauwelijks aantasting OUV, dat het de minste schade oplevert voor OUV bij een doorsnijding en winst door herstel van objecten en structuren in de nabije omgeving;  

-  wat wordt er gedaan aan opruiming verrommeling? benzine station, stallen, etc.











Aangepast voorstel inhoud: 



1. inleiding

(door RCE)



2. de opgave

Hier het probleem neerzetten met enerzijds de behoefte aan de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio. Maar vooral ook in relatie met de wens voor behoud van het kwalitatieve landschap en waarden van het werelderfgoed 

(door RCE)

Beschrijving van zaken als: verstedelijking Noordvleugel en relatie tot woon-werkverkeer/ het waardevolle maar kwetsbare landschap dat gekoesterd wordt (bijv Leidraad Landschap en c.h,/belangrijkste woon-werkgebieden en bestaande infrastructuur  (door PNH).



3. het traject van oplossingen en wegalternatieven naar een voorkeursalternatief

Beschrijving van de planvorming tot nu toe en het brede palet van oplossingen die onderzocht zijn. (= deels  materiaal uit reeds geschreven hoofdstuk 2). Dus de verschillende vooronderzoeken, HIA en plan MER, de betrekking van ICOMOS en vooral het trechteringsproces in brede zin. Dus ook slimmer gebruik infra, verbetering o.v., oplossingen woningbouw, Ladder Verdaas, etc.) naar een voorkeursalternatief. Laten zien dat uit de wijze waarop aan de vooronderzoeken invulling is gegeven het commitment van de provincie blijkt om met de OUV van het werelderfgoed rekening te houden.

(structuur RCE/I&W, tekst door PNH).



4. aanbevelingen ICOMOS 

Hier concreet ingaan op hoe de provincie omgaat (of is omgegaan) met de in het najaar 2017 gedane aanbevelingen door ICOMOS. Laat zien hoe je als provincie je committeert aan maatregelen en richtinggevende adviezen (bijvoorbeeld behoud visuele samenhang) van ICOMOS. 

In dit hoofdstuk vooral de argumentatie voor gemaakte keuzes en hoe je met aanbevelingen wel of niet omgaat. 

(door PNH)



5. uitwerking VKA  

Laat hier zo concreet mogelijk zien met visualisaties en kaartmateriaal hoe het alternatief er uit kan gaan zien, tezamen met de door ICOMOS voorgestelde opschoning van de omgeving. Wat de impact (aantasting en verbetering) op de OUV is. Feitelijk dus de verbeelding van de argumentaties uit het voorgaande hoofdstuk.  

Geeft de voorgestelde landschapsvisie antwoord op deze vragen?   dan deze hier opnemen. Geef ook de (verkeers-)technische uitwerking aan zoals de aansluiting op het Rijkswegennet, zoals boogstralen, doorsnedes, etc.)

 (door PNH)



6. vervolgtraject

Fasering/planning. Hier aangeven wat betekenis is van de te nemen besluiten, o.a. VKA en PIP Wanneer is de No/Go? Zeker tbv UNESCO en ICOMOS goed uitleggen dat het VKA nog steeds geen definitief en onomkeerbaar besluit is, maar het alternatief dat op dit moment het meest haalbaar lijkt te zijn. Dat wordt verder uitgewerkt en doorgerekend. 

Hier ook een opmerking maken dat één van de onzekere factoren het geld is; dat de financiering nog niet rond is, evenmin als het benodigde bestuurlijke akkoord.

 (stuk herschrijven door PNH)
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Onderwerp: Brief aan minister I&W
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Geachte heer ,
Hierbij de brief aan de minister van I&W over het advies van ICOMOS in relatie met de
Verbinding A8-A9.
De brief gaat aan het einde van deze middag met de post mee. Hierbij al vast per email, ook met
oog op het gesprek morgen met .

 – directie Beleid, sector Mobiliteit

Houtplein 33, 2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Provincie
Noord-Holland


De Minister van Infrastructuur en Waterstaat


Postbus 20901


2500 EX 5-GRAVENHAGE


Betreft: advies ICOMOS over de wegverbinding A8-A9 in relatie tot


het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam


Excellentie,


Sinds 2011 werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en


provincie Noord-Holland samen aan het verbeteren van de


bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam, waaronder de Verbinding


A8-A9. Om een wegverbinding te kunnen maken wordt het UNESCO


werelderfgoed Stelling van Amsterdam mogelijk geraakt. Dit onderdeel


van de studie hebben wij in nauwe samenwerking met het ministerie


van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opgepakt. Hiertoe zijn


UNESCO en haar adviesorgaan ICOMOS door tussenkomst van OCW


meermaals om advies gevraagd. Wij verzoeken u om overleg over het


recente ICOMOS advies van 9 november.


Gedeputeerde Staten


Uw contactpersoon


W. Brussaard


BEL/MOB


Telefoonnummer +31235143655


brussaardw@noord-holland.nl


23 NOV2017
Verzenddatum


Kenmerk


1012661/1017614


Uw kenmerk


Besluitvorming tot nu toe


Het opstellen van een planstudie Verbinding A8-A9 maakt deel uit van


de uitvoeringsagenda aanpak Noordkant Amsterdam. Deze planstudie is


in juli 201 7 afgerond en kunt u vinden op onze website


www.verbindinga$-a9nL Wij hebben de planstudie in juli 201 7 ter


inzage gelegd en om advies voorgelegd aan de commissie voor de


m.e.r. en aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. Op basis van de


planstudie, de resultaten uit de inspraak en de ontvangen adviezen


hebben wij het voornemen een voorkeursalternatief aan te wijzen. Na


het aanwijzen van een voorkeursalternatief kan de planuitwerking


starten met het opstellen van een provinciaal inpassingsplan — en


afhankelijk van de keuze — een tracébesluit.


Na het afronden van de planstudie in juli 201 7 hebben wij nog geen


voorlopig voorkeursalternatief benoemd. Ten behoeve van de advisering


door ICOMOS is door het ministerie van OCW, in samenwerking met de


provincie Noord-Holland, eerst een ICOMOS Advisory Mission


georganiseerd. Deze heeft plaatsgevonden op 6 en 7 oktoberjl. Het
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213 1012661/1017614


advies van ICOMOS naar aanleiding van deze missie is 9 novemberji.
ontvangen. Bijgaand treft u dit advies aan.


Advies ICOMOS


ICOMOS geeft in haar advies aan dat geen van de voorliggende
ontwerpen van de alternatieven voor hen acceptabel zijn in het licht van


behoud van de OUV van het werelderfgoed en het verbeteren van de
leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied, zonder repercussie voor
de status van werelderfgoed. ICOMOS geeft aan dat het proces zeer
zorgvuldig is verlopen en erkend dat er een oplossing gezocht moet
worden voor het leefbaarheidsprobleem. Zij adviseert verder onderzoek
te doen naar een inpassing waarin zowel de OUV van het werelderfgoed


de Stelling van Amsterdam als de leefbaarheid in en de bereikbaarheid
van het gebied worden beschouwd.


Deze wijze van beoordeling van ICOMOS kan verstrekkende gevolgen


hebben voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de Amsterdamse regio en


de gehele Randstad. ICOMOS geeft aan dat behoud van de OUV van de
Stelling van Amsterdam leidend is en dat deze feitelijk niet mag worden


aangetast. Dit betekent dat ook andere projecten in en- of aanpalend
aan de Stelling van Amsterdam, en in het geval van de uitbreiding van


de Stelling van Amsterdam ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de


toekomst te maken kunnen krijgen met deze problematiek. Voorts kan
dit ook gelden voor andere Nederlandse UNESCO werelderfgoederen


zoals droogmakerij de Beemster en de Grachtengordel van Amsterdam.


Door deze wijze van beoordeling worden ruimtelijke ontwikkelingen in
een groot stedelijk gebied in het economische hart van Nederland


moeilijk en wellicht onmogelijk.


Samenwerking behoud UNESCO werelderfgoed


Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in 1 992 het Werelderfgoedverdrag
geratificeerd. Daaruit voortkomend is in 1 996 de Stelling van
Amsterdam op de UNESCO werelderfgoedlijst geplaatst. Daarbij is de
provincie Noord-Holland, samen met de provincie Utrecht voor het


Utrechtse deel, als siteholder van dit werelderfgoed aangewezen.
Rijk en siteholder hebben een gezamenlijke verplichting in het
behouden van de Outstanding Universal Value (OUV) van dit


we rel de rfg oed.


De provincie Noord-Holland heeft haar taak als siteholder altijd uiterst


serieus genomen. Ze heeft de afgelopen 25 jaar ca. €22 miljoen
geïnvesteerd in het behoud en de ontwikkeling van het werelderfgoed


en heeft dit werelderfgoed in die periode gemaakt tot het levendige en


aantrekkelijke werelderfgoed dat zij heden ten dage is. Daarbij is er
altijd een nauwe samenwerking geweest met het ministerie van OCW.







Provincie
Noord-Holland


313 1012661/1017614


Overleg


Nu ICOMOS aangeeft dat zij geen van de alternatieven voor de


Verbinding A8-A9 ondersteunt, dreigt een impasse in de aanpak van de


bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied ten noorden van


Amsterdam. ICOMOS beveelt aan andere opties te onderzoeken die de


OUV behouden en daarnaast tegemoet komen aan de leefbaarheid en


bereikbaarheid in het gebied. ICOMOS geeft echter niet aan hoe dit zou


kunnen. Op basis van het advies komen geen van de andere


alternatieven of varianten van bestaande alternatieven tegemoet aan de


criteria van ICOMOS.


Wij verzoeken u, en ook uw collega de minister van OCW, om op korte


termijn met ons in overleg te treden om dit ICOMOS advies nader te


bespreken en de consequenties te duiden voor de ruimtelijk


economische ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam.


Hoogachtend,


Gedeputeerde Staten van Noord-Hollan


proinciesecretaris


R.M. Bergkamp


2 bijlagefn)


— advies ICOMOS


— eindrapport planMER Verbinding A8-A9 met bijlagen
—


/ / .
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Provincie
Noord-Holland

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Postbus 20901

2500 EX 5-GRAVENHAGE

Betreft: advies ICOMOS over de wegverbinding A8-A9 in relatie tot

het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam

Excellentie,

Sinds 2011 werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en

provincie Noord-Holland samen aan het verbeteren van de

bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam, waaronder de Verbinding

A8-A9. Om een wegverbinding te kunnen maken wordt het UNESCO

werelderfgoed Stelling van Amsterdam mogelijk geraakt. Dit onderdeel

van de studie hebben wij in nauwe samenwerking met het ministerie

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opgepakt. Hiertoe zijn

UNESCO en haar adviesorgaan ICOMOS door tussenkomst van OCW

meermaals om advies gevraagd. Wij verzoeken u om overleg over het

recente ICOMOS advies van 9 november.

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

BEL/MOB

23 NOV2017
Verzenddatum

Kenmerk

1012661/1017614

Uw kenmerk

Besluitvorming tot nu toe

Het opstellen van een planstudie Verbinding A8-A9 maakt deel uit van

de uitvoeringsagenda aanpak Noordkant Amsterdam. Deze planstudie is

in juli 201 7 afgerond en kunt u vinden op onze website

www.verbindinga$-a9nL Wij hebben de planstudie in juli 201 7 ter

inzage gelegd en om advies voorgelegd aan de commissie voor de

m.e.r. en aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. Op basis van de

planstudie, de resultaten uit de inspraak en de ontvangen adviezen

hebben wij het voornemen een voorkeursalternatief aan te wijzen. Na

het aanwijzen van een voorkeursalternatief kan de planuitwerking

starten met het opstellen van een provinciaal inpassingsplan — en

afhankelijk van de keuze — een tracébesluit.

Na het afronden van de planstudie in juli 201 7 hebben wij nog geen

voorlopig voorkeursalternatief benoemd. Ten behoeve van de advisering

door ICOMOS is door het ministerie van OCW, in samenwerking met de

provincie Noord-Holland, eerst een ICOMOS Advisory Mission

georganiseerd. Deze heeft plaatsgevonden op 6 en 7 oktoberjl. Het
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2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030
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advies van ICOMOS naar aanleiding van deze missie is 9 novemberji.
ontvangen. Bijgaand treft u dit advies aan.

Advies ICOMOS

ICOMOS geeft in haar advies aan dat geen van de voorliggende
ontwerpen van de alternatieven voor hen acceptabel zijn in het licht van

behoud van de OUV van het werelderfgoed en het verbeteren van de
leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied, zonder repercussie voor
de status van werelderfgoed. ICOMOS geeft aan dat het proces zeer
zorgvuldig is verlopen en erkend dat er een oplossing gezocht moet
worden voor het leefbaarheidsprobleem. Zij adviseert verder onderzoek
te doen naar een inpassing waarin zowel de OUV van het werelderfgoed

de Stelling van Amsterdam als de leefbaarheid in en de bereikbaarheid
van het gebied worden beschouwd.

Deze wijze van beoordeling van ICOMOS kan verstrekkende gevolgen

hebben voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de Amsterdamse regio en

de gehele Randstad. ICOMOS geeft aan dat behoud van de OUV van de
Stelling van Amsterdam leidend is en dat deze feitelijk niet mag worden

aangetast. Dit betekent dat ook andere projecten in en- of aanpalend
aan de Stelling van Amsterdam, en in het geval van de uitbreiding van

de Stelling van Amsterdam ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de

toekomst te maken kunnen krijgen met deze problematiek. Voorts kan
dit ook gelden voor andere Nederlandse UNESCO werelderfgoederen

zoals droogmakerij de Beemster en de Grachtengordel van Amsterdam.

Door deze wijze van beoordeling worden ruimtelijke ontwikkelingen in
een groot stedelijk gebied in het economische hart van Nederland

moeilijk en wellicht onmogelijk.

Samenwerking behoud UNESCO werelderfgoed

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in 1 992 het Werelderfgoedverdrag
geratificeerd. Daaruit voortkomend is in 1 996 de Stelling van
Amsterdam op de UNESCO werelderfgoedlijst geplaatst. Daarbij is de
provincie Noord-Holland, samen met de provincie Utrecht voor het

Utrechtse deel, als siteholder van dit werelderfgoed aangewezen.
Rijk en siteholder hebben een gezamenlijke verplichting in het
behouden van de Outstanding Universal Value (OUV) van dit

we rel de rfg oed.

De provincie Noord-Holland heeft haar taak als siteholder altijd uiterst

serieus genomen. Ze heeft de afgelopen 25 jaar ca. €22 miljoen
geïnvesteerd in het behoud en de ontwikkeling van het werelderfgoed

en heeft dit werelderfgoed in die periode gemaakt tot het levendige en

aantrekkelijke werelderfgoed dat zij heden ten dage is. Daarbij is er
altijd een nauwe samenwerking geweest met het ministerie van OCW.
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Overleg

Nu ICOMOS aangeeft dat zij geen van de alternatieven voor de

Verbinding A8-A9 ondersteunt, dreigt een impasse in de aanpak van de

bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied ten noorden van

Amsterdam. ICOMOS beveelt aan andere opties te onderzoeken die de

OUV behouden en daarnaast tegemoet komen aan de leefbaarheid en

bereikbaarheid in het gebied. ICOMOS geeft echter niet aan hoe dit zou

kunnen. Op basis van het advies komen geen van de andere

alternatieven of varianten van bestaande alternatieven tegemoet aan de

criteria van ICOMOS.

Wij verzoeken u, en ook uw collega de minister van OCW, om op korte

termijn met ons in overleg te treden om dit ICOMOS advies nader te

bespreken en de consequenties te duiden voor de ruimtelijk

economische ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Hollan

proinciesecretaris

R.M. Bergkamp

2 bijlagefn)

— advies ICOMOS

— eindrapport planMER Verbinding A8-A9 met bijlagen
—

/ / .
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Beste 
Afgelopen dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het ICOMOS-advies m.b.t.
de A8-A9 wegalternatieven naar Provinciale Staten verzonden (en daarmee openbaar gemaakt).
Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om de ministers van I&W en OCW te verzoeken
tot een overleg over de duiding en de gevolgen van het advies voor de A8-A9 en andere
ruimtelijke projecten in de regio, als ook voor het UNESCO werelderfgoed Stelling van
Amsterdam. Het persbericht naar aanleiding hiervan hebben jullie reeds ontvangen.
Bijgaand de brief vanuit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland waarin de minister wordt
verzocht om een overleg. Deze brief zal vanmiddag per post worden verzonden naar de minister
van OCW.
Een gelijkluidende brief wordt ook verzonden naar de minister van I&W.
Met vriendelijke groet,

 

directie Beleid/sector Integrale Opgaven en Transities

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

Postbus 3007 2001 DA Haarlem

www.noord-holland.nl

Beschrijving: Beschrijving: Stelling_Logo_FC




Provincie
Noord-Holland


Gedeputeerde Staten


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uw contactpersoon


Postbus 1 6375 W. Brussaard


2500 Bi ‘s-GRAVENHAGE BEL/MOB


Telefoonnummer ÷31 235143655


b rus s aardw@n oord-holland. nI


Betreft: advies ICOMOS over de wegverbinding A8-A9 in relatie tot Verzenddatum


het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam


Excellentie, Kenmerk


1012661/1017612


Sinds 2011 werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en


provincie Noord-Holland samen aan het verbeteren van de


bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam, waaronder de Verbinding


A8-A9. Om een wegverbinding te kunnen maken wordt het UNESCO


werelderfgoed Stelling van Amsterdam mogelijk geraakt. Dit onderdeel


van de studie hebben wij in nauwe samenwerking met het ministerie


van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap fOCW) opgepakt. Hiertoe zijn


UNESCO en haar adviesorgaan ICOMOS door tussenkomst van OCW


meermaals om advies gevraagd. Wij verzoeken u om overleg over het


recente ICOMOS advies van 9 november.


Besluitvorming tot nu toe


Het opstellen van een planstudie Verbinding A8-A9 maakt deel uit van


de uitvoeringsagenda aanpak Noordkant Amsterdam. Deze planstudie is


in juli 201 7 afgerond en kunt u vinden op onze website


wwwverbindingas-a9.nl. Wij hebben de planstudie in juli 201 7 ter


inzage gelegd en om advies voorgelegd aan de commissie voor de


m.e.r. en aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. Op basis van de


planstudie, de resultaten uit de inspraak en de ontvangen adviezen


hebben wij het voornemen een voorkeursalternatief aan te wijzen. Na


het aanwijzen van een voorkeursalternatief kan de planuitwerking


starten met het opstellen van een provinciaal inpassingsplan — en


afhankelijk van de keuze — een tracébesluit.


Na het afronden van de planstudie in juli 201 7 hebben wij nog geen


voorlopig voorkeursalternatief benoemd. Ten behoeve van de advisering


door ICOMOS is door het ministerie van OCW, in samenwerking met de


provincie Noord-Holland, eerst een ICOMOS Advisory Mission


georganiseerd. Deze heeft plaatsgevonden op 6 en 7 oktoberjl. Het
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Uw kenmerk
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advies van ICOMOS naar aanleiding van deze missie is 9 novemberji.
ontvangen. Bijgaand treft u dit advies aan.


Advies ICOMOS


ICOMOS geeft in haar advies aan dat geen van de voorliggende
ontwerpen van de alternatieven voor hen acceptabel zijn in het licht van
behoud van de OUV van het werelderfgoed en het verbeteren van de
leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied, zonder repercussie voor
de status van werelderfgoed. ICOMOS geeft aan dat het proces zeer
zorgvuldig is verlopen en erkend dat er een oplossing gezocht moet
worden voor het leefbaarheidsprobleem. Zij adviseert verder onderzoek


te doen naar een inpassing waarin zowel de OUV van het werelderfgoed


de Stelling van Amsterdam als de leefbaarheid in en de bereikbaarheid
van het gebied worden beschouwd.


Deze wijze van beoordeling van ICOMOS kan verstrekkende gevolgen


hebben voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de Amsterdamse regio en
de gehele Randstad. ICOMOS geeft aan dat behoud van de OUV van de
Stelling van Amsterdam leidend is en dat deze feitelijk niet mag worden
aangetast. Dit betekent dat ook andere projecten in en- of aanpalend
aan de Stelling van Amsterdam, en in het geval van de uitbreiding van


de Stelling van Amsterdam ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de
toekomst te maken kunnen krijgen met deze problematiek. Voorts kan
dit ook gelden voor andere Nederlandse UNESCO werelderfgoederen


zoals droogmakerij de Beemster en de Grachtengordel van Amsterdam.
Door deze wijze van beoordeling worden ruimtelijke ontwikkelingen in
een groot stedelijk gebied in het economische hart van Nederland


moeilijk en wellicht onmogelijk.


Samenwerking behoud UNESCO werelderfgoed


Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in 1 992 het Werelderfgoedverdrag
geratificeerd. Daaruit voortkomend is in 1 996 de Stelling van
Amsterdam op de UNESCO werelderfgoedlijst geplaatst. Daarbij is de
provincie Noord-Holland, samen met de provincie Utrecht voor het


Utrechtse deel, als siteholder van dit werelderfgoed aangewezen.
Rijk en siteholder hebben een gezamenlijke verplichting in het
behouden van de Outstanding Universal Value (OUV) van dit
we rel de rfg oed.


De provincie Noord-Holland heeft haar taak als siteholder altijd uiterst
serieus genomen. Ze heeft de afgelopen 25 jaar ca. €22 miljoen
geïnvesteerd in het behoud en de ontwikkeling van het werelderfgoed
en heeft dit werelderfgoed in die periode gemaakt tot het levendige en
aantrekkelijke werelderfgoed dat zij heden ten dage is. Daarbij is er
altijd een nauwe samenwerking geweest met het ministerie van OCW.
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Overleg
Nu ICOMOS aangeeft dat zij geen van de alternatieven voor de


Verbinding A8-A9 ondersteunt, dreigt een impasse in de aanpak van de
bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied ten noorden van


Amsterdam. ICOMOS beveelt aan andere opties te onderzoeken die de
OUV behouden en daarnaast tegemoet komen aan de leefbaarheid en


bereikbaarheid in het gebied. ICOMOS geeft echter niet aan hoe dit zou


kunnen. Op basis van het advies komen geen van de andere


alternatieven of varianten van bestaande alternatieven tegemoet aan de


criteria van ICOMOS.


Wij verzoeken u, en ook uw collega de minister van l&W, om op korte
termijn met ons in overleg te treden om dit ICOMOS advies nader te
bespreken en de consequenties te duiden voor de ruimtelijk
economische ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam.


Hoogachtend,


Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


prcinciesecretaris


F.M. Bergkamp


2 bijlage(n)
— advies ICOMOS
— eindrapport planMER Verbinding A8-A9 met bijlagen


https://www.noord
holland. nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en
_vervoer/Verbinding_A8_A9
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Provincie
Noord-Holland

Gedeputeerde Staten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uw contactpersoon

Postbus 1 6375

2500 Bi ‘s-GRAVENHAGE BEL/MOB

Betreft: advies ICOMOS over de wegverbinding A8-A9 in relatie tot Verzenddatum

het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam

Excellentie, Kenmerk

1012661/1017612

Sinds 2011 werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en

provincie Noord-Holland samen aan het verbeteren van de

bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam, waaronder de Verbinding

A8-A9. Om een wegverbinding te kunnen maken wordt het UNESCO

werelderfgoed Stelling van Amsterdam mogelijk geraakt. Dit onderdeel

van de studie hebben wij in nauwe samenwerking met het ministerie

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap fOCW) opgepakt. Hiertoe zijn

UNESCO en haar adviesorgaan ICOMOS door tussenkomst van OCW

meermaals om advies gevraagd. Wij verzoeken u om overleg over het

recente ICOMOS advies van 9 november.

Besluitvorming tot nu toe

Het opstellen van een planstudie Verbinding A8-A9 maakt deel uit van

de uitvoeringsagenda aanpak Noordkant Amsterdam. Deze planstudie is

in juli 201 7 afgerond en kunt u vinden op onze website

wwwverbindingas-a9.nl. Wij hebben de planstudie in juli 201 7 ter

inzage gelegd en om advies voorgelegd aan de commissie voor de

m.e.r. en aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. Op basis van de

planstudie, de resultaten uit de inspraak en de ontvangen adviezen

hebben wij het voornemen een voorkeursalternatief aan te wijzen. Na

het aanwijzen van een voorkeursalternatief kan de planuitwerking

starten met het opstellen van een provinciaal inpassingsplan — en

afhankelijk van de keuze — een tracébesluit.

Na het afronden van de planstudie in juli 201 7 hebben wij nog geen

voorlopig voorkeursalternatief benoemd. Ten behoeve van de advisering

door ICOMOS is door het ministerie van OCW, in samenwerking met de

provincie Noord-Holland, eerst een ICOMOS Advisory Mission

georganiseerd. Deze heeft plaatsgevonden op 6 en 7 oktoberjl. Het

r
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advies van ICOMOS naar aanleiding van deze missie is 9 novemberji.
ontvangen. Bijgaand treft u dit advies aan.

Advies ICOMOS

ICOMOS geeft in haar advies aan dat geen van de voorliggende
ontwerpen van de alternatieven voor hen acceptabel zijn in het licht van
behoud van de OUV van het werelderfgoed en het verbeteren van de
leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied, zonder repercussie voor
de status van werelderfgoed. ICOMOS geeft aan dat het proces zeer
zorgvuldig is verlopen en erkend dat er een oplossing gezocht moet
worden voor het leefbaarheidsprobleem. Zij adviseert verder onderzoek

te doen naar een inpassing waarin zowel de OUV van het werelderfgoed

de Stelling van Amsterdam als de leefbaarheid in en de bereikbaarheid
van het gebied worden beschouwd.

Deze wijze van beoordeling van ICOMOS kan verstrekkende gevolgen

hebben voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de Amsterdamse regio en
de gehele Randstad. ICOMOS geeft aan dat behoud van de OUV van de
Stelling van Amsterdam leidend is en dat deze feitelijk niet mag worden
aangetast. Dit betekent dat ook andere projecten in en- of aanpalend
aan de Stelling van Amsterdam, en in het geval van de uitbreiding van

de Stelling van Amsterdam ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de
toekomst te maken kunnen krijgen met deze problematiek. Voorts kan
dit ook gelden voor andere Nederlandse UNESCO werelderfgoederen

zoals droogmakerij de Beemster en de Grachtengordel van Amsterdam.
Door deze wijze van beoordeling worden ruimtelijke ontwikkelingen in
een groot stedelijk gebied in het economische hart van Nederland

moeilijk en wellicht onmogelijk.

Samenwerking behoud UNESCO werelderfgoed

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in 1 992 het Werelderfgoedverdrag
geratificeerd. Daaruit voortkomend is in 1 996 de Stelling van
Amsterdam op de UNESCO werelderfgoedlijst geplaatst. Daarbij is de
provincie Noord-Holland, samen met de provincie Utrecht voor het

Utrechtse deel, als siteholder van dit werelderfgoed aangewezen.
Rijk en siteholder hebben een gezamenlijke verplichting in het
behouden van de Outstanding Universal Value (OUV) van dit
we rel de rfg oed.

De provincie Noord-Holland heeft haar taak als siteholder altijd uiterst
serieus genomen. Ze heeft de afgelopen 25 jaar ca. €22 miljoen
geïnvesteerd in het behoud en de ontwikkeling van het werelderfgoed
en heeft dit werelderfgoed in die periode gemaakt tot het levendige en
aantrekkelijke werelderfgoed dat zij heden ten dage is. Daarbij is er
altijd een nauwe samenwerking geweest met het ministerie van OCW.
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Provincie
Noord-Holland

313 1012661/1017612

Overleg
Nu ICOMOS aangeeft dat zij geen van de alternatieven voor de

Verbinding A8-A9 ondersteunt, dreigt een impasse in de aanpak van de
bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied ten noorden van

Amsterdam. ICOMOS beveelt aan andere opties te onderzoeken die de
OUV behouden en daarnaast tegemoet komen aan de leefbaarheid en

bereikbaarheid in het gebied. ICOMOS geeft echter niet aan hoe dit zou

kunnen. Op basis van het advies komen geen van de andere

alternatieven of varianten van bestaande alternatieven tegemoet aan de

criteria van ICOMOS.

Wij verzoeken u, en ook uw collega de minister van l&W, om op korte
termijn met ons in overleg te treden om dit ICOMOS advies nader te
bespreken en de consequenties te duiden voor de ruimtelijk
economische ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prcinciesecretaris

F.M. Bergkamp

2 bijlage(n)
— advies ICOMOS
— eindrapport planMER Verbinding A8-A9 met bijlagen

https://www.noord
holland. nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en
_vervoer/Verbinding_A8_A9
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Draaiboek ICOMOS missie
Datum: dinsdag 3 oktober 2017 17:42:24
Bijlagen: 171003 Draaiboek bezoek ICOMOS v2.pdf
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Goedemiddag,
Hierbij het meest recente draaiboek voor de ICOMOS missie van a.s. vrijdag en zaterdag.
Met vriendelijke groet,

 / Verbinding A8-A9

Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Draaiboek Bezoek ICOMOS 6 & 7 oktober 2017


Donderdag 5 oktober 2017


Tijdstip Actie / Gebeurtenis Locatie Wie


avond Aankomst mw. Luengo op Schiphol Schiphol AL


avond Transfer mw. Luengo van Schiphol naar Carlton Hotel Haarlem Schiphol > Haarlem NvG


Vrijdag 6 oktober 2017


Tijdstip Actie / Gebeurtenis Locatie Wie


9:45 Ophalen mw. Luengo bij Hotel en lopen naar Dreef 3 Carlton Hotel > Dreef 3, Haarlem NvG


9:45 Aanwezig op Dreef 3, GS-zaal GS zaal, Dreef 3, Haarlem Groep 1


10:00 Ontvangst en kennismaking mw. Luengo GS zaal, Dreef 3, Haarlem Groep 1


10:15 Introductie doel missie en programma GS zaal, Dreef 3, Haarlem LdW


10:25 Presentatie Stelling van Amsterdam GS zaal, Dreef 3, Haarlem JG


11:00 Lopen naar de bus Dreef 3, Haarlem Groep 2


11:15 Vertrek busje Haarlem > Krommenie Groep 2


11:45 Aankomst Locatie 1 (Krommenie) Krommenie, Iepenstraat Groep 2


12:05 Aankomst Locatie 2 (Broekpolderweg bij A9) Uitgeest, Broekpolderweg Groep 2


12:25 Aankomst Locatie 3 (Hoogedijk) Uitgeest, Hoogedijk Groep 2


12:45 Aankomst Locatie 4 (Groenedijk) Assendelft, Groenedijk Groep 2


13:00 Aankomst Locatie 5 (Fort Veldhuis) Heemskerk, Geniedijk 2 Groep 2


14:00 Vertrek naar Spaarndam Heemskerk > Spaarndam Groep 2


14:20 Fort benoorden Spaarndam Velserbroek, Linie 35-9000 Groep 2


14:30 Vertrek naar Haarlem Spaarndam > Haarlem Groep 2


15:00 Aankomst Dreef 3 GS zaal, Dreef 3, Haarlem Groep 3


15:15 Presentatie Verbinding A8-A9 GS zaal, Dreef 3, Haarlem EP


16:00 Presentatie Inpassing (Bosch Slabbers) GS zaal, Dreef 3, Haarlem SK


17:00 Vragen- en discussieronde GS zaal, Dreef 3, Haarlem Groep 3


18:00 Napraten en borrel Parck, Frederikspark 2, Haarlem Groep 3


20:00 Einde programma vrijdag Parck, Frederikspark 2, Haarlem Groep 3


Zaterdag 7 oktober 2017


Tijdstip Actie / Gebeurtenis Locatie Wie


9:45 Ophalen mw. Luengo bij Hotel en naar Dreef 3 Carlton Hotel > Dreef 3, Haarlem NvG


9:45 Aanwezig op Dreef 3 Commissiekamer 2, Dreef 3, Haarlem Groep 4


10:00 Gesprek met stakeholder 1 Kamer Post, Dreef 3, Haarlem SH 1


10:15 Gesprek met stakeholder 2 Kamer Post, Dreef 3, Haarlem SH 2


10:30 Gesprek met stakeholder 3 Kamer Post, Dreef 3, Haarlem SH 3


10:45 Gesprek met stakeholder 4 Kamer Post, Dreef 3, Haarlem SH 4


11:00 Gesprek met stakeholder 5 Kamer Post, Dreef 3, Haarlem SH 5


11:30 Wrap-up Kamer Post, Dreef 3, Haarlem Groep 4


12:30 Discussielunch Lunchkamer GS, Dreef 3, Haarlem Groep 4


14:00 Einde programma Lunchkamer GS, Dreef 3, Haarlem Groep 4


14:00 Afscheid mw. Luengo / Taxi







Groep 1


AL Ana Luengo


JG Joke Geldhof


EP Elisabeth Post


PJL Pieter-Jan Labrijn


NvG Nanette van Goor


HvH Hans van Helden


DvM Dré van Marrewijk


SK Stijn Koole


LdW Leonard de Wit


VE Vincent Evers (verslag)


Groep 2


AL Ana Luengo


EP Elisabeth Post


PJL Pieter-Jan Labrijn


NvG Nanette van Goor


HvH Hans van Helden


DvM Dré van Marrewijk


SK Stijn Koole


LdW Leonard de Wit


VE Vincent Evers (verslag)


Groep 3


AL Ana Luengo


JG Joke Geldhof


EP Elisabeth Post


PJL Pieter-Jan Labrijn


NvG Nanette van Goor


DvM Dré van Marrewijk


SK Stijn Koole


LdW Leonard de Wit


DZ Daan Zandbelt


VE Vincent Evers (verslag)


Groep 4


AL Ana Luengo


JG Joke Geldhof


PJL Pieter-Jan Labrijn


NvG Nanette van Goor


DvM Dré van Marrewijk


LdW Leonard de Wit


VE Vincent Evers (verslag)


Overzicht stakeholders


SH 1 Stakeholder 1: Mw. P. Tiel (VNO-NCW)


SH 2 Stakeholder 2: Dhr. W. Röling / Dhr. R. de Haan


SH 3 Stakeholder 3: Dhr. G. Glijnis / Dhr. J. Kager (LTO Noord)


SH 4 Stakeholder 4: Dhr. R. Kolman / Dhr. D. Rouwendaal


SH 5 Stakeholder 5: Dhr. H. de Boer (ICOMOS NL)








Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Gesprek over A8-A9 met College van Rijksadviseurs
Datum: vrijdag 8 september 2017 10:31:00
Bijlagen: Memo Gesprek over A8.pdf

image001.jpg

Voor jullie ter informatie.
Relevant om bij voorbereiding ICOMOS-missie te betrekken.
 
Groeten 
 

Van:  
Verzonden: donderdag 7 september 2017 16:52
Aan: 

CC: 
Onderwerp: FW: Gesprek over A8-A9 met College van Rijksadviseurs
 
Hoi,
 
Ter informatie onderstaande mail en bijlage.
 
 
Met vriendelijke groet,

 / Verbinding A8-A9

T

Houtplein 33  2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Van:  
Verzonden: donderdag 7 september 2017 16:27
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Gesprek over A8-A9 met College van Rijksadviseurs
 
Geachte heer 
 
Op verzoek van  stuur ik u het advies van het College van Rijksadviseurs over de A8-

http://www.noord-holland.nl/



 


> Retouradres Postbus 20952 2500 EZ  Den Haag 


 


   
Datum  7 september 2017 


 


Rijksvastgoedbedrijf 
Atelier Rijksbouwmeester 
 
 


Korte Voorhout 7 
Postbus 20952 
2500 EZ  Den Haag 
 


Contactpersoon 
Rienke Groot 
 


T  06-25539673 
rienke.groot@rijksoverheid.nl 


  


  
Gesprek over A8 – A9 met College van Rijksadviseurs 
 
Dinsdag 29 augustus 2017 vond er een gesprek plaats tussen het College van 
Rijksadviseurs en een delegatie van de provincie Noord‐Holland, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW en Bosch 
Slabbers landschapsarchitecten1. Doel van het bezoek is om te praten over 
het dilemma van de wegverbinding A8‐A9 en de Outstanding Universal 
Value (OUV) van de Stelling van Amsterdam. 
 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben de wens om een nieuwe wegverbinding 
aan te leggen tussen de A8 en de A9 en tegelijkertijd de wens om de OUV 
van de Stelling van Amsterdam in stand te houden. Dit is een zeer lastig 
vraagstuk, beide wensen lijken met elkaar in tegenspraak. Men wil als het 
ware ‘de kool en de geit sparen’.  
 
De afgelopen jaren is gewerkt aan een PlanMER en is een uitgebreid 
ontwerpproces doorlopen. Van een groot aantal varianten zijn drie 
mogelijke alternatieven uitgewerkt. Twee met een nieuw tracé (Golfbaan‐ 
en Heemskerkalternatief) en één via het huidige tracé (Nulplusalternatief). 
Uitkomst van de PanMER is dat het Nulplusalternatief niet bijdraagt aan de 
gestelde doelen van GS om de bereikbaarheid en leefbaarheid te 


                                                            
1 Aanwezig: Berno Strootman en Daan Zandbelt (Rijksadviseurs voor de Fysieke 
Leefomgeving), Rienke Groot (Secretaris CRa), Joost v/d Boogert (Min OCW), Lodewijk van 
Roij (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Wim Brussaard, Nanette van Goor en Vincent Evers 
(Prov NH), Peter van Halteren (Vervoerregio Amsterdam), Steven Slabbers en Paul van Dijk 
(Bosch Slabbers). 
 


Pagina 1 van 4 







 


Rijksvastgoedbedrijf 
Atelier Rijksbouwmeester 


 
Datum 


 


7 september 2017 
verbeteren. De twee andere twee alternatieven krijgen juist vanuit ICOMOS, 
het adviesorgaan van UNESCO, een negatief advies. 
 
In september of begin oktober zal een ICOMOS missie een bezoek brengen 
aan Nederland. Het gesprek met het College van Rijksadviseurs is bedoeld 
om de mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken en om te kijken of de 
alternatieven nog te verbeteren zijn. Streven is straks in het gesprek met 
ICOMOS verbeterde voorstellen voor te kunnen leggen die enerzijds recht te 
doen aan de wens van de regio om de bereikbaarheid en leefbaarheid te 
verbeteren en anderzijds aan het in stand houden van de waarden van de 
Stelling van Amsterdam. 
 
Bosch Slabbers heeft bij het ontwerpen van de drie varianten de nadruk 
gelegd op het beperken van de aantasting van de Stelling en tegelijkertijd 
kansen gezocht om de kwaliteiten van de Stelling te versterken. Het CRa 
beaamt deze denklijn. De Stelling is op sommige plekken wat sleets en 
minder goed leesbaar. De benodigde ingrepen kunnen benut kunnen 
worden om de Stelling weer te laten stralen. Het CRa geeft als advies mee 
om nog duidelijker in beeld te brengen waar in de Stelling aan kwaliteit te 
winnen is.  
 
Advies CRa: 


‐ Breng de Stelling als geheel in beeld en laat zien waar de heldere lijn 
van de Stelling vertroebeld is. Geef vervolgens aan welke ingrepen 
wat kunnen opleveren. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de 
verzorgingsplaats (al helder in beeld gebracht) maar ook het 
eventueel op termijn verdwijnen van de golfbaan.  


‐ Breng alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied in beeld. Het 
gebied dreigt op veel meer plekken te verrommelen (oa 
sportcomplex). En beschouw ontwikkelingen integraal: waar kunnen 
ze elkaar versterken, waar zitten ze elkaar in de weg, waar kunnen ze 
elkaar financiëel ondersteunen? Denk naast A8‐A9 en Stelling van 
Amsterdam onder meer aan de herontwikkelingspotentie rond het 
station.  


‐ Blijf bij het versterken van de kwaliteiten van de Stelling bij de 
werkelijkheid. Dat betekent bij voorkeur geen onderdelen 
terugbrengen op andere plekken. Dat betekent dat in de Kilzone de 
dijk niet omwille van een smal tunneldak dichterbij gelegd moet 
worden. Dan liever een smallere Kilzone en ter plaatse van de dijk 
een brug.  
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‐ Bij de kruising van de infrastructuur met de Stelling moeten de 


kwaliteiten van de Stelling leidend zijn en is een ongelijkvloerse 
kruising het uitgangspunt. De weg kan daarbij ondergronds of 
bovengronds. Kijk goed naar de inpassing en vormgeving van  deze 
kruisingen. Beschrijf en onderbouw goed waarom voor een 
onderdoorgang of juist een brug gekozen wordt. Als een 
ondergrondse ligging teveel ongewenste neveneffecten oplevert kan 
dat een aanleiding zijn de infrastructuur juist omhoog te leggen. 
Maak deze afweging inzichtelijk om ICOMOS mee te nemen in de 
redenering.  


‐ Werk de drie varianten gelijkwaardig uit, zodat de nulplusvariant ook 
voor ICOMOS als irreële variant afvalt of daadwerkelijk een reëel 
alternatief blijft.  


‐ Uit de getoonde stand van zaken oogt het ondergronds kruisen van 
de Stelling van Amsterdam kansrijker dan het bovenlangs passeren. 
De ‘onderlangs varianten’ maken het contrast tussen weg en Stelling 
beter leesbaar. Zowel vanaf de weg als vanuit de landschap rond de 
Stelling.   


 
Organisatie 


- ICOMOS missie bezoekt in september of begin oktober Nederland. 
Het zou mooi zijn als een van de Collegeleden hierbij aanwezig kan 
zijn, maar gezien de volle agenda van de leden van het CRa is 
aanwezigheid in september  lastig te organiseren. Zodra een datum 
bekend is wordt deze doorgegeven. Contactpersoon is secretaris van 
het CRa, Rienke Groot. Een ander moment van verdere advisering 
door het CRa kan komen na het verschijnen van het rapport van de 
ICOMOS missie. Het betreft dan de verdere invulling van de 
aandachtspunten van ICOMOS.  


- De weg is een Provinciaal project. Rijkswaterstaat is slechts als 
adviseur van de stuurgroep betrokken bij dit project, vanwege de 
aansluiting van deze provinciale weg op de A8 en A9 maar is geen lid 
van de stuurgroep. Het is een RO opgave die vraagt om een integrale 
benadering. In die zin lijkt het onrechtvaardig om de gehele kosten 
van de weg en de inpassing bij de provincie neer te leggen. IenM 
onderzoekt momenteel samen met regionale partijen in de 
programmatische aanpak van de bereikbaarheidsopgaven in de 
Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dit MIRT onderzoek is nog niet 
in de fase van de selectie van de concrete projecten. Het CRa 
adviseert IenM en OCW om dit project in aanmerking te laten komen 
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voor een rijksbijdrage. Inhoudelijk geeft RWS namelijk aan dat een 
dergelijke verbinding de robuustheid van het wegennet in de regio 
vergroot. Daarnaast kan het project bijdragen aan het versterken van 
Unesco werelderfgoed. 


 
 
College van Rijksadviseurs  
       
 
 
 
 
 
Daan Zandbelt          Berno Strootman 
 
  
  








A9 n.a.v. uw ontmoeting op 29 augustus jl.
Graag wil ik u verzoeken, dit document onder de overige aanwezigen te verspreiden.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

........................................................................
Atelier Rijksbouwmeester Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7
4e verdieping P4 22
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

 

 
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie
van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.
 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam: contract and draft programme
Datum: donderdag 14 september 2017 15:10:00
Bijlagen: image001.jpg

Dag ,
 
Zie hieronder reactie namens , die jij ook zojuist hebt ontvangen.
 

          

          .
 
Gr 
 

Van:  
Verzonden: donderdag 14 september 2017 15:04
Aan: '
CC: 
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam: contract and draft programme
 
Dear ,
 
Thank you for sending us the contract. We will sign two copies and post them to you and send you an
electronic version as well.
 
We have been in touch with  and she has now responded to your questions. 

 
Thank you again. We look forward to receiving the draft programme and other information.
 
Best regards,

 
 

ICOMOS International Secretariat 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94220 Charenton-le-Pont

 

P Please consider your environmental responsibility - Think before you print!

 

De :  
Envoyé : mardi 12 septembre 2017 12:46
À : >
Cc : '
Objet : RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam: contract and draft programme




 
Dear 
 
I hereby return to you the draft contract for the Advisory Mission to the Defence Line of
Amsterdam from 5 till 7 October. The requested information has been added. I look forward
to the final contract to be signed.
 
We are working on the programme and will send a proposal to you as soon as possible. We
are also collecting the necessary information for the advisory mission.
 

 
On the 6th we start around 10 a.m. with some presentations on the Defence Line of
Amsterdam, and the planning procedure of the A8-A9 link road. In the afternoon we spend
enough time visiting the location of the proposed alternative roads. Both administrators and
members of the Provincial Executive, responsible for Trafic and Transport and for World
Heritage site management, will attend the meeting and site visit.
 
On the 7th we suggest to start with one presentation on planning processes and decision
making in the Netherlands, followed by the meeting with representatives from various civil
organisations. Next we wrap up, discuss the outcome of the visit and answer remaining
questions of 
 

 

      

      

      

 
I hope we can receive an answer on the remaining questions as soon as possible and look
forward to the meeting in October.
 
Kind regards // Met vriendelijke groet,

/
 

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Van:  
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 11:25
Aan: '
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
 
Dear ,
 

  
 
Best regards,

 
 

De : ] 
Envoyé : vendredi 8 septembre 2017 10:53
À : >
Cc : 
Objet : Re: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
 

Groet, 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 sep. 2017 om 09:56 heeft > het volgende
geschreven:

Dear 
 

 
Should we understand that the dates for the advisory mission are slightly adapted 4-6
October instead of what was envisaged originally 6-7 October.
 

 



While the mission programme would offer details, could you please confirm dates of the
advisory mission and travel arrangements.
 
Thank you in advance for your kind attention
 

 
Best regards
 

 
 

De :  
Envoyé : vendredi 8 septembre 2017 05:57
À : 
Cc : 
Objet : Re: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
 
Dear 
 
Thank for your email. 
 
Our authorities have acceped the proposed delivery date of November 3 at the latest.
 
We will make a reservation in a hotel for  from 4-6 October (2 nights) in
Haarlem. 
 
So far I did not yet inform the Centre of this mission.
 

Regards/
Groet, 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 7 sep. 2017 om 14:39 heeft  het
volgende geschreven:

Dear 
 
This is to thank you for the prompt response as well as the authorities for
having agreed upon the dates at short notice.
 
As far as the delivery of the mission report is concerned, could you accept a
delivery date for the 3 November ?
 
The draft contract is attached that includes the TOR as you revised them
and the budget proposal.
 



.
 

 

 
Best regards
 

 

De :  
Envoyé : mercredi 6 septembre 2017 14:41
À : 
Cc : 
Objet : Re: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
 
Dear ,
 
Thanks very much for your email. 
 
It took me some time to consult all the stakeholders involved, but we are
happy to organise the advisory mission on the 6th and 7th of October and
welcome  at the Defence Line of Amsterdam. 

 

 
We will start preparing the mission and send you the relevant information
to review.
 
We also look forward to recieve the adjusted ToR and the draft contract.

Kind regards/Cordialement/Groet, 
 

 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 5 sep. 2017 om 14:34 heeft 
 het volgende geschreven:

Dear 
 
Hoping this message finds you well, ICOMOS held
consultations during August to identify an expert who would



be available in September.
 

  
 
Thank you for having reviewed the draft Terms of reference
for the mission: we have taken note of the revisions.
Here is attached the budget proposal.
 
Hoping dates would be possible to the concerned
administrations, I remain at your disposal to respond eventual
queries.
 
Once agreed upon Terms of reference and Budget shall be
integrated in a draft contract we can send you.
 
Best regards
 

 
 

De : 
 

Envoyé : mercredi 30 août 2017 16:04
À : '
Cc : 
Objet : RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of
Amsterdam
 
Dear ,
 
As September comes closer, I get more and more
questions about the date of the Advisory Mission and the
name of the visiting expert?
Have you already been able to identify a mission expert,
so we can decide upon the date of the mission?
Especially for the attendance of the administrators it is
important to know the date as soon as possible.
As said before, the identification of the expert does not
have to wait upon the finalization of the contractual
arrangements. These can be agreed upon at a later
moment.
We are looking forward to hear from you.
 
Kind regards // Met vriendelijke groet,

 

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands



Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
<image001.jpg>
 

Van:  
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 17:07
Aan: '
CC:

Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of
Amsterdam
 
Dear ,
 
As announced on Monday I come back to the draft Terms of
Reference and the budget proposal for an ICOMOS Advisory
Mission to the Defence Line of Amsterdam (A8/A9 link road
project).
 

 



 

 

  

l, 

 
We will prepare and organize the mission and provide
ICOMOS with all relevant documentation preceding the
mission. Other stakeholders, including members of civil
society, will be invited to express their opinion as well. A draft-
programme of the mission will be sent to you well before the
date of the mission.
 

 
We thank ICOMOS for its fast response to our request. We
look forward to the finalization of the contract and to hear the
date of the mission and the name of the expert.
 
Yours sincerely / Cordialement / Met vriendelijke groet,
 
 

/
 



..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................
T

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
<image001.jpg>
 

Van:  
Verzonden: maandag 21 augustus 2017 12:30
Aan: 
CC: '
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of
Amsterdam
 
Dear ,
 
Thanks very much for sending us the draft-ToR of the
advisory mission and the budget proposal. We will study
the proposals and come back to it on Wednesday (23/8)
at the latest.
 

 

 
Will be continued on Wednesday.
 
Best wishes // Met vriendelijke groet,

/
 

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
<image001.jpg>
 

Van:  
Verzonden: woensdag 9 augustus 2017 11:30



Aan: 
CC: ''
Onderwerp: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of
Amsterdam
 
Dear 
 
Please find attached the draft TOR for the advisory mission for
your review and comments, plus the budget proposal.
Both of these would be integrated in a draft contract that we
will send later on, as the contract also needs to indicate the
dates for the mission and the deadline for the delivery of the
mission report.
 
We are currently consulting to identify a mission expert who
would be available in September.
 
Please note that next week the ICOMOS office will be closed,
but contractual arrangements could be finalised once the
expert is identified and the mission dates agreed upon.
 
Best regards,

 

ICOMOS International Secretariat 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94220 Charenton-le-Pont

P Please consider your environmental responsibility - Think before you
print!

 

<Copie de DRAFT Budget-Advisory Defence Line of
Amsterdam (Netherlands) 2017.pdf>

<DRAFT Contract_ICOMOS_advisory_mission_Amsterdam Defence
Line of.docx>



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Datum: maandag 11 september 2017 11:48:39
Bijlagen: DRAFT Contract_ICOMOS_advisory_mission_Amsterdam Defence Line of.docx

image001.jpg

Dag ,
Tbv bespreking vanmiddag hierbij draft contract. Wil jij het intern doorsturen? Dank.
Met vriendelijke groet,

/

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
AF_151125EmailbannerStichting_def

Van:  
Verzonden: donderdag 7 september 2017 14:40
Aan: 
CC: '
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
This is to thank you for the prompt response as well as the authorities for having agreed upon the
dates at short notice.
As far as the delivery of the mission report is concerned, could you accept a delivery date for the 3
November ?
The draft contract is attached that includes the TOR as you revised them and the budget proposal.

Best regards

De :  
Envoyé : mercredi 6 septembre 2017 14:41
À : 
Cc : 
Objet : Re: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
Thanks very much for your email. .
It took me some time to consult all the stakeholders involved, but we are happy to organise the
advisory mission on the 6th and 7th of October and welcome  at the Defence Line of








CONTRACT



for an ICOMOS Advisory Mission to 

the World Heritage property 

“Defence Line of Amsterdam” 

The Netherlands  



between:





1. (Organisation, Address), represented by (Name, Function) (thereinafter: State Party representative)



and 





2. ICOMOS International Secretariat, 11 rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charenton-le-Pont, France, represented by Mrs Marie-Laure Lavenir, Director General (thereinafter: Contractor) 



The Parties had agreed on the following: 





SUBJECT OF THE CONTRACT





Article 1



The subject of this Contract is the carrying out of an ICOMOS Advisory Mission to the World Heritage property “Defence Line of Amsterdam”, The Netherlands  (thereinafter: the Mission) in line with the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. 





RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES



Article 2



The Contractor will appoint a competent expert to effectuate the Mission. The appointed expert representing the Contractor shall in particular: 



•	Examine the proposed preferred option for a highway link road (A8/A9) in relation to the full transport strategy that underpins the proposal as well as other relevant environmental aspects, and the assessment of other options;



•	Assess the potential positive and negative impacts of the proposed option and other options on the Outstanding Universal Value of the property;



•	Consider whether the negative impacts of the proposed option might be mitigated to remove or reduce potential negative impacts;



•	If the negative impacts of the proposed option cannot be satisfactorily mitigated, consider possible other approaches for improved traffic management and/or highway improvements;



•	Assess the adequacy of the planning provisions, regulations and strategies in dealing with the link road project A8/A9 and, in particular the use of HIA.



Article 3

The State Party representative shall organize the Mission programme and local transportation, as well as cover all travel costs (flight tickets and ancillary expenses) and per diem for the appointed expert of the Contractor. 



The State Party representative shall provide the appointed expert with all required documentation and information necessary for the successful effectuation of his tasks.  





Article 4



On behalf of the Contractor, its appointed expert shall perform the activities of Article 2 of this Contract in the period XXX. 



For the activities of Article 2 of this Contract, the Contractor shall receive a compensation of the total amount of 4 200 EUR for the following:  



· Fees to cover the working time (preparation of the mission, mission and preparation of mission 	report): 4 working days at 450 EUR per day;

· Fees to cover two desk reviews: 2 reviews at 350 EUR per review;

· Scientific coordination: 1 200 EUR,  

· Administrative coordination: 500 EUR 

· Travel costs (if applicable)

· Per diem (if applicable)





Article 5



The State Party representative will reimburse the Contractor for the costs associated with the mission, as listed above in Articles 3 and 4. 



40% of the total cost will be due upon signing of this agreement; 60% will be due upon submission of the final report.



The report on the findings and recommendations shall be submitted to the State Party representative within 4 weeks following the site visit, that being 3rd November.



The Contractor shall provide the State Party representative with an invoice upon request.



Payment of the Contractor is to be made to the following account: 



	Account holder: 	ICOMOS

	Name of the Bank: 	Crédit du Nord

	Address of the bank:	8 avenue Jean Jaurès, 94220 Charenton-le-Pont, FRANCE

	IBAN:			FR76 3007 6043 0215 9195 0020 092

	SWIFT:			NORDFRPP









FINAL PROVISIONS



Article 6



By signing this Contract, the parties commit to perform their obligations in a timely and professional manner.  



Article 7



This Contract expires upon the fulfillment of the agreed obligations undertaken with this Contract by the contracting parties. 



Article 8

The contracting parties can amend and/or change the provisions of this Contract only by settlement, with a written request of the contracting party that requests amendment or change. 





Article 9



In case of eventual disputes that arise from or in connection with this Contract, and which cannot be solved with a settlement, the parties agree the competency of the Basic Court in Paris. 





Article 10



This contract is concluded in two uniform copies in English - one for the State Party representative and one for the Contractor. 







Charenton-le-Pont, (date)





		Name of the SP representative

Function







__________________



		Mrs Marie-Laure LAVENIR

Director General

ICOMOS





_______________


















Amsterdam.

We will start preparing the mission and send you the relevant information to review.
We also look forward to recieve the adjusted ToR and the draft contract.

Kind regards/Cordialement/Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 5 sep. 2017 om 14:34 heeft  het volgende
geschreven:

Dear ,
Hoping this message finds you well, ICOMOS held consultations during August to identify
an expert who would be available in September.

  
Thank you for having reviewed the draft Terms of reference for the mission: we have
taken note of the revisions.
Here is attached the budget proposal.
Hoping dates would be possible to the concerned administrations, I remain at your
disposal to respond eventual queries.
Once agreed upon Terms of reference and Budget shall be integrated in a draft contract
we can send you.
Best regards

De :  
Envoyé : mercredi 30 août 2017 16:04
À : '
Cc : 
Objet : RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
As September comes closer, I get more and more questions about the date of
the Advisory Mission and the name of the visiting expert?
Have you already been able to identify a mission expert, so we can decide upon
the date of the mission? Especially for the attendance of the administrators it is
important to know the date as soon as possible.
As said before, the identification of the expert does not have to wait upon the
finalization of the contractual arrangements. These can be agreed upon at a later
moment.
We are looking forward to hear from you.
Kind regards // Met vriendelijke groet,

/

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 



..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
Van:  
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 17:07
Aan: ' '
CC: -

Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
As announced on Monday I come back to the draft Terms of Reference and the budget
proposal for an ICOMOS Advisory Mission to the Defence Line of Amsterdam (A8/A9 link
road project).

  

  



We will prepare and organize the mission and provide ICOMOS with all relevant
documentation preceding the mission. Other stakeholders, including members of civil
society, will be invited to express their opinion as well. A draft-programme of the mission
will be sent to you well before the date of the mission.

 

We thank ICOMOS for its fast response to our request. We look forward to the
finalization of the contract and to hear the date of the mission and the name of the
expert.
Yours sincerely / Cordialement / Met vriendelijke groet,

/

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
Van:  
Verzonden: maandag 21 augustus 2017 12:30
Aan: '
CC: '
Onderwerp: RE: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear 
Thanks very much for sending us the draft-ToR of the advisory mission and the
budget proposal. We will study the proposals and come back to it on Wednesday
(23/8) at the latest.

Will be continued on Wednesday.
Best wishes // Met vriendelijke groet,

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/
Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Postbus / P.O. box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | 
..................................................................................

www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
Van:  

http://www.cultureelerfgoed.nl/


Verzonden: woensdag 9 augustus 2017 11:30
Aan: 
CC: ''
Onderwerp: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Dear ,
Please find attached the draft TOR for the advisory mission for your review and
comments, plus the budget proposal.
Both of these would be integrated in a draft contract that we will send later on, as the
contract also needs to indicate the dates for the mission and the deadline for the
delivery of the mission report.
We are currently consulting to identify a mission expert who would be available in
September.
Please note that next week the ICOMOS office will be closed, but contractual
arrangements could be finalised once the expert is identified and the mission dates
agreed upon.
Best regards,

ICOMOS International Secretariat 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94220 Charenton-le-Pont

P Please consider your environmental responsibility - Think before you print!



Van:
Aan:
Cc: )
Onderwerp: FW: Vertalingen
Datum: maandag 4 september 2017 11:44:00
Bijlagen: 2017 april technical review ICOMOS_nl.doc

image001.jpg

Dag 
 
We hebben het ICOMOS-advies van april jl. (A8-A9) nu ook in het Nederlands laten vertalen 

 
Bijgaand de Nederlandse vertaling van het ICOMOS-advies. Het is nog een concept, we kunnen
hier nog eventuele wijzigingen op aangeven.

 
Groeten 
 

Van:  
Verzonden: maandag 4 september 2017 11:16
Aan: )
van
Onderwerp: Vertalingen
 
Goedemorgen,
 
Het vertaalbureau  heeft een aantal documenten voor ons vertaald. Zie bijlage. 

Willen jullie daar ook naar kijken? Dan kunnen we dit deze week terugkoppelen.
Alvast bedankt!
 
 
Met vriendelijke groet,

 / Verbinding A8-A9

Houtplein 33  2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

cid:image002.jpg@01D2D85E.4E645790

 
 

http://www.noord-holland.nl/
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UNESCO]


Z.E. dhr. Lionel Strenghart Veer

Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur

Permanente Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO

7 Rue Eblé

75007 Parijs, Frankrijk

Ref.: CLT/HER/WHC/EUR/17/9700
26 april 2017

Betreft:
Staat van instandhouding van het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam 


Hooggeachte ambassadeur,


Hierbij wil ik u laten weten dat ICOMOS zich heeft gebogen over de Heritage Impact Assessment (HIA) van de drie tracé-alternatieven voor de Verbinding A8-A9 binnen de begrenzing van het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, die op 28 februari 2017 door Nederland is aangeboden aan het Werelderfgoedcentrum.

ICOMOS is het met de State Party eens dat, van de drie geselecteerde tracéalternatieven, het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant voor de aanleg van de verbinding tussen de A8 en de A9. ICOMOS is echter van mening dat een meer diepgaande analyse van de mogelijke effecten van dit alternatief, met name bij de aansluiting met de A9, wenselijk zou zijn om de eventuele effecten ten gevolge van het project te monitoren. Ook een landschappelijke analyse zou helpen om te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn om de landschappelijke dimensie van het erfgoed veilig te stellen, gezien de kwetsbaarheid daarvan in verband met het project.

Daarom wil ik u vriendelijk verzoeken om het bijgevoegde technische rapport van ICOMOS (bijlage I) voor te leggen aan de betreffende instanties in uw land en het Werelderfgoedcentrum op de hoogte te houden van de wijze waarop deze opmerkingen in aanmerking worden genomen.

Ik dank u voor uw steun en medewerking bij de uitvoering van het Werelderfgoedverdrag.

Hoogachtend,

Mechtild Rössler


Directeur

Werelderfgoedcentrum

Bijlagen

cc:
Nederlandse Nationale UNESCO Commissie

Nationale contactpunten voor Werelderfgoed


ICOMOS International


Technisch rapport ICOMOS

Erfgoed 

Stelling van Amsterdam

State Party

Nederland

Nr. erfgoed

759

Datum inschrijving
1996

Criteria


(ii)(iv)(v)

Project


Tracé-alternatieven Verbinding A8-A9

Achtergrond 

De Stelling van Amsterdam (SvA) is een complete verdedigingsring rondom Amsterdam met een lengte van ruim 135 km. De linie is gebouwd tussen 1883 en 1920 en bestaat uit een ingenieus netwerk van 45 forten, die een uniek samenspel vormen met een ingewikkeld systeem van dijken, sluizen, kanalen en inundatiepolders. Het is een groots voorbeeld van een fortificatie gebaseerd op het principe van tijdelijke inundatie van het land.


Omdat de omgeving tientallen jaren onder een militaire restrictieve zone viel, is de context van de linie bewaard gebleven dankzij de voorwaarden die aan de ruimtelijke ordening werden gesteld. Ontwikkeldruk heeft in de loop van de tijd echter tot enkele veranderingen geleid, die aanleiding zijn geweest voor het voorstel voor een kleine wijziging in de begrenzing, dat hieronder door ICOMOS wordt beoordeeld. Deze ontwikkeldruk dient met de juiste beschermingsmaatregelen beheersbaar te worden gehouden.

De ring van forten vormt een geheel van onderling samenhangende gebouwen en andere bouwwerken, waarvan de homogeniteit en positie in het landschap op alle onderdelen ongewijzigd en herkenbaar is gebleven. Samen met de dijken, verdedigingswallen, waterwerken, forten, batterijen en andere militaire objecten vormen ze de hoofdverdedigingslijn en de structuur van het landschap.

Er zijn geen delen van de Stelling gereconstrueerd. De Outstanding Universal Value komt tot uitdrukking in de authenticiteit van het ontwerp (de typologie van forten, sluizen, batterijen, verdedigingswallen), het specifieke gebruik van bouwmaterialen (baksteen, beton, gewapend beton), het vakmanschap (nauwgezette constructies, herkenbaar aan hun bouwkundige conditie en onberispelijkheid), en de structuur in zijn omgeving (als een samenhangend en verbonden functioneel militair systeem in het door de mens aangelegde landschap van polders en verstedelijkt gebied).

De Stelling van Amsterdam is een samenhangend, door de mens gemaakt landschap, waarin natuurlijke elementen zoals water en bodem door de mens zijn opgenomen in een geconstrueerd stelsel van kunstwerken, waardoor een herkenbaar landschap is gevormd.

Kernkwaliteiten (zoals vermeld in de Heritage Impact Assessment van februari 2017):

· het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, laat negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse hydrologische en militair-landschappelijke geheel, bestaande uit een doorgaand stelsel van liniedijken, sluizen, kanalen, forten, inundatiegebieden, schootsvelden en verboden kringen;

· relatief grote openheid;

· groene en relatief stille ring rond Amsterdam.

Probleemstelling

In 2015 liet de State Party weten dat het nodig was om het wegennet in de regio te verbeteren en verkeersproblemen aan te pakken. De State Party heeft een Heritage Impact Assessment (HIA) voor een aantal alternatieven aangeboden, die ICOMOS samen met de verkeersproblemen in detail heeft geanalyseerd. Uit het technische rapport van ICOMOS (november 2015) kwam een aantal aanbevelingen naar voren, die hieronder worden samengevat:


· behoud van de integriteit en authenticiteit van de tastbare attributen moet een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke beslissing;

· er moet aandacht worden besteed aan de bestaande visuele ingrepen die reeds invloed hebben op de OUV (verstedelijking, A9, windturbines, enz.);

· vaststellen wat de belangrijkste zichtas van het Werelderfgoed in dit gebied is en daarnaast 3D-landschapsmodellen maken van de reeds bestaande kenmerken en wat er zou gebeuren bij de nieuwe projecten;

· oplossing nr. 7 lijkt de minste effecten op het erfgoed te hebben, maar daarbij moet ook worden onderzocht of dit een duurzame oplossing is voor de middellange termijn;

· tegelijkertijd onderzoek doen naar een meer directe oplossing onder de zeven alternatieven (nr. 3-4-5);

· de mogelijkheid onderzoeken om een bufferzone in te stellen om de visuele effecten te beperken op die plaatsen waar de forten en dijken vlakbij de grens van het erfgoed liggen.

De State Party liet in 2016 weten dat van de zeven alternatieven alleen alternatief 2 en 5 nog over waren voor de verbinding tussen de A8 en de A9, en verstrekte aanvullende informatie voor andere projecten. ICOMOS heeft hier in augustus 2016 een reactie op gegeven.

De beoogde alternatieven voor de verbinding tussen de A8 en de A9 moeten allemaal de Stelling kruisen, hoewel er in sommige gevallen sprake lijkt van meer veranderingen in het landschap.

Op 28 februari 2017 heeft de State Party aan het Werelderfgoedcentrum de Heritage Impact Assessment voor drie gekozen alternatieven gestuurd, samen met een visuele analyse van de ontwikkelingen sinds de inschrijving van het erfgoed op de Werelderfgoedlijst en 3D-modellen van de gevolgen van de nieuwe infrastructuur voor de attributen van de Stelling van Amsterdam.

Het onderhavige technische rapport betreft de Heritage Impact Assessment die door de State Party is opgesteld om de impact van de alternatieven voor de verbinding tussen de A8 en A9 te beoordelen.

Voor dit rapport zijn onder meer de volgende documenten geraadpleegd:

· A8-A9 Highway Link. Spatial impact of the three route alternatives on the Defence line of Amsterdam (februari 2017)

· Eerder door de State Party ingediende documenten

· Eerdere technische rapporten van ICOMOS

ICOMOS heeft een brief van een derde
 ontvangen over de geselecteerde alternatieven voor de verbinding A8-A9 en over de analyse van de stedelijke ontwikkeling in het beoogde gebied voor de aanleg van deze verbinding. De informatie uit die brief wordt eveneens meegenomen in het technische rapport.

Analyse

De Heritage Impact Assessment van februari 2017 bestrijkt drie alternatieven, waarvan er twee ook al in de vorige HIA (2015) zijn gepresenteerd – het Golfbaanalternatief (als alternatief 5) en het Heemskerkalternatief (als alternatief 3) – en één een nieuwe oplossing lijkt te zijn, nl. het Nul-plusalternatief.

De Heritage Impact Assessment gaat ook in op de veranderingen die zich sinds de plaatsing op de Werelderfgoedlijst hebben voorgedaan in het landschap rond de SvA, waaronder de steeds verdere uitbreiding van woningbouwprojecten (verstedelijking), de aanleg van vervoers- en energie-infrastructuur en grootschalige voorzieningen die veel voorkomen in de periferie van een grote stad. De analyse is gebaseerd op een visueel terreinonderzoek, waarin is gekeken naar diverse gezichtspunten ten aanzien van de kenmerken van de SvA en naar de nieuwe werken en voorzieningen. ICOMOS merkt op dat deze analyse voorafgegaan had moeten worden door een vergelijking tussen kaartmateriaal uit verschillende perioden om een helder beeld te krijgen van het aantal en de schaal van de veranderingen die zich de afgelopen twintig jaar in het gebied hebben voorgedaan. Dit soort documentatie is aangeleverd als bijlage bij de brief van genoemde derde, maar volgens ICOMOS had de State Party deze ook zelf kunnen en moeten opstellen, want de informatie die is af te lezen uit de vergelijking tussen kaarten van hetzelfde gebied uit verschillende perioden is uitermate relevant.

Nul-plusalternatief

Deze optie betreft de verbetering van bestaande routes – de provinciale wegen N203 en N246 – en heeft naar verwachting geen significante impact op het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam (SvA). Er is immers geen sprake van grote ontwikkelingen aangezien wordt uitgegaan van de opwaardering van bestaande wegen. Bij deze optie zijn de effecten geconcentreerd in Krommenie-Assendelft.

Voor dit alternatief is geen specifieke visualisatie van effecten uitgewerkt en zijn in de HIA ook geen compenserende maatregelen meegenomen.

Golfbaanalternatief

Deze optie verbindt de A8 in een rechte lijn met de A9, waarbij de liniedijk wordt gekruist met een viaduct om de SvA niet te doorbreken. Dit tracé loopt vlak langs de golfbaan en heeft daar ook impact op.

Deze optie kruist de SvA twee maal: bij de Sint Aagtendijk om de aansluiting met de A9 te maken en bij de Groenedijk.

De kruising met de Sint Aagtendijk zou liggen op een punt waar een grote aansluiting met de A9 moet worden aangelegd, allemaal binnen de begrenzing van de SvA, waarbij gebruik wordt gemaakt van een fly-over; de weg zou over een lengte van 180 m op palen worden gelegd om de kenmerken en het landschap van de SvA niet te doorbreken. Uit de 3D-modellen blijkt echter dat deze constructie een dominant aanwezige factor zou blijven. Daarnaast zouden de op- en afritten de defensieve gracht van de SvA en het landschap rond Fort Veldhuis grotendeels aantasten. De samenhang van de SvA en van het fort zou hierdoor worden ondermijnd.

Bij de Groenedijk zou de nieuwe weginfrastructuur dwars door een belangrijke landschapsstructuur gaan die de betekenis van het erfgoed en landschappelijke en recreatieve waarden weergeeft. De kruising zou op maaiveld zijn, waarbij de dijk zelf wordt ‘opgetild’ zodat landbouw- en recreatieverkeer de autoweg op hoogte kan kruisen.

Dit alternatief voorziet ook in een aantal compenserende maatregelen, waaronder het verwijderen van elementen die de leesbaarheid van de SvA en de bijbehorende kenmerken verstoorden, het verbeteren van natuur- en landschapswaarden, en herstel van de inundatiekering en andere kenmerken van de SvA.

Heemskerkalternatief

Deze optie betreft een tracé voor de verbindingsweg dat tot halverwege samenvalt met dat van de Golfbaanvariant en dan afbuigt naar het noordoosten om op een punt midden tussen de Golfbaan- en de Nul-plusvariant aan te takken op de A9.

Dit alternatief interfereert op drie punten met de SvA: de onderdoorgang bij de Kilzone, de aansluiting bij Heemskerk en het standaardwegprofiel.

Volgens de HIA betekent de tunnel onder de Kilzone dat de Hoogedijk en de kenmerken daarvan in stand blijven en dat de zeggingskracht van de SvA wordt versterkt. ICOMOS plaatst hier een aantal serieuze kanttekeningen bij.

De aansluiting bij Heemskerk vergt aanpassingen aan de huidige aansluiting, alsook de verplaatsing van energie- en andere infrastructuren om voldoende ruimte vrij te maken voor het nieuwe knooppunt.

Het standaardwegprofiel: de autoweg zou het inundatiegebied van de SvA ten oosten van de A9 doorkruisen. Om de visuele impact van de weg te verminderen, zou het profiel zo open mogelijk worden gehouden.

Ook bij dit alternatief zijn compenserende maatregelen voorzien, waaronder het verbreden van kreken en waterwegen, de aanleg van ecologische oevers, de opheffing van tankstations en verzorgingsplaatsen, andere maatregelen om de leesbaarheid van de kenmerken van de SvA te verbeteren, en gedeeltelijk herstel van de openheid van het landschap.

Evaluatie van de ontvangen informatie

ICOMOS is de State Party erkentelijk voor zijn bereidheid om het overleg met de Advisory Body over dit erfgoed voort te zetten en voor het opstellen van deze aanvullende HIA over de Verbinding A8-A9. Uit het onderzoek van de visualisaties die door de State Party zijn gemaakt en de cartografische analyse die door de externe partij is gemaakt, blijkt dat diverse veranderingen in het gebied hebben geleid tot versnippering van de continuïteit van het landschap. Daardoor kan de betekenis van de algehele werking van de verdedigingswerken en het ingenieuze gebruik van het landschap en de kunstmatige topografie voor defensieve doeleinden nu minder goed worden overgebracht.

Om de integriteit en authenticiteit van het erfgoed en daarmee ook de begrijpelijkheid van dit ‘defensieve’ landschap te kunnen behouden, dient een halt te worden toegeroepen aan de versnippering en het steeds meer geïsoleerd raken van de afzonderlijke verdedigingswerken.

Wat betreft de beoordeling van de effecten van de alternatieven voor de verbinding A8-A9 is ICOMOS van mening dat de HIA een correcte analyse maakt van de effecten die kunnen voortvloeien uit elk van de opties.

Het Nul-plusalternatief lijkt de minste impact te hebben omdat deze variant uitgaat van bestaande weginfrastructuur en de opwaardering daarvan.

Het Golfbaanalternatief omvat de aanleg van een fly-over en de aanpassing van de watergang bij het Fort, waarvan de HIA zelf aangeeft dat deze een aanzienlijke impact kan hebben op het landschappelijke karakter, en bovendien zou de omgeving van Fort Veldhuis aanzienlijke negatieve effecten ondervinden. De effecten staan in de HIA duidelijk verwoord en lijken niet aanvaardbaar.

ICOMOS wijst erop dat de beoordeling bij het Heemskerkalternatief te optimistisch lijkt, met name ten aanzien van de onderdoorgang. Op grond van de 3D-visualisatie lijkt de onderdoorgang tamelijk oppervlakkig te blijven; om deze aan te leggen zouden dus de grond en de historische en landschappelijke kenmerken moeten worden verwijderd en later gereconstrueerd. Uit historisch oogpunt is dit niet aanvaardbaar, zeker als gebouwde verdedigingswerken door het project worden aangetast. De reconstructie van historische kenmerken dient zo veel mogelijk te worden vermeden.

Conclusies

ICOMOS is het met de State Party eens dat, van de drie geselecteerde alternatieven, het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant voor de aanleg van de verbinding tussen de A8 en de A9.

ICOMOS is van mening dat de twee andere alternatieven infrastructurele werken vereisen die volgens de 3D-visualisaties en de analyse aanzienlijke negatieve effecten lijken te hebben op de tastbare attributen van het Werelderfgoed en de landschappelijke dimensie daarvan, welke van groot belang is om de betekenis van de Stelling van Amsterdam te kunnen begrijpen en waarderen.

Eigenlijk kunnen deze varianten niet worden uitgevoerd zonder dat de cultuurhistorische kenmerken van de SvA op sommige plekken verloren gaan. Hoewel er restauratiemaatregelen zijn voorzien, kunnen deze alternatieven niet als aanvaardbare oplossingen worden beschouwd, zeker wanneer er een oplossing voorhanden is die veel minder impact heeft (het Nul-plusalternatief).

Daarnaast zouden de Golfbaan- en de Heemskerkvariant leiden tot verregaande versnippering van een landschap dat nog relatief intact en ononderbroken is in een gebied dat gaandeweg sterk is verstedelijkt, met als gevolg een aanzienlijke aantasting van de openheid en het landschappelijke karakter van de SvA.

ICOMOS is echter van mening dat een meer diepgaande analyse van de mogelijke effecten van het Nul-plusalternatief op de SvA, met name bij de aansluiting met de A9, wenselijk zou zijn om eventuele effecten ten gevolge van het project te monitoren.

Ook een landschappelijke analyse zou helpen om te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn om de landschappelijke dimensie van het erfgoed veilig te stellen, gezien de kwetsbaarheid daarvan in verband met het project.

Indien de State Party daar behoefte aan heeft, is ICOMOS altijd beschikbaar voor nadere toelichting of assistentie.

ICOMOS, Charenton le Pont,


april 2017

Sector Cultuur


Afdeling Erfgoed








� Uit de Retrospective Statement of Outstanding Universal Value, goedgekeurd tijdens de 40e sessie van het WHC in 2016


� Brief van dhr. Willem Roling van 21 maart 2017 namens diverse derden, waaronder Buurtschap Busch en Dam.










Van:
Aan:
Onderwerp: Fwd: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam
Datum: donderdag 9 november 2017 18:29:30

Beste allen,
Het lange wachten eindelijk beloond!

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 
Datum: 9 november 2017 om 18:05:54 CET
Aan: 
Kopie: 
Onderwerp: ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam

Dear 
Please find attached the report of the ICOMOS Advisory Mission Defence Line of Amsterdam:
https://www.dropbox.com/s/ts3jvpla3eol3la/ICOMOS%20Advisory%20Mission%20report_Defence%20Line%20of%20Amsterdam%20Oct%202017.pdf?
dl=0
Please accept our apologies for the delay.
The report should have been sent through the WH Centre. However, I took the liberty of direct transmission hoping they would accept my
apologies for this.
We remain at your disposal to respond eventual queries.
Best regards

ICOMOS
International Council on Monuments and Sites
Conseil international des Monuments et des Sites
11 rue du Séminaire de Conflans
94 220 Charenton-le-Pont
France
Tel. +

www.icomos.org

https://www.dropbox.com/s/ts3jvpla3eol3la/ICOMOS%20Advisory%20Mission%20report_Defence%20Line%20of%20Amsterdam%20Oct%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ts3jvpla3eol3la/ICOMOS%20Advisory%20Mission%20report_Defence%20Line%20of%20Amsterdam%20Oct%202017.pdf?dl=0
http://www.icomos.org/


Van:
Aan:
Onderwerp: ICOMOS missie
Datum: donderdag 7 september 2017 20:42:01

Dag ,
Ik krijg van ICOMOS de vraag of toezending van het missierapport op uiterlijk 3 november akkoord is. 

Ik hoor graag van
je.

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Informatie t.b.v. ICOMOS
Datum: dinsdag 26 september 2017 15:19:20
Bijlagen: 151100 Technical review ICOMOS nov 2015.pdf

170407 Letter _ENG.pdf
170426 Technical review ICOMOS apr 2017.pdf
170711 Explanotory notes EIA_ENG.pdf
170926 Stakeholders information_ENG.pdf
Project planning procedures.pdf
image001.jpg

Goedemiddag ,
Hierbij ontvang je de informatie die naar ICOMOS verzonden kan worden.
De engelstalige HIA kan via onderstaande link gedownload worden. Let op! Deze link is maar 7
dagen beschikbaar!

Met vriendelijke groet,

 / Verbinding A8-A9

Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

cid:image002.jpg@01D2D85E.4E645790

http://www.noord-holland.nl/



 


A8-A9 Highway L ink  


Exp lanato ry  no tes  to  the  E IA  dec is ion  on  the  A8 -A9 


H ighway L ink  


Annex to memorandum for Provincial Executive 963560/963614 


Annex to letter from Provincial Executive to Provincial Coincil 963560/963613 


Version of 11 July 2017 







0.  Decis ion to  make Envi ronmenta l  


Impact  Assessment (EIA)  on A8 -A9 


Highway L ink avai lable for  publ ic  


v iewing  


Phase 1 of the planning study has been completed. It was concluded in the EIA 


report that the "Zero Plus" alternative does not achieve the objective and is not 


socially viable. In early May, ICOMOS issued an advisory report based on 


visualisations in which they express a preference for the Zero Plus alternative. The 


impact of the Golf Course alternative and the Heemskerk alternative on the UNESCO 


Defence Line of Amsterdam World Heritage Site is not acceptable to ICOMOS. On 


the basis of the above, it was decided not to express a preference for an alternative 


now but to start with the consultation and enter into discussions with ICOMOS. 


Based on the results of the EIA studies, another additional study will be conducted to 


investigate the possibilities of reducing the noise impact on Broekpolder in the Golf 


Course alternative. The results of that study will be taken into account in the decision 


on the final preferred alternative. 


The EIA and the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA) are now available for public 


viewing. 







1.  In t roduct ion  


REASON AND PROBLEM STATEMENT FOR PLANNING STUDY ON A8-A9 HIGHWAY 


LINK 


Various provincial, regional and national traffic studies have found that the 


accessibility of the northern periphery of the Amsterdam region leaves much to be 


desired. It has been established that, without additional measures, accessibility will 


become a problem within the area east of the A9 and west of the A7-A8: 


• The regional targets set by the Amsterdam Transport Region for journey times 


from door to door on the national and regional road network are not being 


achieved; 


• The provincial targets for journey times are not being achieved on certain 


sections; 


• The existing main highway links within the northern periphery of the Amsterdam 


region have a strong north-south orientation. Through traffic travelling in an 


east-west direction has to use the underlying road network, which is less suitable 


for it; 


• No suitable alternative route is available if the A9 is congested, as the existing 


underlying road network is heavily congested and does not have the residual 


capacity to absorb traffic congestion. 


It has also been found that the N203 and the N246, which pass directly alongside and 


through the residential areas of Krommenie, Assendelft and Wormerveer, are 


causing serious liveability problems due to the enormous traffic pressure. This 


includes noise nuisance, air pollution, road safety issues and a barrier effect. 


Because the national government is concentrating on bottlenecks elsewhere on the 


motorway network (e.g. A7-A8), it has been agreed that the region should seek a 


solution to the problem in the area around the N203 and N246. 


BACKGROUND 


Collaboration Agreement 







The Province of Noord-Holland, the Amsterdam Transport Region and the 


municipalities of Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Heemskerk and Uitgeest signed a 


collaboration agreement in 2014 in which they agreed: 


a. to draw up a Phase 1 planning study on the A8-A9 Highway Link; 


b. to set aside a balanced budget for the A8-A9 Highway Link; 


c. to decide on a preference for the method of approaching the market for the A8-A9 


Highway Link; 


d. to prepare an official decision-making process. 


This had to be done in such a way that they could then proceed to the plan 


development phase. 
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 Then: Amsterdam Urban Region 







MEMORANDUM ON SCOPE AND DETAILING AS STARTING POINT OF PLANNING 
STUDY 


The planning study began in 2014 with a draft Memorandum on Scope and Detailing 


(MSD), which set out the problems that prompted the A8-A9 Highway Link planning 


study and the ensuing objectives of the project. The planning study focused on 


examining solutions that would contribute to the dual objectives: 


• To improve supra-regional, regional and local accessibility, with the added 


objective of boosting spatial and economic development in the area under study; 


• To improve liveability in Krommenie, Assendelft and Wormerveer by minimising 


the traffic pressure on the existing provincial roads, the N203 and N246. The MSD 


put the objectives into practice by specifying subordinate objectives and indicators 


for measuring the objectives. 


Various types of measures were possible for resolving the problems relating to 


accessibility and liveability. This could be done by building new road infrastructure 


but also by means of other measures, such as improving the existing public transport 


or upgrading or widening existing roads. As part of the MSD, various measures were 


identified and assessed in terms of likelihood of solving the problem, legislation, 


policy and funding. 


Based on the assessment of the measures, six realistic and distinctive alternatives 


were selected. This selection was necessary because not all of the possible 


measures could be investigated in the planning study and not all of the measures 


mentioned were equally realistic and distinctive. The assessment of the measures is 


described in the annex to the MSD. 


The draft MSD was open for public viewing. Advice was also sought from the 


Netherlands Commission for Environmental Assessment. A Memorandum of 


Response was then drawn up (Provincial Executive, 3 March 2015). The draft MSD 


and the Memorandum of Response together make up the MSD. 







 


EIA PHASE OF PLANNING STUDY: FROM SIX ALTERNATIVES TO THREE 


 


The planning study was then addressed in two phases. In the first phase, the six 


alternatives from the MSD were elaborated. Individual reports were prepared for 


each of the indicators from the MSD. Based on these studies and external 


recommendations, the Provincial Executive decided in April 2016 to further elaborate 


two alternatives (zero plus and Heemskerk alternative). After consulting the 


Netherlands Commission for Environmental Assessment, the Provincial Executive 


decided in July 2016 to add the Golf Course alternative to this elaboration. 


The second phase began with a design process. Variants were designed for each of 


the three alternatives. On 17 January 2017, the Provincial Executive approved a 


preferred design for each of the three alternatives. These preferred designs were 


then subjected to an EIA investigation. The results can be found in the EIA report. 


This report contains the consideration of all the alternatives. This includes not only 


the three alternatives from Phase 1, an analysis was also carried out to establish 


whether the previous consideration, reducing the six alternatives to three, was still 


valid. 


2
 In addition to the reference situation (zero alternative) 
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2 EIA Invest iga t ion :  th ree 


a l te rnat ives  


2.1 JUSTIFICATION OF BENEFIT AND NEED 


The traffic analysis in the EIA confirms the problem analysis in the MSD. The traffic 


pressure continues to increase on the provincial roads, the N203 and N246 and this 


results in a worsening of the problems with accessibility and liveability in Krommenie 


and Assendelft. Peak traffic flow on the N203 and N246 between the A8 and the A9 


does not conform to the traffic flow standards as approved in the Noord-Holland 


infrastructure investment agenda. The traffic pressure will continue to increase both 


in a low-growth scenario and in a high-growth scenario and there will be a problem 


with accessibility and liveability. 


In the Road Investment Agenda, Amsterdam Transport Region set targets for 


door-to-door journeys. The traffic analysis shows that the targets for journeys through 


the planning area are not being achieved at local or, in particular, regional level. 


In addition, the form and function of the N203 are not consistent. The road was 


designed as a distributor road but mostly acts as a through road between the A9 and 


the A8. This results in rat-run traffic, barrier effect and environmental pressure at the 


expense of liveability in the nearby residential areas of Krommenie, Assendelft and 


Wormerveer. 


2.2 ASSESSMENT FRAMEWORK 


Four aspects of each of the three alternatives were compared in accordance with the 


assessment framework in the MSD. 


The assessment of the alternatives based on the criteria in the assessment 


framework is shown in a table in the final EIA report. The assessment generally 


followed the EIA system. 


[Afb.:] 







Project objective: liveability (health, road safety, barrier effect, rat-run traffic) 


Project objective: accessibility (journey times, ##speed over sections, robustness) 


Legislative and policy criteria (EIA, AIA, EIR, HIA). These concern the impact of the alternatives on the 


(living) environment 


Funding criteria (investment costs and SCBA) 







2.3 ASSESSMENT OF THE ALTERNATIVES 


The first step in assessing the alternatives is to test them against the objectives to be 


achieved. The second step is to test them against the legislative and policy criteria 


(testing the impact) and the funding criteria. 


 


2.3.1 Objectives to be achieved 


Testing against the objectives to be achieved is based on two objectives: 


• to improve accessibility and 


• to improve liveability 


 


2.3.1.1 Accessibility 


As regards accessibility, the conclusion is that all the alternatives conform to the 


traffic flow standards in the Noord-Holland infrastructure investment agenda. In all 


the alternatives, accessibility improves in the planning area. Congestion will decline 


on the N246 and N203. 


Improved journey time 


The journey time objectives for routes are being met. The accessibility of the region 


as a whole will improve, especially in the Heemskerk and Golf Course alternative. 


The journey time in an east-west direction is reduced by more than five minutes in 


some journeys in these alternatives. It is limited in the Zero Plus alternative. The Golf 







Course alternative sees a major improvement in the accessibility of the IJmond 


region to and from the east. This alternative also produces less traffic pressure on the 


already overloaded roads within Heemskerk near the Heemskerk junction than the 


Heemskerk alternative. 


Robustness 


Adding capacity to the east-west highway link between the A9 and the A7/A8 will 


ensure a more robust road system in the region. The existing A8 (bridge over the 


river Zaan) will not be widened in the short term, with the result that no extra capacity 


will be added at peak times. Because the new highway link will be a good alternative 


for many motorists, particularly during the morning and evening peaks, there will be 


little spare capacity left on the new road at these times and the intensity will be 


dictated by the traffic flows on the A8. Additional traffic will therefore mainly travel on 


the new highway link outside the peak times. 


2.3.1.2 Liveability 


The Heemskerk and Golf Course alternatives make a greater contribution to 


improving liveability than the Zero Plus alternative. The traffic flows on the N203 in 


Krommenie and via Communicatieweg and Dorpsstraat will decline. This will have 


positive implications for liveability. 


Health 


The impact on health is expressed in the form of DALYs for the subjects of air and 


noise. All the alternatives contribute to the health objective by reducing the number of 


DALYs for air and noise combined. The number of DALYs for air quality in the three 


alternatives does not change in a relevant way. The road upgrade will have both 


positive and negative impacts, which will to a large extent cancel each other out. The 


objective of achieving a 10% decrease in DALYs for air quality for the Krommenie 


and Assendelft sub-area will not be achieved. The Heemskerk alternative and the 


Golf Course alternative show the greatest decrease in the number of DALYs for 


noise. At the same time, an increase in noise pollution is expected on homes near the 


junction with the A9. More homes will be affected in the Golf Course alternative 


(Broekpolder) than in the Heemskerk alternative. For this reason, the decrease in the 







number of DALYs in this alternative is somewhat less marked than in the Heemskerk 


alternative. There is a limited decrease in the number of DALYs for noise in the Zero 


Plus alternative. With a 9%-10% decrease, the Golf Course and Heemskerk 


alternatives make a contribution to the objective of achieving at least 10% fewer 


DALYs for the noise component. This objective will not be achieved with the Zero 


Plus alternative. 


DALY = Disability-adjusted life years. This is a combined measure of the reduction in lifespan and 


decline in health of a population of people (in this case, the residents of the area under study). 







Road safety 


Road safety improves in the planning area under the Golf Course and Heemskerk 


alternatives. This is due to: 


• the separation of through traffic and local traffic within Krommenie, 


• a number of roads, which are less suitable for large traffic flows, becoming 


quieter, 


• a reduction in the number of major intersections with traffic lights. 


The result of the Zero Plus alternative is that more traffic travels on distributor roads. 


Despite the fact that the above also applies to this alternative, road safety does not 


improve on balance. At regional level, more traffic does use safe through roads with  


flyovers/tunnels (e.g. the A7 and A9 instead of the N246) in the Golf Course and 


Heemskerk alternatives. Road safety improves throughout the region in these 


alternatives as a result. 


 


Assessment of objectives to be achieved Zero Plus alternative Heemskerk 


alternative 


Golf Course alternative 


Accessibility Improved journey time + + + + + 


Robustness + + + 


Liveability Health 0 + + 


Barrier effect + + + + + + 


Road safety 0 + + + + 


Rat-run traffic 0 + + 


 


Rat-run traffic 


The Heemskerk and Golf Course alternatives provide a viable alternative for traffic 


between the A8 and Heemskerk which currently still uses the underlying road 


network. This halves the amount of traffic on Communicatieweg-West. This road is 


regarded as a rat run along with Dorpsstraat. The Zero Plus alternative barely shows 


any decrease at these locations. 


Barrier effect 







In all the alternatives, the barrier effect will be reduced in Krommenie (improved 


crossings) by means of a viaduct in the built-up area in the Zero Plus alternative or by 


narrowing the existing road in the Heemskerk and Golf Course alternatives. The 


barrier produced by a straight alternative is not so big, because the link roads that 


cross the road are maintained or even improved by the addition of extra routes.







 


2.3.2 Legislative and policy criteria: the impact 


In an environmental impact assessment (EIA), alternatives in which a new road is 


built are logically given a more negative score than a Zero Plus alternative in which 


an existing route is upgraded. 


The Heemskerk and Golf Course alternatives have a more negative impact on 


nature, landscape, heritage capital and use of space than the Zero Plus alternative. 


On the other hand, these alternatives are given a more positive score than the Zero 


Plus alternative in terms of liveability. With mitigation measures in place, legislation 


and regulations do not place any obstacles in the way of implementing the 


alternatives. The mitigation measures will be detailed and elaborated in the next 


phase. 


There are hardly any differences in impact between the Heemskerk and Golf Course 


alternatives. The Golf Course alternative is assessed less negatively than the 


Heemskerk alternative for nature only, because it cuts through less land with natural 


values. 


Liveability 


As regards liveability, all the alternatives involve a decrease in the number of people 


affected by noise in Krommenie and Assendelft. The decrease is most marked in the 


Heemskerk and Golf Course alternatives. However, there is an increase in noise 


south of Saendelft (this effect is greater in the Heemskerk alternative than in the Golf 


Course alternative). With regard to air quality, the change in all the alternatives 


compared with background concentrations is limited and not a deciding factor. 


Finally, the Heemskerk and Golf Course alternatives score more positively than the 


Zero Plus alternative for external safety, because these alternatives result in a 


reduction in the transport of dangerous substances in Krommenie. 


Nature 


The impact of the Zero Plus alternative on natural values has been assessed as 


neutral. There is no adverse effect on Nature Network Netherlands, meadow bird 







habitats or protected species. There is only a limited impact on a Natura 2000 area as 


a result of overfertilisation/acidification. However, the "A8-A9 Highway Link" project 


has been registered as a priority project, which means that the Tackling Nitrogen 


Programme [Programma Aanpak Stikstof] (PAS) has already taken account of the 


change in nitrogen deposition as a result of the A8-A9 Highway Link. The Heemskerk 


and Golf Course alternatives also have an impact on a Natura 2000 area as a result 


of overfertilisation/acidification, to which the PAS applies. The Heemskerk alternative 


results in a greater impact on meadow bird habitats and protected species because it 


takes up more space in meadow bird habitats and liveability of protected species. 


Soil and water 


The impact on soil and water is not a deciding factor between the alternatives. In all 


the alternatives, the impact is an increase in paving and soil compaction, for which 


mitigation measures can be taken. 


Landscape and heritage capital 


The Zero Plus alternative will not have an adverse effect on the outstanding universal 


values of the UNESCO Defence Line of Amsterdam World Heritage Site. However, 


the Heemskerk and Golf Course alternatives will have a negative impact. Both 


alternatives involve intersecting the main defence line and the inundation field and 


adversely affecting the amenity value of the Defence Line. The Heemskerk 


alternative intersects the inundation field over a greater length than the Golf Course 


alternative but has less impact on the fields of fire of Fort along the Ham and Fort 


Veldhuis. In summary, the impacts of both alternatives are similar and are not 


therefore a deciding factor. 


The Zero Plus alternative has no impact on landscape, cultural heritage or 


archaeological values. The Heemskerk and Golf Course alternatives have an impact 


on the values in question. The Golf Course alternative also intersects the  provincial 


heritage asset (Noorder IJ- en Zeedijken) and the Heemskerk alternative intersects a 


legally protected archaeological site as well as an archaeologically significant area. 


The economic impact statement shows that there is no difference between the 


alternatives in terms of assessing the impact on the economy. 







Use of space 


The Heemskerk and Golf Course alternatives have a more negative effect on the use 


of space than the Zero Plus alternative due to their impact on recreation and 


agriculture and the demolition of some houses. The Golf Course alternative has a 


greater impact on recreation because it intersects the golf course, while the 


Heemskerk alternative has a more negative impact on agriculture than the Golf 


Course alternative due to the former's greater consumption of agricultural land and 


the removal of two farms instead of one. An AIA (Agricultural Impact Assessment) 


has been prepared and is annexed to the use of space report. The Zero Plus 


alternative has no impact on agriculture. The Heemskerk alternative will achieve a 


somewhat worse score than the Golf Course alternative when the impacts are 


reviewed.  


Traffic 


As regards the intensity and capacity (I/C ratios), both positive and negative impacts 


occur in all the alternatives. The impacts are most marked in the Heemskerk and Golf 


Course alternatives. The impacts are similar in the case of both high and low 


economic growth, partly because the traffic-attracting effect in the busy peak 


direction is limited by other roads in the surrounding area, including the A8 and A9 


(northbound). On the whole, this aspect has therefore been assessed as neutral for 


all the alternatives. 


Additional studies have been conducted to aid the consideration of the alternatives. 


A9 junctions 


In the previous decision of January 2017 it was stated that the region was still in 


discussion with Rijkswaterstaat to ascertain what shape the junction with the A9 


should take in order to meet Rijkswaterstaat's design requirements with regard to 


road safety and capacity. The Heemskerk alternative requires an extension of the 


"weaving lanes" to the north and south and a flyover on the southbound side. The 


Heemskerk junction is situated relatively close to junction 10 Uitgeest, which means 


that measures are also needed north of this junction to create the required number of 


lanes. In the Golf Course alternative, some adjustments involving weaving, 







acceleration and deceleration lanes between the Heemskerk junction northbound 


and the A22 southbound. The cost of these adjustments is €148 million and €20 


million for the Heemskerk alternative and Golf Course alternative respectively. The 


additional study shows that the additional impact that is felt when a junction is made 


possible on the A9 does not constitute a reason for amending the assessment of the 


alternatives in the EIA. 


Service areas on the A9 


As a result of adjustments to the A9 in the Heemskerk and Golf Course alternatives, 


the service areas and filling stations on either side of the A9 will have to be relocated. 


Based on the requirements for junction sites for service areas (length of entry and 


exit slip roads, distance between junctions, etc.), the distances between various 


service areas and filling stations and taking account of obstacles to incorporating 


them along the A9, possible sites are available at a few locations. These locations 


are near Castricum and Akersloot. A more northerly location near Heiloo was not 


accepted by the road management authority as an alternative to the current location. 


The service areas are possible at these locations, but result in negative impacts on 


(mostly) landscape, natural values and cultural heritage elements. The impacts are 


localised and do not result in a distinctive assessment of the alternatives in the EIA 


compared with the alternatives as a whole. 


The cost of relocation ranges from €23 million to €59 million, depending on the 


location to be chosen. 


 


Impact assessment Zero Plus alternative Heemskerk 


alternative 


Golf Course alternative 


Liveability Impact on liveability + ++ ++ 


Nature Impact on natural values 0 - - - 


Soil and water Impact on soil and water - - - 


Landscape and 


heritage capital 
Impact on UNESCO 


Defence Line of A'dam 
0 - - - - 


 Impact on landscape, 


cultural heritage and 


archaeological values as 


well as opportunities 


0 - - - - 







Use of space 


Impact on use of space - - - - - 


Traffic 


Intensity to capacity ratio 0 0 0 


 







 


2.3.3 Funding criteria: Costs and benefits 


The cost of the alternatives, including the adjustments to the A9 and the cost of 


relocating service areas and filling stations are estimated at (nominal amounts): 


 


Zero Plus alternative Heemskerk alternative 
Golf Course 


alternative 
Investment costs    


Estimated costs 197 254 208 


Incl. contingency reserve excl. VAT 


in millions 
230 297 245 


Extra cost of A9 junction incl. VAT in 


millions 


 148 
20 


Extra cost of relocating filling 


stations
3 
incl. VAT in millions 


 23-59 bandwidth 23-59 bandwidth 


Total 230 468-504 288-324 


Lifetime cost (100 years) 


excl. VAT 


63 172 
162 


3
 Costs differ according to the location to be chosen; a combination of locations on the east side and 


west side is possible. 


 


Social Cost-Benefit Analysis (SCBA)  


The costs in the cost estimate and the SCBA differ. This is due to the fact that, as 


well as the cost of physical construction, the SCBA  also includes the cost of the 


environmental impact and the fall in value of property. Moreover, all the values, 


such as lifetime costs, are stated at net present value, applying a discount factor. 


 Table 1.1 Cost-benefit ratio for "low" scenario in millions of euros 


 Zero Plus alternative Heemskerk alternative Golf Course alternative 


 SCBA 


Benefits €130 €557 €572 


Costs > €245 > €567 > €384 


Balance of costs/benefits > €114 > €10 €188 


C/B ratio 0.53 0.98 1.49 


 


Table 1.2 Cost-benefit ratio for "high" scenario in millions of euros 







 Zero Plus alternative Heemskerk alternative Golf Course alternative 


SCBA 


Benefits €140 €518 €500 


Costs - €245 > €567 > €384 


Balance of costs/benefits - €104 > €49 €116 


C/B ratio 0.57 0.91 1.30 


 


At a cost-benefit ratio above 1.0, the social costs justify the social benefits. The 


Golf Course alternative has a clearly positive ratio with both high and low 


growth. In the Heemskerk alternative, the costs and benefits are approximately 


similar, but the ratio falls below 1.0 in the event of high growth. In the Zero Plus 


alternative, the costs do not justify the benefits. This alternative is not socially 


viable. 


Assessment of SCBA Zero Plus alternative 


Heemskerk 


alternative 


Golf 


Course alternative 


Low 0.53 0.98 1.49 


High 0.57 0.91 1.30 


 


2.3.4 Market approach 


A study has been conducted to look into different forms of market approach. An 


advisory report has been prepared on the basis of the quick-scan Public Private 


Comparator (PPC) of the Dutch Construction and Infrastructure Federation 


[Bouwend Nederland], an advisory report from PPS Support and experience gained 


by the Province of Noord-Holland. This advisory report proposes choosing the 


Design & Construct or Engineering & Construct approach, possibly combined with 


Maintain. The choice of market approach is not a deciding factor in selecting an 


alternative. 


 


2.3.5 ICOMOS response to visualisations 


In October 2015, ICOMOS was offered the Heritage Impact Assessment (HIA). This 







described the impact of the various alternatives on the Defence Line of Amsterdam 


World Heritage Site. In November 2015, ICOMOS issued a response that appeared 


to provide sufficient scope to solve the problems concerning the A8-A9, even with 


new infrastructure. However, ICOMOS did ask for visualisations, which were 


supplied in February 2017. Based on these visualisations, ICOMOS expressed its 


preference for a Zero Plus alternative. ICOMOS stated that the Heemskerk 


alternative and the Golf Course alternative, as currently visualised, were not 


acceptable. 


The full A8-A9 Link Road EIA is available, which shows that ICOMOS's preferred 


option, the Zero Plus alternative, is unlikely to solve the problem and is not socially 


viable. ICOMOS will be consulted again on the basis of the EIA results. All 


considerations will be taken into account, including the previous advisory report from 


2015. ICOMOS will also be invited to undertake an Advisory Mission to the site. The 


results of this new advisory report will be taken into account when determining the 


final preferred alternative. 


2.3.6 Assessment of short-listing process in Phase 1 


The knowledge gained in Phase 2 of the planning study was used to assess whether 


there were grounds for including the previously rejected alternatives 4, 6 and 7 in the 


second phase and comparing them with the three alternatives currently being 


elaborated: 2 (Zero plus), 5 (Heemskerk) and 3 (Golf Course). Alternative 4 (Around 


the Golf Course) still compares negatively with alternatives 3 (Golf Course) and 5 


(Heemskerk) because it has a greater impact on the Defence Line of Amsterdam and 


agriculture. Moreover, its route is longer and less logical than alternatives 3 and 5. 


The additional costs envisaged for the Golf Course alternative in this phase as a 


result of adjusting the A9 would also apply to alternative 4. 


As regards alternative 6, it is still relatively expensive, has a major impact on the 


Defence Line of Amsterdam and contributes little to the objectives to be achieved. As 


in the Heemskerk alternative, a tunnel under the Kilzone would also be desirable in 


this alternative to allow it to blend in, as a result of which the cost would increase 


further, without making any additional contribution to the objectives to be achieved. 


There are no grounds for considering this alternative further in Phase 2. 







As regards alternative 7, just as alternative 6, it has limited objectives to be achieved 


and is relatively expensive. The main advantage of this alternative is that, according 


to the design in Phase 1, it does not affect the Defence Line of Amsterdam. To take 


account of the railway and built-up area in Krommenie, a design has been included 


that meets the minimum requirements for a 50 km/hour road at the junction, some 


aspects of which have yet to be worked out. In this case, concessions are made to 


safe road design. It may also be necessary to take measures to minimise the noise 


pollution affecting the new residential area of Kreekrijk. With alternative 7, it is in 


principle possible to include the Saendelft junction (as included in the Golf Course 


and Heemskerk alternatives) in the route. 


Alternative 7 was once more viewed from a traffic management perspective as part of 


the considerations in Phase 2.4 This shows that alternative 7 makes less of a 


contribution to the accessibility of the region than the Golf Course and Heemskerk 


alternatives and even the Zero Plus alternative. This alternative therefore has no 


prospect of achieving the objectives to be achieved compared with the Heemskerk 


and Golf Course alternatives. Because the alternative is similar to the elaborated 


Zero Plus alternative in terms of cost and has a smaller range of objectives and the 


new route also causes pollution and inconvenience, alternative 7 does not offer a 


significant added value over and above the Zero Plus alternative. Alternative 7 can 


be characterised as a (drastic and costly) measure for solving the local problem of 


accessibility and liveability caused by the existing N203 through 


Krommenie-Assendelft, with a limited added value for accessibility on a somewhat 


bigger scale. However, this comparison between the Zero Plus alternative and 


alternative 7 was also made during the considerations in the previous phase of the 


planning study. The latest traffic data do not shed any new light on this comparison. 


The above shows that there are no grounds for reconsidering the already rejected 


alternatives again in the second phase of the planning study. 


                                            
4 Control run with the VENOM 2016 traffic model 







3. Surround ing area  


3.1. PROCESS 


Local knowledge and expertise of stakeholders in the area were used during the 


planning study for the A8-A9 Highway Link. The preparation of the EIA was also 


monitored by a focus group made up of representatives of residents' groups, the 


business community and nature conservation associations from the planning area. 


The focus group was asked to comment on the completeness, traceability and 


readability of the products created as part of this planning study. 


When developing the designs for the three alternatives under detailed consideration, 


the project team organised eight weeks of walk-in sessions in the temporary project 


office, where residents and other stakeholders could contribute ideas for the design 


of the various alternatives. 


 


 


 


 







3.2 CONTENT 


None of the alternatives enjoys total support. There is public opposition to each 


alternative. Generally speaking, the residents' groups oppose the alternatives that 


impact on the place where they live. This applies both to the Zero Plus alternative 


(including Krommenie/Wormerveer) and to the Heemskerk alternative (Bus en Dam) 


and the Golf Course alternative (Broekpolder). The nature conservation and 


environmental organisations oppose both the Golf Course alternative and the 


Heemskerk alternative and favour the Zero Plus alternative. This alternative does not 


cross the open landscape, does not affect the UNESCO Defence Line of Amsterdam 


World Heritage Site and does not have an adverse impact on the landscape and 


recreational values of the region and the interests of the agricultural sector. 


The representatives of business organisations do not see any benefit in the Zero Plus 


alternative. They are in favour of one of the straight alternatives (Golf Course or 


Heemskerk alternative). These alternatives make the greatest contribution to journey 


time gains and therefore to the economy of the region. 







4. Conc lus ion  


 


The considerations leading to a preferred alternative are based on three aspects: 


• Study: substantive conclusions 


• Surrounding area: views of stakeholders 


• Administration: main administrative considerations 


 


4.1 STUDY 


The substantive consideration was built on the steps below: 


• Liveability and accessibility   


The first step in choosing the preferred alternative is to establish whether an 


alternative achieves a positive score in terms of objectives to be achieved and 


which alternative achieves the best score. Both the Golf Course alternative and 


the Heemskerk alternative score well. The two alternatives do not differ 


significantly. 


The Zero Plus alternative scores less well in terms of liveability than the two 


straight alternatives. 


• Legislation and policy (impact) 


 







The Zero Plus alternative has the least impact. The impacts of the two straight 


alternatives do not differ significantly. Compensation and mitigation are possible. 


There are no impediments. 


• Financial 


a. SCBA: The Heemskerk alternative has a C/B ratio of 0.9-1.0; the Golf Course 


alternative has a ratio of 1.3-1.5 (depending on the growth scenario) and 


therefore has the best SCBA ratio. The Zero Plus alternative is not socially 


viable. 


b. Cost: The Golf Course alternative and the Zero Plus alternative are 


substantially cheaper than the Heemskerk alternative. The Heemskerk 


alternative seems too expensive. 


4.2 SURROUNDING AREA 


Each alternative has supporters and opponents. There is not one alternative that has 


only supporters or opponents. The supporters of one alternative are usually 


opponents of the other two. No clear provisional preferred alternative has emerged 


from the public consultations. The next phase will have to take account of all the 


interests around the provisional preferred alternative. 







4.3 ADMINISTRATION 


The administrative preference for the Heemskerk alternative was expressed in the 


Collaboration Agreement. The parties to the Agreement decided, subject to certain 


conditions, to set aside a total of €111 million for the A8-A9 Link Road. It was laid 


down in the Agreement that the parties would endeavour to obtain additional funding 


to cover the project. None of the three alternatives can be covered by the funds 


currently set aside. The collaborating parties will have to make further efforts to fund 


the selected preferred alternative. The collaborating parties assumed in the 


Agreement that the €111 million was not sufficient. 


 COLLABORATION 


AGREEMENT 


Province of Noord-Holland 50 


Amsterdam Transport Region 40 


Municipality of Zaanstad 14 


Municipality of Beverwijk 2.1 


Municipality of Heemskerk 2.1 


Municipality of Velsen 2.1 


Municipality of Uitgeest 0.7 


National government - 


Total 111 


 


Steering group recommendation 


The members of the A8-A9 Link Road steering group, made up of the Amsterdam 


Transport Region, Rijkswaterstaat and the municipalities of Zaanstad, Uitgeest, 


Heemskerk, Beverwijk and Velsen, have taken cognisance of the studies conducted 


to arrive at a preferred alternative. Based on the results, the Amsterdam Transport 


Region, the municipalities of Zaanstad and Velsen and Rijkswaterstaat express a 


preference for the Golf Course alternative. They find that the Golf Course alternative 


is the best solution at the lowest cost. 


The municipalities of Beverwijk, Heemskerk and Uitgeest expressed a preference for 


the Heemskerk alternative. As regards Beverwijk and Heemskerk, their respective 


municipal councils passed motions ruling out the Golf Course alternative. In the 


motions, the municipal councils of Beverwijk and Heemskerk stated that the Golf 







Course alternative was ruled out because this alternative had a negative impact on 


liveability of the residents of the Broekpolder residential area of Heemskerk and 


Beverwijk. 







5. What  next  


The results of the planning study will be available for public viewing so that the parties 


involved can submit their comments. Just as in the MSD, which marked the 


beginning of the planning study, this is a non-compulsory consultation process. The 


consultation will run until Sunday, 1 October 2017. 


The EIA and the resulting consultation will be widely communicated: a press release, 


ads in free local newspapers, a digital newsletter, messages on Twitter and residents' 


letters will be used to inform stakeholders that they have an opportunity to submit 


their views. During this period, advice will be sought from the Netherlands 


Commission for Environmental Assessment and the Advisory Committee on Spatial 


Planning of the Province of Noord-Holland on the procedure followed. Advice will be 


requested from ICOMOS in connection with the impact on the UNESCO Defence 


Line of Amsterdam World Heritage Site. Discussions will also be held in council 


committees and the Provincial Executive Committee on Mobility and Finance. 


All views will receive a response in the Memorandum of Response, which will explain 


the extent to which the views have given rise to amendments. The views submitted 


will be taken into account when the final preferred alternative is approved. The 


Provincial Executive is expected to take a decision in this regard by the end of 2017. 


The final preferred alternative will then be approved by the Provincial Council  in 


February 2018. 


The approach to the next phase will be developed in the second half of 2017. A 


funding proposal will then be worked out and a new collaboration agreement 


prepared. 


Following the Provincial Council's decision, a new phase of the project will begin in 


which a provincial  incorporation plan will be prepared and the route/EIA procedure 


will be followed. Both will be made available for public viewing in due course and it 


will be possible to file objections to both with the Administrative Law Division of the 


Council of State. The implementation phase of the project will begin in 2020, 


depending on the preparation time required and any appeal and objection 


procedures. 







 


Timeline for A8-A9 Highway Link 


 Area-specific analysis  Project: A8-A9 Highway Link  Consultation  Current phase 
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STAKEHOLDER INFORMATION 


 


LTO Noord, Mr. Gerland Glijnis and Mr. Jerry Kager 


LTO Noord is the agricultural trade association in the nine provinces over the Meuse. The 
organisation is working to strengthen the economic and social positions of its members, farmers and 
horticulturists. It does this by creating or maintaining room for agricultural entrepreneurs. The space 
to do business, strengthening entrepreneurship and market positions and working on the image 
require a strong representation of collective interests.  


From the very beginning, LTO Noord has been involved in the planning process of the A8-A9 
connection, and a member of the A8-A9 sounding board group. It has always been in favour of the 
Zero-Plus Alternative; however, in 2016, when the Provincial Executive of the Province of North 
Holland initially opted for the development of the Zero-Plus Alternative and the Heemskerk 
Alternative, it strongly urged for the inclusion of the Golf Course Alternative. Although LTO Noord is 
not in favour of the Golf Course Alternative, it has stated in, among other places, the Agricultural 
Impact Statement that the Heemskerk Alternative is more harmful to farmers in the area than the 
Golf Course Alternative.  


Both are residents of the area and representatives of LTO Noord in the A8-A9 advisory group. 


 
Busch en Dam neighbourhood unit, Mr. Willem Röling 


Busch en Dam neighbourhood unit is an interest group of residents living in the open part of the plan 
area. This concerns scattered homes outside the built-up area along some polder roads in the area. 
The basic attitude of this interest group is that they do not want any changes in their immediate 
surroundings, which, in their view, affects the unique rural character. In this context, they use every 
available argument against the construction of a new connection. One of the residents who lives 
directly opposite the Fort aan den Ham, which forms part of the Stelling van Amsterdam (defence 
line of Amsterdam), constantly points to the importance of the defence line and the deterioration 
that will occur if the Province continues its plans with one of the two new connections (namely the 
Golf Course Alternative and the Heemskerk Alternative).  


The Busch en Dam neighbourhood unit is in favour of the Zero-Plus Alternative and against the other 
two alternatives. Mr Röling lives in the plan area and is a member of the A8-A9 advisory group. 


 
VNO-NCW West, Ms. Petra Tiel 


VNO-NCW West is the regional association of employers' organisation VNO-NCW (Confederation of 
Netherlands Industry and Employers) and represents the interests of the business community on 
behalf of and in cooperation with the affiliated companies and industry associations.  


The business community benefits from a reliable road network that provides efficient and 
sustainable connections. The activities in the manufacturing and wholesale industries in the region 
are large-scale. The tourism facilities from cultural heritage to green and beach also result in traffic 
flows. The A8-A9 connection has been a very desirable connection for decades, which should create 
a more robust road network for the many traffic movements (of the entrepreneur, customers, 
consumers, staff). The current road network is heavily loaded and has no residual capacity. The 
provincial non-motorways cannot handle the traffic adequately. This results in many lost vehicle 
hours and limited road network robustness. This situation does not benefit the business climate, 







although there are many opportunities for entrepreneurs as well as jobs (for both higher and lower 
educated people), especially in the IJmond and the Zaanstad regions.  


VNO-NCW West is in favour of the Golf Course Alternative. The Golf Course Alternative provides the 
highest return on social benefits and costs. The Zero-Plus Alternative does not solve enough both in 
terms of accessibility and quality of life. 


Finally, VNO-NCW West calls for making a decision on a final preferred alternative. The process has 
been very long and extensive with numerous consultations and research. The time to make a choice 
and invest in the road network of North Holland is now. The National Market and Capacity Analysis 
(NMCA), which identifies potential accessibility plans in the long term (2040), also shows that doing 
nothing is not an option. 


Ms Tiel is a member of the A8-A9 advisory group, but doesn’t lives in the area.  


 
Platform Krommenie/Working Group Traffic Krommenie, Mr. Raymond Kolman 


This interest group of residents and stakeholders, living in Krommenie, has for a long time been 
calling attention to the negative effects the daily traffic flows through the built-up area of 
Krommenie have on the residential centre of Krommenie. The provincial road N203 is the current 
connection between the A8 and A9 motorways. The traffic load on the road, with a lot of traffic and 
relatively heavy freight traffic, is excessive, especially during rush hour. The road forms a barrier in 
the urban landscape and has a number of hot spots where road safety is compromised. In addition to 
traffic flow problems, which also have an adverse effect on the local residents (people cannot leave 
the village), this comprises a serious problem in terms of quality of life that has been calling for a 
solution since the seventies. This concerns the problem of particulate matter and noise nuisance.  


From the beginning, the Platform has expressed reservations about the plans to optimise the existing 
connection (Zero-Plus Alternative). They now consider the elaborated Zero-Plus Alternative to be 
undesirable. It does not result in the positive environmental effects desired by the village 
community. The Platform is in favour of the other two alternatives. 


Mr Kolman lives in Krommenie. The Platform Krommenie is a member of the advisory group. 


 


ICOMOS Netherlands, Mr. Drs. Hildebrand P.G. de Boer. 


Mr. De Boer has studied History of Art (architecture) in Groningen (The Netherlands) and is member 
of ICOMOS The Netherlands. Mr. De Boer was in the past involved with the nomination of the 
Defence Line of Amsterdam as a world heritage site. In the years 1992 till 1996 he worked on the 
nomination file for this world heritage site. 


Afterwards he started his own company on advising on industrial heritage. He is involved in a lot of 
(international) projects and has published a lot of articles.  


He is active on an international level for ERIH (European Route of Industrial Heritage) and is director 
of the HollandRoute, an organisation which develops routes along industrial heritage. 








Project planning procedures 


In addition to protection for World Heritage by means of the BARRO regulations, there are various 


procedures with which development plans in the Netherlands must comply. Planning and 


decisionmaking for the development and improvement of roads that are of provincial importance 


are subject to the procedure laid down in the Spatial Planning Act [Wet ruimtelijke ordening], the 


Integration Plan. 


Part of that procedure is the Environmental Impact Assessment (EIA), with which the initiator 


clarifies the environmental consequences (including for heritage) of the proposed project. For the 


A8-A9 Link Road, it is the competent authority that draws up an HIA. The competent authority for 


the A8-A9 Link Road is the Province of Noord-Holland. In addition to the environmental 


consequences of a project, the competent authority can also explicitly include the impact of the 


project on the OUV of the World Heritage Site in its decision-making. 
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7 April 2017 

For the attention of  

 

 by email, Provincial Authorities of Noord Holland 

Dear  

In response to the meeting of the focus group on Monday 3 April, we would like to inform you of the 

following. 

At the aforementioned meeting, we were informed that the letter of 21 March 2017, which was 

addressed to ICOMOS, was interpreted by the Provincial Authorities as an expression of general 

distrust. Please allow us to explain that this was never our intention. 

The first paragraph expresses concerns about the completeness of the ICOMOS report, or, as the 

case may be, about the corresponding letter. We still have these concerns, but they should certainly 

not be regarded as distrust in the general sense of the word.  

The letter suggests that the Provincial Authorities have not included the seventh alternative in their 

deliberations. However, that alternative was not selected for further elaboration, just as several of 

the other alternatives. 

The texts in the letter from Stichting Oer-IJ should be viewed as a sincere contribution to a process in 

which no one means to convey any hostile intent. On the contrary. 

The opinion presented in the penultimate paragraph of the letter about the letter of 20 November 

2015 (2017 was stated erroneously) remains unaltered. In hindsight, we believe the choice of words 

could have been improved, “deterioration” (afbraak) was too strong; impairment (aantasting) would 

have been a better choice. 

At the last meeting of the focus group, we also observed that the Provincial Authorities’ response is 

quite agitated, though none of the focus group’s members harbour any bad intentions or feelings of 

distrust.  

It is not surprising, in processes such as this, which are to lead to decisions, that stakeholders 

sometimes express strong views in public; we do not suppose that this is a new phenomenon, either 

in public service or in politics. We want to produce a sound PlanMER, just as you do, and we believe 

that both parties can accomplish that together. 

Yours sincerely, 

 
Buurtschap Bus(CH) en Dam    
Stichting Oer-IJ      
Land en Tuinbouw Organisatie     
Heemskerkse Golfclub     
Stichting Egijn      
Houd Broekplolder Leefbaar    
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek   
Vereniging Open polders Assendelft   

 



STAKEHOLDER INFORMATION 

 

LTO Noord,  

LTO Noord is the agricultural trade association in the nine provinces over the Meuse. The 
organisation is working to strengthen the economic and social positions of its members, farmers and 
horticulturists. It does this by creating or maintaining room for agricultural entrepreneurs. The space 
to do business, strengthening entrepreneurship and market positions and working on the image 
require a strong representation of collective interests.  

From the very beginning, LTO Noord has been involved in the planning process of the A8-A9 
connection, and a member of the A8-A9 sounding board group. It has always been in favour of the 
Zero-Plus Alternative; however, in 2016, when the Provincial Executive of the Province of North 
Holland initially opted for the development of the Zero-Plus Alternative and the Heemskerk 
Alternative, it strongly urged for the inclusion of the Golf Course Alternative. Although LTO Noord is 
not in favour of the Golf Course Alternative, it has stated in, among other places, the Agricultural 
Impact Statement that the Heemskerk Alternative is more harmful to farmers in the area than the 
Golf Course Alternative.  

Both are residents of the area and representatives of LTO Noord in the A8-A9 advisory group. 

 
Busch en Dam neighbourhood unit,  

Busch en Dam neighbourhood unit is an interest group of residents living in the open part of the plan 
area. This concerns scattered homes outside the built-up area along some polder roads in the area. 
The basic attitude of this interest group is that they do not want any changes in their immediate 
surroundings, which, in their view, affects the unique rural character. In this context, they use every 
available argument against the construction of a new connection. One of the residents who lives 
directly opposite the Fort aan den Ham, which forms part of the Stelling van Amsterdam (defence 
line of Amsterdam), constantly points to the importance of the defence line and the deterioration 
that will occur if the Province continues its plans with one of the two new connections (namely the 
Golf Course Alternative and the Heemskerk Alternative).  

The Busch en Dam neighbourhood unit is in favour of the Zero-Plus Alternative and against the other 
two alternatives. Mr Röling lives in the plan area and is a member of the A8-A9 advisory group. 

 
VNO-NCW West,  

VNO-NCW West is the regional association of employers' organisation VNO-NCW (Confederation of 
Netherlands Industry and Employers) and represents the interests of the business community on 
behalf of and in cooperation with the affiliated companies and industry associations.  

The business community benefits from a reliable road network that provides efficient and 
sustainable connections. The activities in the manufacturing and wholesale industries in the region 
are large-scale. The tourism facilities from cultural heritage to green and beach also result in traffic 
flows. The A8-A9 connection has been a very desirable connection for decades, which should create 
a more robust road network for the many traffic movements (of the entrepreneur, customers, 
consumers, staff). The current road network is heavily loaded and has no residual capacity. The 
provincial non-motorways cannot handle the traffic adequately. This results in many lost vehicle 
hours and limited road network robustness. This situation does not benefit the business climate, 



although there are many opportunities for entrepreneurs as well as jobs (for both higher and lower 
educated people), especially in the IJmond and the Zaanstad regions.  

VNO-NCW West is in favour of the Golf Course Alternative. The Golf Course Alternative provides the 
highest return on social benefits and costs. The Zero-Plus Alternative does not solve enough both in 
terms of accessibility and quality of life. 

Finally, VNO-NCW West calls for making a decision on a final preferred alternative. The process has 
been very long and extensive with numerous consultations and research. The time to make a choice 
and invest in the road network of North Holland is now. The National Market and Capacity Analysis 
(NMCA), which identifies potential accessibility plans in the long term (2040), also shows that doing 
nothing is not an option. 

 is a member of the A8-A9 advisory group, but doesn’t lives in the area.  

 
Platform Krommenie/Working Group Traffic Krommenie,  

This interest group of residents and stakeholders, living in Krommenie, has for a long time been 
calling attention to the negative effects the daily traffic flows through the built-up area of 
Krommenie have on the residential centre of Krommenie. The provincial road N203 is the current 
connection between the A8 and A9 motorways. The traffic load on the road, with a lot of traffic and 
relatively heavy freight traffic, is excessive, especially during rush hour. The road forms a barrier in 
the urban landscape and has a number of hot spots where road safety is compromised. In addition to 
traffic flow problems, which also have an adverse effect on the local residents (people cannot leave 
the village), this comprises a serious problem in terms of quality of life that has been calling for a 
solution since the seventies. This concerns the problem of particulate matter and noise nuisance.  

From the beginning, the Platform has expressed reservations about the plans to optimise the existing 
connection (Zero-Plus Alternative). They now consider the elaborated Zero-Plus Alternative to be 
undesirable. It does not result in the positive environmental effects desired by the village 
community. The Platform is in favour of the other two alternatives. 

. The Platform Krommenie is a member of the advisory group. 

 

ICOMOS Netherlands,  

  is member 
of ICOMOS The Netherlands.  was in the past involved with the nomination of the 
Defence Line of Amsterdam as a world heritage site.  

 

Afterwards he started his own company on advising on industrial heritage. He is involved in a lot of 
(international) projects and has published a lot of articles.  

He is active on an international level for ERIH (European Route of Industrial Heritage) and is director 
of the HollandRoute, an organisation which develops routes along industrial heritage. 



Project planning procedures 

In addition to protection for World Heritage by means of the BARRO regulations, there are various 

procedures with which development plans in the Netherlands must comply. Planning and 

decisionmaking for the development and improvement of roads that are of provincial importance 

are subject to the procedure laid down in the Spatial Planning Act [Wet ruimtelijke ordening], the 

Integration Plan. 

Part of that procedure is the Environmental Impact Assessment (EIA), with which the initiator 

clarifies the environmental consequences (including for heritage) of the proposed project. For the 

A8-A9 Link Road, it is the competent authority that draws up an HIA. The competent authority for 

the A8-A9 Link Road is the Province of Noord-Holland. In addition to the environmental 

consequences of a project, the competent authority can also explicitly include the impact of the 

project on the OUV of the World Heritage Site in its decision-making. 
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Goedemiddag allen,
In de bijlage vinden jullie de twee documenten zoals we vorige week hebben afgesproken:

1) Een historisch overzicht van het doorlopen proces om tot een voorkeursalternatief te
komen. .

2) Een toekomstplan over hoe bij de uitwerking van het voorkeursalternatief omgegaan
wordt met de advisering van ICOMOS 

Komende woensdag, 11 april om 14:00 uur, hebben we een overleg gepland op het
provinciehuis van Haarlem (Houtplein 33). Graag hoor ik wie van jullie aanwezig is i.v.m. de
aanmeldingen. Graag ontvang ik tekstuele opmerkingen en opmerkingen van degene die er niet
bij kan zijn uiterlijk dinsdag 10 april.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Met vriendelijke groet,

 / Verbinding A8-A9

Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

cid:image002.jpg@01D2D85E.4E645790

http://www.noord-holland.nl/


Leefbaarheidsopgave Krommenie/Assendelft i.r.t. het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam

Deel A: Historie





Inleiding



Het werelderfgoed Stelling van Amsterdam valt grotendeels in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In het noordwestelijk deel van de MRA bestaat een toenemend verkeersprobleem op de wegen N203 en N246. In de ochtend- en avondspits stagneert hier de doorstroming van het woon-werkverkeer en vrachtverkeer dat gebruik maakt van de verbinding tussen de Rijkswegen A8 en A9. Het langzaam rijdend en stilstaand verkeer leidt tevens tot milieuhinder en een verslechtering van de leefbaarheid voor bewoners in de kernen Krommenie en Assendelft. 



De afgelopen jaren is onder regie van de provincie Noord-Holland toegewerkt naar oplossingsvoorstellen waarbij niet alleen gekeken is naar verbetering van de verkeerssituatie en leefbaarheid. In het gebied liggen belangrijke landschappelijke, archeologische en erfgoedwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. In het gebied bevindt zich de noordwestelijke zone van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het Rijk en de provincie Noord-Holland, als siteholder van het werelderfgoed, hechten grote waarde aan behoud en versterking van de universele waarde (OUV) van de Stelling van Amsterdam en hebben daartoe regels opgesteld ter bescherming van de OUV.



De provincie heeft in het proces dan ook van begin af aan gestreefd naar een oplossing die enerzijds recht doet aan het behoud van de OUV van het werelderfgoed en anderzijds een oplossing die bijdraagt aan een goede leefbaarheid en verkeersdoorstroming van het gebied. Ook in het vervolg van het proces streeft de provincie dit doel na. Van tevoren was duidelijk dat dit een lastige opgave zou worden, immers, wanneer gekozen wordt voor de optie nieuwe weginfrastructuur tussen de A8 en A9, is dit niet mogelijk zonder het UNESCO-werelderfgoed te doorkruisen. Vandaar dat ook gekeken is naar alternatieve oplossingen waarbij geen fysieke verbinding nodig is, zoals optimalisering van het bestaande wegennetwerk of een beter gebruik van het openbaar vervoer. Vanwege het werelderfgoedbelang is ICOMOS als adviseur voor het World Heritage Centre op verschillende momenten geconsulteerd en geïnformeerd. 



Op basis van de uitgevoerde onderzoeken naar verschillende wegverbindingen en alternatieve oplossingen is er voldoende materiaal om toe te werken naar een alternatief dat voldoet aan het vereiste van een goede doorstroming van het verkeer, de verbetering van de leefbaarheid en waarbij, door een goede inpassing, nauwelijks aantasting plaatsvindt van de OUV van de Stelling van Amsterdam. Gedeputeerde Staten zijn voornemens voor de zomer van 2018 een Voorkeursalternatief aan te wijzen voor verdere uitwerking. 



In deze notitie wordt weergegeven welke stappen de provincie, in samenwerking met het Rijk, heeft genomen om tot de voorkeursoplossing voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgave te komen. Aangegeven wordt waarom verschillende verkeers- en ruimtelijke ordeningsalternatieven zijn afgevallen en niet mogelijk blijken of geen oplossing bieden aan de drie vereisten van verbetering leefbaarheid, verkeersoplossend vermogen en behoud OUV. In het bijzonder zal worden ingegaan op de aanbevelingen door ICOMOS.


Omschrijving opgave



Door Krommenie en Assendelft loopt de N203, een provinciale weg die het verkeer afwikkelt van en naar deze kernen, maar ook doorgaand verkeer tussen de snelwegen A8 en A9 faciliteert. De drukte op deze weg heeft een negatief effect op de leefbaarheid in de beide kernen. Uit eerder onderzoek (MIRT onderzoek noordkant Amsterdam – MonA) is gebleken dat er sprake is van een leefbaarheidsknelpunt naast een bereikbaarheidsknelpunt. Doorgaand en lokaal verkeer maken gebruik van dezelfde infrastructuur binnen de bebouwde kom. Daarnaast dient langzaam verkeer deze verkeersstroom gelijkvloers te kruisen. Door de hoeveelheid verkeer is de luchtverontreiniging en geluidsbelasting in de directe omgeving hoog en zorgt voor hinder. Bovendien is er sprake van een verkeersonveilige situatie. Daarnaast stroomt het verkeer niet goed door en zorgt voor filevorming op de route tussen de A8 en de A9. Dit resulteert weer in sluipverkeer op wegen die daar niet op berekend zijn waardoor de verkeersveiligheid onder druk staat. Kortom, de verkeersdruk en slechte doorstroming zorgen voor een verminderde leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9. 



Met het Rijk is in het kader van MonA afgesproken dat het Rijk zich richt op de corridors van de A7 en A9 en dat de regio het leefbaarheids- en bereikbaarheidsknelpunt in Krommenie/ Assendelft aanpakt. Sinds 2014 is de regio, met een trekkersrol voor de provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor deze opgave. De planstudie Verbinding A8-A9 is in 2014 gestart met een ontwerp notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). In de NRD zijn de problemen omschreven die de aanleiding vormen voor het starten van de planstudie Verbinding A8-A9 en de doelen van het project die daaruit volgen. De planstudie richt zich op het onderzoeken van oplossingen die bijdragen aan de dubbele doelstelling: 

· Het verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer door het beperken van de verkeersdruk op de bestaande provinciale wegen N203 en N246;

· Het verbeteren van de bovenregionale, regionale en lokale bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek, met als nevendoelstelling het stimuleren van de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het studiegebied.



Naast de inhoudelijke doelstellingen zijn twee criteria benoemd waaraan de oplossing wordt getoetst:

1) De oplossing moet passen binnen wet- en regelgeving.

Dit houdt in dat onder andere voldaan moet worden aan de beschermingsopgave van de Stelling van Amsterdam, zoals neergelegd in de UNESCO Verdragsbepalingen, het nationale ruimtelijk beleid en regelgeving, neergelegd in Barro en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

2) Financiële criteria: de oplossing dient een MKBA ratio te hebben van minimaal 1,0 en financierbaar zijn.





Van oplossingsrichtingen naar voorkeursalternatief



De partijen in de regio (Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) hebben met elkaar afgesproken een planstudie te starten naar een verbetering van de leefbaarheid en de verkeerssituatie in het gebied. De planstudie bestaat uit een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), een planMER studie met als resultaat een voorkeursalternatief en een besluitMER (ook wel Provinciaal Inpassingsplan of PIP). 



Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de NRD is een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden om de opgave aan te pakken. Dat wordt gedaan aan de hand van de ‘Ladder van Verdaas’ (zie kader). 



Ladder van Verdaas

De Ladder (of Zevensprong) van Verdaas is een afwegingsinstrument,  vernoemd naar de bedenker, Co Verdaas, tijdens diens periode als Kamerlid. De systematiek is erop gericht om oplossingen af te wegen, en vooral om te bekijken hoe het aanleggen of uitbreiden van infrastructuur zo veel mogelijk uitgesteld of beperkt kan worden door het toepassen van andere oplossingen. De uitbreiding van infrastructuur is de laatste stap op de ladder van Verdaas. Mogelijke oplossingen kunnen eerst gevonden worden in de ruimtelijke ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement of optimalisatie van het openbaar vervoer. Pas als al deze opties onvoldoende soelaas bieden, kan de uitbreiding van infrastructuur overwogen worden.



In de NRD zijn in totaal veertien alternatieven beschouwd. Uit de verkenning is gebleken dat nieuwe infrastructuur nodig is om de problematiek aan te pakken. De overige maatregelen dragen wel bij aan een oplossing, maar lossen de problematiek onvoldoende op. Verder is gebleken dat zeven alternatieven kansrijk zijn voor verder onderzoek in een planMER studie. Van de zeven alternatieven is ook ‘niets doen’ als variant meegenomen (het nulalternatief).



PlanMER 1e fase

Bij de planMER zijn de zeven alternatieven beoordeeld op verschillende milieuaspecten, waaronder lucht, geluid, natuur, archeologie en cultuurhistorische waarden (waaronder de Stelling van Amsterdam). Aan de hand van de beoordelingen kunnen de zeven alternatieven met elkaar vergeleken worden. 



Omdat de meeste alternatieven een impact hebben op de OUV van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam is eveneens een Heritage Impact Assessment (HIA) uitgevoerd. Deze HIA is in de tweede helft van 2015 voorgelegd aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. ICOMOS heeft daarop het volgende geadviseerd:

· Het behoud van de integriteit en authenticiteit van de tastbare attributen moet een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke beslissing (voor een wegalternatief);

· Het lijkt noodzakelijk dat er (bij de keuze van een wegalternatief) aandacht wordt besteed aan de bestaande visuele ingrepen die reeds invloed hebben op de OUV;

· Alternatief 7 lijkt de minste effecten op het erfgoed te hebben, maar daarbij moet ook worden onderzocht of dit een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen is.

(zie bijlage 1 voor aanbevelingen ICOMOS november 2015);



		Alternatief

		Bereikbaarheid

		Leefbaarheid

		OUV SvA



		1 (niets doen)

		Verslechterd door autonome ontwikkeling

		Verslechterd door autonome ontwikkeling

		Geen effect



		2 (Nul-plusalternatief)

		Positief effect

		Positief effect

		Geen effect



		3 (Golfbaanalternatief)

		Positief effect

		Positief effect

		Doorsnijding SvA



		4

		Positief effect, maar minder dan alt. 3

		Positief effect

		Doorsnijding SvA, over langere afstand



		5 (Heemskerkalternatief)

		Positief effect

		Positief effect

		Doorsnijding SvA



		6

		Positief effect, maar minder dan alternatieven 3 en 5

		Positief effect

		Doorsnijding SvA, over langere afstand



		7

		Positief effect, maar minder dan alternatieven 3 en 5

		Beperkt positief effect

		Beperkte aantasting OUV SvA









PlanMER 2e fase

Aan de hand van de uitkomsten van de planMER en de HIA, is besloten om twee alternatieven verder uit te werken: het Nul-plusalternatief (alternatief 2) en het Heemskerkalternatief (alternatief 5). Op advies van de Commissie voor de m.e.r. is daar een derde alternatief bijgekomen: het Golfbaanalternatief (alternatief 3). De uitwerking is in de vorm van een tweede fase van de planMER gedaan.



De drie overgebleven alternatieven zijn diepgaander onderzocht. Daarnaast zijn door middel van ontwerpsessies gedetailleerde schetsontwerpen gemaakt van de drie alternatieven, vastgelegd in ontwerpboeken. In de ontwerpboeken zijn diverse varianten van inpassingsmogelijkheden van de diverse onderdelen beschreven. Daarbij is het advies van ICOMOS meegenomen en zijn visualisaties gemaakt van de drie alternatieven om inzichtelijk te maken welke impact de alternatieven hebben op de Stelling van Amsterdam en welke inpassingsmaatregelen mogelijk zijn. Dit is vervolgens weer teruggelegd bij ICOMOS met een toelichting op de visualisaties. In april 2017 heeft ICOMOS het volgende geadviseerd:

· ICOMOS is van mening dat het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben (op de OUV van de Stelling) en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant;

· ICOMOS is van mening dat de twee andere alternatieven infrastructurele werken vereisen die volgens de 3D-visualisaties en de analyse aanzienlijke negatieve effecten lijken te hebben op de tastbare attributen van het werelderfgoed en de landschappelijke dimensie daarvan. Eigenlijk kunnen deze varianten niet worden uitgevoerd zonder dat de cultuurhistorische kenmerken van de SvA op sommige plekken verloren gaan;

· Daarnaast zouden de Golfbaan- en de Heemskerkvariant leiden tot verregaande versnippering van een landschap dat nog relatief intact en ononderbroken is in een gebied dat gaandeweg sterk verstedelijkt.

(zie bijlage 2 voor advies ICOMOS april 2017).



Uit de nadere planMER studie blijkt dat het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt aan de aanpak van de opgave. Ondanks een betere inpassing, blijft er veel doorgaand verkeer rijden door de kernen. De doorstroming van het verkeer verbetert hierdoor onvoldoende, het sluipverkeer neemt niet genoeg af waardoor de luchtkwaliteit en geluidsbelasting onvoldoende verbetert. Echter, de beide andere alternatieven (Heemskerkalternatief en Golfbaanalternatief) doorsnijden de Stelling van Amsterdam waardoor de OUV van de Stelling aangetast wordt. Deze alternatieven nemen wel het doorgaand verkeer weg uit de kernen en gaan het sluipverkeer op de Communicatieweg tegen. Binnen Krommenie/Assendelft leidt dit tot een verbetering van de leefbaarheid vanwege de afname van de geluidbelasting en verkeersonveiligheid. 



In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de beoordeling van de drie alternatieven op de drie aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid en OUV SvA.



		Alternatief

		Bereikbaarheid

		Leefbaarheid

		OUV SvA



		Nul-plusalternatief

		+

		0

		0



		Heemskerkalternatief

		++

		++

		--



		Golfbaanalternatief

		++

		++

		--







Naast de beoordeling op bereikbaarheid, leefbaarheid en de OUV van de SvA, zijn de alternatieven ook beoordeeld op maatschappelijke en financiële haalbaarheid. De beoordeling is gemaakt op basis van een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Zoals aangegeven is één van de randvoorwaarden dat de MKBA verhouding tenminste 1,0 moet zijn. In dat geval zijn de maatschappelijke baten groter dan de financiële kosten. Uit de MKBA komt naar voren dat het nul-plusalternatief een verhouding heeft van ongeveer 0,6 heeft. Het Heemskerkalternatief kent een MKBA verhouding van ongeveer 1,0 en het Golfbaanalternatief 1,3-1,5. In bijlage 4 is een uitgebreide weergave van de MKBA opgenomen. 



ICOMOS Advisory Mission

Naar aanleiding van de resultaten van de planMER en het advies van ICOMOS, is op verzoek van de provincie door het Rijk aan ICOMOS gevraagd om een integrale beoordeling te geven op de uitkomsten van de planstudie aan de hand van een bezoek (Advisory Mission). In oktober 2017 heeft dit bezoek plaatsgevonden en heeft de ICOMOS-adviseur zich middels een veldbezoek en diverse presentaties laten informeren over het project en het dilemma. Daarnaast zijn de betreffende rapportages van de planstudie bestudeerd. 



Ter voorbereiding op de Advisory Mission is advies gevraagd aan het College van Rijksadviseurs (CRa). Het CRa concludeert onder andere dat de Stelling van Amsterdam op sommige plekken wat sleets en minder goed leesbaar is. Benodigde ingrepen kunnen benut worden om de Stelling weer te laten stralen. Het CRa heeft aangegeven nog duidelijker in beeld te brengen waar in de Stelling aan kwaliteit te winnen is.



De Advisory Mission had tevens als doel om met ICOMOS ter plekke te bediscussiëren welke eventuele inpassingsmogelijkheden van de drie nog resterende wegalternatieven voor een wegverbinding A8-A9 acceptabel zouden zijn in het licht van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Daarnaast ook om ICOMOS inzicht te geven in waarom eerdere alternatieven zijn afgevallen.



ICOMOS concludeert naar aanleiding van deze missie dat zij de eerder zorgvuldig gemaakte selectie van zeven naar drie alternatieven onderschrijft en zich dan ook voor de beoordeling tijdens de missie heeft geconcentreerd op de drie resterende alternatieven. Vervolgens concludeert de missie dat zij geen enkel van deze drie resterende alternatieven kan ondersteunen. 



ICOMOS kan het Nul-plusalternatief niet ondersteunen omdat duidelijk is dat dit alternatief een nadelig effect heeft op de leefbaarheid en geen duurzame vervoersoplossing biedt. Daarmee voldoet dit alternatief niet aan de doelstellingen waarom er een A8-A9 wegverbinding moet worden aangelegd. ICOMOS kan het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief niet ondersteunen omdat deze de OUV van de Stelling teveel zullen schaden. De missie adviseert daarop om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie belangrijkste criteria voldoen, te weten bescherming van de OUV van de Stelling van Amsterdam, leefbaarheid en mobiliteit. Zie verder ook bijlage 3 voor een samenvatting van het advies.



Evaluatie doorlopen proces

Naar aanleiding van het Advisory Mission Report van ICOMOS uit november 2017 is het doorlopen proces tegen het licht gehouden. Adviesbureau Antea is gevraagd om het proces van begin tot eind nog eens na te lopen. Het bureau komt tot de volgende conclusie:



Het advies van ICOMOS biedt een opening om niet alleen te kijken naar andere alternatieven (tracés) voor de Verbinding A8 – A9, maar ook om te kijken naar flankerende maatregelen die gezamenlijk kunnen bijdragen aan de doelstellingen bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit.



Het is evident dat andere alternatieven (met minder impact op de SvA) niet mogelijk zijn en/of niet beter zijn dan de reeds beschouwde alternatieven. Zoeken van andere (tracé)alternatieven zal dus niet leiden tot betere opties.



Gezien de beoordelingen in het planMER en ook de MKBA, maar ook gezien de ligging van dit alternatief in het gedeelte van de SvA dat het meest kan profiteren van maatregelen om de landschappelijke expressie van de SvA te herstellen en te versterken ligt het voor de hand om het Golfbaanalternatief te nemen als basis voor de uiteindelijke oplossing.



Voor die uiteindelijke oplossing is een helder verhaal nodig. Onderdeel van dit verhaal kan zijn het plaatsen van de problematiek en de oplossingen in een historisch continuüm van het uitgekiend ruimtelijk inpassen van nieuwe functies. Een tweede onderdeel van dit verhaal is een duidelijke visie op de manier waarop, in deze omgeving en met dit voornemen, oud kan worden verenigd met nieuw. Het derde onderdeel, daarmee nauw samenhangend, is een visie op het herstel en het versterken van de landschappelijke expressie van de SvA, vooral voor het gebied tussen het Noordzeekanaal en de Communicatieweg.



Oftewel: maak een integrale visie en een samenhangend plan voor het herstel van het gedeelte van de SvA tussen het Noordzeekanaal en de N203, met daarin opgenomen een uitgekiend ontworpen Voorkeursalternatief. Beschouw het ontwerp van het Golfbaanalternatief en het herstel van de landschappelijke expressie van dit deel van de SvA als één ontwerpopgave. Plaats deze visie in een doorgaande historische context van het gebruik van het landschap.



In bijlage 5 is de notitie van Antea opgenomen.



Conclusies

Terugkijkend naar het doorlopen proces komen Rijk en regio tot de conclusie dat er een zorgvuldige proces is doorlopen om tot een voorkeursalternatief te komen. Dit is bevestigd in de notitie van het adviesbureau Antea (zie ook bijlage 5). Net als ICOMOS, wordt in de notitie van Antea geconcludeerd dat geen van de alternatieven volledig kan voldoen aan de wens om zowel de leefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren alsook de OUV van de Stelling van Amsterdam te behouden. Gekozen is om van eigen kracht uit te gaan en te zoeken naar een inpassing die Rijk en regio acceptabel vinden waarbij aan de OUV van de Stelling van Amsterdam recht gedaan wordt. 



In het advies van ICOMOS van november 2017 staat eveneens de aanbeveling dat, naast behoud van de OUV van de Stelling, moet worden ingezet op herstel van (het landschap van) de Stelling van Amsterdam alhier. In het advies van ICOMOS worden zelfs al concrete herstelmaatregelen genoemd waarvan ICOMOS vindt dat deze moeten worden uitgevoerd, los van het te kiezen alternatief. Deze herstelmaatregelen zijn het meest haalbaar bij het tracé van het Golfbaanalternatief.



Wanneer gekeken wordt naar de maatschappelijke en financiële haalbaarheid, lijken de meeste kansen te liggen bij het Golfbaanalternatief. Daar ligt de MKBA verhouding boven de 1,0 waardoor de maatschappelijke baten groter zijn dan de financiële kosten. Doordat de waarde boven 1,0 ligt, is er ruimte voor verdere inpassing van dit alternatief, zonder dat de kosten hoger worden dan de (maatschappelijke) baten (zie ook bijlage 4).



Rijk en provincie zijn van mening dat er kansen zijn om zowel de status van het werelderfgoed te behouden als het realiseren van een nieuwe verbinding. Vanuit de OUV van de SvA geredeneerd liggen deze kansen in het gebied waar het Golfbaanalternatief doorheen loopt. De opgave voor het vervolg ligt bij het integraal ontwerpen van herstel van de OUV van de SvA ter plaatse als het inpassen van het alternatief in de Stelling van Amsterdam. Het Rijk, waaronder OCW en het College van Rijksadviseurs worden intensief betrokken bij dit proces. De provincie en ook de State Party, zien in het advies van ICOMOS naar aanleiding van de missie handvatten om het Golfbaanalternatief zodanig in te passen dat de OUV van de Stelling van Amsterdam zo min mogelijk geschaad wordt. 








Bijlage 1 – Aanbevelingen ICOMOS november 2015



Aanbevelingen ICOMOS:



· Het behoud van de integriteit en authenticiteit van de tastbare attributen moet een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke beslissing: de forten en militaire elementen, kanaal, dijken en waterbouwkundige elementen. ICOMOS zou graag bevestiging willen hebben dat deze elementen in goede staat zijn en dat er geen veranderingen zullen optreden in de technische kenmerken van het verdedigingssysteem in dit gebied.



· Ten aanzien van de verbinding A8-A9 lijkt het noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de bestaande visuele ingrepen die reeds invloed hebben op de OUV (verstedelijking, A9, windturbine, enz.). Dit kan ten eerste worden gedaan door vast te stellen wat de belangrijkste zichtas van het werelderfgoed in dit gebied is en ten tweede door 3D-landschapsmodellen te maken van de reeds bestaande kenmerken en wat er zou gebeuren bij de nieuwe projecten (zonder dergelijke modellen is het moeilijk om zich een voorstelling te maken van hoe het toekomstige landschap eruit zal zien).



· Bij de verbinding A8-A9 lijkt alternatief nr. 7 de minste effecten op het erfgoed te hebben. Maar daarbij moet ook worden onderzocht of dit een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen is, aangezien deze oplossing een stuk provinciale weg omvat. Ongeacht de vraag of alternatief nr. 7 een duurzame oplossing vormt of niet, dient er tegelijk ook onderzoek te worden gedaan naar een meer directe oplossing (nr. 3, 4, 5) en daarbij misschien zelfs de begrenzing van het werelderfgoed op deze locatie te heroverwegen, waarbij breder gekeken wordt naar de sociaal-stedelijke en economische druk vanuit Amsterdam op de Stelling van Amsterdam als geheel.



· Ten aanzien van het opstelterrein voor treinen geldt dat, wanneer er absoluut geen andere locatie voor de bouw van het treinopstelterrein mogelijk is buiten het werelderfgoedgebied, de visuele effecten zo veel mogelijk moeten worden beperkt, daarbij rekening houdend met de grote zichtbaarheid van het verplaatsen van rollend materieel. Een opstelterrein van korte of middelbare lengte langs de bestaande lijn verdient de voorkeur, met visuele afscheidingen (dijken, boomrijen). Dit zou enigszins negatief als ‘camouflage’ kunnen worden aangeduid, maar het lijkt de enige manier te zijn om het project uit te voeren. Bovendien maakt het spoor Uitgeest deel uit van de OUV van het werelderfgoed.



· Ten slotte doet ICOMOS de aanbeveling om de mogelijkheid te onderzoeken om een bufferzone in te stellen om de visuele effecten te beperken op die plaatsen waar de forten en dijken vlakbij de grens van het erfgoed liggen.






Bijlage 2 – Advies ICOMOS april 2017



Conclusies



ICOMOS is het met de State Party eens dat, van de drie geselecteerde alternatieven, het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant voor de aanleg van de verbinding tussen de A8 en de A9.



ICOMOS is van mening dat de twee andere alternatieven infrastructurele werken vereisen die volgens de 3D-visualisaties en de analyse aanzienlijke negatieve effecten lijken te hebben op de tastbare attributen van het Werelderfgoed en de landschappelijke dimensie daarvan, welke van groot belang is om de betekenis van de Stelling van Amsterdam te kunnen begrijpen en waarderen.



Eigenlijk kunnen deze varianten niet worden uitgevoerd zonder dat de cultuurhistorische kenmerken van de SvA op sommige plekken verloren gaan. Hoewel er restauratiemaatregelen zijn voorzien, kunnen deze alternatieven niet als aanvaardbare oplossingen worden beschouwd, zeker wanneer er een oplossing voorhanden is die veel minder impact heeft (het Nul-plusalternatief).



Daarnaast zouden de Golfbaan- en de Heemskerkvariant leiden tot verregaande versnippering van

een landschap dat nog relatief intact en ononderbroken is in een gebied dat gaandeweg sterk is verstedelijkt, met als gevolg een aanzienlijke aantasting van de openheid en het landschappelijke karakter van de SvA.



ICOMOS is echter van mening dat een meer diepgaande analyse van de mogelijke effecten van het Nul-plusalternatief op de SvA, met name bij de aansluiting met de A9, wenselijk zou zijn om eventuele effecten ten gevolge van het project te monitoren.



Ook een landschappelijke analyse zou helpen om te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn om de landschappelijke dimensie van het erfgoed veilig te stellen, gezien de kwetsbaarheid daarvan in verband met het project.


Bijlage 3 – Advies ICOMOS oktober 2017



Hieronder zijn de conclusies en aanbevelingen van ICOMOS integraal opgenomen (hoofdstuk 7 van het Advisory Mission Report).



Voor de beoordeling van dit project zijn aanvankelijk zeven varianten tegen elkaar afgewogen, waarbij rekening werd gehouden met de ligging van de forten en andere attributen van de Stelling van Amsterdam (kanalen, dijken, inundatiegebieden, e.d.) waarin de Outstanding Universal Value van het erfgoed tot uitdrukking komt. Op basis van een beoordelingsproces is er sinds 2015 in overleg met ICOMOS inmiddels een keuze gemaakt voor drie van deze zeven alternatieven. Deze missie heeft zich daarom geconcentreerd op de drie geselecteerde alternatieven (hoewel ook de voorlopige alternatieven zijn bestudeerd) en onderschrijft de gemaakte selectie. 



Vanuit een breder perspectief was dit gedeelte van het landschap van de Stelling van Amsterdam ten tijde van de inschrijving kennelijk al gedeeltelijk aangetast. Er is een aanzienlijk risico dat de negatieve effecten zullen toenemen als gevolg van de huidige voorgestelde projecten. Om de integriteit en authenticiteit van het erfgoed en daarmee ook de leesbaarheid van dit ‘defensielandschap’ te kunnen behouden, dient er dan ook een einde te komen aan de versnippering en het steeds verder geïsoleerd raken van de afzonderlijke verdedigingsstructuren. De instandhouding van de integriteit en authenticiteit van tastbare attributen is daarom een centraal aandachtspunt geweest bij de beoordeling van de alternatieven en de uiteindelijke aanbeveling. 



Op basis van de beoordeling van het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief concludeert de missie dat het Nul-plusalternatief de enige oplossing is die geen verlies van erfgoed en geen onaanvaardbare impact op de OUV met zich meebrengt, maar dat deze wel een nadelig effect heeft op de leefbaarheid in de omgeving van het erfgoed en bovendien geen duurzame vervoersoplossing vormt. 



De missie concludeert dan ook dat er op dit moment geen enkel alternatief is dat kan worden ondersteund. Daarom is het advies om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie bovengenoemde belangrijkste criteria voldoen, te weten: bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit. 



Dergelijke nieuwe opties moeten worden onderzocht op basis van de bovenstaande aanbevelingen, namelijk om duidelijke visuele studies en virtuele beelden van het landschap als geheel te presenteren, inclusief de bestaande kenmerken die afbreuk doen aan de kernkwaliteiten. Daarbij dient te worden uitgegaan van kaarten, een HIA en een zelfde beoordelingsprocedure als bij de eerder onderzochte alternatieven. Verder kan het nuttig zijn om een modelstudie naar de verkeerseffecten en een aanvaardbare doorstroming uit te voeren en de geluidsbelasting te beoordelen. 



De missie merkt op dat sommige tastbare attributen, zoals de forten, sterk aanwezig zijn en goed bewaard zijn gebleven in het gebied, evenals de continuïteit daartussen, die bepalend is voor de verdedigingslinie. De landschappelijke expressie van het gebied zelf als cultuurlandschap, via andere kenmerken zoals de geomorfologie van het landschap en het watersysteem, als uitdrukking van de Outstanding Universal Value, is echter reeds gedeeltelijk aangetast. 



Hoewel Nederland lof verdient voor het behoud van de monumentale attributen van de SvA, zoals de forten, staat hier de landschappelijke dimensie als uitdrukking van de Outstanding Universal Value op het spel. In die zin zullen de inspanningen van Nederland om deze onderdelen te restaureren en in stand te houden, cruciaal zijn voor het behoud van het erfgoed in de toekomst. 



De missie is zich ervan bewust dat de kwetsbaarheden van de SvA zich eveneens op andere locaties voordoen, zoals ook werd onderkend in de aanvraag voor een kleine wijziging van de begrenzing in 2016, en dat de – met name infrastructurele – ontwikkelingsdruk in diverse delen van het erfgoed aanzienlijk is. 



Ten eerste is de missie van mening dat de mogelijkheid van een bufferzone moet worden onderzocht op basis van een duidelijke inkadering in de omgeving, in ieder geval voor de meest kwetsbare gedeelten van het erfgoed. 



Ten tweede zijn herstelwerkzaamheden nodig voor sommige landschappelijke gebieden, zoals in dit rapport is aangegeven. 



Ten derde stelt de missie voor om naar aanleiding hiervan een meer gedetailleerde strategische benadering voor het erfgoed als geheel en de bredere context uit te werken, met name inzake infrastructuur, omdat het lastig is om infrastructurele projecten los van elkaar te bekijken binnen de nauwe begrenzing van segmenten van het erfgoed, zoals uit dit rapport blijkt. 






Bijlage 4 – MKBA en Meerkosten



Uit de resultaten van de planMER studie blijkt dat het Nul-plusalternatief een beperkte bijdrage levert aan de doelstellingen voor de bereikbaarheid en geen bijdrage levert aan de doelstellingen voor de leefbaarheid in de kernen. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laat ook zien dat dit alternatief niet opbrengt wat het kost: een MKBA ratio van 0,5-0,6. 



Het Heemskerkalternatief en Golfbaanalternatief dragen wel bij aan het behalen van de doelstellingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Het Heemskerkalternatief kent een MKBA ratio van ongeveer 0,9-1,0 en het Golfbaanalternatief 1,3-1,5.

In onderstaande tabel is een overzicht van de kosten en de MKBA ratio weergegeven. Voor de MKBA ratio geldt dat is uitgegaan van het hoogste punt in de bandbreedte van de kosten. 



		Alternatief

		Kosten

		MKBA ratio

(laag scenario)

		MKBA ratio

(hoog scenario)



		Nul-plusalternatief

		230 miljoen

		0,5

		0,6



		Heemskerkalternatief

		468-504 miljoen

		1,0

		0,9



		Golfbaanalternatief

		288-324 miljoen

		1,5

		1,3









Meerkosten verdiepte ligging

De aandachtspunten van ICOMOS lijken bij een verdiepte ligging van het wegtracé, inclusief een verdiepte aansluiting op de A9, een goede invulling te geven. Onderzocht moet worden op welke wijze ook voldaan kan worden aan de door ICOMOS genoemde aandachtspunten voor het voorkeursalternatief als aanvulling op de nu uitgewerkte inpassingsvarianten van de ontwerpboeken 3.0. 



Bij een keuze van een verdiepte ligging bij het Heemskerkalternatief gaat het om een verdiepte ligging vanaf de onderdoorgang bij de Kilzone t/m een verdiepte aansluiting Heemskerk. De fly-over zoals nu in het ontwerp zit wordt dan een fly-under, onder de verdiepte aansluiting (dus niveau -2). Bij het Golfbaanalternatief zou het kunnen gaan om een verdiepte ligging vanaf de Groenedijk t/m een verdiepte aansluiting met de A9. Vervolgens liggen hier ook kansen om het landschap tussen de liniedijken te herstellen. 



Voor de bovenstaande verdiepte liggingen is een kostenindicatie opgesteld (zie bijlage 3). Gelet op de kosten-batenverhouding is bij het Heemskerkalternatief weinig ruimte voor extra investeringen wanneer het uitgangspunten van een kosten-batenverhouding van 1,0 gehandhaafd blijft. Bij het Golfbaanalternatief ligt nog wel ruimte voor een extra investering ten behoeve van een verder inpassing. 



De meerkosten voor een verdiepte ligging en aansluiting zijn als volgt:

· Heemskerkalternatief: € 168 miljoen;

· Golfbaanalternatief: € 125 miljoen.



		Alternatief

		Kosten

		Meerkosten

		Totale kosten



		Nul-plusalternatief

		230 miljoen

		-

		230 miljoen



		Heemskerkalternatief

		468-504 miljoen

		168 miljoen

		636-672 miljoen



		Golfbaanalternatief

		288-324 miljoen

		125 miljoen

		413-449 miljoen







Wanneer de meerkosten bij het Golfbaanalternatief meegerekend worden in de kosten-batenverhouding, blijft deze verhouding positief. Dat betekent dat het Golfbaanalternatief met een verdiepte ligging goedkoper is dan het Heemskerkalternatief zonder verdere inpassingsmaatregelen. 



In het onderzoek naar optimalisatie van de inpassing van het voorkeursalternatief, naar wens van ICOMOS, is er dus sprake van een bandbreedte waarbinnen tegen verschillende kosten verschillende inpassingsresultaten gehaald kunnen worden. 


Bijlage 5 – Notitie Antea verkenning mogelijke opties



Separaat bijgevoegd.
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Leefbaarheidsopgave Krommenie/Assendelft i.r.t. het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam

Deel B: Toekomst



Aanpak planuitwerkingsfase



Gedeputeerden Staten van Noord-Holland nemen, naar verwachting rond de zomer van 2018, een besluit over het Voorkeursalternatief. Hiermee spreekt het bestuur van de provincie een voorkeur uit voor een tracé; een lijn op de kaart. Dit besluit legt echter nog niets vast over het ontwerp van de weg en de inpassing in het landschap. Het is dan ook geen onomkeerbaar besluit, maar een stap in het proces om te komen tot een verbinding tussen de A8 en A9.



Het Voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt in een planuitwerkingsfase. Deze fase bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Bijzonder bij de Verbinding A8-A9 is een eerste tussenstap: een Landschapsplan.



Landschapsplan

Nu voor de hand ligt dat het uiteindelijke alternatief naar verwachting de universele waarde (OUV) van de Stelling van Amsterdam (SvA) raakt, geeft dat een nieuwe dimensie aan de opgave. Om te kunnen (laten) toetsen of het uiteindelijke ontwerp de OUV aantast, is het noodzakelijk om eerst de randvoorwaarden voor een goede inpassing vast te leggen. Dit wordt gedaan door middel van een landschapsplan. 



Dit landschapsplan heeft tot doel om vast te leggen welke randvoorwaarden er zijn voor de inpassing van het tracé in het landschap, in het bijzonder van de Stelling van Amsterdam, zodanig dat Rijk en regio overtuigd zijn van een haalbaar en acceptabel ontwerp. De input voor het landschapsplan zijn de bestaande kaders zoals gehanteerd in de planstudie, het bijbehorende schetsontwerp en de aanbevelingen van ICOMOS uit hun Advisory Mission Report van november 2017.



Het Landschapsplan leidt enerzijds tot uitgangspunten voor het ontwerp van het tracé van de weg, en anderzijds tot herstelmaatregelen van het landschap van de Stelling van Amsterdam die los staan van het tracé van de weg. Het landschapsplan vertelt als het ware het verhaal hoe wordt omgegaan met de aanbevelingen die ICOMOS in haar Advisory Mission Report heeft gedaan.



Samengevat luiden de aanbevelingen uit dit Advisory Mission Report als volgt:

1. “De missie concludeert dan ook dat er op dit moment geen enkel alternatief is dat kan worden ondersteund. Daarom is het advies om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie bovengenoemde belangrijkste criteria voldoen, te weten: bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit. 



2. Ten eerste is de missie van mening dat de mogelijkheid van een bufferzone moet worden onderzocht op basis van een duidelijke inkadering in de omgeving, in ieder geval voor de meest kwetsbare gedeelten van het erfgoed. 



3. Ten tweede zijn herstelwerkzaamheden nodig voor sommige landschappelijke gebieden, zoals in dit rapport is aangegeven. 



4. Ten derde stelt de missie voor om naar aanleiding hiervan een meer gedetailleerde strategische benadering voor het erfgoed als geheel en de bredere context uit te werken, met name inzake infrastructuur, omdat het lastig is om infrastructurele projecten los van elkaar te bekijken binnen de nauwe begrenzing van segmenten van het erfgoed, zoals uit dit rapport blijkt.”



Betrokken partijen

Het Landschapsplan wordt opgesteld door een gerenommeerd landschapsarchitectenbureau. De opdrachtgevers zijn de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van OCW. Bij het tot stand komen van het Landschapsplan krijgt het College van Rijksadviseurs een prominente rol. Zij hebben eerder geadviseerd over de schetsontwerpen van de alternatieven in de planstudiefase. 



Besluitvorming

Zoals eerder aangegeven is het besluit van het Voorkeursalternatief een tussenstap richting een acceptabele Verbinding A8-A9. Het Landschapsplan geeft antwoord op de vraag hoe wordt omgegaan met de aanbevelingen van ICOMOS. Door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en door de minister van OCW wordt vervolgens besloten of het Landschapsplan voldoende mogelijkheden biedt om tot een haalbaar en acceptabel ontwerp te komen van de Verbinding A8-A9. Vanaf dat punt is het een go/no-go moment om aan de slag te gaan met het verder uitwerken van het Voorkeursalternatief tot een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Tracébesluit (TB). 
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Goedemiddag allen,
Vanmiddag hadden we een constructief overleg, 

 Eventuele opmerkingen kunnen we nog tussen 11:00 en 12:00 uur morgenochtend
verwerken.
Volgende week woensdag moeten wij de stukken voor de vergadering van Gedeputeerde Staten
afronden. . Mochten er nog wezenlijke

opmerkingen en suggesties zijn, dan horen we dat graag dinsdag de 17e.

Nogmaals dank voor de constructieve samenwerking. 
Met vriendelijke groet,

 / Verbinding A8-A9

Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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VERTROUWELIJK 

Geheimhouding tot na afronding gesprek met minister OCW

Leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgave Krommenie/Assendelft i.r.t. het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam



Afsprakenlijst BO Provincie Noord-Holland / Ministerie van OCW



Op 25 april 2018 hebben het Ministerie van OCW en de Provincie Noord-Holland een bestuurlijk overleg gehad over de leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgave in Krommenie/Assendelft, in relatie tot het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Tijdens dit overleg hebben de bestuurders de volgende afspraken gemaakt op basis van de achterliggende notitie (zie bijlage):



1) De Minister van OCW en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland concluderen dat het proces, zoals dat doorlopen is, zorgvuldig is gedaan.

2) Op basis van de beschikbare informatie uit de planMER studie Verbinding A8-A9 en de ingewonnen adviezen van o.a. ICOMOS, neemt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit Voorkeursalternatief. 

3) Na het besluit Voorkeursalternatief stelt de provincie een integraal Landschapsplan op (zie bijlage) waarbij het ministerie van OCW meedenkt in de opdrachtformulering naar een adviesbureau toe.

4) De ministeries van OVW en IenW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Rijkswaterstaat (RWS) worden nauw betrokken bij het tot stand komen van het Landschapsplan.

5) Na voltooiing van het Landschapsplan volgt een go/no-go besluit bij zowel de provincie Noord-Holland als bij de Minister van OCW.

6) Het ministerie van OCW informeert ICOMOS over het besluit Voorkeursalternatief en het gevoerde en nog te komen proces.








VERTROUWELIJK 

Geheimhouding tot na afronding gesprek met minister OCW

Leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgave Krommenie/Assendelft i.r.t. het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam



De provincie Noord-Holland werkt aan het oplossen van het vraagstuk rond de leefbaarheid en bereikbaarheid in Krommenie/Assendelft in relatie tot het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam. De afgelopen periode is in goed overleg met de ministeries van OCW en IenW en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gewerkt aan deze notitie. In deze notitie wordt weergegeven hoe de balans opgezocht wordt tussen het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied, en het behoud van de Outstanding Universal Value (OUV) van de Stelling van Amsterdam. 



Gedeputeerden Staten van Noord-Holland nemen, naar verwachting rond de zomer van 2018, een besluit over een Voorkeursalternatief voor de Verbinding A8-A9. Hiermee spreekt het bestuur van de provincie een voorkeur uit voor een tracé; een lijn op de kaart. Dit besluit legt echter nog niets vast over het ontwerp van de weg en de inpassing in het landschap. Het is dan ook geen onomkeerbaar besluit, maar een stap in het proces om te komen tot een verbinding tussen de A8 en A9.



In het tot nu toe doorlopen proces zijn diverse mogelijke oplossingsrichtingen benoemd. Deze oplossingsrichtingen en een toelichting op het proces is weergegeven in het tweede deel van de notitie. Het eerste deel van deze notitie gaat in op het verdere proces om tot de balans tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en behoud/versterking OUV te komen. 








Deel A: Landschapsplan



Het Voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt in een planuitwerkingsfase. Deze fase bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voorgesteld wordt deze fase te starten met een Landschapsplan.



Nu voor de hand ligt dat het uiteindelijke voorkeursalternatief naar verwachting de universele waarde (OUV) van de Stelling van Amsterdam (SvA) raakt, geeft dat een nieuwe dimensie aan de opgave. Om te kunnen (laten) toetsen of het uiteindelijke ontwerp de OUV aantast, is het noodzakelijk om eerst de randvoorwaarden voor een goed integraal ontwerp vast te leggen. Dit wordt gedaan door middel van een Landschapsplan. 



Dit Landschapsplan heeft tot doel om vast te leggen welke randvoorwaarden er zijn voor de inpassing van het tracé in het landschap, in het bijzonder van de Stelling van Amsterdam, zodanig dat Rijk en regio overtuigd zijn van een haalbaar en acceptabel ontwerp. Met acceptabel wordt bedoeld een integraal ontwerp dat zo min mogelijk schade berokkent aan de OUV en waar zo veel mogelijk winst te behalen valt voor het versterken van de OUV. 



Input Landschapsplan

De input voor het Landschapsplan zijn de bestaande kaders zoals gehanteerd in de planstudie, het bijbehorende schetsontwerp, de aanbevelingen van ICOMOS uit hun Advisory Mission Report van november 2017 en de afspraken gemaakt in januari 2018 tussen provincie en Rijk.



Aanbevelingen ICOMOS

De ICOMOS missie concludeert dat er op dit moment geen enkel wegalternatief is dat kan worden ondersteund. Daarom adviseert ICOMOS om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie belangrijkste criteria voldoen, te weten: bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit. ICOMOS geeft hiervoor enkele richtinggevende adviezen mee. 

ICOMOS geeft in dit advies aan dat de inpassing van  twee wegalternatieven een negatieve impact heeft op de OUV (onder andere op attributen openheid, visuele samenhang en fysieke landschappelijke structuur). Aantastingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook geeft ICOMOS concrete herstelmaatregelen aan (specificeer deze verder): 

· Verwijdering van de verzorgingsplaatsen, tankstations en bijbehorende bebouwing zodat het schootsveld wordt vrijgemaakt en daarmee de openheid rond het fort deels wordt hersteld;

· Versterking van de leesbaarheid en ecologische kwaliteit van het landschap door het waterpeil te verhogen (voor een grotere diversiteit aan vegetatie), en agrarisch natuurbeheer;

· Herstel van de inundatiekering (oorspronkelijk acces van het fort) zodat dit aan weerszijden van de A9 weer zichtbaar wordt;

· Herstel van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk (ten noorden van de Communicatieweg) en aanleg van een recreatiepad bovenop de dijk;

· Vergroting van de herkenbaarheid van de Kil (een voormalige zeearm) door de waterloop te verbreden en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer te ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit;

· Verbetering van de kwaliteit van de inundatiezone / open schootsveld door de aanplant van een bomenrij (essen) evenwijdig aan de A9 langs bedrijventerrein De Trompet;

· Verbetering van het lokale recreatieve netwerk door het acces Zuidermaatweg door te trekken naar de Communicatieweg / Vogelmeerweg;

· Herstel van de leesbaarheid van de Liniewal met een duidelijke coupure door de wal bij de Communicatieweg en herstel van de route en het zicht langs de wal richting Fort Veldhuis.



Naast bovenstaande opsomming geeft ICOMOS in haar advies aan dat uitbreiding van agrarische bebouwing een negatief effect heeft op de OUV. Geopperd wordt om door middel van regulering dit te voorkomen.



Deze inpassings- en herstelmaatregelen werkt de provincie uit in het Landschapsplan. Daarnaast geeft ICOMOS twee adviezen over bufferzone en gedetailleerde strategische benadering. Deze twee onderwerpen worden meegenomen in de voorbereiding van de significant boundary modification (nominatiedossier NHW als uitbreiding van Stelling van Amsterdam).



Gesprek provincie en Rijk januari 2018

In januari 2018 is in een Directeurenoverleg tussen Rijk en regio geconcludeerd dat dit een complexe situatie is voor de urgente vraagstukken leefbaarheid, bereikbaarheid en instandhouding van de OUV van de Stelling van Amsterdam. OCW gaf aan dat het ICOMOS-advies van november 2017 aanknopingspunten bevat om tot een oplossing te komen. Het betreft het inpassen van een wegvariant die de OUV zo min mogelijk schaadt en er zijn mogelijkheden om winst te behalen voor het werelderfgoed. Bijvoorbeeld door het aanpakken van de verrommeling en het nemen van herstelmaatregelen.



Daarvoor is het nodig om te werken vanuit eigen kracht om tot een oplossing te komen. De marges voor een dergelijke oplossing zijn smal, een stevig verhaal is daarom noodzakelijk. Voor UNESCO moet het helder zijn dat Nederland een zorgvuldig proces heeft doorlopen om oplossingen te vinden voor het leefbaarheids- en bereikbaarheidsprobleem in dit werelderfgoed.

Het Landschapsplan leidt enerzijds tot uitgangspunten voor het ontwerp van het tracé van de weg, en anderzijds tot herstelmaatregelen van het landschap van de Stelling van Amsterdam die los staan van het tracé van de weg. Het landschapsplan vertelt als het ware het verhaal hoe wordt omgegaan met de aanbevelingen die ICOMOS in haar Advisory Mission Report heeft gedaan.



Elementen Landschapsplan

De elementen die in ieder geval terugkomen in het Landschapsplan zijn:

· Wijze van doorsnijding door het tracé (onderlangs, doorheen of bovenlangs de Stelling van Amsterdam);

· Uitgangspunten voor de inpassing van het ontwerp van het tracé;

· Herstelmaatregelen voor het beter zichtbaar maken van de attributen van de SvA;

· Herstelmaatregelen voor het landschap van de Stelling van Amsterdam. 



Hoe de herstelmaatregelen uitpakken is op dit moment nog niet specifiek te benoemen. Echter, een groot deel van de genoemde herstelmaatregelen (zie vorige pagina) zijn te koppelen aan het tracé van het (huidig vormgegeven) Golfbaanalternatief waardoor veel van deze maatregelen terug kunnen komen in het Landschapsplan. De exacte maatregelen worden duidelijk na eerst een keuze gemaakt te hebben over de manier van doorsnijding (onderlangs, doorheen of bovenlangs). 



Voor wat betreft de inpassing en de herstelmaatregelen grenzend aan het tracé van de weg, worden deze meegenomen in het verdere proces van de Verbinding A8-A9; het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Ontwerp Tracébesluit. Maatregelen die niet direct een relatie hebben met het tracé worden geborgd in een programmaplan “Herstelmaatregelen Stelling van Amsterdam”.



Betrokken partijen

Het Landschapsplan wordt opgesteld door een gerenommeerd landschapsarchitectenbureau. De opdracht aan het bureau wordt opgesteld door de provincie Noord-Holland waarbij het ministerie van OCW een zware adviesrol heeft. Bij het tot stand komen van het Landschapsplan krijgt het College van Rijksadviseurs een prominente rol. Zij hebben eerder geadviseerd over de schetsontwerpen van de alternatieven in de planstudiefase. Naast het ministerie van OCW worden ook Rijkswaterstaat (direct in relatie tot inrichtingsrichtlijnen autosnelwegen) en het ministerie van IenW (als opdrachtgever aan Rijkswaterstaat) betrokken bij het tot stand komen van het Landschapsplan.



Besluitvorming

Zoals eerder aangegeven is het besluit van het Voorkeursalternatief een tussenstap richting een acceptabele Verbinding A8-A9. Het Landschapsplan geeft antwoord op de vraag hoe wordt omgegaan met de aanbevelingen van ICOMOS. Door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en (separaat) door de minister van OCW wordt vervolgens besloten of het Landschapsplan voldoende mogelijkheden biedt om tot een haalbaar en acceptabel ontwerp te komen van de Verbinding A8-A9. Vanaf dat punt is het een go/no-go moment om aan de slag te gaan met het verder uitwerken van het Voorkeursalternatief tot een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Tracébesluit (TB). 



In onderstaand schema is een globale planning weergegeven.




































Deel B: Historie



Het werelderfgoed Stelling van Amsterdam valt grotendeels in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In het noordwestelijk deel van de MRA bestaat een toenemend verkeersprobleem op de wegen N203 en N246. In de ochtend- en avondspits stagneert hier de doorstroming van het woon-werkverkeer en vrachtverkeer dat gebruik maakt van de verbinding tussen de Rijkswegen A8 en A9. Het langzaam rijdend en stilstaand verkeer leidt tevens tot milieuhinder en een verslechtering van de leefbaarheid voor bewoners in de kernen Krommenie en Assendelft. 



De afgelopen jaren is onder regie van de provincie Noord-Holland, zoals afgesproken bij het MIRT onderzoek noordkant Amsterdam (MonA), toegewerkt naar oplossingsvoorstellen waarbij niet alleen gekeken is naar verbetering van de verkeerssituatie en leefbaarheid. In het gebied liggen belangrijke landschappelijke, archeologische en erfgoedwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. In het gebied bevindt zich de noordwestelijke zone van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het Rijk en de provincie Noord-Holland, als siteholder van het werelderfgoed, hechten grote waarde aan behoud en versterking van de universele waarde (OUV) van de Stelling van Amsterdam en hebben daartoe regels opgesteld ter bescherming van de OUV.



De provincie heeft in het proces dan ook van begin af aan gestreefd naar een oplossing die enerzijds recht doet aan het behoud van de OUV van het werelderfgoed en anderzijds een oplossing die bijdraagt aan een goede leefbaarheid en verkeersdoorstroming van het gebied. Ook in het vervolg van het proces streeft de provincie dit doel na. Van tevoren was duidelijk dat dit een lastige opgave zou worden, immers, wanneer gekozen wordt voor de optie nieuwe weginfrastructuur tussen de A8 en A9, is dit niet mogelijk zonder het UNESCO-werelderfgoed te doorkruisen. Vandaar dat een breed scala van bereikbaarheidsoplossingen door de provincie is onderzocht.  Van nieuwe  wegverbindingen tot het bestaande wegennetwerk of een beter gebruik van het openbaar vervoer. Vanwege het werelderfgoedbelang is ICOMOS als adviseur voor het World Heritage Centre op verschillende momenten geconsulteerd en geïnformeerd. 



In deze notitie wordt weergegeven welke stappen de provincie, in samenwerking met het Rijk, heeft genomen bij de afwegingen van de oplossing voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgave. Aangegeven wordt waarom verschillende verkeers- en ruimtelijke ordeningsalternatieven zijn afgevallen en niet mogelijk blijken of geen oplossing bieden aan de drie vereisten van verbetering leefbaarheid, verkeersoplossend vermogen en behoud OUV. In het bijzonder zal worden ingegaan op de aanbevelingen door ICOMOS.




Omschrijving opgave



De Metropoolregio Amsterdam (MRA) vormt een van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland en vormt met de luchthaven Schiphol, de zeehaven van Amsterdam, een hoogwaardige op financiën, dienstverlening en handel gerichte economie, opleidings-, zorg- en kenniscentra  een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Het gebied huisvest meer dan twee miljoen inwoners. De historische binnensteden van onder andere Amsterdam (werelderfgoed 17e-eeuwse grachtengordel) en Haarlem, evenals de Zaanse Schans en de bollenvelden in het voorjaar, trekken jaarlijks miljoenen toeristen en bezoekers. 



Hoewel de bevolkingsdichtheid in de MRA zeer hoog is, bevinden zich in het gebied groene, vaak kwalitatief hoogwaardige gebieden in de vorm van parken, recreatiegebieden en agrarisch landschap. Vaak hebben deze gebieden ook een hoge cultuurhistorische waarde, zoals de Stelling van Amsterdam, maar ook de historische Amstelscheg of Waterland, net buiten Amsterdam gelegen. Deze gebieden vormen de contramal van het verstedelijkte gebied van de MRA en bieden bewoners en bezoekers ruimte voor recreatie en ontspanning. Daarnaast biedt het een belangrijke kwaliteit voor een prettige leefomgeving en het wonen in de MRA.



De stedelijke druk op de groene en open gebieden in de Metropoolregio is onverminderd hoog en neemt deze verder toe. De groei van de economie en enorme woningvraag door demografische ontwikkelingen (migratiebewegingen naar de stad, stedelijke bevolkingsgroei en verkleining van huishoudens) leiden tot toenemende verkeersbewegingen en vraag naar stedelijke functies. Denk hierbij ook aan een groeiende vraag naar energievoorzieningen, recreatiemogelijkheden, opslag- en distributiefaciliteiten of meer vliegbewegingen vanaf Schiphol. 



Een bijkomend probleem is dat de afgelopen decennia – mede door het ruimtelijke ordeningsbeleid van de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw – veel werknemers die werkzaam zijn of waren in de MRA in dorpen en steden net buiten Amsterdam zijn gaan wonen en bleven werken in de MRA. Het woon-/werkverkeer van en naar de MRA is mede daardoor enorm toegenomen. 

Ook het vrachtverkeer neemt toe vanwege de groeiende haven- en luchthavenfuncties en omdat veel toeleveringsbedrijven buiten de MRA gevestigd zijn. Het verkeer vanuit het noordelijk deel van Noord-Holland is bovendien afhankelijk van een beperkt aantal toegangswegen naar de MRA vanwege de barrièrewerking van het Noordzeekanaal. Dit heeft tot gevolg dat er tijdens de ochtendspits congestie optreedt op de toegangswegen richting de MRA. Andersom loopt het verkeer in de avondspits vast vanuit de MRA naar de randgemeenten en daarbuiten.



Een van deze gebieden waar congestie optreedt is het gebied ten noordwesten van Amsterdam. Door Krommenie en Assendelft loopt de N203, een provinciale weg die het verkeer afwikkelt van en naar deze kernen, maar ook doorgaand verkeer tussen de snelwegen A8 en A9 faciliteert. De drukte op deze weg heeft een negatief effect op de leefbaarheid in de beide kernen. Uit eerder onderzoek (MIRT onderzoek noordkant Amsterdam – MonA) is gebleken dat er sprake is van een leefbaarheidsknelpunt naast een bereikbaarheidsknelpunt. Doorgaand en lokaal verkeer maken gebruik van dezelfde infrastructuur binnen de bebouwde kom. Daarnaast dient langzaam verkeer deze verkeersstroom gelijkvloers te kruisen. Door de hoeveelheid verkeer is de luchtverontreiniging en geluidsbelasting in de directe omgeving hoog en zorgt voor hinder. Bovendien is er sprake van een verkeersonveilige situatie. Daarnaast stroomt het verkeer niet goed door en zorgt voor filevorming op de route tussen de A8 en de A9. Dit resulteert weer in sluipverkeer op wegen die daar niet op berekend zijn waardoor de verkeersveiligheid onder druk staat. Kortom, de verkeersdruk en slechte doorstroming zorgen voor een verminderde leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9. 



Met het Rijk is in het kader van MonA afgesproken dat het Rijk zich richt op de corridors van de A7 en A9 en dat de regio het leefbaarheids- en bereikbaarheidsknelpunt in Krommenie/ Assendelft aanpakt. Sinds 2014 is de regio, met een trekkersrol voor de provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor deze opgave. De planstudie Verbinding A8-A9 is in 2014 gestart met een ontwerp notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). In de NRD zijn de problemen omschreven die de aanleiding vormen voor het starten van de planstudie Verbinding A8-A9 en de doelen van het project die daaruit volgen. De planstudie richt zich op het onderzoeken van oplossingen die bijdragen aan de dubbele doelstelling: 

· Het verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer door het beperken van de verkeersdruk op de bestaande provinciale wegen N203 en N246;

· Het verbeteren van de bovenregionale, regionale en lokale bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek, met als nevendoelstelling het stimuleren van de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het studiegebied.



Naast de inhoudelijke doelstellingen benoemde de provincie twee criteria waaraan de oplossing wordt getoetst:

1) De oplossing moet passen binnen wet- en regelgeving.

Dit houdt in dat onder andere voldaan moet worden aan de beschermingsopgave van de Stelling van Amsterdam, zoals neergelegd in de UNESCO Verdragsbepalingen, het nationale ruimtelijk beleid en regelgeving, neergelegd in Barro en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

2) Financiële criteria: de oplossing dient een MKBA ratio te hebben van minimaal 1,0 en financierbaar zijn.





Van oplossingsrichtingen naar voorkeursalternatief



De partijen in de regio (Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) hebben met elkaar afgesproken een planstudie te starten naar een verbetering van de leefbaarheid en de verkeerssituatie in het gebied. De planstudie bestaat uit een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), een planMER studie met als resultaat een voorkeursalternatief en een besluitMER (ook wel Provinciaal Inpassingsplan of PIP). 



Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de NRD is een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden om de opgave aan te pakken. Dat wordt gedaan aan de hand van de ‘Ladder van Verdaas’ (zie kader). 



Ladder van Verdaas

De Ladder (of Zevensprong) van Verdaas is een afwegingsinstrument,  vernoemd naar de bedenker, Co Verdaas, tijdens diens periode als Kamerlid. De systematiek is erop gericht om oplossingen af te wegen, en vooral om te bekijken hoe het aanleggen of uitbreiden van infrastructuur zo veel mogelijk uitgesteld of beperkt kan worden door het toepassen van andere oplossingen. De uitbreiding van infrastructuur is de laatste stap op de ladder van Verdaas. Mogelijke oplossingen kunnen eerst gevonden worden in de ruimtelijke ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement of optimalisatie van het openbaar vervoer. Pas als al deze opties onvoldoende soelaas bieden, kan de uitbreiding van infrastructuur overwogen worden.



In de NRD zijn in totaal veertien alternatieven beschouwd, waaronder inzet op ruimtelijke ordening, mobiliteitsmanagement (waaronder op bestaande infrastructuur) en verbeteren van het openbaar vervoer. Uit de verkenning is gebleken dat nieuwe infrastructuur nodig is om de problematiek aan te pakken. De overige maatregelen dragen wel bij aan een oplossing, maar lossen de problematiek onvoldoende op. Zie ook onderstaand kader voor een samenvatting van de beoordeling in de NRD. Verder is gebleken dat zeven alternatieven kansrijk zijn voor verder onderzoek in een planMER studie. Van de zeven alternatieven is ook ‘niets doen’ als variant meegenomen (het nulalternatief).



Ruimtelijke ordening (1 alternatief)

In de NRD is geconstateerd dat de situatie zoals die was in 2014 al een probleem vormt, nog los van de ruimtelijke ontwikkelingen. 



Mobiliteitsmanagement (1 alternatief)

Bij mobiliteitsmanagement wordt ingezet op, bijvoorbeeld, P+R, carpoolen, alternatieve vervoerswijzen, flexibele werktijden en thuis-/telewerken. Eerdere studies hebben aangetoond dat deze maatregelen een beperkt effect hebben op de filevorming. Daarnaast is een aantal van deze maatregelen reeds toegepast in het gebied, waaronder P+R voorzieningen. 



Verbeteren Openbaar Vervoer (1 alternatief)

Diverse studies (Verkenning A8-A9, DHV 2007 en MIRT onderzoek Noordkant Amsterdam, 2013) hebben aangetoond dat zelfs met forse investeringen in de kwaliteit van het openbaar vervoer, de effecten op het autoverkeer beperkt zijn. 



Beter benutten bestaande infrastructuur (2 alternatieven)

Bij het beter benutten van bestaande infrastructuur gaat het, onder andere, om slimmere kruispuntoplossingen, betere afstelling verkeerslichten en uitbreiden of verlengen van opstelstroken. In 2013 heeft de provincie een aantal effectieve benuttingsmaatregelen uitgevoerd. 



Nieuwe infrastructuur (9 alternatieven)

Voor nieuwe infrastructuur is het zoekgebied al snel duidelijk. Ten noorden van Krommenie is het niet mogelijk om aan te sluiten op de A9 zonder grootschalig de SvA en ook het Uitgeestermeer te kruisen. Een verbinding tussen de N244 en de A9 ligt dusdanig noordelijk dat deze de druk op de N203 door Krommenie niet vermindert. Aan de zuidzijde is het Noordzeekanaal een natuurlijke grens. In de NRD zijn in de tussenliggende zone negen nieuwe wegalternatieven beschouwd. Voor de nieuwe wegalternatieven geldt dat deze allemaal de SvA raken. Qua oplossend vermogen voldoen de alternatieven die ten zuiden van de golfbaan aansluiten op de A9 niet aan de doelstelling. Dit komt omdat het meeste doorgaande verkeer op de huidige N203 van/naar Alkmaar rijdt. De zuidelijke alternatieven verlagen de druk op de N203 onvoldoende. Van de noordelijke alternatieven zijn twee alternatieven afgevallen vanwege de impact op het landschap (tevens SvA) en het minder oplossend vermogen voor de IJmond. De overige zeven alternatieven zijn verder uitgewerkt in de eerste fase planMER. 



PlanMER 1e fase

Bij de planMER zijn de zeven wegalternatieven beoordeeld op verschillende milieuaspecten, waaronder lucht, geluid, natuur, archeologie en cultuurhistorische waarden (waaronder de Stelling van Amsterdam). Aan de hand van de beoordelingen kunnen de zeven wegalternatieven met elkaar vergeleken worden. 



Omdat de meeste alternatieven een impact hebben op de OUV van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam is eveneens een Heritage Impact Assessment (HIA) uitgevoerd. Deze HIA is in de tweede helft van 2015 voorgelegd aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. ICOMOS heeft daarop het volgende geadviseerd:

· Het behoud van de integriteit en authenticiteit van de tastbare attributen moet een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke beslissing (voor een wegalternatief);

· Het lijkt noodzakelijk dat er (bij de keuze van een wegalternatief) aandacht wordt besteed aan de bestaande visuele ingrepen die reeds invloed hebben op de OUV;

· Alternatief 7 lijkt de minste effecten op het erfgoed te hebben, maar daarbij moet ook worden onderzocht of dit een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen is.

(zie bijlage 1 voor aanbevelingen ICOMOS november 2015);





		Wegalternatief

		Bereikbaarheid

		Leefbaarheid

		OUV SvA

		HIA



		1 (niets doen)

		Verslechterd door autonome ontwikkeling

		Verslechterd door autonome ontwikkeling

		Geen effect

		-



		2 (Nul-plusalternatief)

		Positief effect

		Positief effect

		Geen effect

		Beperkt risico



		3 (Golfbaan-alternatief)

		Positief effect

		Positief effect

		Doorsnijding SvA

		Behoorlijk tot wezenlijk risico



		4

		Positief effect, maar minder dan alt. 3

		Positief effect

		Doorsnijding SvA, over langere afstand

		Wezenlijk risico



		5 (Heemskerk-alternatief)

		Positief effect

		Positief effect

		Doorsnijding SvA

		Behoorlijk tot wezenlijk risico



		6

		Positief effect, maar minder dan alternatieven 3 en 5

		Positief effect

		Doorsnijding SvA, over langere afstand

		Wezenlijk risico



		7

		Positief effect, maar minder dan alternatieven 3 en 5

		Beperkt positief effect

		Beperkte aantasting OUV SvA

		Beperkt risico







PlanMER 2e fase

Aan de hand van de uitkomsten van de planMER en de HIA, is besloten om twee alternatieven verder uit te werken: het Nul-plusalternatief (alternatief 2) en het Heemskerkalternatief (alternatief 5). Op advies van de Commissie voor de m.e.r. is daar een derde alternatief bijgekomen: het Golfbaanalternatief (alternatief 3). De uitwerking is in de vorm van een tweede fase van de planMER gedaan.



De drie overgebleven wegalternatieven zijn diepgaander onderzocht. Daarnaast zijn door middel van ontwerpsessies gedetailleerde schetsontwerpen gemaakt van de drie alternatieven, vastgelegd in ontwerpboeken. In de ontwerpboeken zijn diverse varianten van inpassingsmogelijkheden van de diverse onderdelen beschreven. Daarbij is het advies van ICOMOS meegenomen en zijn visualisaties gemaakt van de drie alternatieven om inzichtelijk te maken welke impact de alternatieven hebben op de Stelling van Amsterdam en welke inpassingsmaatregelen mogelijk zijn. Dit is vervolgens weer teruggelegd bij ICOMOS met een toelichting op de visualisaties. In april 2017 heeft ICOMOS het volgende geadviseerd:

· ICOMOS is van mening dat het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben (op de OUV van de Stelling) en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant;

· ICOMOS is van mening dat de twee andere alternatieven infrastructurele werken vereisen die volgens de 3D-visualisaties en de analyse aanzienlijke negatieve effecten lijken te hebben op de tastbare attributen van het werelderfgoed en de landschappelijke dimensie daarvan. Eigenlijk kunnen deze varianten niet worden uitgevoerd zonder dat de cultuurhistorische kenmerken van de SvA op sommige plekken verloren gaan;

· Daarnaast zouden de Golfbaan- en de Heemskerkvariant leiden tot verregaande versnippering van een landschap dat nog relatief intact en ononderbroken is in een gebied dat gaandeweg sterk verstedelijkt.

(zie bijlage 2 voor advies ICOMOS april 2017).



Uit de nadere planMER studie blijkt dat het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt aan de aanpak van de opgave. Ondanks een betere inpassing, blijft er veel doorgaand verkeer rijden door de kernen. De doorstroming van het verkeer verbetert hierdoor onvoldoende, het sluipverkeer neemt niet genoeg af waardoor de luchtkwaliteit en geluidsbelasting onvoldoende verbetert. Echter, de beide andere alternatieven (Heemskerkalternatief en Golfbaanalternatief) doorsnijden de Stelling van Amsterdam waardoor de OUV van de Stelling aangetast wordt. Deze alternatieven nemen wel het doorgaand verkeer weg uit de kernen en gaan het sluipverkeer op de Communicatieweg tegen. Binnen Krommenie/Assendelft leidt dit tot een verbetering van de leefbaarheid vanwege de afname van de geluidbelasting en verkeersonveiligheid. 



In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de beoordeling van de drie alternatieven op de drie aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid en OUV SvA.



		Alternatief

		Bereikbaarheid

		Leefbaarheid

		OUV SvA



		Nul-plusalternatief

		+

		0

		0



		Heemskerkalternatief

		++

		++

		--



		Golfbaanalternatief

		++

		++

		--







Naast de beoordeling op bereikbaarheid, leefbaarheid en de OUV van de SvA, zijn de alternatieven ook beoordeeld op maatschappelijke en financiële haalbaarheid. De beoordeling is gemaakt op basis van een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Zoals aangegeven is één van de randvoorwaarden dat de MKBA verhouding tenminste 1,0 moet zijn. In dat geval zijn de maatschappelijke baten groter dan de financiële kosten. Uit de MKBA komt naar voren dat het nul-plusalternatief een verhouding heeft van ongeveer 0,6 heeft. Het Heemskerkalternatief kent een MKBA verhouding van ongeveer 1,0 en het Golfbaanalternatief 1,3-1,5. In bijlage 4 is een uitgebreide weergave van de MKBA opgenomen. 



ICOMOS Advisory Mission

Naar aanleiding van de resultaten van de planMER en het advies van ICOMOS, is op verzoek van de provincie door het Rijk aan ICOMOS gevraagd om een integrale beoordeling te geven op de uitkomsten van de planstudie aan de hand van een bezoek (Advisory Mission). In oktober 2017 heeft dit bezoek plaatsgevonden en heeft de ICOMOS-adviseur zich middels een veldbezoek en diverse presentaties laten informeren over het project en het dilemma. Daarnaast zijn de betreffende rapportages van de planstudie bestudeerd. 



Ter voorbereiding op de Advisory Mission is advies gevraagd aan het College van Rijksadviseurs (CRa). Het CRa concludeert onder andere dat de Stelling van Amsterdam op sommige plekken wat sleets en minder goed leesbaar is. Benodigde ingrepen kunnen benut worden om de Stelling weer te laten stralen. Het CRa heeft aangegeven nog duidelijker in beeld te brengen waar in de Stelling aan kwaliteit te winnen is.



De Advisory Mission had tevens als doel om met ICOMOS ter plekke te bediscussiëren welke eventuele inpassingsmogelijkheden van de drie nog resterende wegalternatieven voor een wegverbinding A8-A9 acceptabel zouden zijn in het licht van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Daarnaast ook om ICOMOS inzicht te geven in waarom eerdere alternatieven zijn afgevallen.



ICOMOS concludeert naar aanleiding van deze missie dat zij de eerder zorgvuldig gemaakte selectie van zeven naar drie alternatieven onderschrijft en zich dan ook voor de beoordeling tijdens de missie heeft geconcentreerd op de drie resterende alternatieven. Vervolgens concludeert de missie dat zij geen enkel van deze drie resterende alternatieven kan ondersteunen. 



ICOMOS kan het Nul-plusalternatief niet ondersteunen omdat duidelijk is dat dit alternatief een nadelig effect heeft op de leefbaarheid en geen duurzame vervoersoplossing biedt. Daarmee voldoet dit alternatief niet aan de doelstellingen waarom er een A8-A9 wegverbinding moet worden aangelegd. ICOMOS kan het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief niet ondersteunen omdat deze de OUV van de Stelling teveel zullen schaden. De missie adviseert daarop om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie belangrijkste criteria voldoen, te weten bescherming van de OUV van de Stelling van Amsterdam, leefbaarheid en mobiliteit. Zie verder ook bijlage 3 voor een samenvatting van het advies.



Conclusies

Terugkijkend naar het doorlopen proces komen Rijk en regio tot de conclusie dat de provincie Noord-Holland een zorgvuldig proces heeft doorlopen naar het zoeken van oplossingen voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgaven. De instandhouding van de OUV van de Stelling van Amsterdam had in iedere stap van dit proces een vast uitgangspunt. ICOMOS herkent de complexiteit van de gestapelde vraagstukken van instandhouding, leefbaarheid en bereikbaarheid in een landelijke regio die gekenmerkt wordt door een hoge stedelijke dynamiek. 



Alles overwegende geeft de aanleg van een nieuwe weg in het werelderfgoed een oplossing voor het vraagstuk van de leefbaarheid en bereikbaarheid. De richtinggevende adviezen van ICOMOS bieden goede aanknopingspunten om een dergelijke wegverbinding zodanig in te passen dat de attributen (openheid, visuele samenhang en fysieke landschappelijke structuren) zo min mogelijk worden aangetast. Daarnaast geeft ICOMOS richtinggevende adviezen voor de verbetering en herstel van de OUV in het gebied. Deze herstelmaatregelen lijken het meest haalbaar bij het tracé van het Golfbaanalternatief.



De provincie Noord-Holland en het ministerie van OCW zijn van mening dat er een stevige basis ligt voor verdere besluitvorming. De provincie kan een weloverwogen voorkeursbesluit nemen voor een oplossing voor de vraagstukken leefbaarheid en bereikbaarheid, en recht doen aan instandhouding van het werelderfgoed. De provincie heeft het voornemen voor de zomer van 2018 een voorkeursbesluit te nemen. 










Bijlage 1 – Aanbevelingen ICOMOS november 2015



Aanbevelingen ICOMOS:



· Het behoud van de integriteit en authenticiteit van de tastbare attributen moet een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke beslissing: de forten en militaire elementen, kanaal, dijken en waterbouwkundige elementen. ICOMOS zou graag bevestiging willen hebben dat deze elementen in goede staat zijn en dat er geen veranderingen zullen optreden in de technische kenmerken van het verdedigingssysteem in dit gebied.



· Ten aanzien van de verbinding A8-A9 lijkt het noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de bestaande visuele ingrepen die reeds invloed hebben op de OUV (verstedelijking, A9, windturbine, enz.). Dit kan ten eerste worden gedaan door vast te stellen wat de belangrijkste zichtas van het werelderfgoed in dit gebied is en ten tweede door 3D-landschapsmodellen te maken van de reeds bestaande kenmerken en wat er zou gebeuren bij de nieuwe projecten (zonder dergelijke modellen is het moeilijk om zich een voorstelling te maken van hoe het toekomstige landschap eruit zal zien).



· Bij de verbinding A8-A9 lijkt alternatief nr. 7 de minste effecten op het erfgoed te hebben. Maar daarbij moet ook worden onderzocht of dit een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen is, aangezien deze oplossing een stuk provinciale weg omvat. Ongeacht de vraag of alternatief nr. 7 een duurzame oplossing vormt of niet, dient er tegelijk ook onderzoek te worden gedaan naar een meer directe oplossing (nr. 3, 4, 5) en daarbij misschien zelfs de begrenzing van het werelderfgoed op deze locatie te heroverwegen, waarbij breder gekeken wordt naar de sociaal-stedelijke en economische druk vanuit Amsterdam op de Stelling van Amsterdam als geheel.



· Ten aanzien van het opstelterrein voor treinen geldt dat, wanneer er absoluut geen andere locatie voor de bouw van het treinopstelterrein mogelijk is buiten het werelderfgoedgebied, de visuele effecten zo veel mogelijk moeten worden beperkt, daarbij rekening houdend met de grote zichtbaarheid van het verplaatsen van rollend materieel. Een opstelterrein van korte of middelbare lengte langs de bestaande lijn verdient de voorkeur, met visuele afscheidingen (dijken, boomrijen). Dit zou enigszins negatief als ‘camouflage’ kunnen worden aangeduid, maar het lijkt de enige manier te zijn om het project uit te voeren. Bovendien maakt het spoor Uitgeest deel uit van de OUV van het werelderfgoed.



· Ten slotte doet ICOMOS de aanbeveling om de mogelijkheid te onderzoeken om een bufferzone in te stellen om de visuele effecten te beperken op die plaatsen waar de forten en dijken vlakbij de grens van het erfgoed liggen.






Bijlage 2 – Advies ICOMOS april 2017



Conclusies



ICOMOS is het met de State Party eens dat, van de drie geselecteerde alternatieven, het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant voor de aanleg van de verbinding tussen de A8 en de A9.



ICOMOS is van mening dat de twee andere alternatieven infrastructurele werken vereisen die volgens de 3D-visualisaties en de analyse aanzienlijke negatieve effecten lijken te hebben op de tastbare attributen van het Werelderfgoed en de landschappelijke dimensie daarvan, welke van groot belang is om de betekenis van de Stelling van Amsterdam te kunnen begrijpen en waarderen.



Eigenlijk kunnen deze varianten niet worden uitgevoerd zonder dat de cultuurhistorische kenmerken van de SvA op sommige plekken verloren gaan. Hoewel er restauratiemaatregelen zijn voorzien, kunnen deze alternatieven niet als aanvaardbare oplossingen worden beschouwd, zeker wanneer er een oplossing voorhanden is die veel minder impact heeft (het Nul-plusalternatief).



Daarnaast zouden de Golfbaan- en de Heemskerkvariant leiden tot verregaande versnippering van

een landschap dat nog relatief intact en ononderbroken is in een gebied dat gaandeweg sterk is verstedelijkt, met als gevolg een aanzienlijke aantasting van de openheid en het landschappelijke karakter van de SvA.



ICOMOS is echter van mening dat een meer diepgaande analyse van de mogelijke effecten van het Nul-plusalternatief op de SvA, met name bij de aansluiting met de A9, wenselijk zou zijn om eventuele effecten ten gevolge van het project te monitoren.



Ook een landschappelijke analyse zou helpen om te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn om de landschappelijke dimensie van het erfgoed veilig te stellen, gezien de kwetsbaarheid daarvan in verband met het project.


Bijlage 3 – Advies ICOMOS oktober 2017



Hieronder zijn de conclusies en aanbevelingen van ICOMOS integraal opgenomen (hoofdstuk 7 van het Advisory Mission Report).



Voor de beoordeling van dit project zijn aanvankelijk zeven varianten tegen elkaar afgewogen, waarbij rekening werd gehouden met de ligging van de forten en andere attributen van de Stelling van Amsterdam (kanalen, dijken, inundatiegebieden, e.d.) waarin de Outstanding Universal Value van het erfgoed tot uitdrukking komt. Op basis van een beoordelingsproces is er sinds 2015 in overleg met ICOMOS inmiddels een keuze gemaakt voor drie van deze zeven alternatieven. Deze missie heeft zich daarom geconcentreerd op de drie geselecteerde alternatieven (hoewel ook de voorlopige alternatieven zijn bestudeerd) en onderschrijft de gemaakte selectie. 



Vanuit een breder perspectief was dit gedeelte van het landschap van de Stelling van Amsterdam ten tijde van de inschrijving kennelijk al gedeeltelijk aangetast. Er is een aanzienlijk risico dat de negatieve effecten zullen toenemen als gevolg van de huidige voorgestelde projecten. Om de integriteit en authenticiteit van het erfgoed en daarmee ook de leesbaarheid van dit ‘defensielandschap’ te kunnen behouden, dient er dan ook een einde te komen aan de versnippering en het steeds verder geïsoleerd raken van de afzonderlijke verdedigingsstructuren. De instandhouding van de integriteit en authenticiteit van tastbare attributen is daarom een centraal aandachtspunt geweest bij de beoordeling van de alternatieven en de uiteindelijke aanbeveling. 



Op basis van de beoordeling van het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief concludeert de missie dat het Nul-plusalternatief de enige oplossing is die geen verlies van erfgoed en geen onaanvaardbare impact op de OUV met zich meebrengt, maar dat deze wel een nadelig effect heeft op de leefbaarheid in de omgeving van het erfgoed en bovendien geen duurzame vervoersoplossing vormt. 



De missie concludeert dan ook dat er op dit moment geen enkel alternatief is dat kan worden ondersteund. Daarom is het advies om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie bovengenoemde belangrijkste criteria voldoen, te weten: bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit. 



Dergelijke nieuwe opties moeten worden onderzocht op basis van de bovenstaande aanbevelingen, namelijk om duidelijke visuele studies en virtuele beelden van het landschap als geheel te presenteren, inclusief de bestaande kenmerken die afbreuk doen aan de kernkwaliteiten. Daarbij dient te worden uitgegaan van kaarten, een HIA en een zelfde beoordelingsprocedure als bij de eerder onderzochte alternatieven. Verder kan het nuttig zijn om een modelstudie naar de verkeerseffecten en een aanvaardbare doorstroming uit te voeren en de geluidsbelasting te beoordelen. 



De missie merkt op dat sommige tastbare attributen, zoals de forten, sterk aanwezig zijn en goed bewaard zijn gebleven in het gebied, evenals de continuïteit daartussen, die bepalend is voor de verdedigingslinie. De landschappelijke expressie van het gebied zelf als cultuurlandschap, via andere kenmerken zoals de geomorfologie van het landschap en het watersysteem, als uitdrukking van de Outstanding Universal Value, is echter reeds gedeeltelijk aangetast. 



Hoewel Nederland lof verdient voor het behoud van de monumentale attributen van de SvA, zoals de forten, staat hier de landschappelijke dimensie als uitdrukking van de Outstanding Universal Value op het spel. In die zin zullen de inspanningen van Nederland om deze onderdelen te restaureren en in stand te houden, cruciaal zijn voor het behoud van het erfgoed in de toekomst. 



De missie is zich ervan bewust dat de kwetsbaarheden van de SvA zich eveneens op andere locaties voordoen, zoals ook werd onderkend in de aanvraag voor een kleine wijziging van de begrenzing in 2016, en dat de – met name infrastructurele – ontwikkelingsdruk in diverse delen van het erfgoed aanzienlijk is. 



Ten eerste is de missie van mening dat de mogelijkheid van een bufferzone moet worden onderzocht op basis van een duidelijke inkadering in de omgeving, in ieder geval voor de meest kwetsbare gedeelten van het erfgoed. 



Ten tweede zijn herstelwerkzaamheden nodig voor sommige landschappelijke gebieden, zoals in dit rapport is aangegeven. 



Ten derde stelt de missie voor om naar aanleiding hiervan een meer gedetailleerde strategische benadering voor het erfgoed als geheel en de bredere context uit te werken, met name inzake infrastructuur, omdat het lastig is om infrastructurele projecten los van elkaar te bekijken binnen de nauwe begrenzing van segmenten van het erfgoed, zoals uit dit rapport blijkt. 






Bijlage 4 – MKBA en Meerkosten



Uit de resultaten van de planMER studie blijkt dat het Nul-plusalternatief een beperkte bijdrage levert aan de doelstellingen voor de bereikbaarheid en geen bijdrage levert aan de doelstellingen voor de leefbaarheid in de kernen. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laat ook zien dat dit alternatief niet opbrengt wat het kost: een MKBA ratio van 0,5-0,6. 



Het Heemskerkalternatief en Golfbaanalternatief dragen wel bij aan het behalen van de doelstellingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Het Heemskerkalternatief kent een MKBA ratio van ongeveer 0,9-1,0 en het Golfbaanalternatief 1,3-1,5.

In onderstaande tabel is een overzicht van de kosten en de MKBA ratio weergegeven. Voor de MKBA ratio geldt dat is uitgegaan van het hoogste punt in de bandbreedte van de kosten. 



		Alternatief

		Kosten

		MKBA ratio

(laag scenario)

		MKBA ratio

(hoog scenario)



		Nul-plusalternatief

		230 miljoen

		0,5

		0,6



		Heemskerkalternatief

		468-504 miljoen

		1,0

		0,9



		Golfbaanalternatief

		288-324 miljoen

		1,5

		1,3









Meerkosten verdiepte ligging

De aandachtspunten van ICOMOS lijken bij een verdiepte ligging van het wegtracé, inclusief een verdiepte aansluiting op de A9, een goede invulling te geven. Onderzocht moet worden op welke wijze ook voldaan kan worden aan de door ICOMOS genoemde aandachtspunten voor het voorkeursalternatief als aanvulling op de nu uitgewerkte inpassingsvarianten van de ontwerpboeken 3.0. 



Bij een keuze van een verdiepte ligging bij het Heemskerkalternatief gaat het om een verdiepte ligging vanaf de onderdoorgang bij de Kilzone t/m een verdiepte aansluiting Heemskerk. De fly-over zoals nu in het ontwerp zit wordt dan een fly-under, onder de verdiepte aansluiting (dus niveau -2). Bij het Golfbaanalternatief zou het kunnen gaan om een verdiepte ligging vanaf de Groenedijk t/m een verdiepte aansluiting met de A9. Vervolgens liggen hier ook kansen om het landschap tussen de liniedijken te herstellen. 



Voor de bovenstaande verdiepte liggingen is een kostenindicatie opgesteld (zie bijlage 3). Gelet op de kosten-batenverhouding is bij het Heemskerkalternatief weinig ruimte voor extra investeringen wanneer het uitgangspunten van een kosten-batenverhouding van 1,0 gehandhaafd blijft. Bij het Golfbaanalternatief ligt nog wel ruimte voor een extra investering ten behoeve van een verdere uitwerking van een integraal ontwerp. 



De meerkosten voor een verdiepte ligging en aansluiting zijn als volgt:

· Heemskerkalternatief: € 168 miljoen;

· Golfbaanalternatief: € 125 miljoen.



		Alternatief

		Kosten

		Meerkosten

		Totale kosten



		Nul-plusalternatief

		230 miljoen

		-

		230 miljoen



		Heemskerkalternatief

		468-504 miljoen

		168 miljoen

		636-672 miljoen



		Golfbaanalternatief

		288-324 miljoen

		125 miljoen

		413-449 miljoen







Wanneer de meerkosten bij het Golfbaanalternatief meegerekend worden in de kosten-batenverhouding, blijft deze verhouding positief. Dat betekent dat het Golfbaanalternatief met een verdiepte ligging goedkoper is dan het Heemskerkalternatief zonder verdere inpassingsmaatregelen. 



In het onderzoek naar optimalisatie van een integraal ontwerp van het voorkeursalternatief, naar wens van ICOMOS, is er dus sprake van een bandbreedte waarbinnen tegen verschillende kosten verschillende inpassingsresultaten gehaald kunnen worden.
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xxx = Opmerking IenW

yyy = opmerking/toevoeging OCW/RCE

zzz = afkorting, uit te leggen in bijlage




1. Inleiding

Het werelderfgoed Stelling van Amsterdam valt min of meer in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In het noordwestelijk deel van de MRA bestaat een toenemend verkeersprobleem op de wegen N203 en N246. In de ochtend- en avondspits stagneert hier de doorstroming van het woon-werkverkeer en vrachtverkeer dat gebruik maakt van de twee verbindingen tussen de Rijkswegen A8 en A9. Het langzaam rijdend en stilstaand verkeer leidt tevens tot milieuhinder en een verslechtering van de leefbaarheid voor bewoners in de kernen Krommenie en Assendelft. 



De afgelopen jaren is onder regie van de provincie Noord-Holland toegewerkt naar oplossingsvoorstellen waarbij niet alleen gekeken is naar verbetering van de verkeerssituatie en leefbaarheid. In het gebied liggen belangrijke landschappelijke, archeologische en erfgoedwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. In het gebied bevindt zich de noordwestelijke zone van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het Rijk en de provincie Noord-Holland, als siteholder van het werelderfgoed, hechten grote waarde aan behoud en versterking van de universele waarde (OUV) van de Stelling van Amsterdam en hebben daartoe regels opgesteld ter bescherming van de OUV.



De provincie heeft in het proces dan ook van begin af aan gestreefd naar een oplossing die enerzijds recht doet aan het behoud van de OUV van het werelderfgoed en anderzijds een oplossing die bijdraagt aan een goede verkeersdoorstroming en leefbaarheid van het gebied. Ook in het vervolg van het proces streeft de provincie dit doel na. Van tevoren was duidelijk dat dit een lastige opgave zou worden, immers, wanneer gekozen wordt voor een de optie nieuwe weginfrastructuur tussen de A8 en A9, is dit niet mogelijk zonder het UNESCO-werelderfgoed te doorkruisen. Vandaar dat ook gekeken is naar alternatieve oplossingen waarbij geen fysieke verbinding nodig is, zoals optimalisering van het bestaande wegennetwerk of een beter gebruik van het openbaar vervoer. Vanwege het werelderfgoedbelang is ICOMOS als adviseur voor het World Heritage Centre op verschillende momenten geconsulteerd en geïnformeerd. 



Op basis van de uitgevoerde onderzoeken naar verschillende wegverbindingen en alternatieve oplossingen heeft de provncie  nu voldoende materiaal om  toe te werken naar een alternatief dat voldoet aan het vereiste van een goede doorstroming van het verkeer, de verbetering van de leefbaarheid en waarbij door een optimale inpassing nauwelijks  aantasting plaatsvindt van de OUV van de Stelling van Amsterdam. Het voorstel is om dit alternatief voor de zomer van 2018 als Voorkeursalternatief aan te wijzen voor verdere uitwerking. 



In deze redeneerlijn wordt weergegeven welke stappen de provincie heeft genomen om tot de voorkeursoplossing voor de bereikbaarheidsopgave te komen. Aangegeven wordt waarom verschillende verkeers- en ruimtelijke ordenings alternatieven zijn afgevallen en niet mogelijk blijken of geen oplossing bieden aan de drie vereisten van verbetering leefbaarheid, verkeersoplossend vermogen en behoud OUV. In het bijzonder zal worden ingegaan op de aanbevelingen door ICOMOS en op welke manier bij de uitwerking hier aandacht aan wordt besteed.  






2. De opgave

Hier het probleem neerzetten met enerzijds de behoefte aan de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio. Maar vooral ook in relatie met de wens voor behoud van het kwalitatieve landschap en waarden vh werelderfgoed (herschrijven van H1, Omschrijving opgave. Het gebied nadrukkelijk ‘framen’ als onderdeel van het urban landscape, met belangrijke waarden voor de Amsterdamse metropool als open, agrarisch cultuurlandschap met belangrijke natuurlijke, landschappelijke en erfgoedwaarden.

(door RCE)

Beschrijving van zaken als: verstedelijking Noordvleugel en relatie tot woon-werkverkeer/ het waardevolle maar kwetsbare landschap dat gekoesterd wordt (bijv Leidraad Landschap en c.h,/belangrijkste woon-werkgebieden en bestaande infrastructuur  (door PNH).



KAARTMATERIAAL: 



Gebiedskaart 

met benamingen kernen/steden wegen, etc.



De stelling van Amsterdam

- bijv materiaal uit HIA of Leidraad



Woon-werkgebieden

Bijvoorbeeld: (Economische Verkenningen MRA 2017)





Verkeer 

- bestaande infrastructuur in het gebied

- waar/wanneer staat het vast? 

- o.v.-verbindingen



Bijvoorbeeld:









De Metropoolregio Amsterdam (MRA) [zie kader] vormt een van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland en vormt met de luchthaven Schiphol, de zeehaven van Amsterdam, een hoogwaardige op financiën, dienstverlening en handel gerichte economie, opleidings-, zorg- en kenniscentra  een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Het gebied huisvest meer dan 2 miljoen inwoners. De historische binnensteden van onder andere Amsterdam  (werelderfgoed 17e-eeuwse grachtengordel) en Haarlem, evenals de Zaanse Schans en de bollenvelden in het voorjaar, trekken jaarlijks miljoenen toeristen en bezoekers. 

Hoewel de bevolkingsdichtheid in de MRA zeer hoog is, bevinden zich in het gebied groene, vaak kwalitatief hoogwaardige gebieden in de vorm van parken, recreatiegebieden en agrarisch landschap. Vaak hebben deze gebieden ook een hoge cultuurhistorische waarde, zoals de stelling van Amsterdam, maar ook de historische Amstelscheg of Waterland, net buiten Amsterdam gelegen. Deze gebieden vormen de contramal  van het verstedelijkte gebied van de MRA en bieden bewoners en bezoekers ruimte voor recreatie en ontspanning. Daarnaast biedt het een belangrijke kwaliteit voor een prettige leefomgeving en het wonen in de MRA.



De stedelijke druk op de groene en open gebieden in de Metropoolregio is onverminderd hoog en neemt deze verder toe. De groei van de economie en enorme woningvraag door demografische ontwikkelingen (migratiebewegingen naar de stad, stedelijke bevolkingsgroei en verkleining van huishoudens) leiden tot toenemende verkeersbewegingen en vraag naar stedelijke functies. Denk hierbij ook aan een groeiende vraag naar energievoorzieningen, recreatiemogelijkheden, opslag- en distributiefaciliteiten of meer vliegbewegingen vanaf Schiphol. 



Een bijkomend probleem is dat de afgelopen decennia – mede door het ruimtelijke ordeningsbeleid van de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw – veel werknemers die werkzaam zijn of waren in de MRA in dorpen en steden net buiten Amsterdam zijn gaan wonen en bleven werken in de MRA. Het woon-/werkverkeer van en naar de MRA is mede daardoor enorm toegenomen. 

Ook het vrachtverkeer neemt toe vanwege de groeiende haven- en luchthavenfuncties en omdat veel toeleveringsbedrijven buiten de MRA gevestigd zijn. Het verkeer vanuit het noordelijk deel van Noord-Holland is bovendien afhankelijk van een beperkt aantal toegangswegen naar de MRA vanwege de barrièrewerking van het Noordzeekanaal. Dit heeft tot gevolg dat er tijdens de ochtendspits congestie optreedt op de toegangswegen richting de MRA. Andersom loopt het verkeer in de avondspits vast vanuit de MRA naar de randgemeenten en daarbuiten.



Een van deze gebieden waar congestie optreedt is het gebied ten noordwesten van Amsterdam.  

Door Krommenie en Assendelft loopt de N203, een provinciale weg die het verkeer afwikkelt van en naar deze kernen, maar ook doorgaand verkeer tussen de snelwegen A8 en A9 faciliteert. De drukte op deze weg heeft een negatief effect op de leefbaarheid in de beide kernen. Uit eerder onderzoek (MIRT onderzoek noordkant Amsterdam – MonA) is gebleken dat er sprake is van een leefbaarheidsknelpunt naast een bereikbaarheidsknelpunt. Door de hoeveelheid verkeer is de luchtverontreiniging en geluidsbelasting in de directe omgeving hoog en zorgt voor hinder. Daarnaast stroomt het verkeer niet goed door en zorgt voor filevorming op de route tussen de A8 en de A9. Dit resulteert weer in sluipverkeer op wegen die daar niet op berekend zijn waardoor de verkeersveiligheid onder druk staat. Kortom, de verkeersdruk en slechte doorstroming zorgen voor een verminderde leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9. 



In het kader van MonA is afgesproken dat het Rijk zich richt op de corridors van de bestaande A7/A8 en A9 en dat de regio het leefbaarheids- en bereikbaarheidsknelpunt in Krommenie/ Assendelft aanpakt. Sinds 2014 is de regio, met een trekkersrol voor de provincie Noord-Holland, tevens siteholder van werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, verantwoordelijk voor deze opgave. De planstudie Verbinding A8-A9 is in 2014 gestart met een ontwerp notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). In de NRD zijn de problemen omschreven die de aanleiding vormen voor het starten van de planstudie Verbinding A8-A9 en de doelen van het project die daaruit volgen. De planstudie richt zich op het onderzoeken van oplossingen die bijdragen aan de dubbele doelstelling: 

- Het verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer door het beperken van de verkeersdruk op de bestaande provinciale wegen N203 en N246;

- Het verbeteren van de bovenregionale, regionale en lokale bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek, met als nevendoelstelling het stimuleren van de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het studiegebied.



Naast de inhoudelijke doelstellingen benoemde de provincie  twee criteria waaraan de oplossing wordt getoetst:

1) De oplossing moet passen binnen wet- en regelgeving. Dit betekent onder meer dat voldaan moet worden aan de beschermingsopgave van de Stelling van Amsterdam, zoals neergelegd in de UNESCO Verdragsbepalingen, het nationale ruimtelijk beleid en regelgeving, neergelegd in Barro en Provinciale Ruimtelijke Verordening en Structuurvisie ;

2) Financiële criteria: de oplossing dient een MKBA-ratio te hebben van minimaal 1,0 en financierbaar zijn.





Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch, stedelijk als landschappelijk. 

Door de gestage ontwikkeling van de MRA komt het landschap onder druk te staan. Er is behoefte aan meer woningen, voorzieningen, voedsel, infrastructuur en recreatiemogelijkheden. Om de MRA dynamisch en divers te houden, is het van belang om zorgvuldig en met aandacht voor kwaliteit te ontwikkelen. Dit lukt alleen als partijen in de MRA samenwerken en afspraken maken over te behalen doelen, prioriteiten, monitoring en het ontwikkelen van instrumenten die verder gaan dan de gemeentegrenzen. Daarom vindt de stuurgroep Metropolitaan Landschap het hoog tijd voor een actieprogramma waarin gezamenlijk met MRA-partners gewerkt wordt aan opgaven om het landschap beter bereikbaar, beleefbaar en toekomstbestendig te maken!

3. Het traject van oplossingen en wegalternatieven naar een voorkeursalternatief

Beschrijving van de planvorming tot nu toe en het brede pallet van oplossingen die onderzocht zijn. (= deels  materiaal uit reeds geschreven hoofdstuk 2). Dus de verschillende vooronderzoeken, HIA en plan MER, de betrekking van ICOMOS en vooral het trechteringsproces in brede zin. Dus ook slimmer gebruik infra, verbetering o.v., oplossingen woningbouw, Ladder Verdaas, etc.) naar een voorkeursalternatief. Laten zien dat uit de wijze waarop aan de vooronderzoeken invulling is gegeven het commitment van de provincie blijkt om met de OUV van het werelderfgoed rekening te houden.

(structuur door RCE, tekst door PNH). Beknopte teksten en verwijzen naar eerdere rapportages aan ICOMOS.



· Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD

· PlanMER 1e fase

· Heritage Impact Assessment (HIA)

· Inpassing resterende alternatieven









De partijen in de regio (Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) hebben met elkaar afgesproken een planstudie te starten naar een verbetering van de leefbaarheid en de verkeerssituatie in het gebied. De planstudie bestaat uit een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), een planMER studie en een besluitMER (ook wel Provinciaal Inpassingsplan – PIP). 





Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de NRD is een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden om de opgave aan te pakken. Dat is gedaan aan de hand van de zgn. ‘Ladder van Verdaas’ (zie kader). 

In de NRD zijn in totaal veertien alternatieven beschouwd.

Noem ze hier. Eventueel korte uitleg (tenzij dat echt te veel wordt).



Andere maatregelen dan infrastructuur dragen wel bij aan een oplossing, maar lossen de problematiek onvoldoende op. De conclusie was dat nieuwe infrastructuur nodig is. Een uitgebreide beschouwing, inclusief een actualisatie, is weergegeven in bijlage 1. 



 Niet in bijlage maar hier expliciet noemen!

 Geef aan waarom de helft van de alternatieven is afgevallen.



Ladder van Verdaas

De Ladder (of Zevensprong) van Verdaas is een afwegingsinstrument,  vernoemd naar de bedenker, Co Verdaas, tijdens diens periode als Kamerlid. De systematiek is erop gericht om oplossingen af te wegen, en vooral om te bekijken hoe het aanleggen of uitbreiden van infrastructuur zo veel mogelijk uitgesteld of beperkt kan worden door het toepassen van andere oplossingen. De uitbreiding van infrastructuur is de laatste stap op de ladder van Verdaas. Mogelijke oplossingen kunnen eerst gevonden worden in de ruimtelijke ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement of optimalisatie van het openbaar vervoer. Pas als al deze opties onvoldoende soelaas bieden, kan de uitbreiding van infrastructuur overwogen worden.





PlanMER 1e fase

Mogelijke uitbreidingen van infrastructuur zijn vervolgens verder in studie genomen, door middel van  zeven kansrijke alternatieven voor verder onderzoek in een planMER studie. Tot deze zeven alternatieven behoort ook ‘niets doen’: de referentievariant (nulalternatief) waarmee andere varianten vergeleken kunnen worden. Bij de planMER zijn de zeven alternatieven beoordeeld op verschillende milieuaspecten, waaronder lucht, geluid, natuur, archeologie en cultuurhistorische waarden (waaronder de Stelling van Amsterdam). Aan de hand van de beoordelingen kunnen de zeven alternatieven met elkaar vergeleken worden om vervolgens een voorkeursalternatief aan te wijzen.



Benoem hier de zeven alternatieven. Eventueel korte uitleg (tenzij het echt te veel wordt), verder inderdaad verwijzen naar een bijlage. Geef in elk geval aan hoe de 7 alternatieven scoren op de diverse criteria.  Daarbij kun je wel de waarden va erfgoed in redenering terug laten komen. ICOMOS nog niet noemen, die komen in het volgende hoofdstuk aan bod. Als redenering klopt kom je uit bij dat inderdaad alleen wegen overblijven die de stelling doorsnijden.	Comment by Boogert, Joost van den: Dit is ook gemeld in eerdere rapportages. Ben beknopt



Pas dan ingaan op wat ICOMOS allemaal gezegd heeft. Ingaan op adviezen. Wat wel en niet lukt. Maar vooral duidelijk maken waar je - met adviezen in de hand – wel en niet aan kunt voldoen. En wat je doet om – waar dat net lukt – stinkende best doet om leed te verzachten (gegeven de eigen criteria)





Heritage Impact Assessment (HIA)

Omdat de meeste alternatieven een impact hebben op de OUV van de Stelling van Amsterdam is besloten om, naast de planMER studie, een Heritage Impact Assessment (HIA) uit te voeren. 



Hier een samenvatting van de resultaten voor de zeven alternatieven uit de HIA weergeven (met weergave schema e.d.)



Deze HIA is voorgelegd aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. ICOMOS heeft daarop het volgende geadviseerd:

· Het behoud van de integriteit en authenticiteit van de tastbare attributen moet een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke beslissing (voor een wegalternatief);

· Het lijkt noodzakelijk dat er (bij de keuze van een wegalternatief) aandacht wordt besteed aan de bestaande visuele ingrepen die reeds invloed hebben op de OUV;

· Alternatief 7 lijkt de minste effecten op het erfgoed te hebben, maar daarbij moet ook worden onderzocht of dit een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen is.

(zie bijlage 2 voor aanbevelingen ICOMOS november 2015);





PlanMER 2e fase

Aan de hand van de uitkomsten van de planMER en de HIA, is besloten om twee alternatieven verder uit te werken: het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief. Op advies van de Commissie voor de m.e.r. is daar een derde alternatief bijgekomen: het Golfbaanalternatief. De uitwerking is in de vorm van een tweede fase van de planMER gedaan.



De drie overgebleven alternatieven zijn diepgaander onderzocht op de diverse MER aspecten. Daarbij is het advies van ICOMOS meegenomen en zijn visualisaties gemaakt van de drie alternatieven om inzichtelijk te maken welke impact de alternatieven hebben op de Stelling van Amsterdam



Wederom: maak duidelijk tot hoever je wilde gaan. Wat heb je aan alternatieven/visualisaties voorgelegd? Neem op in dit verhaal. 

Dit is vervolgens weer teruggelegd bij ICOMOS met een toelichting op de visualisaties. In april 2017 heeft ICOMOS het volgende geadviseerd:

· ICOMOS is van mening dat het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben (op de OUV van de Stelling) en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant;

· ICOMOS is van mening dat de twee andere alternatieven infrastructurele werken vereisen die volgens de 3D-visualisaties en de analyse aanzienlijke negatieve effecten lijken te hebben op de tastbare attributen van het werelderfgoed en de landschappelijke dimensie daarvan. Eigenlijk kunnen deze varianten niet worden uitgevoerd zonder dat de cultuurhistorische kenmerken van de SvA op sommige plekken verloren gaan;

· Daarnaast zouden de Golfbaan- en de Heemskerkvariant leiden tot verregaande versnippering van een landschap dat nog relatief intact en ononderbroken is in een gebied dat gaandeweg sterk verstedelijkt.

(zie bijlage 3 voor advies ICOMOS april 2017).



Dit is teveel procesverhaal en te weinig inhoud. Hier voor stap laten zien wat is voorgesteld en afgevallen en doorgegaan. Ook teveel nadruk op de organisatie  ICOMOS. Het moet gaan over de redenering op inhoud.



Uit de nadere planMER studie blijkt dat het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt aan de aanpak van de opgave. 



Beter formuleren, concreter: Bv Bij het nulplusalternatief blijft sprake van – ondanks de verbeterde inpassing – een grote stroom verkeer door de kernen, hetgeen de luchtproblematiek…..eventueel ook getallen noemen.



De doorstroming van het verkeer verbetert onvoldoende, het sluipverkeer neemt niet genoeg af en hierdoor verbetert de luchtkwaliteit en geluidsbelasting onvoldoende. 



Echter, de beide andere alternatieven doorsnijden de Stelling van Amsterdam waardoor de universele waarde van de Stelling aangetast wordt. De beide andere alternatieven zorgen verbeterde doorstroming en voorkomen dat een groot deel van het verkeer niet door de kernen gaat. Daardoor verbetert ook de luchtkwaliteit en…… (maak het concreter/meer beeldend).



In nieuwe paragraaf (je hebt net afgesloten met een deelconclusie). Hier juist stellig blijven (dus niet zeggen “we hebben een dilemma”. Nee, sterker achter je redenering staan. Alleen deze alternatieven bieden oplossing voor opgaven. Maar deze doorsnijden wel in meer of mindere mate de stelling.



Inpassing resterende alternatieven



ICOMOS nu inderdaad wel een plek geven en dan in de tekst aangeven dat ICOMOS is gevraagd voor nader advies, om zo goed mogelijk de opgaven – waarvoor deze twee alternatieven resteren – aan te kunnen pakken. Met respect voor de waarden van het werelderfgoed.



Vanwege het dilemma is op verzoek van de provincie door het Rijk aan ICOMOS gevraagd om een integrale beoordeling te geven op de uitkomsten van de planstudie aan de hand van een bezoek (Advisory Mission). In oktober 2017 heeft dit bezoek plaatsgevonden en heeft de ICOMOS-adviseur zich middels een veldbezoek en diverse presentaties laten informeren over het project en het dilemma. Daarnaast zijn de betreffende rapportages van de planstudie bestudeerd. 

De Advisory Mission  had tevens als doel om met ICOMOS ter plekke te bediscussiëren welke eventuele inpassingsmogelijkheden van de drie nog resterende wegalternatieven voor een wegverbinding A8-A9 acceptabel zouden zijn in het licht van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Daarnaast ook om ICOMOS inzicht te geven in waarom eerdere alternatieven zijn afgevallen.



ICOMOS concludeert naar aanleiding van deze missie dat zij de eerder zorgvuldig gemaakte selectie van zeven naar drie alternatieven onderschrijft en zich dan ook voor de beoordeling tijdens de missie heeft geconcentreerd op de drie resterende alternatieven. Vervolgens concludeert de missie dat zij geen enkel van deze drie resterende alternatieven kan ondersteunen. 



ICOMOS kan het Nul-plusalternatief niet ondersteunen omdat duidelijk is dat dit alternatief een nadelig effect heeft op de leefbaarheid en geen duurzame vervoersoplossing biedt. Daarmee voldoet dit alternatief niet aan de doelstellingen waarom er een A8-A9 wegverbinding moet worden aangelegd. ICOMOS kan het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief niet ondersteunen omdat deze de universele waarde van de Stelling teveel zullen schaden. De missie adviseert daarop om verder te zoeken naar andere alternatieven die wel aan de drie belangrijkste criteria voldoen, te weten bescherming van de universele waarde van de Stelling van Amsterdam, leefbaarheid en mobiliteit.



Terugkijkend naar het doorlopen proces komen Rijk en regio tot de conclusie dat er een zorgvuldige route is gevolgd om tot een voorkeursalternatief te komen. Dit is opnieuw beschouwd in de notitie van het adviesbureau Antea (bijlage 1). Net als ICOMOS, wordt geconcludeerd dat geen van de alternatieven volledig kan voldoen aan de wens om zowel de leefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren alsook de universele waarde van de Stelling van Amsterdam te behouden.








4. Aanbevelingen ICOMOS 

Hier concreet ingaan op hoe de provincie omgaat (of is omgegaan) met de in het najaar 2017 gedane aanbevelingen door ICOMOS. Laat zien hoe je als de provincie je committeert aan maatregelen en richtinggevende adviezen (bijvoorbeeld behoud visuele samenhang) van ICOMOS. 

In dit hoofdstuk vooral de argumentatie voor gemaakte keuzes en hoe je met aanbevelingen wel of niet omgaat. Niet alles hoeft in dit kader direct een antwoord te krijgen (zo wordt de vraag over bufferzones meegenomen in de nominatie NHW/Stelling en de gedetailleerde strategische benadering kan ook later, al is het verstandig er alvast iets over te melden).

In elk geval wel uitgebreid terugkomen op:

- Hoe is na het advies van november 2017 verder gezocht naar andere opties die aan de drie criteria voldoen: bescherming OUV, leefbaarheid en mobiliteit? 

- Beargumenteer op welke wijze het VKA de OUV (fysieke structuur, openheid, samenhang) dan zo min mogelijk  aantast.

- Hoe wordt omgegaan met ‘opschoning’ van het gebied die ICOMOS voorstelt, nl opruimen bestaande verrommeling en aantasting zoals de verzorgplaats/benzinestation. Wat gebeurt er met het golfterrein. Geef ook de verbeteringen aan zoals verbreding Kil die je als provincie concreet gaat realiseren. (kansen grijpen! Compensatie).

(door PNH)





De adviezen die ICOMOS de afgelopen jaren heeft gegeven ten aanzien van de A8-A9 en de Stelling van Amsterdam heeft de provincie, als siteholder voor de Stelling van Amsterdam en als initiatiefnemer voor een wegverbinding A8-A9, steeds ter harte genomen en zij heeft geprobeerd zoveel mogelijk deze adviezen op te volgen en hieraan gehoor te geven.



Samengevat luiden de aanbevelingen uit het Advisory Mission Report van november 2017 als volgt:



“De missie concludeert dan ook dat er op dit moment geen enkel alternatief is dat kan worden ondersteund. Daarom is het advies om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie bovengenoemde belangrijkste criteria voldoen, te weten: bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit. 

Herstelwerkzaamheden zijn nodig voor sommige landschappelijke gebieden, zoals in dit rapport is aangegeven. 

1. De missie is van mening dat de mogelijkheid van een bufferzone moet worden onderzocht op basis van een duidelijke inkadering in de omgeving, in ieder geval voor de meest kwetsbare gedeelten van het erfgoed. 

2. De missie stelt voor om naar aanleiding hiervan een meer gedetailleerde strategische benadering voor het erfgoed als geheel en de bredere context uit te werken, met name inzake infrastructuur, omdat het lastig is om infrastructurele projecten los van elkaar te bekijken binnen de nauwe begrenzing van segmenten van het erfgoed, zoals uit dit rapport blijkt.”

(zie bijlage 4 voor het volledig advies)





1. Andere opties die voldoen aan bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit

De provincie heeft op basis van het ICOMOS-advies van november 2017  gekeken op welke wijze het Heemskerk- en Golfbaanalternatief  op een andere wijze is in te passen. Als mogelijke (extreme) optie is gekeken naar het verdiept aanleggen van zowel het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief in de zone van de Stelling van Amsterdam. 



Als eerste stap hierin is onderzoek gedaan naar de financiële effecten van een dergelijke inpassing van beide alternatieven. Immers, naast de effecten van de weg op de doelstellingen leefbaarheid, bereikbaarheid en behoud OUV, vormt het kostenaspect een belangrijk criterium. Deze dienen maatschappelijk aanvaardbaar te zijn 

Uit het financiële  onderzoek (bijlage 6, Antea 2017   deze info niet in bijlage, maar hier direct opnemen) kan worden geconcludeerd dat de meerkosten voor het verdiepen van de Verbinding A8-A9 binnen de zone van de Stelling van Amsterdam uiteenlopen. 

De meerkosten van het Heemskerkalternatief worden geschat op € 175 mln. Uit de MKBA-ratio blijkt dat het huidige Heemskerkalternatief geen financiële ruimte biedt voor verdere inpassingsmaatregelen (MKBA ratio <1). 

De meerkosten van het Golfbaanalternatief worden geschat op € 125 mln. Bij het Golfbaanalternatief is ruimte om binnen een verantwoorde MKBA verhouding te blijven na verdere inpassing van het tracé (MKBA ratio >1). De kosten die gemaakt moeten worden voor een verantwoorde inpassing van het Golfbaanalternatief, zijn maatschappelijk te verantwoorden. Daarnaast liggen er bij het Golfbaanalternatief goede mogelijkheden om de geadviseerde herstelwerkzaamheden door ICOMOS, mee te nemen in een integraal ontwerp voor weg en landschap.



 wat is tweede en volgende stap geweest?

 is nogmaals naar andere alternatieven gekeken? Zo ja waarom vielen deze af?



Ondanks de door ICOMOS en Antea gestelde conclusie dat geen van de alternatieven volledig kan voldoen aan de wens om zowel de leefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren alsook de universele waarde van de Stelling van Amsterdam te behouden, kiest de provincie toch voor het uitwerken van een variant omdat het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in dit gebied een belangrijke maatschappelijke opgave is. Een zorgvuldige inpassing van een wegverbinding is essentieel voor het zoveel mogelijk behouden van de OUV van de Stelling van Amsterdam. De provincie zal, in samenwerking met het Rijk, in de komende uitwerkingsfase dan ook naar een zo optimale inpassing van een wegverbinding streven. Als één van de (extreme) mogelijkheden wordt gekeken naar een verdiepte ligging van de aansluiting met de A9 en het tracé ter hoogte van de Stelling van Amsterdam. Maar ook andere inpassingsmogelijkheden worden onderzocht. Daarvoor wordt een landschapsplan opgesteld voor het gebied tussen het Noordzeekanaal en de huidige N203. Dit landschapsplan vormt de uitgangspunten voor het ontwerp van het voorkeursalternatief.



Geef aan dat – gezien de opmerkingen van ICOMOS mbt visual integrity - het Voorkeursalternatief de best mogelijke oplossing is voor de drie criteria (nauwelijks aantasting OUV, beste oplossing leefbaarheid en verkeersafwikkeling BESTEEDT HIER ALLE AANDACHT AAN (kan deels ook in volgende hoofdstuk, uitwerking!





Conclusie

De provincie kiest er voor om het Golfbaanalternatief aan te wijzen als voorkeursalternatief en dit alternatief in komende periode verder uit te werken op onder meer inpassing. Daarbij worden de herstelmaatregelen zoals eerder in dit hoofdstuk omschreven, meegenomen. Het Rijk, waaronder OCW en het College van Rijksadviseurs worden intensief betrokken bij dit proces. De provincie en ook de State Party, zien in het advies van ICOMOS naar aanleiding van de missie handvatten om het Golfbaanalternatief zodanig in te passen dat de universele waarde van de Stelling van Amsterdam zo min mogelijk geschaad zal worden. 

Deze conclusie kan dus. Maar is onder voorwaarden.: Provincie kan een voorkeurbesluit nemen, maar of een en ander uiteindelijk ondersteund wordt, dat hangt af van uitwerking en waartoe provincie bereid is.





2. Herstelwerkzaamheden

ICOMOS geeft in het advies aan dat – naast behoud van de OUV- dient te worden ingezet op herstel van (het landschap van) de Stelling van Amsterdam. In het advies van ICOMOS worden voor het studiegebied concrete herstelmaatregelen genoemd. Deze staan los van het te kiezen alternatief. Het gaat om de volgende maatregelen: 



Geef hier per onderdeel wat je wel of niet GAAT doen (waar commiteert GS zich aan?). En als je iets niet gaat doen, waarom dan niet (bv niet uitvoerbaar) en wat doe je wel in geest van dat advies (dit kan niet, maar ik kan wel…)  Eventueel kan dat ook in het volgende hoofdstuk



a. Verwijdering van de verzorgingsplaatsen, tankstations en bijbehorende bebouwing zodat het schootsveld wordt vrijgemaakt en daarmee de openheid rond het fort deels wordt hersteld;

 beantwoording a

b. Versterking van de leesbaarheid en ecologische kwaliteit van het landschap door het waterpeil te verhogen (voor een grotere diversiteit aan vegetatie), en agrarisch natuurbeheer;

 beantwoording b

c. Herstel van de inundatiekering (oorspronkelijk acces van het fort) zodat dit aan weerszijden van de A9 weer zichtbaar wordt;

 beantwoording 

d. Herstel van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk (ten noorden van de Communicatieweg) en aanleg van een recreatiepad bovenop de dijk;

 beantwoording 

e. Vergroting van de herkenbaarheid van de Kil (een voormalige zeearm) door de waterloop te verbreden en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer te ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit;

 beantwoording 

f. Verbetering van de kwaliteit van de inundatiezone / open schootsveld door de aanplant van een bomenrij (essen) evenwijdig aan de A9 langs bedrijventerrein De Trompet;

 beantwoording 

g. Verbetering van het lokale recreatieve netwerk door het acces Zuidermaatweg door te trekken naar de Communicatieweg / Vogelmeerweg;

 beantwoording 

h. Herstel van de leesbaarheid van de Liniewal met een duidelijke coupure door de wal bij de Communicatieweg en herstel van de route en het zicht langs de wal richting Fort Veldhuis.

 beantwoording 





3/4. De mogelijkheid van een bufferzone en een gedetailleerde strategische benadering

De ICOMOS-missie  is van mening dat de mogelijkheid van een bufferzone moet worden onderzocht op basis van een duidelijke inkadering in de omgeving, in ieder geval voor de meest kwetsbare gedeelten van het erfgoed. Daarnaast stelt de missie voor om naar aanleiding hiervan een meer gedetailleerde strategische benadering voor het erfgoed als geheel en de bredere context uit te werken.



Omdat het hier om een breder vraagstuk omtrent begrenzing en bescherming van zowel de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie  als geheel gaat, zullen 

Rijk en Provincie de mogelijkheden voor een bufferzone onderzoeken in het kader van de Significant Boundary Modification. Hetzelfde geldt voor een meer gedetailleerde strategische benadering. De informatie die hieruit voortvloeit kan dan waar mogelijk worden toegepast op het studiegebied en vice versa.

















5. Uitwerking Voorkeursalternatief

Laat hier zo concreet mogelijk zien met visualisaties en kaartmateriaal hoe het alternatief er uit kan gaan zien, tezamen met de door ICOMOS voorgestelde opschoning van de omgeving. Wat de impact (aantasting en verbetering) op de OUV is. Feitelijk dus de verbeelding van de argumentaties uit het voorgaande hoofdstuk.  

Geeft de voorgestelde landschapsvisie antwoord op deze vragen?   dan deze hier opnemen. Geef ook de (verkeers-)technische uitwerking aan zoals de aansluiting op het Rijkswegennet, zoals boogstralen, doorsnedes, etc.)

 (door PNH)





Het College van Rijksadviseurs (CRa) wordt betrokken bij de planuitwerkingsfase. Als eerste onderdeel van de planuitwerkingsfase wordt een landschapsplan opgesteld voor het gebied van de Stelling van Amsterdam tussen het Noordzeekanaal en de huidige N203. Het College van Rijksadviseurs kan daarin een adviserende rol spelen. Daarbij is het voorstel ook ICOMOS Nederland te betrekken. 



Dit is een stukje intentie uit het hoofdstuk vervolgtraject. Het gaat echter vooral ook om concrete maatregelen.


6. Vervolgtraject

Fasering/planning. Hier aangeven wat betekenis is van de te nemen besluiten, o.a. VKA en PIP (voor ons wellicht geijkte begrippen, niet voor buitenstaanders  uitleggen dus!. Wanneer is de No/Go? Zeker tbv UNESCO en ICOMOS goed uitleggen dat het VKA nog steeds geen definitief en onomkeerbaar besluit is, maar het alternatief dat op dit moment het meest haalbaar lijkt te zijn. Dat wordt verder uitgewerkt en doorgerekend. 

Hier ook een opmerking maken dat één van de onzekere factoren het geld is; dat de financiering nog niet rond is, evenmin als het benodigde bestuurlijke akkoord.

Hier nog kort terugkomen op strategische benadering Stelling in toekomst (biedt een perspectief). Eventueel aankondigen dat dit in nominatiedossier SvA+NHW verder wordt uitgewerkt. 

(stuk herschrijven door PNH)







Na vaststelling van het voorkeursalternatief volgt de planuitwerkingsfase. Voor de verbinding wordt een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld en voor de aansluiting A9 en de maatregelen op de A9 een ontwerp Tracébesluit. Het Tracébesluit wordt getrokken door I&W/RWS. OCW is belast met de contacten met ICOMOS/UNESCO. Vanuit die rol zijn zij verantwoordelijk voor het indienen van het dossier bij UNESCO. OCW is daarbij dan ook een partner in de zoektocht naar een inpassingsvariant die de OUV van de Stelling zo min mogelijk aantast. De inzet is om het Tracébesluit en PIP gezamenlijk voor te bereiden. Voorgesteld wordt de rollen en wijze van betrokkenheden van de diverse in het kader van het plan van aanpak van het Tracébesluit en het PIP nader met elkaar uit te werken. 





Mogelijk tijdpad

Het volgende tijdpad is indicatief.



April 2018: 		Bestuurlijk overleg ministers OCW, I&W en CdK en gedeputeerden;

April 2018:	 	Informeren PS over uitkomsten overleg met ministers OCW en I&W;

April/mei 2018: 	Ambtelijke afstemming met gemeenten en vervoerregio;

Mei 2018: 		Stuurgroep, advisering over voorkeursalternatief;

Juni 2018: 		GS besluitvorming over voorkeursalternatief;

Juli 2018: 		Commissie behandeling voorkeuralternatief;



Na de zomer 2018 	Plan van aanpak PIP en Tracéwetprocedure;

Maart 2019		Verkiezingen Provinciale Staten;

2e helft 2019		Ontwerp PIP en Ontwerp TB;

1e helft 2020		Definitief PIP en TB

1e helft 2021		Afronding juridische procedures.




Bijlage 1 – Beschouwing alternatieven





Separaat bijgevoegd:

Notitie Antea opties nav advies ICOMOS






Bijlage 2 – Aanbevelingen ICOMOS november 2015





Aanbevelingen ICOMOS:



· Het behoud van de integriteit en authenticiteit van de tastbare attributen moet een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke beslissing: de forten en militaire elementen, kanaal, dijken en waterbouwkundige elementen. ICOMOS zou graag bevestiging willen hebben dat deze elementen in goede staat zijn en dat er geen veranderingen zullen optreden in de technische kenmerken van het verdedigingssysteem in dit gebied.



· Ten aanzien van de verbinding A8-A9 lijkt het noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de bestaande visuele ingrepen die reeds invloed hebben op de OUV (verstedelijking, A9, windturbine, enz.). Dit kan ten eerste worden gedaan door vast te stellen wat de belangrijkste zichtas van het werelderfgoed in dit gebied is en ten tweede door 3D-landschapsmodellen te maken van de reeds bestaande kenmerken en wat er zou gebeuren bij de nieuwe projecten (zonder dergelijke modellen is het moeilijk om zich een voorstelling te maken van hoe het toekomstige landschap eruit zal zien).



· Bij de verbinding A8-A9 lijkt alternatief nr. 7 de minste effecten op het erfgoed te hebben. Maar daarbij moet ook worden onderzocht of dit een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen is, aangezien deze oplossing een stuk provinciale weg omvat. Ongeacht de vraag of alternatief nr. 7 een duurzame oplossing vormt of niet, dient er tegelijk ook onderzoek te worden gedaan naar een meer directe oplossing (nr. 3, 4, 5) en daarbij misschien zelfs de begrenzing van het werelderfgoed op deze locatie te heroverwegen, waarbij breder gekeken wordt naar de sociaal-stedelijke en economische druk vanuit Amsterdam op de Stelling van Amsterdam als geheel.



· Ten aanzien van het opstelterrein voor treinen geldt dat, wanneer er absoluut geen andere locatie voor de bouw van het treinopstelterrein mogelijk is buiten het werelderfgoedgebied, de visuele effecten zo veel mogelijk moeten worden beperkt, daarbij rekening houdend met de grote zichtbaarheid van het verplaatsen van rollend materieel. Een opstelterrein van korte of middelbare lengte langs de bestaande lijn verdient de voorkeur, met visuele afscheidingen (dijken, boomrijen). Dit zou enigszins negatief als ‘camouflage’ kunnen worden aangeduid, maar het lijkt de enige manier te zijn om het project uit te voeren. Bovendien maakt het spoor Uitgeest deel uit van de OUV van het werelderfgoed.



· Ten slotte doet ICOMOS de aanbeveling om de mogelijkheid te onderzoeken om een bufferzone in te stellen om de visuele effecten te beperken op die plaatsen waar de forten en dijken vlakbij de grens van het erfgoed liggen.






Bijlage 3 – Advies ICOMOS april 2017





Conclusies



ICOMOS is het met de State Party eens dat, van de drie geselecteerde alternatieven, het Nul-plusalternatief de minste impact lijkt te hebben en spreekt derhalve een voorkeur uit voor deze variant voor de aanleg van de verbinding tussen de A8 en de A9.



ICOMOS is van mening dat de twee andere alternatieven infrastructurele werken vereisen die volgens de 3D-visualisaties en de analyse aanzienlijke negatieve effecten lijken te hebben op de tastbare attributen van het Werelderfgoed en de landschappelijke dimensie daarvan, welke van groot belang is om de betekenis van de Stelling van Amsterdam te kunnen begrijpen en waarderen.



Eigenlijk kunnen deze varianten niet worden uitgevoerd zonder dat de cultuurhistorische kenmerken van de SvA op sommige plekken verloren gaan. Hoewel er restauratiemaatregelen zijn voorzien, kunnen deze alternatieven niet als aanvaardbare oplossingen worden beschouwd, zeker wanneer er een oplossing voorhanden is die veel minder impact heeft (het Nul-plusalternatief).



Daarnaast zouden de Golfbaan- en de Heemskerkvariant leiden tot verregaande versnippering van

een landschap dat nog relatief intact en ononderbroken is in een gebied dat gaandeweg sterk is verstedelijkt, met als gevolg een aanzienlijke aantasting van de openheid en het landschappelijke karakter van de SvA.



ICOMOS is echter van mening dat een meer diepgaande analyse van de mogelijke effecten van het Nul-plusalternatief op de SvA, met name bij de aansluiting met de A9, wenselijk zou zijn om eventuele effecten ten gevolge van het project te monitoren.



Ook een landschappelijke analyse zou helpen om te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn om de landschappelijke dimensie van het erfgoed veilig te stellen, gezien de kwetsbaarheid daarvan in verband met het project.


Bijlage 4 – Advies ICOMOS oktober 2017





Hieronder zijn de conclusies en aanbevelingen van ICOMOS integraal opgenomen (hoofdstuk 7 van het Advisory Mission Report).



Voor de beoordeling van dit project zijn aanvankelijk zeven varianten tegen elkaar afgewogen, waarbij rekening werd gehouden met de ligging van de forten en andere attributen van de Stelling van Amsterdam (kanalen, dijken, inundatiegebieden, e.d.) waarin de Outstanding Universal Value van het erfgoed tot uitdrukking komt. Op basis van een beoordelingsproces is er sinds 2015 in overleg met ICOMOS inmiddels een keuze gemaakt voor drie van deze zeven alternatieven. Deze missie heeft zich daarom geconcentreerd op de drie geselecteerde alternatieven (hoewel ook de voorlopige alternatieven zijn bestudeerd) en onderschrijft de gemaakte selectie. 



Vanuit een breder perspectief was dit gedeelte van het landschap van de Stelling van Amsterdam ten tijde van de inschrijving kennelijk al gedeeltelijk aangetast. Er is een aanzienlijk risico dat de negatieve effecten zullen toenemen als gevolg van de huidige voorgestelde projecten. Om de integriteit en authenticiteit van het erfgoed en daarmee ook de leesbaarheid van dit ‘defensielandschap’ te kunnen behouden, dient er dan ook een einde te komen aan de versnippering en het steeds verder geïsoleerd raken van de afzonderlijke verdedigingsstructuren. De instandhouding van de integriteit en authenticiteit van tastbare attributen is daarom een centraal aandachtspunt geweest bij de beoordeling van de alternatieven en de uiteindelijke aanbeveling. 



Op basis van de beoordeling van het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief concludeert de missie dat het Nul-plusalternatief de enige oplossing is die geen verlies van erfgoed en geen onaanvaardbare impact op de OUV met zich meebrengt, maar dat deze wel een nadelig effect heeft op de leefbaarheid in de omgeving van het erfgoed en bovendien geen duurzame vervoersoplossing vormt. 



De missie concludeert dan ook dat er op dit moment geen enkel alternatief is dat kan worden ondersteund. Daarom is het advies om verder te zoeken naar andere opties die wel aan de drie bovengenoemde belangrijkste criteria voldoen, te weten: bescherming van de OUV, leefbaarheid en mobiliteit. 



Dergelijke nieuwe opties moeten worden onderzocht op basis van de bovenstaande aanbevelingen, namelijk om duidelijke visuele studies en virtuele beelden van het landschap als geheel te presenteren, inclusief de bestaande kenmerken die afbreuk doen aan de kernkwaliteiten. Daarbij dient te worden uitgegaan van kaarten, een HIA en een zelfde beoordelingsprocedure als bij de eerder onderzochte alternatieven. Verder kan het nuttig zijn om een modelstudie naar de verkeerseffecten en een aanvaardbare doorstroming uit te voeren en de geluidsbelasting te beoordelen. 



De missie merkt op dat sommige tastbare attributen, zoals de forten, sterk aanwezig zijn en goed bewaard zijn gebleven in het gebied, evenals de continuïteit daartussen, die bepalend is voor de verdedigingslinie. De landschappelijke expressie van het gebied zelf als cultuurlandschap, via andere kenmerken zoals de geomorfologie van het landschap en het watersysteem, als uitdrukking van de Outstanding Universal Value, is echter reeds gedeeltelijk aangetast. 



Hoewel Nederland lof verdient voor het behoud van de monumentale attributen van de SvA, zoals de forten, staat hier de landschappelijke dimensie als uitdrukking van de Outstanding Universal Value op het spel. In die zin zullen de inspanningen van Nederland om deze onderdelen te restaureren en in stand te houden, cruciaal zijn voor het behoud van het erfgoed in de toekomst. 



De missie is zich ervan bewust dat de kwetsbaarheden van de SvA zich eveneens op andere locaties voordoen, zoals ook werd onderkend in de aanvraag voor een kleine wijziging van de begrenzing in 2016, en dat de – met name infrastructurele – ontwikkelingsdruk in diverse delen van het erfgoed aanzienlijk is. 



Ten eerste is de missie van mening dat de mogelijkheid van een bufferzone moet worden onderzocht op basis van een duidelijke inkadering in de omgeving, in ieder geval voor de meest kwetsbare gedeelten van het erfgoed. 



Ten tweede zijn herstelwerkzaamheden nodig voor sommige landschappelijke gebieden, zoals in dit rapport is aangegeven. 



Ten derde stelt de missie voor om naar aanleiding hiervan een meer gedetailleerde strategische benadering voor het erfgoed als geheel en de bredere context uit te werken, met name inzake infrastructuur, omdat het lastig is om infrastructurele projecten los van elkaar te bekijken binnen de nauwe begrenzing van segmenten van het erfgoed, zoals uit dit rapport blijkt. 






Bijlage 5 – MKBA en meerkosten





Uit de resultaten van de planMER studie blijkt dat het Nul-plusalternatief een beperkte bijdrage levert aan de doelstellingen voor de bereikbaarheid en geen bijdrage levert aan de doelstellingen voor de leefbaarheid in de kernen. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laat ook zien dat dit alternatief niet opbrengt wat het kost: een MKBA ratio van 0,5-0,6. 



Het Heemskerkalternatief en Golfbaanalternatief dragen wel bij aan het behalen van de doelstellingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Het Heemskerkalternatief kent een MKBA ratio van ongeveer 0,9-1,0 en het Golfbaanalternatief 1,3-1,5.

In onderstaande tabel is een overzicht van de kosten en de MKBA ratio weergegeven. Voor de MKBA ratio geldt dat is uitgegaan van het hoogste punt in de bandbreedte van de kosten. 



		Alternatief

		Kosten

		MKBA ratio

(laag scenario)

		MKBA ratio

(hoog scenario)



		Nul-plusalternatief

		230 miljoen

		0,5

		0,6



		Heemskerkalternatief

		468-504 miljoen

		1,0

		0,9



		Golfbaanalternatief

		288-324 miljoen

		1,5

		1,3









Meerkosten verdiepte ligging

De aandachtspunten van ICOMOS lijken bij een verdiepte ligging van het wegtracé, inclusief een verdiepte aansluiting op de A9, een goede invulling te geven. Onderzocht moet worden op welke wijze ook voldaan kan worden aan de door ICOMOS genoemde aandachtspunten voor het voorkeursalternatief als aanvulling op de nu uitgewerkte inpassingsvarianten van de ontwerpboeken 3.0. 



Bij een keuze van een verdiepte ligging bij het Heemskerkalternatief gaat het om een verdiepte ligging vanaf de onderdoorgang bij de Kilzone t/m een verdiepte aansluiting Heemskerk. De fly-over zoals nu in het ontwerp zit wordt dan een fly-under, onder de verdiepte aansluiting (dus niveau -2). Bij het Golfbaanalternatief zou het kunnen gaan om een verdiepte ligging vanaf de Groenedijk t/m een verdiepte aansluiting met de A9. Vervolgens liggen hier ook kansen om het landschap tussen de liniedijken te herstellen. 



Voor de bovenstaande verdiepte liggingen is een kostenindicatie opgesteld (zie bijlage 3). Gelet op de kosten-batenverhouding is bij het Heemskerkalternatief weinig ruimte voor extra investeringen wanneer het uitgangspunten van een kosten-batenverhouding van 1,0 gehandhaafd blijft. Bij het Golfbaanalternatief ligt nog wel ruimte voor een extra investering ten behoeve van een verder inpassing. 



De meerkosten voor een verdiepte ligging en aansluiting zijn als volgt:

· Heemskerkalternatief: € 168 miljoen;

· Golfbaanalternatief: € 125 miljoen.



		Alternatief

		Kosten

		Meerkosten

		Totale kosten



		Nul-plusalternatief

		230 miljoen

		-

		230 miljoen



		Heemskerkalternatief

		468-504 miljoen

		168 miljoen

		636-672 miljoen



		Golfbaanalternatief

		288-324 miljoen

		125 miljoen

		413-449 miljoen







Wanneer de meerkosten bij het Golfbaanalternatief meegerekend worden in de kosten-batenverhouding, blijft deze verhouding positief. Dat betekent dat het Golfbaanalternatief met een verdiepte ligging goedkoper is dan het Heemskerkalternatief zonder verdere inpassingsmaatregelen. 



In het onderzoek naar optimalisatie van de inpassing van het voorkeursalternatief, naar wens van ICOMOS, is er dus sprake van een bandbreedte waarbinnen tegen verschillende kosten verschillende inpassingsresultaten gehaald kunnen worden. 






Bijlage 6 – Quickscan meerkosten verdiepte liggingen



Separaat bijgevoegd:

Notitie Antea aanvullende kosten verdiepte ligging en aansluiting
















Bijlage 7 – Verklarende woordenlijst - afkortingen
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Leefbaarheidsopgave Krommenie/Assendelft i.r.t. Stelling van Amsterdam

Structuur Redeneerlijn









Doel redeneerlijn:

Een notitie van uitgangspunten dat richting UNESCO aangeeft op welke manier naar een oplossing wordt toegewerkt die voldoet aan het behoud van de OUV van het werelderfgoed, de eisen van een goede verkeersdoorstroming en leefbaarheid in het gebied ten noordwesten van Amsterdam. De oplossing voor de instandhouding van het werelderfgoed  worden onderschreven door zowel de provincie Noord-Holland als door het Rijk (I&W, OCW/RCE)



De redeneerlijn dient als basis voor een afspraak tussen OCW en provincie over de instandhouding van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en  een melding naar UNESCO over de omgang met de eerdere ICOMOS adviezen. 



Kern van de lijn is dat instandhouding het uitgangspunt is en dat: 

•	er opgaven zijn op het vlak van stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid;

•	de provincie een zorgvuldig  proces heeft doorlopen om te komen tot oplossingen; 

•	Dat de meest optimale oplossing voor deze complexe opgave een doorsnijding van de stelling is;

•	Dat de provincie zorgt dat de  doorsnijding  een zodanige vormgeving krijgt dat de aantasting  van de OUV zo klein mogelijk is;

•	Dat de provincie zorgt dat  in het gebied nabij de doorsnijding verbeteringen realiseert die de kwaliteit van de OUV versterkt.  





Onderdelen waar je in het bijzonder op in gaat:



- begin met aangeven dat het uitgangspunt van provincie altijd is geweest om de werelderfgoedstatus niet in gevaar te brengen. Er is echter een groot probleem voor leefbaarheid en verkeersafwikkeling dat eveneens om een oplossing vraagt;  

- ga in op de laatste brief ICOMOS en beantwoord deze vragen;

- wat de opgave en de mogelijke oplossingen zijn;

- geef aan waarom geen een van de voorstelde oplossingen alle drie de doelen voor behoud, bereikbaarheid en leefbaarheid kan realiseren en laat die onderzoeken zien, m.n. ook sinds laatste bezoek en brief ICOMOS, wat heeft PNH nog gedaan?  kijk breder;

- ga in op inrichtingsvariant met nauwelijks aantasting als enige reële alternatief. Geef aan waarom hiervoor gekozen is (in VKB = niet nog geen onomkeerbaar besluit), dat gestreefd is naar nauwelijks aantasting OUV, dat het de minste schade oplevert voor OUV bij een doorsnijding en winst door herstel van objecten en structuren in de nabije omgeving;  

-  wat wordt er gedaan aan opruiming verrommeling? benzine station, stallen, etc.











Aangepast voorstel inhoud: 



1. inleiding

(door RCE)



2. de opgave

Hier het probleem neerzetten met enerzijds de behoefte aan de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio. Maar vooral ook in relatie met de wens voor behoud van het kwalitatieve landschap en waarden van het werelderfgoed 

(door RCE)

Beschrijving van zaken als: verstedelijking Noordvleugel en relatie tot woon-werkverkeer/ het waardevolle maar kwetsbare landschap dat gekoesterd wordt (bijv Leidraad Landschap en c.h,/belangrijkste woon-werkgebieden en bestaande infrastructuur  (door PNH).



3. het traject van oplossingen en wegalternatieven naar een voorkeursalternatief

Beschrijving van de planvorming tot nu toe en het brede palet van oplossingen die onderzocht zijn. (= deels  materiaal uit reeds geschreven hoofdstuk 2). Dus de verschillende vooronderzoeken, HIA en plan MER, de betrekking van ICOMOS en vooral het trechteringsproces in brede zin. Dus ook slimmer gebruik infra, verbetering o.v., oplossingen woningbouw, Ladder Verdaas, etc.) naar een voorkeursalternatief. Laten zien dat uit de wijze waarop aan de vooronderzoeken invulling is gegeven het commitment van de provincie blijkt om met de OUV van het werelderfgoed rekening te houden.

(structuur RCE/I&W, tekst door PNH).



4. aanbevelingen ICOMOS 

Hier concreet ingaan op hoe de provincie omgaat (of is omgegaan) met de in het najaar 2017 gedane aanbevelingen door ICOMOS. Laat zien hoe je als provincie je committeert aan maatregelen en richtinggevende adviezen (bijvoorbeeld behoud visuele samenhang) van ICOMOS. 

In dit hoofdstuk vooral de argumentatie voor gemaakte keuzes en hoe je met aanbevelingen wel of niet omgaat. 

(door PNH)



5. uitwerking VKA  

Laat hier zo concreet mogelijk zien met visualisaties en kaartmateriaal hoe het alternatief er uit kan gaan zien, tezamen met de door ICOMOS voorgestelde opschoning van de omgeving. Wat de impact (aantasting en verbetering) op de OUV is. Feitelijk dus de verbeelding van de argumentaties uit het voorgaande hoofdstuk.  

Geeft de voorgestelde landschapsvisie antwoord op deze vragen?   dan deze hier opnemen. Geef ook de (verkeers-)technische uitwerking aan zoals de aansluiting op het Rijkswegennet, zoals boogstralen, doorsnedes, etc.)

 (door PNH)



6. vervolgtraject

Fasering/planning. Hier aangeven wat betekenis is van de te nemen besluiten, o.a. VKA en PIP Wanneer is de No/Go? Zeker tbv UNESCO en ICOMOS goed uitleggen dat het VKA nog steeds geen definitief en onomkeerbaar besluit is, maar het alternatief dat op dit moment het meest haalbaar lijkt te zijn. Dat wordt verder uitgewerkt en doorgerekend. 

Hier ook een opmerking maken dat één van de onzekere factoren het geld is; dat de financiering nog niet rond is, evenmin als het benodigde bestuurlijke akkoord.

 (stuk herschrijven door PNH)



Bijlagen
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Van:
Aan:
Onderwerp: programma misie, engelse versie
Datum: maandag 25 september 2017 17:55:00
Bijlagen: program ICOMOS advisory mission English version.docx

Dag ,
Bijgaand het programma van de missie in het Engels.

.
Groet 


Program ICOMOS advisory mission to the Defence Line of Amsterdam: 6 and 7 October 2017. 

 

Participants of the advisory mission:

· Ana Luengo (ICOMOS, 6 and 7 October);

· Elisabeth Post, governor of the province of North-Holland (6 October);

· Johanna Geldhof, governor of the province of North-Holland (6 and 7 October);

· Pieter-Jan Labrijn,projectleader road link A8-A9 at the province of North-Holland (6 and 7 October);

· Nanette van Goor, sitemanager Defence Line of Amsterdam at the province of North-Holland (6 and 7 October);

· Dre van Marrewij, focal point for World Heritage in The Netherlands at the Cultural Heritage Agency  (6 and 7 October);

· Leonard de Wit, head region West at the Cultural Heritage Agency (6 and 7 October);

· Stijn Koolen, landscape architect at landscape architects Bosch/Slabbers (6 October);

· Hans van Helden, landscape architect at the province of North-Holland (6 October afternoon);

· Daan Zandbelt, member of the Board of Government Advisors on fysical environment (6 October afternoon);

· Vincent Evers (member of the projectteam A8-A9 at the province of North-Holland (6 and 7 October).



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Thursday the 5th of October 2017, afternoon/evening:

Mrs. Luengo arrives by train at Schiphol Airport trainstation. She will meet Nanette van Goor at the station who brings mrs. Luengo to her hotel in Haarlem (location: Carlton Square hotel Haarlem, Baan 23 Haarlem.

Evening no program.



Friday the 6 th of October 2017:

09.45 am: mrs. Luengo will be picked up by Nanette van Goor. Together they walk (5 minutes) to the provincial house (main office of the province of North-Holland). Location Dreef 3 Haarlem.



10.00 am: Meet and greet at the provincial house with the members of the mission.



10.15 am: Introduction to the advisory mission and program.



10.30 am-14.00 pm: 

Presentations on the World Heritage Site the Defence Line of Amsterdam and on the project A8-A9 link road, and time for discussions.

13.00 pm: lunch



14.00-17.00  pm: Visit of the location A8/A9 and tour by bus.



18.00 pm: back in Haarlem. Drinks with fingerfood.

Evening no program.

Overnight at the Carlton Square Hotel in Haarlem.



Saturday the 7th of October 2017

10.00-11.30 am: Discussion with 5 stakeholders involved in the proces of the A8-A9 link road.



11.30 am-12.30 pm: wrap-up of the advisory mission.



 12.30 -.14.00 pm: lunch.

14.00 pm: end of the advisory mission.



Late afternoon: a taxi will bring mrs. Luengo to the airport for her flight back to Madrid.



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Programme ICOMOS Advisory Mission English.docx
Datum: dinsdag 26 september 2017 11:12:00
Bijlagen: Programme ICOMOS Advisory Mission English.docx

Dag ,
 
Dank voor het aanpassen.
In rood nog een enkele aanvulling.

 
Ze krijgt sowieso in het Engels informatie over de stakeholders. Dit stuurt  je vanmiddag
toe. 

 
Gr 


Programme of the ICOMOS Advisory Mission to the Defence Line of Amsterdam, 

6 and 7 October 2017 

 



Participants of the advisory mission:

· Ms. Ana Luengo (ICOMOS International; 6 and 7 October);

· Ms. Elisabeth Post, Provincial Executive for Trafic, Transport and Finance, Province of Noord-Holland (6 October);

· Ms. Johanna Geldhof, Provincial Executive for Spatial Planning and Housing, Province of Noord-Holland (6 and 7 October);

· Mr. Pieter-Jan Labrijn, project manager A8-A9  Link Road, Province of Noord-Holland (6 and 7 October);

· Ms. Nanette van Goor, site manager Defence Line of Amsterdam, Province of Noord-Holland (6 and 7 October);

· Mr. Vincent Evers (member of the project team A8-A9 Link Road, Province of Noord-Holland (6 and 7 October);

· Mr. Hans van Helden, landscape architect, Province of Noord-Holland (6 October afternoon);

· Mr. Stijn Koolen, landscape architect, Bosch  Slabbers landscape architects (6 October);



· Mr. Daan Zandbelt, State Advisor for the Environment (6 October afternoon);

· Mr. Dré van Marrewijk, national focal point for World Heritage, Cultural Heritage Agency  of the Netherlands (6 and 7 October);

· Mr. Leonard de Wit, head Region West, Cultural Heritage Agency of the Netherlands (6 and 7 October).



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Thursday, October 5th 2017, afternoon:

Ms. Luengo arrives by train at Schiphol International Airport  train station. She will meet Nanette van Goor at the station, who will accompany Ms. Luengo to her hotel in Haarlem (location: Carlton Square Hotel, Baan 23 Haarlem).

No evening program.



Friday, October 6th 2017:

09.45 : Ms. Luengo will be picked up by Nanette van Goor at the hotel. Together they walk (5 minutes) to the Provincial Government building. Location: Dreef 3, Haarlem.



10.00 : Meet and greet at the Provincial Government building with the participants of the site visit.



10.15 : Welcome and introduction to the Advisory Mission’s programme.



10.30 -13.00 : Three presentations on the World Heritage property of the Defence Line of Amsterdam, the A8-A9 Link Road project and the design studies of road alternatives, followed by clarifying questions and discussion.



13.00 : lunch



14.00-17.00  : Visit of the locations of the proposed A8/A9 Link Road alternatives and tour by bus.



18.00 : back in Haarlem. Drinks with fingerfood.

No evening program.



Overnight at the Carlton Square Hotel in Haarlem.






Saturday the 7th of October 2017

10.00-11.30 : Talks with five stakeholders, representatives of civil society and involved in the process of the A8-A9 Link Road project. Location: Provincial Government Building, Dreef 3, Haarlem.



11.30 -12.30 : Wrap-up of the Advisory Mission: conclusions, remaining questions, further information to be provided, other agreements.



 12.30 -14.00 : lunch



14.00 : End of the Advisory Mission.





Late afternoon: a taxi will bring Ms. Luengo to Schiphol International Airport for her flight back to Madrid.



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: ICOMOS missie
Datum: donderdag 7 september 2017 20:47:00

Dag 

Ik zit hier in een vergadering over A8-A9 met beide gedeputeerden en .
Net even overlegd, uiterlijk 3 november is akkoord voor iedereen hier.

Met vriendelijke groet, 

> Op 7 sep. 2017 om 20:42 heeft > het volgende
geschreven:
>
> Dag ,
> Ik krijg van ICOMOS de vraag of toezending van het missierapport op uiterlijk 3 november akkoord is. 

 Ik hoor graag van
je.
>
> Groet, 
>
> Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: stukken die voorafgaand aan ICOMOS-missie zijn verstuurd openbaar maken voor PS
Datum: vrijdag 24 november 2017 12:52:55

Dag ,
Wij kunnen geen argumenten tegen openbaarmaking bedenken. 

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 24 nov. 2017 om 12:23 heeft -
> het volgende geschreven:

Beste ,
Een aantal statenleden hebben om openbaarmaking gevraagd van alle informatie
die voorafgaand aan (maar ook naar aanleiding van, dus achteraf) de Advisory
Mission naar ICOMOS/UNESCO is gestuurd.
Wij hebben de stukken hier intern die voorafgaand aan missie via de RCE naar
ICOMOS zijn gestuurd.
Dit betreft informatie over de A8-A9, maar ook vrij veel correspondentie over de
Stelling van Amsterdam uit het verleden, zoals State of Conservation Reports,
aanbiedingsbrieven van de PV aan UNESCO e.d.
Veel van deze informatie is al eerder door ons/PNH openbaar gemaakt.
Er zijn echter bij de stukken ook wat (aanbiedings)brieven tussen PV/Rijk en
UNESCO/ICOMOS.
Onze jurist doet nu een juridische check op al deze stukken, of ze openbaar
gemaakt kunnen worden.

Zou het lukken om nog vanmiddag hier een antwoord op te geven? Stukken
moeten namelijk in principe voor 15.00 uur openbaar gemaakt worden ivm
statencommissie vergadering van maandag a.s. (het is een spoedverzoek van PS).
Ik hoor graag van jullie,
Groeten 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.



Memo 

blad 1 van 3 

memonummer 00 versie 2 
datum 17 januari 2018 
aan  Provincie Noord-Holland 
van  Antea Group 
kopie  Antea Group 
project Planstudie en plan-MER tbv voorkeursalternatief A8/A9  
projectnr. 0413605.00 
betreft Indicatie kosten verdiepte ligging ivm Stelling van Amsterdam 

1 Aanleiding 
Een nieuwe verbinding tussen de A8 en A9, zoals voorzien in het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief 
doorkruist de Stelling van Amsterdam. ICOMOS heeft hierover namens UNESCO advies uitgebracht. Dit 
is aanleiding om de kosten te beschouwen van een aanpassing van deze alternatieven, waarbij binnen 
de Stelling van Amsterdam deze alternatieven onder het maaiveld worden gebracht.  

Figuur 1 Ligging van de Stelling van Amsterdam (conform Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) 

2 Aanpak 
Deze studie betreft een indicatie van het verschil in kosten met de alternatieven zoals deze zijn 
opgenomen in het PlanMER Verbinding A8 – A9. Dit is gedaan op basis van expert judgement en 
kentallen. Er zijn geen ontwerpen opgesteld.  De hoeveelheden en kentallen komen voort uit eerder 
gemaakte ramingen, aangevuld met fotomateriaal en door derden en opdrachtgever aangeleverde 
bronnen en uitgangspunten. 

Civieltechnische en constructieve zaken zijn meegenomen, alsmede de impact van de 
buisleidingenstraat, het aanliggende spoor en het huidige overige wegennet. De verdere 
verkeerstechnische consequenties en ruimtelijke inpassing zijn niet in beeld gebracht.  

De ramingen hebben een opbouw gelijk aan de ssk-format. Alle ramingselementen zijn ingevuld. De 
bedragen zijn gepresenteerd inclusief btw. Binnen de scope is de raming derhalve compleet. 



memonummer: 00
betreft: Indicatie kosten verdiepte ligging ivm Stelling van Amsterdam

blad 2 van 3 

3 Beschrijving van de verdiepte varianten 

3.1 Golfbaanalternatief verdiept 

Ten tijde van het MER is globaal een verdiepte aansluiting in het Golfbaanalternatief bekeken. In het 
geval van een verdiepte ligging, is een gedeeltelijke klaverbladoplossing aannemelijk, evenals een 
aanpassing van de oostbaan van de A9 tot de A22. In verband met het ICOMOS advies, is nu ook een 
verdiepte ligging voorzien van de A8-A9 verbinding tot voorbij de Groenedijk over circa 800 meter. Circa 
300 meter ten oosten van de Groenedijk ligt de nieuwe verbinding weer op maaiveld. 

Figuur 2: Indicatie verdiepte aansluiting in Golfbaanalternatief 

De verdiepte ligging is grotendeels ‘in het vrije veld’ te realiseren. Echter om de onderdoorgang onder 
de A9 te realiseren zijn rijbaanversmalling en meerdere weekendafsluitingen aannemelijk. Gedurende 
de bouwperiode (ca 1 jaar) is aannemelijk dat er extra tijdelijke verharding komt voor de tijdelijke A9. 
Deze tijdelijke verharding ligt binnen de Stelling van Amsterdam.   

3.2 Heemskerkalternatief verdiept 

Een verdiepte Heemskerkaansluiting is niet eerder onderzocht, gezien de huidige aansluiting 
ongelijkvloers bovengronds is. Echter, het ICOMOS advies impliceert dat de huidige aansluiting niet 
bovengronds in oostelijke richting kan worden verlengd voor de A8- A9 verbinding. De gehele bestaande 
aansluiting is om die reden nu ondergronds voorzien op niveau -1. De voorziene fly-over uit het MER 
komt nu op -2. Andere aansluitingsvormen liggen, gezien de beperkte ruimte vanwege de nabijheid van 
de spoorlijn, niet voor de hand. Verbindingsbogen zouden het spoor meermaals ongelijkvloers moeten 
kruisen. Om de Communicatieweg aan te sluiten wordt deze vanaf de rotonde aangepast, evenals de 
tussenliggende buisleidingstraat. Ten oosten van de A9 gaat de A8-A9 verbinding onder maaiveld in een 
open bak van circa 1,5 kilometer tot voorbij de Kilzone. In feite sluit deze hiermee aan op het oostelijk 
deel van de tunnel onder de Kilzone, zoals voorzien in het MER. De aanpassingen aan de A9 zijn 
vergelijkbaar gesteld met de aanpassingen zoals voorzien in het MER. 

Open tunnelbak tot 
voorbij de Groenendijk 



memonummer: 00
betreft: Indicatie kosten verdiepte ligging ivm Stelling van Amsterdam
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Figuur 3 Indicatie ontwerp Heemskerkalternatief. De aansluiting op -1 (paars) de verbindingsboog op 02 (rood) 

Deze aansluiting met omkering van de huidige verhoogde ligging in een verdiepte ligging is complex. 
Ook indien de nieuwe aansluiting ten zuiden naast de bestaande komt (op de Trompet) is dit vanwege 
het nabijgelegen spoor, de buisleidingstraat en de aanpassing van de Communicatieweg het geval. 
Aannemelijk is dat in de bouwfase Heemskerk (zeker één jaar) niet aangesloten kan blijven. Om de 
onderdoorgangen onder de A9 te realiseren zijn rijbaanversmalling en meerdere weekendafsluitingen 
aannemelijk. Gedurende de bouwperiode (meer dan 1 jaar) is aannemelijk dat er extra tijdelijke 
verharding komt voor de tijdelijke A9. Deze tijdelijke verharding ligt binnen de Stelling van Amsterdam.  
Daarnaast kan tunnelveiligheid gevolgen hebben voor de ontwerpopgave en kosten voor de ‘fly-under’ 
op niveau -2.  

4 Resultaat 
De meerkosten van een verdiepte ligging binnen de Stelling van Amsterdam betreffen ten opzichte van 
de raming zoals opgenomen in het planMER: 

• Golfbaanalternatief: Ca. € 151 mln, incl btw. (€ 125 mln excl. btw) 

• Heemskerkalternatief Ca. € 202 mln, incl btw. (€ 168 mln excl. btw) 
De totale kosten voor de beide alternatieven zijn opgenomen in tabel 1. Omdat voor de 
verzorgingsplaats op de A9 meerdere mogelijkheden zijn, is een bandbreedte opgenomen, conform het 
planMER. 

Tabel 1: Totale kosten van de alternatieven in miljoen euro, inclusief verdiepte ligging A9-aansluiting, excl. btw. 

Voorzien (conform MER) 
(excl btw) 

Indicatie meerkosten 
verdiepte aansluiting A9 
(excl. btw) 

Totaal (excl. btw) 

Golfbaanalternatief € 288 - 324 € 125 € 413 - 449 
Heemskerkalternatief € 468 - 504 € 168 € 636 - 672 

Hierbij wordt opgemerkt dat rekening is gehouden met 15% nader te detailleren kosten. De ervaring 
leert dat de niet beschouwde ontwerpzaken veelal een kostenverhogend effect op de voorliggende 
ramingen hebben. Te denken is aan nadere kosten voor de landschappelijke inpassing binnen de Stelling 
van Amsterdam, grootschalige maatregelen in de realisatiefase om Heemskerk bereikbaar te houden, 
detailontwatering en grondwater, nadere eisen aan het ontwerp inzake rij- en stopzicht en verkeers- en 
tunnelveiligheid, etc. 



Memo 

blad 1 van 3 

memonummer 00 versie 2 
datum 17 januari 2018 
aan  Provincie Noord-Holland 
van  Antea Group 
kopie  Antea Group 
project Planstudie en plan-MER tbv voorkeursalternatief A8/A9  
projectnr. 0413605.00 
betreft Indicatie kosten verdiepte ligging ivm Stelling van Amsterdam 

1 Aanleiding 
Een nieuwe verbinding tussen de A8 en A9, zoals voorzien in het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief 
doorkruist de Stelling van Amsterdam. ICOMOS heeft hierover namens UNESCO advies uitgebracht. Dit 
is aanleiding om de kosten te beschouwen van een aanpassing van deze alternatieven, waarbij binnen 
de Stelling van Amsterdam deze alternatieven onder het maaiveld worden gebracht.  

Figuur 1 Ligging van de Stelling van Amsterdam (conform Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) 

2 Aanpak 
Deze studie betreft een indicatie van het verschil in kosten met de alternatieven zoals deze zijn 
opgenomen in het PlanMER Verbinding A8 – A9. Dit is gedaan op basis van expert judgement en 
kentallen. Er zijn geen ontwerpen opgesteld.  De hoeveelheden en kentallen komen voort uit eerder 
gemaakte ramingen, aangevuld met fotomateriaal en door derden en opdrachtgever aangeleverde 
bronnen en uitgangspunten. 

Civieltechnische en constructieve zaken zijn meegenomen, alsmede de impact van de 
buisleidingenstraat, het aanliggende spoor en het huidige overige wegennet. De verdere 
verkeerstechnische consequenties en ruimtelijke inpassing zijn niet in beeld gebracht.  

De ramingen hebben een opbouw gelijk aan de ssk-format. Alle ramingselementen zijn ingevuld. De 
bedragen zijn gepresenteerd inclusief btw. Binnen de scope is de raming derhalve compleet. 
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3 Beschrijving van de verdiepte varianten 

3.1 Golfbaanalternatief verdiept 

Ten tijde van het MER is globaal een verdiepte aansluiting in het Golfbaanalternatief bekeken. In het 
geval van een verdiepte ligging, is een gedeeltelijke klaverbladoplossing aannemelijk, evenals een 
aanpassing van de oostbaan van de A9 tot de A22. In verband met het ICOMOS advies, is nu ook een 
verdiepte ligging voorzien van de A8-A9 verbinding tot voorbij de Groenedijk over circa 800 meter. Circa 
300 meter ten oosten van de Groenedijk ligt de nieuwe verbinding weer op maaiveld. 

Figuur 2: Indicatie verdiepte aansluiting in Golfbaanalternatief 

De verdiepte ligging is grotendeels ‘in het vrije veld’ te realiseren. Echter om de onderdoorgang onder 
de A9 te realiseren zijn rijbaanversmalling en meerdere weekendafsluitingen aannemelijk. Gedurende 
de bouwperiode (ca 1 jaar) is aannemelijk dat er extra tijdelijke verharding komt voor de tijdelijke A9. 
Deze tijdelijke verharding ligt binnen de Stelling van Amsterdam.   

3.2 Heemskerkalternatief verdiept 

Een verdiepte Heemskerkaansluiting is niet eerder onderzocht, gezien de huidige aansluiting 
ongelijkvloers bovengronds is. Echter, het ICOMOS advies impliceert dat de huidige aansluiting niet 
bovengronds in oostelijke richting kan worden verlengd voor de A8- A9 verbinding. De gehele bestaande 
aansluiting is om die reden nu ondergronds voorzien op niveau -1. De voorziene fly-over uit het MER 
komt nu op -2. Andere aansluitingsvormen liggen, gezien de beperkte ruimte vanwege de nabijheid van 
de spoorlijn, niet voor de hand. Verbindingsbogen zouden het spoor meermaals ongelijkvloers moeten 
kruisen. Om de Communicatieweg aan te sluiten wordt deze vanaf de rotonde aangepast, evenals de 
tussenliggende buisleidingstraat. Ten oosten van de A9 gaat de A8-A9 verbinding onder maaiveld in een 
open bak van circa 1,5 kilometer tot voorbij de Kilzone. In feite sluit deze hiermee aan op het oostelijk 
deel van de tunnel onder de Kilzone, zoals voorzien in het MER. De aanpassingen aan de A9 zijn 
vergelijkbaar gesteld met de aanpassingen zoals voorzien in het MER. 

Open tunnelbak tot 
voorbij de Groenendijk 
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Figuur 3 Indicatie ontwerp Heemskerkalternatief. De aansluiting op -1 (paars) de verbindingsboog op 02 (rood) 

Deze aansluiting met omkering van de huidige verhoogde ligging in een verdiepte ligging is complex. 
Ook indien de nieuwe aansluiting ten zuiden naast de bestaande komt (op de Trompet) is dit vanwege 
het nabijgelegen spoor, de buisleidingstraat en de aanpassing van de Communicatieweg het geval. 
Aannemelijk is dat in de bouwfase Heemskerk (zeker één jaar) niet aangesloten kan blijven. Om de 
onderdoorgangen onder de A9 te realiseren zijn rijbaanversmalling en meerdere weekendafsluitingen 
aannemelijk. Gedurende de bouwperiode (meer dan 1 jaar) is aannemelijk dat er extra tijdelijke 
verharding komt voor de tijdelijke A9. Deze tijdelijke verharding ligt binnen de Stelling van Amsterdam.  
Daarnaast kan tunnelveiligheid gevolgen hebben voor de ontwerpopgave en kosten voor de ‘fly-under’ 
op niveau -2.  

4 Resultaat 
De meerkosten van een verdiepte ligging binnen de Stelling van Amsterdam betreffen ten opzichte van 
de raming zoals opgenomen in het planMER: 

• Golfbaanalternatief: Ca. € 151 mln, incl btw. (€ 125 mln excl. btw) 

• Heemskerkalternatief Ca. € 202 mln, incl btw. (€ 168 mln excl. btw) 
De totale kosten voor de beide alternatieven zijn opgenomen in tabel 1. Omdat voor de 
verzorgingsplaats op de A9 meerdere mogelijkheden zijn, is een bandbreedte opgenomen, conform het 
planMER. 

Tabel 1: Totale kosten van de alternatieven in miljoen euro, inclusief verdiepte ligging A9-aansluiting, excl. btw. 

Voorzien (conform MER) 
(excl btw) 

Indicatie meerkosten 
verdiepte aansluiting A9 
(excl. btw) 

Totaal (excl. btw) 

Golfbaanalternatief € 288 - 324 € 125 € 413 - 449 
Heemskerkalternatief € 468 - 504 € 168 € 636 - 672 

Hierbij wordt opgemerkt dat rekening is gehouden met 15% nader te detailleren kosten. De ervaring 
leert dat de niet beschouwde ontwerpzaken veelal een kostenverhogend effect op de voorliggende 
ramingen hebben. Te denken is aan nadere kosten voor de landschappelijke inpassing binnen de Stelling 
van Amsterdam, grootschalige maatregelen in de realisatiefase om Heemskerk bereikbaar te houden, 
detailontwatering en grondwater, nadere eisen aan het ontwerp inzake rij- en stopzicht en verkeers- en 
tunnelveiligheid, etc. 
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project Planstudie en plan-MER tbv voorkeursalternatief A8/A9  
projectnr. 0413605.00 
betreft Indicatie kosten verdiepte ligging ivm Stelling van Amsterdam 

1 Aanleiding 
Een nieuwe verbinding tussen de A8 en A9, zoals voorzien in het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief 
doorkruist de Stelling van Amsterdam. ICOMOS heeft hierover namens UNESCO advies uitgebracht. Dit 
is aanleiding om de kosten te beschouwen van een aanpassing van deze alternatieven, waarbij binnen 
de Stelling van Amsterdam deze alternatieven onder het maaiveld worden gebracht.  

Figuur 1 Ligging van de Stelling van Amsterdam (conform Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) 

2 Aanpak 
Deze studie betreft een indicatie van het verschil in kosten met de alternatieven zoals deze zijn 
opgenomen in het PlanMER Verbinding A8 – A9. Dit is gedaan op basis van expert judgement en 
kentallen. Er zijn geen ontwerpen opgesteld.  De hoeveelheden en kentallen komen voort uit eerder 
gemaakte ramingen, aangevuld met fotomateriaal en door derden en opdrachtgever aangeleverde 
bronnen en uitgangspunten. 

Civieltechnische en constructieve zaken zijn meegenomen, alsmede de impact van de 
buisleidingenstraat, het aanliggende spoor en het huidige overige wegennet. De verdere 
verkeerstechnische consequenties en ruimtelijke inpassing zijn niet in beeld gebracht.  

De ramingen hebben een opbouw gelijk aan de ssk-format. Alle ramingselementen zijn ingevuld. De 
bedragen zijn gepresenteerd inclusief btw. Binnen de scope is de raming derhalve compleet. 
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3 Beschrijving van de verdiepte varianten 

3.1 Golfbaanalternatief verdiept 

Ten tijde van het MER is globaal een verdiepte aansluiting in het Golfbaanalternatief bekeken. In het 
geval van een verdiepte ligging, is een gedeeltelijke klaverbladoplossing aannemelijk, evenals een 
aanpassing van de oostbaan van de A9 tot de A22. In verband met het ICOMOS advies, is nu ook een 
verdiepte ligging voorzien van de A8-A9 verbinding tot voorbij de Groenedijk over circa 800 meter. Circa 
300 meter ten oosten van de Groenedijk ligt de nieuwe verbinding weer op maaiveld. 

Figuur 2: Indicatie verdiepte aansluiting in Golfbaanalternatief 

De verdiepte ligging is grotendeels ‘in het vrije veld’ te realiseren. Echter om de onderdoorgang onder 
de A9 te realiseren zijn rijbaanversmalling en meerdere weekendafsluitingen aannemelijk. Gedurende 
de bouwperiode (ca 1 jaar) is aannemelijk dat er extra tijdelijke verharding komt voor de tijdelijke A9. 
Deze tijdelijke verharding ligt binnen de Stelling van Amsterdam.   

3.2 Heemskerkalternatief verdiept 

Een verdiepte Heemskerkaansluiting is niet eerder onderzocht, gezien de huidige aansluiting 
ongelijkvloers bovengronds is. Echter, het ICOMOS advies impliceert dat de huidige aansluiting niet 
bovengronds in oostelijke richting kan worden verlengd voor de A8- A9 verbinding. De gehele bestaande 
aansluiting is om die reden nu ondergronds voorzien op niveau -1. De voorziene fly-over uit het MER 
komt nu op -2. Andere aansluitingsvormen liggen, gezien de beperkte ruimte vanwege de nabijheid van 
de spoorlijn, niet voor de hand. Verbindingsbogen zouden het spoor meermaals ongelijkvloers moeten 
kruisen. Om de Communicatieweg aan te sluiten wordt deze vanaf de rotonde aangepast, evenals de 
tussenliggende buisleidingstraat. Ten oosten van de A9 gaat de A8-A9 verbinding onder maaiveld in een 
open bak van circa 1,5 kilometer tot voorbij de Kilzone. In feite sluit deze hiermee aan op het oostelijk 
deel van de tunnel onder de Kilzone, zoals voorzien in het MER. De aanpassingen aan de A9 zijn 
vergelijkbaar gesteld met de aanpassingen zoals voorzien in het MER. 

Open tunnelbak tot 
voorbij de Groenendijk 
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Figuur 3 Indicatie ontwerp Heemskerkalternatief. De aansluiting op -1 (paars) de verbindingsboog op 02 (rood) 

Deze aansluiting met omkering van de huidige verhoogde ligging in een verdiepte ligging is complex. 
Ook indien de nieuwe aansluiting ten zuiden naast de bestaande komt (op de Trompet) is dit vanwege 
het nabijgelegen spoor, de buisleidingstraat en de aanpassing van de Communicatieweg het geval. 
Aannemelijk is dat in de bouwfase Heemskerk (zeker één jaar) niet aangesloten kan blijven. Om de 
onderdoorgangen onder de A9 te realiseren zijn rijbaanversmalling en meerdere weekendafsluitingen 
aannemelijk. Gedurende de bouwperiode (meer dan 1 jaar) is aannemelijk dat er extra tijdelijke 
verharding komt voor de tijdelijke A9. Deze tijdelijke verharding ligt binnen de Stelling van Amsterdam.  
Daarnaast kan tunnelveiligheid gevolgen hebben voor de ontwerpopgave en kosten voor de ‘fly-under’ 
op niveau -2.  

4 Resultaat 
De meerkosten van een verdiepte ligging binnen de Stelling van Amsterdam betreffen ten opzichte van 
de raming zoals opgenomen in het planMER: 

• Golfbaanalternatief: Ca. € 151 mln, incl btw. (€ 125 mln excl. btw) 

• Heemskerkalternatief Ca. € 202 mln, incl btw. (€ 168 mln excl. btw) 
De totale kosten voor de beide alternatieven zijn opgenomen in tabel 1. Omdat voor de 
verzorgingsplaats op de A9 meerdere mogelijkheden zijn, is een bandbreedte opgenomen, conform het 
planMER. 

Tabel 1: Totale kosten van de alternatieven in miljoen euro, inclusief verdiepte ligging A9-aansluiting, excl. btw. 

Voorzien (conform MER) 
(excl btw) 

Indicatie meerkosten 
verdiepte aansluiting A9 
(excl. btw) 

Totaal (excl. btw) 

Golfbaanalternatief € 288 - 324 € 125 € 413 - 449 
Heemskerkalternatief € 468 - 504 € 168 € 636 - 672 

Hierbij wordt opgemerkt dat rekening is gehouden met 15% nader te detailleren kosten. De ervaring 
leert dat de niet beschouwde ontwerpzaken veelal een kostenverhogend effect op de voorliggende 
ramingen hebben. Te denken is aan nadere kosten voor de landschappelijke inpassing binnen de Stelling 
van Amsterdam, grootschalige maatregelen in de realisatiefase om Heemskerk bereikbaar te houden, 
detailontwatering en grondwater, nadere eisen aan het ontwerp inzake rij- en stopzicht en verkeers- en 
tunnelveiligheid, etc. 
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Bijlagen: image003.jpg

Beste ,
 Zoals afgesproken ons

verzoek ook per mail.
Op 11 juli jl. hebben GS van Noord-Holland de planMER van de verbinding A8-A9 vrijgegeven
voor inspraak. Daarmee is in principe de periode van onderzoek naar een voorkeursalternatief
afgerond. De onderzoeken zijn te vinden op www.verbindingA8-A9.nl . Na 11 juli is de inspraak
gestart die duurde tot 1 oktober jl. In die periode zijn ook adviezen ingewonnen van oa de
commissie m.e.r.
De verbinding A8-A9 raakt het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Daarom is het
adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, een aantal keer in het proces geconsulteerd. Ook ICOMOS
heeft nav de planMER rapporten een advies afgegeven. 

 GS willen op de kortst mogelijk termijn een gesprek hebben met de ministers
van OCW en I&W om deze problematiek te bespreken. Een uitnodigingsbrief hiertoe is in de
maak.
Graag praat ik I&W ook bij over de problematiek waar wij vanuit de Verbinding A8-A9 tegenaan
lopen en over de A8-A9 zelf. 

 . Ik stel voor
dat we dit gesprek op korte termijn gaan voeren. 

Sowieso vindt er op 27/11 om 10.30 uur een gesprek plaats tussen OCW en PNH over het advies
van ICOMOS, bij de RCE in Amersfoort. 

Ik wacht je reactie af,
Groet,

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

http://www.verbindinga8-a9.nl/
http://www.noord-holland.nl/
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Aan  

leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 

 

 

- bijlage(n) 

 

 

 

 

Betreft: vergadering stuurgroep verbinding A8-A9  

dd 4 december 2017  

 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij zend ik de voorgestelde agenda voor de vergadering van uw 

Stuurgroep Verbinding A8-A9 op maandag 4 december a.s. van 14.00 

tot 15.30 uur ten provinciehuize, commissiekamer 1, Dreef 3 in 

Haarlem.  

 

De volgende agenda wordt u voorgesteld:  

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag vergadering stuurgroep 19 juni 2017 

Gevraagd: Het verslag vast te stellen. 

 

3. Zienswijzen van de partners 

Dit agendapunt biedt gelegenheid aan de leden van de 

stuurgroep om hun zienswijze toe te lichten en elkaar daarover 

vragen te stellen.  

 

Gevraagd:  

GS te adviseren de zienswijzen te betrekken bij het vaststellen 

van het voorkeursalternatief / de Nota van Beantwoording. 

 
4. Advies ICOMOS 

Gevraagd:  

1. Kennis te nemen van het advies ICOMOS; 

2. Kennis te nemen van het besluit van GS Noord-Holland en de 

brieven aan de ministers van I&W en OCW. 

 

5. Adviezen cie m.e.r. en ARO 

Gevraagd:  

1. Kennis te nemen van de adviezen van de commissie m.e.r. 

en ARO; 
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2. GS te adviseren deze te betrekken bij het vaststellen van het  

voorkeursalternatief / de Nota van Beantwoording  

 

6. Geluidsonderzoek Broekpolder 

Gevraagd:  

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het 

geluidsonderzoek Broekpolder; 

2. GS te adviseren de uitkomsten van het onderzoek te 

betrekken bij het vaststellen van het voorkeursalternatief. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

NB: De agenda en stukken zijn in concept besproken in het MT 

Verbinding A8-A9 van 28 november jl. en zijn waar nodig daarop 

aangepast.   

 

 

Bijlagen: 

- Brief Heemskerk iz opstelling in BGC, MT, stuurgroep (punt 1); 

- Brief Beverwijk iz verslagen stuurgroep en antwoord GS (punt 1); 

- verslag stuurgroep 19 juni (punt 2); 

- Oplegnotitie Advies ICOMOS (punt 4); 

- Advies ICOMOS; 

- Advies College van Rijksadviseurs tbv missie ICOMOS (punt 4); 

- Brieven GS n.a.v. advies ICOMOS aan PS, OCW en I&W (punt 4); 

- Persbericht;  

- Advies commissie voor de m.e.r (punt 5). 

- Advies ARO (punt 5); 

- Oplegnotitie aanvullend geluidsonderzoek (punt 6) 

- Rapportage Antea aanvullend geluidsonderzoek Broekpolder 

(punt 6) 







Provincie
Noord-Holland

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beverwijk

Postbus 450
1940 AL BEVERWI]K

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

-

-.BEL/MOB

Telefoonnummer

n oord-holland. n

Betreft: verslagen vergaderingen stuurgroep Verbinding A8-A9

Geacht college,

In uw brief van 1 7 oktoberj.l. met zaaknummer Z-1 4-1 7041 verzoekt u
ons de verslagen uit 201 6 en 201 7 van de stuurgroep Verbinding A8-A9
openbaar te maken. U stelt daarin dat de provincie Noord-Holland de
verslagen aan uw raad zou moeten verstrekken, nadat uw college
geheimhouding heeft opgelegd. Dit is niet juist. Indien uw raad het
college van B&W verzoekt tot het openbaar maken van de verslagen, is

dat een aangelegenheid van B&W en niet van ons.

U geeft daarbij ook aan geen geheimhouding te willen opleggen voor

het verstrekken van de verslagen van de stuurgroep. Hierover is in de
stuurgroep Verbinding A8-A9 een gezamenlijke lijn afgesproken. Deze
houdt in om eerst geheimhouding op te leggen op deze verslagen

alvorens deze aan raadsleden te verstrekken.

U bent van mening dat het opleggen van geheimhouding botst met de
door u nagestreefde transparantie van bestuur. Ook wij vinden

transparantie van bestuur van essentieel belang, echter in het geval van

een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse

overheden, is het van belang dat deze vertegenwoordigers vrijelijk

kunnen beraadslagen alvorens hun eigen bestuursorganen te adviseren

over gewenste besluitvorming. Tenslotte kan een stuurgroep

zelfstandig geen besluiten nemen die de overheden direct binden, maar

wordt door de stuurgroep geadviseerd ten behoeve van de

bestuursorganen die uiteindelijk de besluiten nemen. Om die reden

worden verslagen van een stuurgroep ook gezien als documenten die

zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad in de zin van de Wet

openbaarheid van bestuur.

Ten aanzien van uw verzoek om openbaarmaking het volgende.

Het is niet aan ons, maar aan u zelf om de verslagen aan uw raadsleden

beschikbaar te stellen. De gemeente Beverwijk is via uw

Verzenddatum

2? NOV. 201?

Kenmerk

1007143/1012702

Uw kenmerk

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www. noord-holland. n 1

POSTBUS 3007 2001 DA HMRLEM

NH0001



212 1007143/1012702

portefeuillehouder Verkeer en Vervoer vertegenwoordigd in de
stuurgroep Verbinding A8-A9. In die hoedanigheid beschikt de
portefeuillehouder over alle vastgestelde verslagen van vergaderingen
van de stuurgroep Verbinding A8-A9.

Op grond van de Gemeentewet, in samenhang met het belang,
genoemd in artikel 1 0, tweede lid, sub g, van de Wet openbaarheid van
bestuur, kunt u de verslagen van de stuurgroep Verbinding A8-A9
onder geheimhouding verstrekken aan uw raadsleden. Het genoemde
belang bestaat eruit, dat openbaarmaking van deze notulen de interne
beraadslaging binnen de stuurgroep ernstig zou kunnen frustreren. Het
is voor het proces van belang, dat de stuurgroepleden vrijuit met elkaar
over onderwerpen kunnen spreken. Wij laten dit specifieke belang in dit
geval zwaarder wegen dan het algemene belang dat met
openbaarmaking is gemoeid.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pri n cie secretaris

ELM. Bergkamp W. RemkeS

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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