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De Commissie Mobiliteit & Financiën van de provincie Noord-Holland is definitief akkoord
gegaan met het voorkeurstraject van de HOV en met de verlegging van de Weg over Anna´s
Hoeve. Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) heeft op
19 oktober jl. , tijdens een extra Algemene Ledenvergadering, de leden geraadpleegd over
de stappen die zij kan ondernemen om het Tergooiboog tracé alsnog onder de aandacht van
de Provinciale Staten te krijgen en zorgvuldig te vergelijken met het voorkeurstraject.
Gedurende deze vergadering werd met een PowerPoint presentatie geprojecteerd wat de
mogelijkheden zijn. Vragen werden beantwoord.
In onze zienswijze naar de provincie Noord Holland heeft de VBAH al aangegeven dat de
Tergooiboog naar onze mening een beter alternatief is, goedkoper, minder natuurschade en
slechts marginaal langzamer in reistijd. Uit de “Nota van Beantwoording” van de provincie
Noord Holland bleek dat de provincie al eind januari 2014 het Tergooiboog tracé heeft laten
onderzoeken door het bureau Goudappel Coffeng, op het aspect van de kosten van de
exploitatie. Tot slechts enkele weken terug, was de VBAH niet op de hoogte van het bestaan
van dit rapport hoewel de vereniging er in de twee jaren tussen de uitkomst van het rapport
en nu, er diverse keren naar gevraagd heeft, aan verschillende Statenleden. Pas recent, na
enkele dwingende telefoongesprekken met diverse personeelsleden van de provincie, werd
het rapport uit januari 2014 van Goudappel Coffeng over de Tergooiboog ons eindelijk ter
hand gesteld.
De vraag blijft: Waarom dit rapport niet eerder aan de VBAH ter beschikking gesteld?
Aan het einde van de Algemene Ledenvergadering heeft bestuur de leden een aantal
voorstellen voorgelegd. De aanwezige leden, vermeerderd met een aantal volmachten,
hebben unaniem het voorstel aanvaard om opdracht te geven ons standpunt over de
Tergooiboog te verdedigen bij de Raad van State. Tegelijkertijd ging de Algemene
Ledenvergadering akkoord met de verhoging van het budget juridische kosten voor deze
actie.

Volgt u ons al?
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres bekend is. U kunt ons ook volgen via Facebook
en Twitter. Op onze website kunt u nieuwsbrieven en Koeriers teruglezen.
www.annashoeve.nl
www.facebook.com/BehoudvanAnnasHoeve
www.twitter.com/BehoudAnnaHoeve
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