
  

    
 
 
 
 
 
 
Constaterende dat: 

• de Raad van State onlangs uitsprak dat voor de aanlegfase van infrastructuurprojecten de 
bouwvrijstelling niet meer van toepassing is; 

• dit tot gevolg heeft dat ook voor de aanleg van infrastructuur een individuele beoordeling moet 
worden gemaakt van de stikstofgevolgen; 

• diverse projecten uit het iMPI (Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur) wellicht niet of 
wellicht op een veel later tijdstip dan gepland doorgang kunnen vinden; 

• er in elk geval twee infrastructuurprojecten zijn waartegen de bewoners van onze provincie 
zich verzetten; 

• voor de projecten Afslag A9 Heiloo en het project Aanpak Guisweg geen natuurcompensatie 
gevonden is; 

• verwacht wordt dat de beide projecten stranden omdat voor beide projecten de Passende 
Beoordeling een significant negatief effect heeft op Natura 2000. 

 

Overwegende dat: 

• door af te zien van de Afslag A9 Heiloo en de bijdrage van Noord-Holland aan het project 
Aanpak Guisweg veel geld kan worden bespaard; 

• met het afzien van de beide projecten een besparing van ongeveer € 55 miljoen in 
investeringen kan worden gerealiseerd; 

• investeren in natuur in plaats van infrastructuur een positieve bijdrage zal leveren aan de 
natuurkwaliteit; 

• de mens - en daarom ook de Noord-Hollandse mens - niet kan leven als de natuur wordt 
opgeofferd;  

• Noord-Holland, door middel van een investering, een bedrag van € 55 miljoen kan toevoegen 
aan de instandhouding van de natuur. 

 

Besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven: 

• de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de projecten Afslag A9 Heiloo en project 
Aanpak Guisweg te schrappen; 

• het investeringsbedrag van ongeveer € 55 miljoen te investeren in het NNN; 

• te onderzoeken welke andere infrastructurele projecten in Noord-Holland, vanwege de 
uitspraak van de Raad van State inzake de tussenuitspraak Porthos, geen doorgang kunnen 
vinden; 

• deze op een andere wijze te alloceren, zodat deze ten gunste komen van natuurontwikkeling. 
 

 

En gaat over tot de orde van de dag; 

 

SP, 

Remine Alberts 

motie 
vergadering Provinciale Staten – 14 november 2022 
agendapunt 10  – Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55) 
  
“Liever meer natuur dan meer infrastructuur” 


