
 

 
Zaanstad, 18 april 2019 

 
t.a.v. Onderhandelteam Coalitievorming Provincie Noord-Holland. 
 
Geachte onderhandelteam,  
 
In uw informatiegesprekken voor de coalitievorming van de Provinciale Staten van Noord-
Holland zal de geplande verbinding tussen de Rijkswegen A8 en A9 ongetwijfeld ter sprake 
komen.  
Door de toename van het verkeer in Noord-Holland is een goede doorstroming van het 
verkeer van oost naar west en visa versa van groot belang voor Zaanstad. Momenteel is de 
gezondheid van duizenden inwoners en scholieren van Krommenie, Assendelft en 
Wormerveer aan onaanvaardbare risico’s blootgesteld door filevorming op de provinciale weg 
N203. 
 
Met deze brief wil een ruime meerderheid van de Gemeenteraad van Zaanstad het belang 
van de aanleg van de verbinding A8-A9 onder uw aandacht brengen. Deze wens is in de 
diverse verkiezingsprogramma’s van de partijen onder anderen als volgt verwoord: 
 

o ….wil zich inzetten voor de verbetering van de doorstroming A7/A8 en A8/A9. 
Voor wat betreft de doortrekking van de A8/A9 is Zaanstad tegen de 
‘zogenaamde’ nul-plus variant door Krommenie;  

o ….wil gerichte vernieuwing infrastructuur (start op korte termijn): Aanleggen van 
een van de gestrekte verbindingen A8-A9 (Golfbaan- of Heemskerkvariant), 
inclusief de afwaardering van de N203 en N246;  

o …. is voorstander van de aanleg van de verbinding A8-A9. Het belang van een 
goede verbinding dient echter te worden afgewogen tussen landschap en natuur, 
erfgoed, en de gezondheid van omwonenden;  

o …. staat voor het verbinden van de A8 met de A9 zodat de doorstroming en de 
leefbaarheid voor nu en de toekomst; 

o …. wil de A8-A9 zo spoedig mogelijk realiseren. Het ontbreken van een goede 
oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en 
N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast zoals 
sluipverkeer, geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit;  

o …. is geen tegenstander van een aansluiting van de A8 op de A9 en spreken ons 
uit voor de zogenaamde Heemskerk-variant. Het vergroot de doorstroming van 
het verkeer en de bereikbaarheid van Zaanstad Noord; 

o De A8 moet doorgetrokken worden naar de A9 om Krommenie, Assendelft en 
Wormerveer van sluipverkeer te ontlasten. Wij hebben er bij de provincie op 
aangedrongen dat de zogenaamde “nul-plusvariant” door Krommenie en 
Wormerveer onacceptabel is.  

 
Deze partijen vertegenwoordigen een ruime meerderheid van 27 van de 39 zetels in de 
Gemeenteraad van Zaanstad. 
 
Wij wensen u veel succes met de informatie- en onderhandelingsgesprekken en vertrouwen 
er op dat u de uitdrukkelijke wens van Zaanstad voor de verbinding A8-A9 hierin meeneemt.  
 
Met vriendelijke groet namens de fracties van de Gemeenteraad van Zaanstad, 
 
Tjeerd Rienstra  VVD 
Harrie van der Laan Partij voor Ouderen en Veiligheid 
René Tuijn  PvdA 
Jan de Vries  D66 
Peter van Haasen PVV 
Jos Kerkhoven  Democratisch Zaanstad 
Marc Wit  CDA 
Sebnem Pancar DENK 
 


