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Geachte mevrouw Zaal,

De verkiezingen in Noord-Holland zijn achter de rug! lnformateur Hans Smits heeft laten weten dat het vormen van
een coalitie met Forum voor Democratie, niet haalbaar lijkt. Het is nu aan GroenLinks om met andere partijen tot een
mogelijke coalitie te komen. Het lijkt waarschijnlijk dat uw partij D66 aan de onderhandelingstafel komt in de
coalitievorming.

ln aanloop naar een coalitieakkoord dringen wij er bij u opnieuw op aan om de geplande verbindingsweg A8A9
(Golfbaanvariant) van voormalig Gedeputeerde Staten te laten vervallen.

Ook vragen wij u het te ontwikkelen landschapsplan voor de Golfbaanvariant te vervangen door een integraal
gebiedsproces met alle betrokken stakeholders om tot innovatieve oplossingen te komen, waarbij óók de verkeers- en
leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Een oplossing die voldoende draagvlak in het gebíed heeft. Ter toelichtíng
stuur ik u onze brief aan Gedeputeerde Staten van 27 februari 201.9, met onze oproep tot een totale reset van de
benadering van de 4849.

Als Groene Combinatie vinden wij dat de politiek moet inzetten op het werkeliik respecteren van het open landschap
en zijn unieke en universele waarden voor de mensheid (UNESCO Werelderfgoed), de omwonenden, agrariërs,
inwoners van de metropoolregio en recreanten. En de potentie van het gebied moet aangrijpen om de natuurwaarden
in het gebied verder te ontwikkelen.
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