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vragen afgevuurd op het Castri
cumse college. Is het waar, wat
Opdam beweert? is zijn eerste
vraag. Hij vindt het vreemd dat
het gemeentebestuur van Castri
cum zich niet publiekelijk van
Opdam heeft gedistantieerd.
En als het wel klopt wat Op
Tot dusver was dje afrit een abso dam over zijn Castricumse colle
lute voorwaarde voor zowel Cas ga heeft gezegd, zit die laatste
tricum aIs Heiloo. Die moest er met een probleem, meldt de
komen voordat er aan de Zand PvdA. Want vÓÓr dekomst van de
zoom mag worden begonnen. gedroomde afrit alvast huizen
Opdam wil daar nu toch bouwen bouwen mag niet, zo heeft de
en meldde vorige week boven Castricumse gemeenteraad on
dien dat de wethouder van Cas langs nog eens vastgelegd. Ook
trieurn hem groen licht heeft ge de provincie en Landschap
geven. Dat steekt de Castricumse Noord-Honand zijn boos over de
PvdAexrra.
aankondiging van Opdam. Eerst
PvdA-raadslid Rob Glass heeft maar eens die afrit van de A9 re
daarom een serie schriftelijke gelen, dan pas bouwen.

PvdA Castricum

boos op Heiloo
DDOR IARTVUIJK

De PvdA in Castri
cum is verbaasd en verbolgen
over uitlatingen van wethouder
Opdam van Heiloo in deze krant.
Heüoo wil alvast beginnen met
bouwen in de nieuwbouwwijk
Zandzoom russen Limmen en
Heiloo, terwijl er nog geen A9-af
slag is. Volgens wethoudet Chris
tel Ponegies van Castricum mag
dat. "Het is al in 2004 in een
overeenkomst vastgelegd,"
CA STRI CU M -

Vrijheid
Wethouder Portegies meldt dat
de overeenkomst uit 2004 Heiloo
de vrijheid geeft om alvast 700
woningen te bouwen. Waar,
maakt haar niet zoveel uit.
Opdam legde in deze krant uit
dat hij alvast in de Zandzoom wil
gaan bouwen, omdat de gemeen
te daar al grond heeft aange
kocht. Terwijl grond in de toe
komstige wijk Zuiderloo nog
niet allemaal van de gemeente is.
Daar mag wel gebouwd worden
zonder A9-afrit, maar het is daar
dus domweg onmogelijk, omdat
de grondeigenaren dwars liggen
en een hogere prijs voor hun
grond willen hebben.
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Tunnelvisie à la carte
er verwijt valt tussen de regels door te lezen: het
plan voor een nieuwe Westfrisiaweg gaar in veel op
zichten wel erg kon door de bocht. De landelijke
commissie milieueffectrapportage (mer) heeft het
plan met de kritische blik beoordeeld.
Formeel mag de provincie doorgaan, maar de kritiek is er nier
minder om. Zuiver gekeken naar de milieubelangen van zo'n
groot plan - een wettelijke eis - ontbreken er alternatieven. Die
er wel horen re zijn om een goede afwegi ng te kunnen maken.
Meest opvallende onderdeel is dat er klip en klaar wordt afge
rekend met het argument dat de nieuwe weg wel bij Hoogkar
spel moer afbuigen. Provincie en gemeentebestuurders willen
kennelijk de positie van de zaadbeillijven van Enkhuizen niet
bedreigen.
Feit is dat het mllieurappon moet aangeven wat her beste is

voor het milieu. Dat de regio onder druk van een Enkhuizer lob
by zo'n doorsteek voor lief neemt, is tot daaraan toe. Maar het
argument slaat in geen enkel opzicht op het milieu. Zulke afwe
gingen zijn van politieke aard.
Hiermee is onder woorden gebracht wat veel mensen in West
Friesland al dachten: deze milieueffectrapportage is gewoon toe
geschreven naar deze voorkeur. Een soon planologie à la cane,
waarbij de rekening er eentje is van minstens 400 miljoen euro.
Het is werken vanuit een soort tunnelvisie. Argumenten en
een afstandelijke blik zijn in de stuurgroep ingeruild voor een
onwrikbare stelling dat de doorsteek bij Hoogkarspel er moet
komen.
De keuze is straks aan de provinciale politiek. Meegaan met
die nmnelvisie, of een andere route uitstippelen. Als dat laatste
gebeurt, zegt dat veel over de manier waarop de keuze voor een
tracé vorig jaar is gemaakt.
MARTIN MENGEl
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Vragen PvdA veiligheid
N~ aan Collese GS
Oe PvdA-fractie van Provinciale
Staten heeft bij Gedeputeerde

Staten opheldering gevraagd
over het grote aantal ongevallen
bij de kruising van de Omval met
de Noordervaart op de N242 bij
Alkmaar. Op deze plek legt de

provincie de laatste hand aan de
werkzaamheden aan de N242.
Volgens de PvdA zijn er sinds de
omlegging hier in oktober 2007
al 42 aanriidin~en geregistreerd.

Door de wegwerkzäamheden is de
verkeerssituatie bij het kruispunt
tot eind februari ingrijpend veran
derd. Eerder protesteerden onder·
nemersorganisaties al.

