Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007

1

Gedeputeerde Staten

2001 DA HAARLEM

Uw contactpersoon

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

dhr. W.G. Brussaard
BEL/MOB

Telefoonnummer ÷31 235143655

b rus saardw@n oord-holland. ni

INGEKOMEN

—

6 FEB. 2079
13

Verzenddatum
Betreft: Plan van Aanpak Landschapspian Stelling van Amsterdam
Verbinding A8-A9

/

—

6 FEB 2019

Ken merk
1160469/1160479

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u het Plan van Aanpak
Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 toe. Wij
hebben dit Plan van Aanpak vastgesteld in onze vergadering van 5
februari 201 9 met besluitnummer 11 60469/11 60479.

Uw kenmerk

Doel
Met onze brief van juni 201 8 met kenmerk 969948/1 092378
informeerden wij u over het opstellen van een Landschapsplan Stelling
van Amsterdam / Verbinding A8-A9 als volgende stap in het project
Verbinding A8-A9. Eerst maken we een analyse van het landschap en de
mogelijkheden voor herstel en versterking van de Stelling van
Amsterdam. Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden voor
inpassing van de weg via het tracé van het voorkeursalternatief. De
afgelopen tijd is gewerkt aan het Plan van Aanpak voor de fase van het
Landschapsplan met een doorkijk naar het vervolg.
Het Plan van Aanpak Landschapsplan heeft tot doel om in beeld te
hebben wat de belangrijkste werkstappen zijn zodat:
1. de Provincie Noord-Holland en het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) een bestuurlijk gedragen voorstel hebben
voor herstel, instandhouding en versterking van het landschap van
de Stelling van Amsterdam, met een wegontwerp via het tracé van
het Golfbaanalternatief;
2. de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat een doorkijk hebben
voor een bestuurlijk gedragen, financieel gedekt en juridisch
onomkeerbaar provinciaal inpassingsplan (PIP) dan wel Tracébesluit
(TB), met behoud van de UNESCO werelderfgoedstatus voor de
Stelling van Amsterdam.
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Scope

Het Landschapsplan heeft tot doel om vast te leggen welke
herstelmaatregelen voor de instandhouding en versterking van de
Outstanding Universal Value (OUV) van het UNESCO werelderfgoed
Stelling van Amsterdam mogelijk zijn, waarna een verbindingsweg
tussen de A8 en A9 in dat landschap wordt ingepast via het
voorkeurstracé. Dit resulteert in een haalbaar en acceptabel ontwerp.
Met acceptabel wordt bedoeld een integraal ontwerp dat de OUV
(uitzonderlijke universele waarde) van de Stelling van Amsterdam zoveel
mogelijk behoudt en versterkt tussen de N203 en het Noordzeekanaal,
met een focus op het gebied dat valt binnen de begrenzing van het
UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Met haalbaar wordt
bedoeld een integraal ontwerp, dat voldoet aan wet- en regelgeving,
waarbij het streven is het Landschapsplan in te passen in de fase van
het PIP/TE.
De fase van het Landschapsplan sluit af met het go/no-go-moment.
Zowel Provinciale Staten van Noord-Holland als de minister van OCW
dienen een ‘go’ te geven op basis van het Landschapsplan voordat de
verdere planuitwerkingfase voor de Verbinding A8-A9 wordt uitgevoerd.
De minister van OCW richt haar advies en besluit op de gevolgen van de
maatregelen en inpassing voor de OUV van het UNESCO werelderfgoed
Stelling van Amsterdam.
Het Landschapsplan dient de beslisinformatie te leveren voor het go/nogo-moment bi] uw Staten en de minister van OCW.
Het ministerie van OCW heeft in oktober 201 8 UNESCO geïnformeerd
over het verdere proces van de A8-A9. Daarbij is aangegeven dat zij na
vaststelling van het Landschapsplan wordt geïnformeerd over hoe de
aanbevelingen van ICOMOS zijn verwerkt in het plan en over de verdere
planu itwerking.
Producten

De fase van het Landschapsplan leidt tot een aantal producten waarop
de besluitvorming wordt gebaseerd. Het Landschapsplan zelf kent een
eindbeeld met een maatregelenpakket om de OUV van het UNESCO
werelderfgoed de Stelling van Amsterdam in stand te houden, te
herstellen en te versterken en een technisch ontwerp van het
Golfbaanalternatief. Het eindbeeld wordt onderbouwd met de
effectonderzoeken naar onder andere geluid, lucht, water, natuur,
landschap, archeologie, klimaatbestendigheid en kosten. De
verantwoording ligt in een rapportage. Verder wordt het eindbeeld
ondersteund met visualisaties van zowel de weg als het landschap (3D
en vogelvlucht). Naast het Landschapsplan is een kostenraming en
Juridische inkadering van het maatregelenpakket nodig om de
besluitvorming rond het go/no-go-moment te faciliteren.
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Mijlpalen
De planning van het Landschapsplan heeft de volgende mijlpalen:

Aanbesteding
Landschapspian
Opstellen
L Landschapsplan
1 Besluitvorming
Landschapsplan

Definitief
besluit

go/no-go-

Aanbesteding

Voorstel GS richting
minister OCW
Advies minister OCW
Vaststelling door GS
Go/no-go door PS
Go/no-go door minister

3 maanden

Q1 2019

6 maanden

Q2-Q3 2019

3 maanden

Q4 2019

1 maand

Q1 2020

Ocw

Mijlpalen Landschapsplan

De planning voorziet in een go-no/go-besluit door uw Staten in uw
vergadering van december 201 9.
Advies Stuurgroep Verbinding A8-A9
Voor de uitvoering van het Landschapsplan wordt de Stuurgroep
Verbinding A8-A9 uitgebreid met een vertegenwoordiger van het
ministerie van OCW. De leden van de Stuurgroep kunnen zich vinden in
de voorgestelde aanpak. De gemeente Heemskerk heeft zich bestuurlijk
niet uitgesproken. Zij hebben een voorkeur voor het
Heemskerkalternatief en wensen bestuurlijk niet mee te werken aan de
verdere uitwerking van het Goifbaanalternatief.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pfvinciesecretaris

BergkamP

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
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