
Heiloo:  kosten  NIET  aanleggen  afslag  A9  nog  geen  half  miljoen  euro!  

De  vraag  van  de  NCPN  aan  het  college  van  de  gemeente  Heiloo  wat  de  kosten  
zijn  van  het  NIET  aanleggen  van  de  extra  afslag  van  de  A9  bij  Heiloo,  heeft  het  
college  na  veel  aandringen  eindelijk  grotendeels  beantwoord:  

• Kosten  voor  onderzoek:  €  234.300    (aandeel  Heiloo  in  totaal  €550.000)  

• Kosten  voorbereiding:   €193.500    (aandeel  Heiloo  in  totaal  €633.000)  

Wanneer  het  college  haar  verlies  van    €  427.800    op  de  extra  afslg  van  de  A9  
bij  Heiloo  NU  neemt  kan  zij  haar  inwoners  dus  een  debacle    van  minstens      
€  14    MILJOEN  kan  besparen!  En  kunnen  de  lasten  en  bezuinigingen  omlaag!    
  
Verder  stelt  het  college  :  “dat  het  werk  niet  in  de  uitvoeringsfase  komt  
betekent  niet  dat  er  verder  geen  kosten  meer  gemaakt  worden”.    

Maar  ook  wanneer  de  extra  afslag  van  de  A9  WEL  aangelegd  wordt,  is  er  geen  
enkele  zekerheid  dat  de  kosten  beperkt  blijven  tot  €  14  miljoen.    

Immers,  het  risico-‐potje  van  de  Provincie  NH  voor  meerkosten  van  €5,2  miljoen  
is  leeg  dankzij  niet  ingecalculeerde  kosten  voor  Rijkswaterstaat  en  BTW.  En  ook  
de  infrastructurele  aanpassingen  (Kanaalweg,  spoortunnel)  blijken  niet  in  de  
Overeenkomst  Nieuwe  Strandwal  te  zijn  ingecalculeerd.  

Inmiddels  heeft  de  Provincie  schriftelijk  toegegeven  dat  de  Overeenkomst  
Nieuwe  Strandwal  doelbewust  vóór  de  verkiezingen  is  afgeraffeld.    En  dat  de  
reden  voor  het  aanleggen  het  ontlasten  van  de  Randweg  Alkmaar  is.  

Conclusie:    de  extra  afslag  van  de  A9  bij  Heiloo  is  financieel  en  anderszins  
volstrekt  onverantwoord!          

DeNCPN  en  ook  D’66  hebben  zich  duidelijk  uitgesproken  tegen  de  extra  afslag.    
PvdA  en  CDA  zijn  voor    de  extra  afslag  ,  mits  het  financieel  verantwoord  is.    
Heiloo2000  en  VVD  zijn  zonder  meer  voor  de  extra  afslag  .  

De  NCPN  is  zeer  benieuwd  hoe  rekbaar  de  term  “financieel  verantwoord”  is  en  
hoe  lang  de  coalitiepartijen  denken  dat  zij  het  ene  financiële  gat  met  het  
andere  financiële  gat  te  kunnen  dichten!    

Ten  koste  van  de  inwoners  van  Heiloo!!!  

Antwoord Gemeente Heiloo:


