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Betreft: Verbinding A8-A9: wijzigingsovereenkomst planstudiefase
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MAART 2078

Kenmerk

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. een wijzigingsovereenkomst planstudiefase fase 1, begroting en
marktbenadering ten behoeve van de Verbinding A8-A9 over de
looptijd aan te gaan met de Vervoerregio Amsterdam en de
gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest;
2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen eventuele
redactionele wijzigingen aan te brengen;
3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief.
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Uw kenmerk

Inleiding
In januari 2014 zijnde partijen provincie Noord-Holland, Vervoerregio
Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Heemskerk
en Uitgeest, een samenwerkingsovereenkomst (50K) Verbinding A8-A9
aangegaan met als doel het opstellen van een planstudie, het komen tot
een sluitende begroting, het bepalen van een voorkeur voor de wijze
van marktbenadering en het voorbereiden van bestuurlijke
besluitvorming, zodanig dat daarna kan worden overgegaan naar de
plan uitwerking sfase.
Wijzigingsovereenkomst looptijd.
In artikel 9 van de 50K is het einde van de looptijd bepaald. De
overeenkomst eindigt op de datum waarop de besluitvorming over de
planstudie fase 1 is afgerond, er een sluitende begroting voor het
project is vastgesteld en een voorkeur is bepaald voor de wijze van
marktbenadering, doch uiterlijk op 1 juli 201 8.
De einddatum is destijds opgenomen om te voorkomen dat de
overeenkomst eeuwig doorloopt.
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De planning voorzag in een keuze voor een voorkeursalternatief in
december 201 7. Naar aanleiding van het advies van ICOMOS over de
relatie tussen de Verbinding A8-A9 en het UNESCO werelderfgoed
Stelling van Amsterdam hebben wij besloten eerst overleg te voeren met
de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over het door ICOMOS uitgebrachte advies. Het overleg
moet nog plaatsvinden. Wij zullen u informeren over de uitkomsten van
het overleg. Op dit moment moet rekening worden gehouden met het
feit dat de in de 50K genoemde einddatum van 1juli mogelijk niet
wordt gehaald. Met de voorliggende wijzigingsovereenkomst (WOK)
wordt de looptijd verlengd naar 31 december 201 9. Met het verlengen
van de overeenkomst wordt tevens kenbaar gemaakt dat het doel nog
steeds overeind staat.
Volgens de WOK komt artikel 9, lid 1, als volgt te luiden:
De Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag volgend
op die waarop deze door Partijen is ondertekend en eindigt op de
datum waarop de besluitvorming over de planstudie fase 1 is afgerond,
er een sluitende begroting voor het project is vastgesteld en een
voorkeur is bepaald voor de wijze van marktbenadering, doch uiterlijk
op 31 december 2019.

Besluitvorming
De wijzigingsovereenkomst is via de leden van de Stuurgroep
Verbinding A8-A9 parallel voorgelegd aan de andere partijen. Na
besluitvorming in ons college, de colleges van burgemeester en
wethouders van Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en
het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam zal de
wijzigingsovereenkomst namens de provincie Noord-Holland door de
portefeuillehouder Mobiliteit worden ondertekend.

Hoogachtend,

proyfiesecretaris

RiJ. Bergkamp
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