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VERWORPEN

motie vreemd aan de orde van de dag
vergadering Provinciale Staten – 13 september 2021

Beëindigen infrastructureel project ‘Afslag A9-Heiloo’
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
-

-

-

-

-

in het iMPI 2021-2028 – door PS vastgesteld in haar vergadering van 16 november 2020 - het
project ‘Afslag A9-Heiloo is opgenomen onder projectnummer alg-13;
er de afgelopen jaren, in studie-, plan- en realisatiefase van het project telkens gevraagd is om
een kredietverhoging ten behoeve van het project en deze kredietverhoging ook steeds is
toegekend door PS, maar dat met de kredietverhogingen wel een grens is bereikt;
de Raad van State op 1 september jl. het bestemmingsplan Zandzoom Heiloo heeft vernietigd,
en daarmee de kostendrager voor de afslag A9 voor de gemeente Heiloo is weggevallen;
het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, op 9 augustus jl. met een vernietigend
rapport is gekomen inzake de maatregelen die wij, ook als provincie Noord-Holland, moeten
nemen om de gevolgen van de klimaatverandering terug te dringen.
het Planbureau voor de Leefomgeving op 10 september 2021 heeft aangegeven dat er, na de
periode van coronabeperkingen, veel minder sprake zal zijn van files op onze snelwegen;

Overwegende dat:
-

-

het onverantwoord is om de gemeenten in het plangebied verder op te zadelen met de enorme
financiële gevolgen van het project ‘Afslag A9-Heiloo’, zeker nu de kostendrager ‘Zandzoom’ is
weggevallen;
de provincie de steeds beperktere financiële middelen in de nabije toekomst beter kan
reserveren voor (groot) onderhoud en vervanging van infrastructurele kapitaalgoederen;
het schrappen van de afslag kan bijdragen aan de beperking van CO 2-uitstoot;
er door de toename van thuiswerken minder noodzaak zal zijn tot de aanleg van de afslag A9Heiloo, ook als onverhoopt toch ‘Zandzoom’ zal worden gerealiseerd.

Besluit het college van GS op te roepen:
-

het (voorbereidende) werk aan infrastructureel project ‘Afslag A9-Heiloo’ op basis van
de in de overwegingen aangedragen argumenten te beëindigen;
dit project derhalve te schrappen uit het iMPI 2022-2029.
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