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Betreft

Reactie OCW op landschapsplan verbinding A8-A9 in werelderfgoed

Geacht College,
Met deze brief wil ik u informeren over mijn reactie op het door u opgestelde
landschapsplan A8-A9. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed legde in
november 2021 al zijn advies aan u voor. Provinciale Staten stelden op 31 januari
het landschapsplan en het voorkeursalternatief voor de verbinding A8-A9 vast.
Deze opeenvolging is conform de afspraken die mijn voorganger met de provincie
Noord-Holland maakte in het bestuurlijk overleg van 25 april 2018.
Ik wil u complimenteren met de door u ontwikkelde aanpak voor het
landschapsplan en het resultaat dat nu voorligt. De probleemstelling van dit
landschapsplan is complex. In het gebied tussen de snelwegen A8 en A9 is er
sprake van urgente leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen en van de
opgave voor de instandhouding van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse
Waterlinies.
De voorgestelde oplossing sluit aan op de kaders die we overeenkwamen in het
bestuurlijk overleg van 2018. In uw landschapsplan laat u zien dat het mogelijk is
om de wegdoorsnijding zorgvuldig in te passen waardoor de aantasting van de
uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed beperkt blijft. De
herstelmaatregelen voor het werelderfgoed maken de kenmerken van dit deel van
Hollandse Waterlinies duidelijker beleefbaar en herkenbaar. De combinatie van
wegdoorsnijding met de volledige uitvoering van het pakket van
herstelmaatregelen, resulteert in een positieve balans.
Met het voorgestelde landschapsplan stem ik in. De harde voorwaarde is dat de
aanleg van de wegverbinding alleen mogelijk is bij een integrale uitvoering van
alle herstelmaatregelen uit het landschapsplan. De zorgvuldige en kwalitatieve
goede inpassing van de wegverbinding én het totaalpakket aan
herstelmaatregelen zijn dus aan elkaar verbonden.
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Onder deze voorwaarde zal ik het UNESCO Werelderfgoedcentrum te Parijs in juni
informeren over het landschapsplan en het voorkeursalternatief van de provincie
Noord-Holland voor het wegtracé. Richting UNESCO zal ik aangeven dat in dit
werelderfgoedgebied een zorgvuldig proces is doorlopen en er sprake is van een
gedegen onderbouwing van de werelderfgoed-, bereikbaarheids- en
leefbaarheidsbelangen en de synergie tussen deze opgaven.
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Met vriendelijke groet,
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gunay Uslu
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