Geac
chte led
den van
n de co
ommiss
sie Mob
biliteit e
en
Finan
nciën,
Op 31 augustus hee
eft u een bez
zoek gebraccht aan de Zaanstreek om daar te ziien hoe de
verbindiing A8 - A9 hier gestaltte kan krijge
en. Graag wiillen wij u op
p de hoogte
e brengen va
an onze
visie op dit project en op deze verbinding.
v
Milieufe
ederatie Noo
ord-Holland komt al 46 jjaar op voorr natuur, milieu, landsch
hap en
duurzaa
amheid. Wij vertegenwoo
v
ordigen dive
erse natuur, milieu en la
andschapsorrganisaties in
nvloed op de
Noord-H
Holland. Een
n twintigtal uit
u de Zaans
streek. Bereikbaarheid heeft
h
grote in
economie en op leeffbaarheid. Maar
M
een weg
g, een verbinding als de
e A8-A9 raa
akt aan aspe
ecten als
gezondh
heid, landsch
happelijke kwaliteit,
k
de unieke veen
nweiden, rus
st en stilte, b
biodiversite
eit –
waarmee het slecht gesteld is in Noord-Ho
olland -, aan
n recreatie en zelfs aan ccultuurhisto
orie van
internationale allure
e.
amheid is ee
en balans tussen belang
gen voor mensen, voor de
d planeet e
en voor de ec
conomie.
Duurzaa
Wij denk
ken dat in he
et zoeken na
aar evenwiccht nieuwe doorsnijding
d
en niet nood
dzakelijk zijjn. Het
wegenne
etwerk is de
e afgelopen decennia vo
oldoende gegroeid en fijjnmazig gew
worden. Nieu
uwe
verbindiingen en doorsnijdingen
n van waard
devol landsc
chap en open
n ruimte zijn
n niet meer van
deze tijd
d. Hieronderr onderbouw
w ik ons stan
ndpunt.

Ondersscheid verk
keer
Volgens de ARKO methodiek van
n TNO zijn iin het verkee
er drie strom
men te onderrscheiden
1

2
3

doorgaand en extern
n verkeer: v
verkeer met herkomst
h
en
n/of bestemm
ming buiten de
Amsterd
damse regio; het gaat du
us zowel om extern verke
eer van en n
naar de
Amsterd
damse regio, als om verk
keer door de
e Amsterdam
mse regio heeen;
regionaa
al verkeer: verkeer over een afstand van ca. 10 tot
t 40 km daat zowel zijn
n
herkoms
st als zijn be
estemming b
binnen de regio heeft;
lokaal ve
erkeer: verke
eer binnen k
kernen of wijken, of kortte-afstandsv
verkeer (< 10
0 km)
tussen naburige
n
kernen of wijke
en.

Deze driie typen verkeer stellen verschillend
de eisen aan
n de weginfra
astructuur:
1

2

3

and en extern
n verkeer be
eweegt zich over relatieff lange afsta nden en bes
staat
Doorgaa
voor een
n relatief gro
oot deel uit z
zakelijk verk
keer en goed
derenverkeerr. Voor
langeafs
standsverkee
er zijn voora
al de robuustheid, snelheid, betrouw
wbaarheid en
n een
rustig ve
erkeersbeeld
d belangrijk.. Veel op- en
n afritten op korte afstan
nd staan hierrmee op
gespann
nen voet. Hett Rijk voelt z
zich verantw
woordelijk vo
oor het doorrgaande verk
keer.
Regionaa
al verkeer viindt plaats o
over kortere afstanden en is zowel q
qua motieven
n als qua
geografische patronen veel diffu
user van aarrd. Het meeste woonwerk
k verkeer va
alt
d
klasse, waardoor d e spitsgevoe
eligheid groo
ot is. Voor reegionaal verrkeer is
binnen deze
doorstr
roming belangrijker dan
n snelheid. Ook
O
is fijnma
azigheid bellangrijk: het
wegenne
et moet goed
d aansluiten op de herk
komsten en bestemmin
ngen in het gebied.
Voor lok
kaal verkeer is vooral een
n zeer fijnm
mazige structtuur van belaang; op loka
aal
niveau gaat
g
ook park
keren een be
elangrijke ro
ol spelen.

met u afpelle
en op welke schaalnivea
aus de verbin
nding A8-A9 effecten he eft.
Laat ik m

Maandag
g 7 september 2015 Verb
binding A8-A
A9

Inspreekteks
I
st Milieufedeeratie Noord
d-Holland

Doorga
aand verke
eer
Levert de A8-A9 een
n bijdrage aa
an de robuusstheid en bettrouwbaarhe
eid van het v
verkeerssystteem die
kelijk is voorr het doorga
aande extern
ne verkeer? Levert
L
deze weg
w een bijd
drage aan de
e
noodzak
doorstro
oming van vrachtwagens
s die vanuit Alkmaar en Den Helder richting Duiitsland en België
rijden?
Het verk
keer dat vanu
uit Den Held
der en de Re gio Alkmaarr naar het zu
uiden moet g
gaat in princ
cipe via
Rijksweg
g 9. Aanpass
singen die het verkeersssysteem robu
uuster en be
etrouwbaard er maken zijn:
‐
‐
‐

D
De Wijkertun
nnel is in 19
996 in gebru
uik genomen om een alte
ernatieve rou
ute te vorme
en voor
d
de Velsertun
nnel .
D
De tweede Coentunnel
C
is in 2013 ge
ereed gekom
men.
D
De Westrand
dweg is in 20
012 geopend
d voor verke
eer.

Ook de rroute naar Duitsland
D
is in
i de afgelop
pen onder handen genom
men om het verkeer een
n
betrouw
wbare route te
t bieden. De
e ontwikkeli ng van de Westfrisiaweg
W
g is de belan
ngrijkste voo
or het
verkeer uit het noorrdelijke Noorrd-Holland. Straks rijdt het verkeer ongehinderd
d over de
dijk richting
g Zwolle en om
o het cong estiegevoelige Amsterda
am heen.
Houtribd
Het effec
ct dat de aan
nleg van de A8 –A9 op h
het doorgaan
nde externe verkeer
v
heefft wordt doo
or het
Rijk in h
het MIRT Ond
derzoek Noo
ordkant Amssterdam (MO
ONA) beschre
even. Het rijk
k concludeert hierin
dat de d
doortrekking
g van de A8-A
A9 geen pos itieve effecten heeft op de reistijden
n van de
doorgaande routes over
o
de snelwegen. Men stelt dat er alleen effecten te verwaachten zijn op
o het
gebied omda
at de herkom
mst en beste mming van het verkeer regionaal vaan aard is. Het
H
middeng
betreft d
dus een regio
onale verbin
nding, waarm
mee een regiionaal belang
g is gediend
d. In het onderzoek
van DHV
V uit 2007 co
oncludeert men
m
dat de a
aanleg van de A8-A9 een verkeer aan
ntrekkende werking
w
heeft. Oo
ok het MONA
A beschrijft dat een toen
name van he
et verkeer via de A8-A9 eeffecten hee
eft op de
Ring A10
0 West. Op de
d ring zal de reistijd ve
ervolgens we
eer toenemen
n.
In Janu
uari 2014 oo
ordeelde de rechter
r
dat het
h besluit v
van de minis
ster om
100 km
m/uur toe te
e staan op de
e Ring A10 West
W
moest w
worden
terugg
gedraaid naa
ar 80 km/u. Uit
U onderzoe
ek bleek dat de luchtkwa
aliteit op
deze snelweg (stik
kstofoxide) drie
d
tot vijf maal
m
slechteer is dan het
rekenm
modellen van
n het Rijk su
uggereert. Het is te verw
wachten dat de
d
ontwik
kkeling van d
de verbindin
ng A8-A9 hett leefbaarheiidsprobleem
m in
Assend
delft – Krom
mmenie verza
acht, maar in
n Oud Koog in Zaanstad en in
Amsterdam West d
de leefbaarheid juist ver
rder onder d
druk zet.

Regionaal verkeer
Zoals uitt het MIRT onderzoek
o
all bleek, is de
e A8-A9 voorral een regio
onale verbind
ding. Versch
hillende
stakehollders in het gebied zijn daarom naa r verwachtin
ng voorstand
der van de d
doortrekking
g van de
A8-A9. A
APPM heeft in
n 2006 een stakeholdera
s
analyse uitg
gevoerd. Hier
rin is af te leezen dat de Kamer
van Koophandel en de Regio IJm
mond nut en noodzaak in
nzien van de
e verbinding
g. In hetzelfd
de
oek meldt Bo
ouwend Nede
erland dat n
nut en noodz
zaak onvoldo
oende zijn aaangetoond. (Dit
onderzo
standpu
unt leidt er bij
b Bouwend Nederland o
overigens nie
et toe niet meer
m
mee te w
en over
willen denke
esteding van
n de verbind
dingsweg.)
de aanbe
Omdat h
het regionaal woon-werk
k verkeer bettreft dat zijn
n weg moet vinden
v
in heet gebied, ve
erbaast
het dan ook niet datt in de klank
kbordgroep d
de zgn. nul-p
plus variant ook toereik
kend kan zijn
n voor
ernemersverreniging IJm
mond (OVIJ) e
en de Kamer van Koopha
andel Alkmaaar (KvK Alkm
maar).
de Onde
Voor reg
gionaal verke
eer geldt immers dat do
oorstroming en fijnmazig
gheid van heet grootste belang
b
zijn. De OVIJ ziet he
et verbeteren
n van de aan
nsluiting en doorstromin
ng op de N24
46 – S150 langs het
eekanaal als plausibel alternatief voo
nale woon-w
werkverkeer. De KvK Alkmaar
Noordze
or het region
ziet een verbetering
g van de onla
angs verbree
edde N244, over
o
de Koge
erpolderbrug
g, via de N246 naar
de woon
n-werk gebieden in Zaanstreek. Het k
komende jaa
ar staat groo
ot onderhoud
d aan deze weg
w
gepland. Van verbre
eding is geen
n sprake. De Kogerpolde
erbrug moet worden ged
dimensioneerd voor
olderbrug ge
erenoveerd m
maar van verbreding
de regionale verkeerrsfunctie. In 2016 wordtt de Kogerpo
sprake. Dat is
i volgens ons een gemiiste kans.
is geen s
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Lokaal verkeer: Leefbaarheiid
De huidiige N203 door Assendelft – Kromme
enie heeft oo
ok een lokale
e functie. Al s de ladder van
Verdaas (een breed geaccepteer
g
de meetsysttematiek voo
or het beoordelen van veervoersproblemen)
s gehanteerd
d, zou de wo
oonwijk Saen
ndelft niet ve
erder worden uitgebreid
d. Immers, de
wijs was
ontsluitiing van dit woongebied
w
kan alleen o
over de N203
3. De realiteit is echter aanders. Er lig
gt zelfs
al een be
estemmingsplan voor de
e uitbreiding
g van de wijk Kreekrijk. De bewonerrs van dit
woongeb
bied persen zich iedere dag over de zelfde route
e als het doo
orgaande verrkeer dat van
nuit
Alkmaarr, IJmuiden en
e de Zaansttreek zowel lokaal als re
egionaal en zelfs
z
in doorrgaand verke
eer dat
zich hou
ud aan de be
ewegwijzerin
ng van de AN
NWB en de TomTom.
T
Ditt zet de leefb
baarheid ste
erk onder
druk. De
e A8-A9 lijkt daarmee vo
ooral een op lossing te biieden voor een
e lokaal prrobleem.
Zeker is dat dat er ie
ets gedaan moet
m
worden
n om de leefbaarheid in Assendelft-K
Krommenie te
ken van de A8-A9.
A
Maar de vraag is o
of het
verbeterren. De oplossing lijkt het doortrekk
leefbaarheidsvraags
stuk het bestte wordt ged
diend met de
eze “alles in één“ verkee rskundige
oplossin
ng. De toegan
ng tot de wijjken is gereg
geld via de N203.
N
De opgave voor dee verbinding
g A8-A9
heeft in de huidige context
c
geen
n doelstellin
ngen om als ontsluitings
o
weg voor dee woonwijk Saendelft
S
en ontwikkelld. Als er op de A8-A9 wél
w aansluitin
ng moet worrden gezochtt om de
– Kreekrrijk te worde
ontsluitiing van Saen
ndelft– Kreek
krijk te verb eteren, dan zouden de oplossingsri
o
chtingen tott een
ander vo
oorkeurssnelheid, wegprrofiel en voo
orkeursroute
e leiden.
Het verm
mengen van ontsluitings
sverkeer, reg
gionaal verkeer en doorg
gaand verkeeer leidt tot
problem
men in het ge
ebied. Immerrs, lokale on
ntsluitingswe
egen zijn gebaat bij een lage snelheid en
voldoende zijwegen
n. De doorgaande wegen zijn juist ge
ebaat bij zo min mogelijjk afslagen die
d het
sbeeld versto
oren. Op de huidige N20
03 wordt al het
h verkeer gemengd en
n gereguleerd
d met
verkeers
stoplichten. Dit leidt tot veel no
oodzakelijke
e opstelstrok
ken, tot een chaotisch
c
veerkeersbeeld
d, tot
n en optrekk
ken en veel fijn stof en g
geluid. De ruimte voor maatregels
m
laangs de weg is
stilstaan
daardoo
or beperkt.
De verke
eerssituatie in Krommen
nie-Assendellft is niet
uniek. D
De maatregells die men op de Graafse
eweg heeft
genomen
n in het Geld
derse dorp Alverna
A
hebb
ben ertoe
geleid dat de leefom
mgevingskwa
aliteit aanzie
enlijk
s voorbeeld werd gestel d door de
verbeterrde en dit als
European Environme
ent Agency. Men heeft h
het
eem opgelostt door het do
leefbaarheidsproble
oorgaande
ysiek te sche iden.
verkeer en het lokale verkeer fy
and verkeer rijdt
r
in een halve
h
meter verdiepte
Doorgaa
goot tus
ssen twee geluidswallen.. Bestemmin
ngsverkeer
rijdt ove
er de ventwe
eg. Daarnaas
st werden er maatregels
genomen
n zoals stil asfalt
a
en hett verlagen va
an de
snelheid
d.
Uit onderzoek blijk
kt dat ook pla
anten en bom
men
e reductie va
an de
positieve effecten hebben op de
es. Door groene omzomiing van de
fijnstof concentratie
emt de leefb
baarheid verd
der toe.
weg, nee
Ge
escheiden verk
keer in Alvern
na

Wanneerr het bestaan
nde wegennetwerk langss het Noordz
zeekanaal en
n de Kogerpo
olderbrug wordt
w
geoptim
maliseerd voo
or het region
nale verkeer,, kan de regiionale en doorgaande fu
unctie op de N203
worden afgewaardee
erd. De N203
3 krijgt dan met name een functie voor lokale o
ontsluiting en kan
maliseerd worrden voor diit doel. Met e
egels om de leefbaarheid
d te verbeteren op
geoptim
extra maatre
het gebied van geluiid, doorstrom
ming en fijn
n stof, is dan
n veel te bere
eiken.
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UNESCO
O
Werelde
erfgoedere
en zijn mon
numenten d
die zo belangrijk zijn voor de
wereldg
gemeensch
hap dat we ze veilig a
aan toekom
mstige gene
eraties wille
en doorgev
ven. Een
nieuwe verbinding
g tussen de
e A8 en de A9 wordt op dit mom
ment in verrschillende
variante
en onderzo
ocht. De Go
olfbaanvariiant, de Hee
emskerkva
ariant en ze
elfs variatie
es op
de doorrgetrokken
n route lang
gs Kreekrij k doorsnijd
den het we
erelderfgoe
ed Stelling van
Amsterrdam. De Sttelling van Amsterdam
m staat op de werelde
erfgoedlijsst vanwege:




D
De ongescho
onden ring van
v
inundatiievelden
D
De vrije schootsvelden van
v
de forte n
D
De forten, dijken, sluize
en en waterw
werken.

Op dit m
moment word
dt vanwege de kosten on
nderzocht welke
w
effecten een weg o
op maaiveldn
niveau
heeft do
oor het werellderfgoed. In
n de praktijk
k betekend dat
d een weg op maaiveld
dniveau in het veen
op een talud wordt aangelegd.
a
Deze
D
talud k
krijgt een hoogte van and
derhalve meeter. Een weg
g door
v
g impact heb
bben op het werelderfgo
w
ed. De impaact is te
de stelling zal naar verwachting
ardigen volg
gens de Provinciale ruim
mtelijke verorrdening indien er een grroot maatsch
happelijk
rechtvaa
belang m
mee is gediend en er gee
en alternatie
even mogelijk zijn. Bedenkt u echterr wel dat ook
k Unesco
een aanttal regels hanteert om te
e bepalen off de werelderrfgoed status behouden blijft bij de ingreep.
Deze reg
gels zullen conflicteren
c
gt problemen met zich mee.
m
en dat breng
In het Duitse Dresde
en is de were
elderfgoed sstatus
en vanwege de komst va
an een brug (foto:
ontnome
de ingep
paste waldschlößchenbrü
ücke) die de
verkeers
ssituatie van
n de stad verrbeterd. Loka
ale
motieven en univers
sele waarden
n stonden da
aar
v
ook op gespannen voet!

Euro
In versch
hillende ond
derzoeken wordt
w
telkenss gekeken na
aar de kosten en de opb rengsten van de
weg. In d
de kosten wordt de inve
estering van de weg mee
egenomen. De
D kosten vo
oor de inpass
sing in
het were
elderfgoed zijn
z
hierin niiet meegeno men. De inp
passingskosten voor de w
weg – waarvan de
financiering nog nie
et rond is – zullen
z
de slu
uitpost zijn.
Evenmin
n worden ris
sico’s ingecalculeerd van
n de inpassin
ng in het vee
enweidegebiied. Immers,, grote
werken iin het slappe veen kome
en altijd voo
or verrassing
gen te staan. Wegen in h
het veen hebb
ben de
neiging weg te zakken wat tot onveilige situ
uaties kan le
eiden. Ze zijn
n duur in on
nderhoud. De
e A4 bij
s bijvoorbeeld al jarenla ng een zorgenkindje.
Roelofarrendsveen is

Omgev
vingswet
Met de O
Omgevingsw
wet vereenvoudigt en bun
ndelt de ove
erheid de reg
gels voor ruiimtelijke pro
ojecten.
Zo word
dt het makke
elijker om ru
uimtelijke prrojecten te sttarten. Door
r in een regio
o samen mett lokale
overheden en belang
genorganisa
aties een sam
menhangend
de visie te on
ntwikkelen o
op de gewen
nste
en de opgave
en op het ge
ebied van ec
conomie, lee
efbaarheid, b
bereikbaarhe
eid,
ontwikkeling kunne
heid in ande
ere beleidsve
elden dan ve
erkeer worde
en opgelost. Voorwaardee is dan wel het
robuusth
ontwikkelen van een
n gezamenlijjke visie me t lokale orga
anisaties. Da
at gaat veel v
verder dan het
h
wde meepratten in de pla
aatselijke uittspanningen
n en het indienen van ee n zienswijze
e.
vertrouw
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Conclusie
Aan de leefbaarheid van Kromm
menie –
elft moet iets
s gedaan worden. De
Assende
doortrek
kking van de
e A8-A9 is ge
een oplossin
ng
voor hett leefbaarheiidsprobleem
m. De
robuusth
heid van hett verkeerssysteem word t
door ma
aatregels op de A9 en de
e A7 aangepa
akt.
Door bes
t verbeteren
n
staande infrrastructuur te
kan het regionale wo
oon-werk verkeer zijn w
weg
nden. Door de
d doorgaan
nde
beter vin
verkeers
sfunctie te scheiden van
n de
ontsluitiingsfunctie kan
k
de doorstroming
worden verbeterd. Door
D
de toeg
gang en
endelft te ve
erbeteren
ontsluitiing van Asse
verbeterrd de doorstroming. Extrra maatregells, waaronde
er groene be
eplanting zij n nodig om
geluidso
overlast en fijn stof verd
der te reduce
eren. De ope
enheid van het
h internatio
onaal erfgoe
ed kan
daardoo
or ongeschon
nden behoud
den blijven.
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