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Geacht college,
Met deze brief informeer ik u over mijn standpunt met betrekking tot het
Landschapsplan A8A9.
In een bestuurlijk overleg (voorjaar 2018) heeft de toenmalige minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan uw voorgangers toegezegd om onder
voorwaarden medewerking te verlenen aan het verder onderzoeken van een
wegverbinding A8/A9 tussen Zaanstad en Heemskerk. De weg doorsnijdt het
UNESCO werelderfgoed de Stelling van Amsterdam (inmiddels werelderfgoed
Hollandse Waterlinies). Het betreft een zeer complexe opgave waarbij oplossingen
gezocht moeten worden in zowel het verbeteren van de bereikbaarheid en de
leefbaarheid van de woongebieden in de omgeving en de instandhouding van het
werelderfgoed.
Op basis van het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de verbinding
aantoonbaar goed ingepast dient te worden in het kwetsbare landschap om de
Outstanding Universal Value (OUV) van het werelderfgoed in stand te houden en
waarbij de aantastingen en verrommeling in het gebied aangepakt worden.
Daarbij is er voor gekozen om een landschapsplan Stelling van
Amsterdam/Verbinding A8-A9 voor te bereiden met een uitgebreid en
samenhangend pakket aan maatregelen waarin twee ambities worden verenigd:
1. de versterking en het beleefbaar maken van het werelderfgoed,
2. de inpassing van een weg die de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio
ten goede komt.
Na een grondige voorbereiding is het landschapsplan inmiddels gereed. Wij
hebben het landschapsplan beoordeeld waarbij met name gekeken is naar de
vereiste van een zo optimaal mogelijke inpassing van de wegverbinding waarbij
de OUV zo min mogelijk wordt aangetast en waarbij de voorgestelde verbeter- en
herstelmaatregelen leiden tot een zichtbare verbetering en beleefbaarheid van het
werelderfgoed in de directe omgeving van het plangebied.
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Het voorliggende plan verdient de complimenten. Het is een gedegen, uitgebreid
en goed onderbouwd verhaal. De gekozen aanpak kan mogelijk interessant zijn
voor andere toekomstige grote ontwikkelingen in het werelderfgoed.
Een belangrijk gegeven is dat een wegverbinding die het werelderfgoedgebied
doorsnijdt, op zichzelf geen verbetering kan betekenen voor de kernkwaliteiten
van het werelderfgoed. Het risico op aantasting van de openheid van het
landschap (weg, hoger gelegen op- en afritten) en kenmerkende dijk- en
lijnstructuren is groot. Het landschapsplan laat echter zien dat het toch mogelijk
is om de wegdoorsnijding zorgvuldig in te passen waardoor de aantasting van de
OUV beperkt blijft. De aan de aanleg van de wegverbinding gekoppelde
herstelmaatregelen in de directe omgeving van het plangebied leiden tot een
verbetering van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van dit deel van de
Stelling/Hollandse Waterlinies. Door deze maatregelen volledig uit te voeren
ontstaat een positieve balans voor de beleving van dit gedeelte van het
werelderfgoed als gevolg van de ingreep van de wegverbinding.
Ik kan derhalve instemmen met het voorgestelde landschapsplan en ik ben zeker
bereid dit plan (zo nodig) te verdedigen richting UNESCO. Voorwaarde hierbij is
dat de aanleg van de wegverbinding alleen mogelijk is bij een integrale uitvoering
van het landschapsplan, dit houdt in een kwalitatieve inpassing gecombineerd
met het totaalpakket aan herstelmaatregelen.
Bovenstaande vormt een bevestiging van hetgeen door de vertegenwoordiger van
OCW in de Stuurgroep A8A9 van 30 september jl. is aangegeven. Na
besluitvorming over het voorliggende Landschapsplan kan UNESCO en de
adviseur van UNESCO (ICOMOS) hierover worden geïnformeerd via een
zogenoemd State of Conservation Report.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Susan Lammers
algemeen directeur
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