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Betreft: Verbinding A8-A9, reactie ICOMOS
Verzenddatum

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:
1. Kennis te nemen van het advies van ICOMOS (binnengekomen 9
november 201 7) naar aanleiding van de Advisory Mission die is
uitgevoerd naar de gevolgen van de wegalternatieven A8-A9 op het
UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam;
2. De ministers van OCW en l&W met bijgaande brief te verzoeken tot
een overleg over de duiding en de gevolgen van het advies voor de A8A9 en andere ruimtelijke projecten in de regio, als ook voor het UNESCO
werelderfgoed Stelling van Amsterdam;
3. PS te informeren over het ICOMOS advies middels bijgaande brief en
daarbij ook het advies mee te sturen van het College van Rijksadviseurs
aangaande de A8-A9 verbinding.
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Uw kenmerk

Inleiding
Naar aanleiding van eerdere adviezen van ICOMOS (adviesorgaan
UNESCO) op de invloed van een mogelijke wegverbinding A8-A9 op het
UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, heeft het Rijk
ICOMOS uitgenodigd voor een overleg en veld bezoek met betrekking
tot de locatie A8-A9/Stelling van Amsterdam.
Deze ICOMOS Advisory Mission heeft plaatsgevonden op 6 en 7 oktober
201 7, in aanwezigheid van twee GS-leden en diverse ambtenaren van
het Rijk en de provincie. Een verslag van deze Advisory Mission is u op
2 novemberjl. (kenmerk 1008279/1 008301) toegezonden.
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Op 9 novemberjl. hebben wij het advies van ICOMOS naar aanleiding
van deze missie ontvangen. Via deze brief willen wij u van het advies,
als ook het advies van het College van Rijksadviseurs, in kennis stellen.
Proces
Op 20 november 201 5 heeft ICOMOS een reactie gegeven op de
Heritage Impact Assessment (HIA) Verbinding A8-A9. In dat advies heeft
ICOMOS aangegeven dat er begrip is voor ruimtelijke ontwikkelingen in
een economisch dynamische regio als Amsterdam. ICOMOS heeft
destijds geen alternatieven uitgesloten. Wel hebben zij een voorkeur
uitgesproken voor een alternatief dat zich buiten de Stelling van
Amsterdam bevindt.

De reactie van ICOMOS van 26 april 201 7 op nadere visualisaties van de
3 resterende wegalternatieven, liet een duidelijke voorkeur voor het Nul
plusalternatief zien. Omdat wij constateren dat het Nul-plusalternatief
geen oplossing is voor het leefbaarheidsprobleem in
Krommenie/Assendelft hebben wij ICOMOS uitgenodigd voor een missie
om het gebied te bekijken. Deze missie heeft plaatsgevonden op 6 en 7
oktoberjl.
In het nu aangeboden advies geeft ICOMOS aan dat zij de ontwerpen,
die nu zijn gemaakt voor de drie alternatieven, niet kan accepteren.
Wij willen op zo kort mogelijke termijn, door tussenkomst van OCW,
met ICOMOS in contact treden om hen verduidelijking te vragen van dit
advies. Daarnaast willen wij zo spoedig mogelijk met de ministers van
OCW en I&W in overleg. De wijze van interpretatie van dit advies als ook
de mogelijke gevolgen daarvan voor andere ruimtelijke ontwikkelingen
in de Amsterdamse regio zijn wat ons betreft onderwerp van gesprek.
Standpunt GS
Wij zijn verrast door dit scherpe advies dat wegalternatieven van de A8A9-verbinding onmogelijk lijkt te maken, zonder repercussie voor de
status van werelderfgoed. Wij willen, voordat wij conclusies trekken uit
dit advies, eerst duidelijkheid hebben over wat wel en niet mogelijk is.
Die duidelijkheid willen wij krijgen door ICOMOS op een aantal zaken
verduidelijking te vragen en daarover vervolgens in gesprek te treden
met de ministers van OCW en l&W. Wij gaan ons naar aanleiding van de
antwoorden van ICOMOS en de gesprekken met OCW en l&W verder
beraden op het dilemma tussen de werelderfgoedstatus van de Stelling
van Amsterdam en het verbeteren van de leefbaarheid en
bereikbaarheid met de aanleg van een A8-A9 verbinding. Ons doel is
onder andere de leefbaarheid te verbeteren in Krommenie en
Assendelft. Met inachtneming van de criteria van ICOMOS, zien wij nu
geen mogelijkheden om tot andere alternatieven of varianten van de
bestaande alternatieven te komen.
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Het ICOMOS-advies wordt momenteel vertaald en zal over ongeveer één
week in het Nederlands beschikbaar komen op de website van de
provincie.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prc\vi nciesecretaris

aM. Bergkamp
2 bijlagen
Advies ICOMOS
Memo College van Rijksadviseurs
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