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Betreft: Verbinding A8-A9: Stand van zaken Landschapsplan
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Uw kenmerk

Nieuwe planning
In februari en eind mei van dit jaar bent u per brief geïnformeerd 
(kenmerken 1 1 60469/1 357255 en 1 427994/1 427999) over de stappen 
van het project 'Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding 
A8-A9'. In de brief van eind mei hebben wij o.a. aangegeven dat u het 
Landschapsplan in kwartaal 1 van 2021 zou ontvangen. Dat wordt nu 
kwartaal 4 van 2021. Wij bekijken samen met de partners uit de 
Stuurgroep Verbinding A8-A9 en het consortium of dit proces is te 
versnellen. Hieronder lichten wij de wijzigingen in de planning toe.

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken ten 
aanzien van het 'Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding 
A8-A9' (Landschapsplan).

Stand van zaken
Het Landschapsplan wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland 
en in samenwerking met ministerie van OCW door een consortium van 
drie bureaus (Antea, Kuiper Compagnons en Bosch Slabbers 
landschapsarchitecten) gemaakt. Het kwaliteitsteam, bestaande uit 
erfgoed- en landschapsdeskundigen, geeft over de (tussen)producten 
van het project onafhankelijk advies.

Wij als opdrachtgever, het ministerie van OCW, het consortium en het 
kwaliteitsteam hebben geconcludeerd dat meer onderzoek en daartoe 
extra inzet van werelderfgoedexpertise nodig is. De expertise van het 
consortium op het gebied van erfgoed is gericht op inhoudelijke kennis 
van de Stelling van Amsterdam, waarbij de nadruk ligt op het 
beschrijven van de verschillende onderdelen van de Stelling. Om een 
vertaalslag te maken van de analyses uit fase 1, aan u aangeboden in 
februari 2020, naar uitgangspunten voor ontwerp is methodische 
expertise vanuit het werelderfgoed nodig. Het gaat om het redeneren 
en argumenteren vanuit het werelderfgoed. Wij als opdrachtgever
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hebben het consortium opdracht gegeven zich met deze expertise te 
versterken.

Vanwege de coronamaatregelen vinden de bijeenkomsten tussen het 
consortium en de projectpartners digitaal plaats. Dit heeft in de eerste 
periode van de pandemie geleid tot vertraging en zorgt voor een 
langere doorlooptijd, omdat werk- en ontwerpsessies gelet de RIVM- 
richtlijnen alleen digitaal of opgeknipt in kleinere sessies kunnen 
plaatsvinden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Project verbinding A8-A9
Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere 
bereikbaarheid van de regio Zaanstreek en de regio IJmond. Ook 
verbetert de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft erdoor. Naar de 
mogelijkheden van deze weg doet de provincie Noord-Holland samen 
met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de 
rijksoverheid onderzoek. De weg kruist het UNESCO Werelderfgoed 
Stelling van Amsterdam. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing 
waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de 
nabijgelegen woonwijk Broekpolder. Meer informatie over het project 
staat op de website www.VerbindingA8-A9.nl van de provincie Noord- 
Holland.

De Stuurgroep Verbinding A8-A9 heeft kennis genomen van 
bovenstaande constateringen en de daardoor gewijzigde planning. De 
besluitvorming voor het onderzoek 'Leefbaarheidsmaatregelen N2O3 
Krommenie’ en het aanvullend onderzoek OV / fiets volgt ongewijzigd 
in het eerste kwartaal van 2021. Het opstellen van het Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) is voorzien vanaf medio 2022.


