
Schriftelijke vragen GroenLinks en fractie Husslage Aansluiting A9 Heiloo 
 
Geachte college, 
 
Bij de ingekomen stukken van de commissie Algemene Zaken, d.d. 19 mei 2020 is brief D9 
opgenomen met een aangekondigde stijging van de kosten van de nieuwe aansluiting A9 
Heiloo met € 5,7 miljoen. De fracties van GroenLinks en fractie Husslage hebben eveneens 
kennis genomen van de kwartaalrapportage 2019-Q4  van de provincie Noord-Holland  over dit 
project. Beide documenten zijn  als bijlage bijgevoegd en hebben bij ons tot de volgende 
schriftelijke vragen geleid. 

 In de kwartaalrapportage van de Provincie wordt een risico opgevoerd, waarbij 
Rijkswaterstaat met extra eisen komt, zie pag 8. Uit diverse bronnen hebben wij 
vernomen dat RWS inmiddels inderdaad het ontwerp zou willen aanpassen. In brief D9 
is sprake van een overschrijding van het budget met € 5,7 miljoen. Zijn de 
aanpassingen, die RWS vraagt, verwerkt in deze budget-overschrijding? Of komen deze 
hier nog bovenop? 

 Zo ja, kunt u een indicatie geven welke kostenoverschrijding er nog bij zal komen? 
 Klopt het dat er extra grond verworven zal moeten worden ten behoeve van de afslag? 
 Zo ja, betreft dit grond, die de status heeft van NNN-gebied? 
 Zijn er nog aanvullende risico's, die niet vermeld staan in de kwartaalrapportage, maar 

waar het project wel mee te maken zal kunnen krijgen? 

De kosten bij 2019-Q4 bedroegen € 38,3 miljoen. Daar komt nu een overschrijding van € 5,7 
miljoen bij ( ca 15%) . 

 Welk deel zal de gemeente Castricum moeten betalen voor budget-overschrijdingen? 
 Welke mogelijkheden heeft de gemeente Castricum om geen extra betalingen te doen 

bij budget-overschrijdingen? 
 Welk bedrag is de gemeente Castricum in totaal kwijt aan dit project, uitgaande van de 

geplande € 38,3 miljoen, alsmede de budget-overschrijding van € 5,7 miljoen? 

In de afgelopen jaren is het project geconfronteerd met nieuwe inzichten rond stikstof en PFAS. 
Ook zal de economische crisis, volgend op de Corona-crisis zorgen voor wijzigingen in het 
verkeersaanbod.  

 Wat zijn de bepalingen en voorwaarden, waarbij de gemeente Castricum zich uit dit 
project zou kunnen terugtrekken? 

 Zijn er afspraken gemaakt met ontwikkelaar en bewoners van de Zandzoom, die van 
invloed zijn op een besluit tot stopzetting van deelname? 

 Zo ja, welke zijn dat? 
 Kunt u een indicatie geven, hoeveel de gemeente al heeft besteed aan dit project en 

aanvullend kwijt zal zijn aan verplichtingen, mocht besloten worden tot een uitstap? 
 Hoe verhoudt dat bedrag zich tegenover  het bedrag dat bij voortzetting van de 

deelname betaald zal moeten worden? 

Met vriendelijke groeten 
namens de fracties van GroenLinks en fractie Husslage 
 
G. Brinkman 


