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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Datum ingekomen vragen : 27 maart 2017  

Datum GS-besluit:   :  

 

Vragen nr. 29 

 

 

 

Vragen van de heer S. van Berkum (Groen Links) over stuurgroep A8 - A9 Stuurgroep 

Verbinding A8-A9 tegen toevoegen tunnelvariant  

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 27 maart 2017 door het lid van Provinciale Staten, de heer S. 

van Berkum (Groen Links), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

INLEIDING VRAGEN 

 

Inleiding 
 
 Vrijdag 24 maart 2017 stuurde Gedeputeerde Staten een persbericht met de mededeling dat 

de stuurgroep A8-A9 unaniem tegen het toevoegen van de tunnelvariant van het Nul-

plusalternatief is aan de Milieu Effectrapportage (MER). 

 Tijdens de vergadering van de commissie Mobiliteit van 13 februari en 2 maart zijn de in de 

MER te onderzoeken varianten voor de A8-A9 door de commissie besproken. Toen was 

duidelijk dat een ruime meerderheid van PS wil dat, naast de voorliggende varianten, de 

tunnelvariant van het Nul-plusalternatief wordt onderzocht. 

 Op 10 maart deelde Gedeputeerde Post per brief Provinciale Staten mee dat zij, de 

commissie gehoord hebbende, voornemens was om de tunnelvariant van het Nul-

plusalternatief toe te voegen aan de MER. 

 Op 10 maart heb ik samen met Dhr. Klein (CU-SGP) mondelinge aangekondigd voor de 

vergadering van Provinciale Staten van 13 maart. Met deze vragen wilden wij GS oproepen 

alsnog de tunnelvariant toe te voegen. Later die dag kwam de brief van GS ‘Verbinding A8-

A9 invulling 0pluslalternatief’ binnen waarop wij besloten de vragen niet te stellen en in PS 

alleen verdere vragen in de commissie Mobiliteit van 20 maart aan te kondigen. 

Tijdens de vergadering van de commissie mobiliteit van 20 maart complimenteerde Mevr. Pels 

(GroenLinks)  namens mij de Gedeputeerde met haar voornemen de tunnelvariant toe te 

voegen. Zij had verdere vragen van technische aard over het detailniveau van de tunnelvariant 
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Dat nu de stuurgroep unaniem heeft besloten de tunnelvariant niet toe te voegen verbaast mij. 

Ik heb daarom de volgende vragen: 

 

 

VRAGEN 

 

Vraag 1: 

Waar ligt de formele wettelijke bevoegdheid om te beslissen over de aan de MER toe te voegen 

varianten bij dergelijke grote infrastructurele projecten? 

 

Vraag 2: 

Welke formele wettelijke  positie neemt de stuurgroep in binnen het bestuurlijk stelsel? 

 

Vraag 3: 

Wie hebben stemrecht in de stuurgroep? 

 

Vraag 4: 

Heeft u zich verzet tegen het besluit van de stuurgroep om de tunnelvariant niet te 

onderzoeken in de MER? 

 

Vraag 5: 

Heeft u de stuurgroep gewezen op het standpunt van Provinciale Staten bij monde van de 

commissie Mobiliteit? 

 

Vraag 6: 

Heeft u de stuurgroep gewezen op het budgetrecht van Provinciale Staten? 

 

Vraag 7: 

Hoe heeft u gestemd? 

 

Vraag 8: 

Waarom heeft u besloten om de Staten niet apart op de hoogte te brengen van het besluit van 

de stuurgroep maar slechts een persbericht uit te brengen? 

 

Ik wil de mogelijkheid hebben om de beantwoording te agenderen in de in de vergadering van 

Provinciale Staten van 10 april 2017. Ik verzoek u daarom uiterlijk donderdag 6 april deze 

vragen te beantwoorden. 

     

      

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden. 

 


