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VERWORPEN

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

Beëindigen infrastructureel project ‘Aansluiting A8-A9’
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 ‘Aansluiting A8-A9’ is opgenomen onder projectnummer N203-01;
er thans wordt gewerkt aan de uitwerking van een landschapsplan, om inpassing van de
verbindingsweg A8-A9 mogelijk te maken zonder de erfgoedstatus van de Stelling van
Amsterdam (onderdeel van de Hollandse Waterlinies) in gevaar te brengen;
een grote meerderheid het van belang vindt dat de Stelling haar erfgoedstatus behoudt;
het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, in haar op 9 augustus 2021 verschenen
rapport aangeeft dat er serieuzer en met meer inzet werk moet worden gemaakt van
maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken;
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;
er in de nabije toekomst veel minder financiële middelen beschikbaar zullen zijn voor
infrastructurele projecten in onze provincie.

Overwegende dat:
-

het aanleggen van de ‘Aansluiting A8-A9’ in strijd is met de aanbevelingen van het IPCC om nu
snel te streven naar minder CO2-uitstoot, ook in onze provincie;
er gezien de uitspraken van het PBL veel minder noodzaak is en zal zijn om nieuwe
autosnelwegen aan te leggen;
er in de nabije toekomst beter financieel voorrang kan worden gegeven aan projecten die zijn
gebaseerd op (groot) onderhoud en verduurzaming van infrastructurele kapitaalgoederen;
het Landschapsplan ook kan worden gebruikt om de huidige, bestaande situatie in het
plangebied te versterken, ook met het oog op de toekomst.

Besluit het college van GS op te roepen:
-

het (voorbereidende) werk aan infrastructureel project ‘Aansluiting A8-A9’ 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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