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Betreft: Ondertekening intentieovereenkomst Zaancorridor

Verzenddatum

Geachte heer, mevrouw ,

Kenmerk

Bij deze bied ik u de intentieovereenkomst Zaancorridor aan. Op
respectievelijk 21 oktober, 4 en 11 november en 9 december 2014
hebben de verschillende besturen die betrokken zijn bij de
knooppuntontwikkelingen rond de Zaancorridor besloten tot
ondertekening van de overeenkomst. Op het congres ‘Maak samen
plaats’ op 12 november heeft u reeds de symbolische handtekening
gezet onder de intentieovereenkomst. De formele handtekening liet nog
even op zich wachten tot ook de besluitvorming in het college van de
gemeente Amsterdam had plaats gevonden. Dat is inmiddels gebeurd
op 9 december 2014. Over deze vaststelling wil ik u het volgende
melden.

Uw kenmerk

Afspraken met de gemeente Amsterdam
De intentieovereenkomst Zaancorridor voorziet naast de inhoudelijke
intenties in een op te richten Stuurgroep Zaancorridor. De gemeente
Amsterdam onderschrijft de inhoudelijke intenties van de
intentieovereenkomst Zaancorridor. Wat betreft de deelname aan de
Stuurgroep Zaancorridor zijn er de volgende overwegingen en
afspraken. Aangezien de gemeente Amsterdam aan acht spoorcorridors
en een spoorring raakt en de wens is de bestuurlijke drukte te
beperken, heeft de gemeente Amsterdam met de provincie NoordHolland nadere afspraken gemaakt over de bestuurlijke aanhaking van
Amsterdam bij de Zaancorridor.
Aanvullend op de Intentieovereenkomst is besloten om via het
bestaande Bestuurlijk Overleg Spoor (BO Spoor) de aanhaking van
Amsterdam bij de Zaancorridor te verzorgen. Dit betekent dat de
gemeente Amsterdam de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland
namens de Stuurgroep Zaancorridor uitnodigt voor dit overleg indien de
Zaancorridor daarvoor aanleiding geeft. Het Bestuurlijk Overleg Spoor
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leent zich hier het beste voor aangezien de wethouders van Verkeer en
Vervoer en Ruimtelijke Ordening van Amsterdam hier al met de
Spoorsector (NS en ProRail) regulier overleggen over spoor en stations
in Amsterdam. De provincie Noord-Holland kan daarmee de verbinding
verzorgen tussen dit overleg en de Stuurgroep Zaancorridor.
Voor de Stuurgroep Zaancorridor is afgesproken dat, wanneer de
agenda daar aanleiding voor geeft, Amsterdam ambtelijk wordt
vertegenwoordigd in de stuurgroep.
Praktisch voorstel formele ondertekening
Om ook de formele handtekening te kunnen zetten stel ik een
praktische werkwijze voor. Met deze brief wil ik aankondigen dat het te
ondertekenen exemplaar aan u wordt voorgelegd en marge van de
bijeenkomst van de Bond Nederlandse architecten over de
boekpresentatie van de Zaancorridor op 22 januari 2015. Deze vindt
plaats in het Huis van Hilde te Castricum vanaf 16 uur. Indien u bij deze
bijeenkomst aanwezig bent, zal worden gevraagd een handtekening te
zetten. De bestuurders die niet aanwezig zullen zijn op deze
bijeenkomst, worden na 22 januari persoonlijk benaderd voor het
zetten van de handtekening. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Gedeputeerde de heer drs. T.P.J. Talsma
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