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) OCW en regio concluderen dat het proces, zoals dat doorlopen is, zorgvuldig is gedaan.
De regio vindt een wegverbinding tussen de A8 en de A9 van dusdanig groot
maatschappelijk belang, dat de aanleg van deze verbinding noodzakelijk is.
2) OCW en regio concluderen dat gezocht moet worden naar mogelijkheden om te komen
tot een integraal ontwerp. De richtinggevende adviezen van ICOMOS bieden goede
aanknopingspunten voor een dergelijk ontwerp van de wegverbinding waarin de waarden
van het werelderfgoed zo min mogelijk worden aangetast en op een aantal plaatsen
kunnen worden hersteld.
3) Op basis van de beschikbare informatie uit de planMER studie Verbinding A8-A9 en de
ingewonnen adviezen van o.a. ICOMOS, nemen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
voor de zomer 2018 een besluit Voorkeursalternatief.
4) Na het besluit Voorkeursalternatief stelt de provincie een integraal Landschapsplan op ten
behoeve van het integraal ontwerp. Het ministerie van OCW denkt mee in de
opdrachtformulering van het Landschapsplan. Het landschapsplan is gereed in 2019.
5) Dit Landschapsplan neemt het herstel van het landschap van de Stelling van Amsterdam
als uitgangspunt, waarbij de weg zo optimaal mogelijk wordt ingepast en sluit aan op de
richtinggevende adviezen van ICOMOS.
6) De ministeries van OCW en IenW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en
Rijkswaterstaat (RWS) worden nauw betrokken bij het tot stand komen van het
Landschapsplan.
7) Na voltooiing van het Landschapsplan volgt een go/no-go besluit bij zowel de provincie
Noord-Holland als bij de Minister van OCW.
8) Het ministerie van OCW informeert UNESCO over het besluit Voorkeursalternatief en het
gevoerde en nog te komen proces.

