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Geachte Statenleden,
Uw coalitieakkoord spreekt van een onderzoek naar de landschappelijke
inpassing van een mogelijk verdiepte en/of ondertunnelde "Golfbaanvariant"
van de verbinding A8-A9. Een variant die door GS werd gekozen op basis van
een kosten-baten onderzoek van een zevental varianten. Een afweging, waarbij
de aantasting van het landschap niet in geld is uitgedrukt! In de beleidsstukken
van de provincie wordt openheid; landschap en natuur van groot belang
gevonden, maar…in deze afweging is het kennelijk niets waard. VOOR ONS IS
HET GOUD!
Naast alle inhoudelijke argumenten die wij in onze aan u gerichte brief
aandragen (openheid, cultuurhistorie; landschap; natuur; recreatie) voeg ik nog
een heel pragmatische toe: Het is zonde van al het belastinggeld om door te
gaan op de oude weg. Een bovengrondse variant tast de kernwaarden van het
gebied aan en loopt dood op het ICOMOS-advies en verzet uit de samenleving.
Een verdiepte en/of ondertunnelde variant verstoort de waterhuishouding zeer
met bodemdaling en extra CO2 uitstoot tot gevolg en wordt ook
onaanvaardbaar kostbaar.
Het opwaarderen van bestaande verbindingen en optimaliseren van
fietsverbindingen en openbaar vervoer kan daarentegen zonder ingewikkelde
procedures morgen van start.
Geachte Statenleden, het was de bekende stedenbouwkundige van Eesteren
die in het eerste grote uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1931 met de groene
vingerstructuur kwam. Waterland; Amstelland, het Amsterdamse Bos.
Die vinger- of scheggenstructuur is een grote kwaliteit van de Noordvleugel van
de Randstad. Mee bepalend voor het vestigingsklimaat (dat zou ook de
VNO/NCW moeten aanspreken) en welzijn van de inwoners. Het Oer-IJ gebied
is wezenlijk onderdeel van die structuur. Bij de verdere verstedelijking van
Zaanstad en de Binnenduinrand is het van eminent belang die groene zone in

stand te houden. Verdere versnippering van het weinige dat over is, is moeilijk
terug te draaien. De kip met de gouden eieren kan je maar een keer slachten!!
Besturen is vaak: "schipperen, compromissen sluiten”, maar soms gaat het om
de moed te zeggen: TOT HIER EN NIETVERDER. Die moed wens ik u toe!

