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Gedeputeerde met 
wethouder Tromp naar De Zien
Woensdagmorgen 12 juli kreeg zwembad De Zien bijzonder bezoek. 
Gedeputeerde Jack van der Hoek en wethouder Antoine Tromp lie-
ten zich voorlichten over de energiebesparende maatregelen van 
het zwembad en bespraken de manieren waarop het provinciale 
beleid de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaam-
heid verder kan versterken. Bijzonder detail: voor zijn werkbezoek 
hoefde de gedeputeerde – voormalig wethouder van de gemeente 
Uitgeest – vanuit huis alleen maar de straat over te steken.

Wethouder en gedeputeerde spraken onder meer over de duurzaamheidsam-
bities van de gemeente Uitgeest, het provinciale programma ‘Transitie ener-
gie en grondstoffen’ en de ‘Warmtevraag in transitie’. Ook blikten ze voor-
uit naar de rol van provincie en gemeente op weg naar het jaar 2050 zon-
der aardgas.
Wethouder Tromp vertelde de gedeputeerde dat hij na de zomer in actieve sa-
menspraak met ondernemers en inwoners gaat inventariseren welke concre-
te plannen en innovaties op het gebied van duurzaamheid vanaf 2018 op de 
agenda kunnen komen voor concrete uitvoering. Daarvoor wil hij in novem-
ber bij het vaststellen van de begroting 2018 de middelen vrijmaken.  
Tijdens een rondleiding over het zwembadterrein kregen wethouder en ge-
deputeerde te zien hoe De Zien met een vernuftig op zonnekracht werkend 
systeem van ‘heatpipes’, volledig zonder aardgas het zwembadwater op een 
aangename temperatuur houdt. Ter afsluiting van het bezoek doken gedepu-
teerde en wethouder in het 23 graden warme water van De Zien, dat vanwe-
ge de stromende regen uitgestorven was.
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Naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 is de af-
gelopen jaren onderzoek gedaan. De resultaten van deze onder-
zoeken zijn door Gedeputeerde Staten (GS) vrijgegeven voor in-
spraak. GS hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlo-
pig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind dit jaar een be-
sluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis 
van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen. 

Inspraakperiode
U kunt reageren op de resultaten van de planstudie door een zienswijze 
in te dienen. Dit kan van maandag 17 juli t/m zondag 1 oktober 2017. 
De inspraakperiode is vanwege de zomervakantie verlengd. Hoe u een 
zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl.

Op deze website kunt u gedurende de inspraakperiode alle onderzoeks-
rapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden. De 
stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis van Uitgeest, tijdens de 
openingsuren.

Onderzoeksresultaten
Uit de planstudie blijkt dat  het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de 

Wethouder Antoine Tromp (links) en gedeputeerde Jack van der Hoek staan klaar 
om de temperatuur van het water van De Zien te testen (foto: gemeente Uitgeest).

Wethouder ontvangt 
omwonenden Huttenweekterrein 
Op uitnodiging van wethouder Anke de Vink-Hartog kwam een groep van der-
tig omwonenden van het Huttenweekterrein woensdag 12 juli naar het ge-
meentehuis. De wethouder had hen als eerste uitgenodigd voor overleg na 
hun reacties op het besluit van de gemeenteraad op 29 juni 2017 om het Hut-
tenweekterrein aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de nieuwe ijsbaan en 
bovendien te onderzoeken of die in asfalt kan worden uitgevoerd. In een ver-
volgstadium gaat de wethouder ook nog in gezamenlijk overleg met de om-
wonenden, de IJsclub Uitgeest en de Stichting Uitgeester en Akersloter Mo-
lens (SUAM). 
De gemeenteraad wil verder onderzocht hebben of het mogelijk is om op het 
terrein van de Huttenweek een 333- of 400-meter ijsbaan in te richten, uit te 
voeren in asfalt. Dat laatste zou het mogelijk maken om de baan buiten de 
vorstperiode ook als skeelerbaan te gebruiken. Het onderzoek moet ook uit-
wijzen waar een clubgebouw voor de ijsclub kan komen en hoe parkeervoor-
zieningen kunnen worden ingepast.
De omwonenden lieten de wethouder weten zich vooral zorgen te maken 
over de mogelijke verharding van de ijsbaan, die dan ook als skeelerbaan kan 
worden gebruikt. Zij vrezen dan veel overlast ‘het hele jaar door’ vanwege ge-
vaarlijke verkeerssituaties, parkeren, lawaai en hangjeugd. Dit nog afgezien 
van het verlies aan landschappelijk schoon. De omwonenden zien liever geen 
ijsbaan op het Huttenweekterrein verschijnen en kwamen met verschillende 
alternatieve locaties voor de ijsbaan, maar de wethouder maakte de aanwe-
zigen duidelijk dat zij nu eenmaal een opdracht heeft van de gemeenteraad 
om de mogelijkheden op het Huttenweekterrein te onderzoeken. Zij onder-
streepte dat zij in gezamenlijk overleg met de omwonenden, de IJsclub Uit-
geest en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) gaat onderzoe-
ken welk ontwerp voor een baan op deze locatie op draagvlak kan rekenen. 
De omwonenden krijgen een uitnodiging voor dat volgende overleg.

Wat ging vooraf?
Op 8 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om op een deel van de 
locatie van het huidige ijsbaanterrein een Integraal Kind Centrum in te richten. 
Als gevolg van dat besluit werd het noodzakelijk om in het dorp een nieuwe 
plek te zoeken voor de ijsbaan.

beste oplossingen zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ge-
bied tussen de A8 en A9 te verbeteren. Het Nul-plusalternatief lost de 
leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen onvoldoende op. Het Golf-
baan- en het Heemskerkalternatief scoren gelijkwaardig qua oplossend 
vermogen en effecten op de omgeving, maar de kosten van het Heems-
kerkalternatief zijn ca. € 200 miljoen hoger dan die van het Golfbaanal-
ternatief. Hierdoor heeft het Golfbaanalternatief als enige een positieve 
kosten-batenverhouding. 

Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het 
Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te vermin-
deren. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het besluit over het 
definitieve voorkeursalternatief. 

Vervolg procedure
De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van 
een reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de ziens-
wijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. 

Een besluit over een definitief voorkeursalternatief wordt naar verwach-
ting eind dit jaar genomen door  Provinciale Staten.
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