Van: Janneke Kocx <J.Kocx@landschapnoordholland.nl>
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 17:41
Aan: Mariëtte van Boheemen <boheemenm@noord-holland.nl>
Onderwerp: bericht voor commissieleden M&B - A8-A9
Geachte mevrouw Van Boheemen,
Hierbij stuur ik u onderstaand bericht namens mijn collega Ilse Miedema. Bent u in de gelegenheid dit bericht
door te sturen naar de leden van de commissie Mobiliteit & Bereikbaarheid?
Bij voorbaat onze dank hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Janneke Kocx
Directiesecretaresse
088-0064430
j.kocx@landschapnoordholland.nl
Schuine Hondsbosschelaan 45-A, 1851 HN Heiloo
Postbus 222, 1850 AE Heiloo
Samen maken we Noord-Holland mooier!
www.landschapnoordholland.nl

Geacht lid van de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid,
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland stemde vorige maand in met een inpassingsplan voor de
snelweg A8-A9.
Als Groene Combinatie van agrarische ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties vinden wij die
snelweg een ramp voor het unieke landschap, dat de status van UNESCO Werelderfgoed heeft. De beoogde
weg loopt dwars door de Groene Long. Dit waardevol Oer-IJ landschap ligt in sterk verstedelijkt gebied tussen aan de ene kant - Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk en aan de andere kant Zaanstad.
In aanloop naar de commissievergadering op 17 januari over dit onderwerp, delen we graag, namens alle
partners van de Groene Combinatie, ons standpunt tegen de weg en onze alternatieve visie met u.
In een tijd waarin we streven naar duurzame mobiliteitsalternatieven, is een snelweg A8-A9 een achterhaalde
oplossing uit de jaren ’60. Kies juist voor alternatieve en meer eigentijdse oplossingen voor de
mobiliteitsopgave. Waar de gemeenschap, het landschap en de natuur minimale gevolgen van ervaren en
waarmee de leefbaarheid, de openheid en de rust intact blijven en waar kan versterkt worden. Investeer de
vele miljoenen die begroot zijn voor de aanleg van de verbinding A8-A9 niet in 55 ha asfalt, maar in plaats
daarvan in het gebied.
Onderstaande stukken brengen we graag bij u onder de aandacht:

1.

Ons Persbericht tegen het inpassingsplan van GS: Plan van provincie voor snelweg A8-A9 kan richting
prullenbak | Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl)

2.

Onze Gebiedsvisie Groene Long, waarin wij een duurzame toekomst beschrijven om het gebied
economisch sterker, landschappelijk waardevoller en voor mensen veel betekenisvoller te maken èn
alternatieve mobiliteitsoplossingen aandragen: Gebiedsvisie Groene Long 2022_small_0.pdf
(landschapnoordholland.nl)

3.

Onze acties tegen de weg: Geen snelweg A8-A9: behoud de Groene Long | Landschap Noord-Holland
(landschapnoordholland.nl)

4.

Timelapse met Verstedelijkingskaart van het gebied

Ik attendeer u ook graag op het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: Van B naar
anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst (rli.nl)
Hierin adviseert de Raad aan overheden om in regionale oplossingen te investeren waarbij de bestaande
infrastructuur beter en anders wordt gebruikt EN om de ruimte te nemen om eerder genomen
mobiliteitskeuzes te heroverwegen.
Wij zijn graag bereid om ons visie toe te lichten in een persoonlijk gesprek, mocht u daar behoefte aan hebben.
Met vriendelijke groet,
Ilse Miedema
Hoofd Communicatie en Marketing
088-0664477 of 06-51066976
i.miedema@landschapnoordholland.nl
Postbus 222, 1850 AE Heiloo
Samen maken we Noord-Holland mooier!
www.landschapnoordholland.nl
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