MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Analysefase

Innovatie en informatie

Op 26 februari heeft Minister Schultz van Haegen de startbeslissing genomen voor deze Verkenning,
conform MIRT spelregels en Tracéwet. De Verkenning is opgedeeld in een analysefase, oplossingenfase
en een beoordelingsfase. De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is het sluitstuk van de analysefase
en markeert de overgang naar de oplossingenfase.
De MIRT Verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn heeft als doelstelling:
Verbetering van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te
leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie
en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
De doelstelling is aangevuld met de volgende ambities:
1. Aandacht hebben voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk en OV-netwerk
(spoor en bus).
2. Rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar oplossingen voor
bereikbaarheidsopgaven.
3. Rekening houden met – en waar mogelijk versterken van – landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden.
27 januari 2016
Onderstaande partijen stemmen in met Innovatie en informatie:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Rijkswaterstaat
• Provincie Noord-Holland
• Stadsregio Amsterdam
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Zaanstad
• Gemeente Beemster
• Gemeente Purmerend
• Gemeente Oostzaan
• Gemeente Wormerland
• Gemeente Hoorn
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Onderstaande partijen werkten mee aan de analysefase:
Agriport • ANWB • Bedrijvenvereniging Beemster • Ministerie van Binnenlandse Zaken • Connexxion •
Ministerie van Economische Zaken • Fietsersbond • Gebiedscommissie Laag-Holland • Hart voor Stad •
Metropoolregio Amsterdam • gemeente Drechterland • gemeente Edam/Volendam • gemeente
Enkhuizen • gemeente Hollands Kroon • gemeente Koggenland • gemeente Medemblik • gemeente
Opmeer • gemeente Waterland • gemeente Zeevang • Greenport Noord-Holland Noord • Kontakt
Milieubeheer Zaanstreek • LTO • Milieudefensie • Milieufederatie • MKB Nederland •
Nekkerzoomstichting • NS • EVO • Prorail • Reizigers Adviesraad • Staatsbosbeheer • Stichting Behoud
Waterland • Stichting Beemstergroen • Toeristische Kanobond Nederland • Westfriese Bedrijvengroep •
Wijkoverleg Oud-Koog • Zaans Ondernemersnetwerk
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Vormgeving: Maatschap voor Communicatie / Mijs cartografie en vormgeving
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Inhoud
Samenvatting en conclusies
1 Inleiding
2 Innovatie op korte termijn (2015-2020)
3 Innoveren op lange termijn (> 2030)
4 Innoveren op middellange termijn (2020 - 2030)
Bijlage A: Gesprekspartners
Bijlage B: Geraadpleegde bronnen

Status van deze notite en bronvermelding
De wereld van innoveren in relatie tot mobiliteit is volop in ontwikkeling. In diverse
onderzoeken tracht men grip te krijgen op de onzekere toekomst. Deze notitie biedt een
overview en bouwstenen om koers te bepalen bij de MIRT-verkenning corridor
Amsterdam-Hoorn.
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Doel van deze deelstudie van de MIRT-verkenning Amserdam-Hoorn is: inzicht verkrijgen in
het potentieel oplossend vermogen van mobiliteitsmanagement en technologische
vernieuwing voor de bereikbaarheidsopgave in de corridor. In lijn met de aanpak van Meer
Bereiken verkennen we de I’s van Innoveren en Informeren [1].
• Informeren: met goede en actuele reisinformatie mensen in staat stellen om hun reis zo
slim en efficiënt mogelijk te plannen; wanneer ze reizen en hoe ze reizen;
• Innoveren: gebruikmaken van nieuwe technologie, zoals mogelijkheden om informatievoorziening en voertuigtechnologie te combineren. En ook door een andere organisatie,
met een grotere rol voor de markt en meer aandacht voor gedrag.
We zien dat informeren en innoveren steeds meer in elkaar grijpen. De ontwikkeling van
ICT is een drijvende kracht achter vele innovaties bij informeren (en ook op het gebied van
proces en samenwerking). In deze notitie spreken we gemakshalve van innoveren.
Vertrekpunt in deze rapportage zijn de huidige forse bereikbaarheidsknelpunten in de
corridor. Er is veel verkeer dat tijdens de ochtendspits naar de metropoolregio Amsterdam
wil. En tijdens de avondspits wil men van toplocaties zoals de Zuidas, Schiphol, centrum
Amsterdam en Sloterdijk naar huis. De programma’s Beter Benutten Vervolg en de
Praktijkproef Amsterdam richten zich op het verminderen van de congestie op de korte
termijn (hoofdstuk 2). De praktijkproef zet in op het combineren van data van verschillende voertuigen en infrastructuur om daarmee op een dynamische wijze het verkeer te
managen. Beter Benutten bouwt onder meer voort op ervaringen met spitsmijden,
werkgeversaanpak en fietsstimulering.
De verwachting van experts is dat de pakketten maatregelen gezamenlijk tot maximaal een
halvering van het aantal vertraagde ritten leiden in de komende drie tot vijf jaar. Daarnaast
zal het aantal inwoners in de corridor verder toenemen en naar verwachting ook de
werkgelegenheid in de metropoolregio Amsterdam. Dat betekent dat er ook op lange termijn
nog maatregelen nodig zullen zijn om de verwachte toename van mobiliteit te faciliteren.
De innovaties die op lange termijn verwacht worden zijn in hoofdstuk 3 in beeld gebracht.
Daarbij is er focus aangebracht op innovaties die raken aan bereikbaarheid in de corridor
met alle modaliteiten. Deze kunnen leiden tot betere, schonere en eenvoudigere mobiliteit.
Voorbeelden zijn: van voertuigbezit naar mobiliteitsdiensten en autonoom rijden. De
verwachting is dat hierdoor het aantal verplaatsingen toeneemt, maar mogelijk minder dan
het het aantal voertuigen. Ook kan de mobiliteitsbehoefte afnemen of veranderen als
gevolg van een veranderende werk- en levensstijl. Kortom, er is veel onzekerheid hoe de
mobiliteitsbehoefte en bereikbaarheidsknelpunten zich ontwikkelen. Doel van deze studie
is om innovaties op lange termijn in beeld te krijgen en deze te plaatsen naast de gebruikte
verkeersmodellen die kijken tot 2030.
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Hoofdstuk 4 brengt een balans tussen lopende maatregelen en ontwikkelingen op lange
termijn. Dit biedt inzicht in wat er op middenlange termijn (2020-2030) verwacht mag
worden op het gebied van innovatie. Het op grote schaal inzetten van connected mobiliteit
bij alle modaliteiten, zowel vooraf als tijdens de reis, zal naar verwachting over 5 jaar zeer
kansrijk zijn. Daarnaast kunnen effectieve maatregelen voor de korte termijn ook op de
middellange termijn doorgezet worden.
Op basis van de bestudeerde documenten en gesprekken met deskundigen op het gebied
van bereikbaarheid en innovatie, is een inschatting gemaakt van de impact op bereikbaarheid van de dominante ontwikkelingen. Deze hebben effect op zowel reisbehoefte als op
het moment van het reizen en de keuze van het vervoermiddel. Per saldo kunnen innovaties
leiden tot een afname van de verwachte groei van mobiliteit. Het ligt voor de hand om door
te gaan met het stimuleren en benutten van innovatie in de wereld van mobiliteit.
In het kader hierna geven we voor zeven grotere ontwikkelingen aan wat de verwachte
effecten zijn op reisbehoefte en reisgedrag en wat dat per saldo betekent. Er is geen
eenduidige richting die hieruit volgt. Dat betekent dat het monitoren van ontwikkelingen
en effecten van programma’s de komende jaren van groot belang is om te kunnen bepalen
wat kansrijke richtingen zijn op het terrein van innovatie.
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Impact van zeven innovatieve ontwikkelingen op bereikbaarheid
Maatregel / ontwikkeling en effect

Hoe en wanneer
reizen

Effect (saldo)

Spitsmijden weg en OV Blijft gelijk, tenzij
telewerken toeneemt

Spreiding in tijd en
meer fietsen of OV.

Reductie in spitstijden.

Dynamisch
verkeersmanagement

Blijft gelijk, tenzij meer
info vooraf leidt tot
heroverweging van
reisbehoefte

Gelijkmatiger en
rustiger verkeer,
spreiding verkeer over
routes.

Beter benutten van
bestaande capaciteit.

Werkgeversaanpak

Onzeker of werkgevers
ruimte kunnen en
willen geven aan
werknemers om
anders te werken.

Meer spreiding in tijd
en keuze voor
vervoermiddel.
Mogelijkheden om
collectief vervoer aan
te bieden op
werklocaties.

Reductie van aantal
spitsritten, modal shift
naar fiets en OV,
parkeren op afstand.

Zelfrijdende auto

Reizen, om te
beginnen op
snelwegen, wordt
prettiger en zelfs te
gebruiken als werktijd.
Makkelijk om lange
afstanden te reizen.

Toename van
individueel vervoer.
Maar mogelijk ook
meer gebruik als
deelauto.

Toename van reizen,
ook over langere
afstanden. Ook in
spitstijden. Meer
auto’s op de weg
hangt af van
deelgebruik.

Connected ITS / smart
mobility

Via mobiliteitsdiensten Het systeem bepaalt
reisadvies op maat
waar en hoe snel je
voor (keten)
rijdt (in het collectief).
verplaatsingen en
deelgebruik
voertuigen.

Makkelijker en
daardoor meer reizen
en beter benutten
bestaande capaciteit.

Fietsstimulering

Fietsen geeft
flexibiliteit en
beweging. Online-time
is beperkt.

Voorzieningen en
e-bike maken bereik
groter en ontlasten OV
en wegen.

Afname gebruik auto
en ov.
Toename drukte
fietsparkeren en
fietspaden.

Werk- en leefstijl

Toename telewerken
en flexwerken, privéen werktijd lopen
mogelijk meer door
elkaar. Dus flexibeler
in werken en reizen.
Kan ook leiden tot
verder wonen van
werklocaties.

Spreiding in tijd.
Werken tijdens reizen
(OV of connected), dus
ook in spits.

Wonen, werken en
reizen lopen veel meer
door elkaar. Onlinetime bepaalt ons
gedrag in sterke mate.
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Uit de uitgevoerde studie volgt een advies voor de oplossingsrichtingen voor de corridor
Amsterdam-Hoorn:
1. Op korte termijn doorzetten en uitvoeren van beleid en projecten zoals Beter Benutten
Vervolg en de praktijkproef Amsterdam. Dat is gaande en op basis van bijbehorende
monitoring kunnen over 2 - 3 jaar de effecten bepaald worden (en benut worden bij 3).
Waar mogelijk kunnen succesvolle maatregelen op korte termijn geïntensiveerd worden.
Dit kan zorgen voor extra impact en voorkomen dat er tussen 2018 en 2020 een gat
ontstaat.
2. Lange termijn ontwikkelingen niet specifiek volgen. Hier ligt vooral een rol voor
kennisinstituten en via hen komen inzichten daarmee in beeld bij deze MIRT-verkenning.
3. Inzetten op ontwikkelingen die nu reeds potentie bieden en in de periode 2020-2030
effect kunnen genereren. Bovenstaand schema geeft aan dat de mobiliteit (in de spits)
zowel kan stijgen als kan dalen. Er liggen mogelijkheden om door te gaan met innovaties
die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de corridor. De opgave is om
interessante maatregelen corridor-specifiek in te zetten. Hierbij wordt nu gedacht aan:
• Werkgeversaanpak. Gericht op bedrijven in metropoolregio Amsterdam waar mensen
werken die boven het Noordzeekanaal wonen. Faciliteren van gedragsmaatregelen
gericht op flexibel werken, carpooling en ketenmobiliteit die kunnen bijdragen aan
minder (auto)verkeer in de spitstijden.
• Informeren over ketenmobiliteit. Combineren van modaliteiten vergroot de reis
mogelijkheden voor forensen. Informatie over OV, parkeren, fietsen bij
OV-voorzieningen kan autogebruik op langere afstanden en in grote steden reguleren.
• C-ITS kan bijdragen aan ketenmobiliteit, rustiger rijgedrag in het algemeen en bij inen uitvoegen in het bijzonder. Hierdoor kan de bestaande capaciteit beter benut
worden en kunnen ongevallen afnemen (en daarmee veroorzaakte files).
• Dynamisch verkeersmanagement. Het verkeer in en rond de spitstijden over de
gewenste routes geleiden kan drukke knooppunten ontlasten.
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MIRT-verkenning
Uit het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) is gebleken dat de wegen op de
corridor Amsterdam-Hoorn na 2020 opnieuw te maken krijgen met grote bereikbaarheidsproblemen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de provincie Noord-Holland
en de Stadsregio Amsterdam willen dat nu al wordt geanticipeerd op de toekomstige
knelpunten in de A7-A8 corridor tussen Amsterdam en Hoorn. In de Uitvoeringsagenda
Aanpak Noordkant Amsterdam is daarom besloten dat het Rijk in 2014 start met de
MIRT-verkenning voor de Corridor Amsterdam-Hoorn.
De MIRT-verkenning wordt breed-sectoraal uitgevoerd, waarbij bereikbaarheid met alle
modaliteiten centraal staat. Ook bij het aanscherpen van de opgave en het verkennen van
mogelijke oplossingsrichtingen wordt een brede blik gehanteerd. Dat betekent dat gekeken
wordt naar ontwikkelingen, trends en opgaven die in de regio spelen – op het gebied van
met name woningbouw, economie, landschap en natuur, openbaar vervoer en mobiliteitsgedrag. Bij oplossingen wordt gezocht naar win-win situaties waarbij de bereikbaarheid
wordt verbeterd, maar ook overige ambities van Rijk en regio worden gerealiseerd, passend
binnen economische en beleidsmatige/juridische randvoorwaarden. De doelstelling luidt
als volgt:
Verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te
leveren aan de ambities van Rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
Deze algemene doelstelling wordt aangevuld met de volgende ambities:
• Nadrukkelijk aandacht voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk
en het OV-netwerk (spoor en buslijnen);
• Rekening houden met – en waar mogelijk versterken van – landschappelijke, natuurlijke
en cultuurhistorische waarden;
• Rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar
oplossingen voor de bereikbaarheidsopgave.

Doel onderzoek informeren en innoveren
Voor de uitvoering van de analysefase wordt gewerkt met vier werkstromen. Eén daarvan
betreft de werkstroom informeren en innoveren. Doel van deze werkstroom is het bieden
van een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot informeren en innoveren die
de komende jaren op ons af komen en gevolgen hebben op de mobiliteit. Deze ontwikkelingen richten zich op mobiliteitsbehoefte, -gedrag en -verplaatsing. Daarnaast wordt per
ontwikkeling het te verwachten effect en het oplossend vermogen in relatie tot de bereikbaarheid van de corridor Amsterdam - Hoorn in 2020/2030 gegeven.
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Kernvraag
De centrale vraag is welke ontwikkelingen op het gebied van informeren en innoveren op
de middellange en lange termijn een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de
bereikbaarheid van de corridor Amsterdam-Hoorn.

Deze notitie
Deze notitie geeft de stand van zaken weer van de werkstroom Informeren en Innoveren. In
hoofdstuk 2 worden de (huidige) maatregelen voor de korte termijn beschreven, dit is
staand beleid. Er is de afgelopen jaren al ervaring opgegaan met maatregelen op dit
domein, onder andere via het landelijk programma Beter Benutten. In hoofdstuk 3 komen
de lange termijn ontwikkelingen in beeld. Tussen de korte en lange termijn zien we
mogelijkheden die op de middellange termijn spelen. De vraag is wat de maatregelen en
ontwikkelingen in verschillende termijnen kunnen betekenen voor de bereikbaarheid in de
corridor Amsterdam-Hoorn. We benoemen daar ook de oplossingsrichtingen voor de
verbetering van de bereikbaarheid van de corridor Amsterdam-Hoorn.

Informeren en innoveren
We introduceren hier twee van de vijf i’s die centraal staan in de aanpak van bereikbaarheidsonderzoeken. De andere i’s zijn inrichten, in stand houden en infrastructuur [1].
Informeren
Onder informeren wordt verstaan: met goede en actuele reisinformatie mensen in staat
stellen om hun reis zo slim en efficiënt mogelijk te plannen; wanneer ze reizen en hoe ze
reizen. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden in informatie voorafgaand aan de reis
en informatie tijdens de reis [2].
Er komen veel ontwikkelingen op ons af als het gaat om informatie over onze reis. Uit die
ontwikkelingen komen mogelijkheden voor automobilisten, OV-reizigers, fietsers,
goederenvervoer et cetera. De ervaring heeft ook geleerd dat gedrag van reizigers te
beïnvloeden is. Wegbeheerders en andere overheden hebben hier vaak een sturende rol in.
Ook zijn er diverse bedrijven die hun diensten willen aanbieden aan zowel weggebruikers
als overheden. Nieuwe technologieën kunnen veel invloed hebben op reisinformatie en het
bereiken van reizigers. Over de snelheid en mate waarin deze technologieën hun weg in het
dagelijks leven zullen vinden bestaat nog veel onzekerheid.
Innoveren
Onder innoveren wordt verstaan: gebruik maken van nieuwe technologie, zoals mogelijkheden
om informatievoorziening en voertuigtechnologie te combineren; maar ook door een andere
organisatie, met een grotere rol voor de markt. Ook is innovatie mogelijk door gedrag goed te
volgen en daarop in te spelen [2]. Dat kan door het maken van slimme afspraken, bijvoorbeeld
tussen werknemers, werkgevers, overheden en vervoerders (zoals OV-bedrijven).
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Er zijn verschillende praktijkproeven uitgevoerd in de afgelopen jaren gericht op het beter
benutten van de huidige wegcapaciteit via mobiliteitsmanagement en (dynamisch)
verkeersmanagement. Van de 355 maatregelen uit de eerste fase van Beter Benutten is bijna
75% gerealiseerd. Samen zorgen ze er volgens de laatste informatie van het ministerie van
IenM (november 2015) voor dat circa 47.000 automobilisten dagelijks de spits mijden.
Bij de sporen innoveren en informeren gaat het niet zozeer om individuele maatregelen,
die vaak beperkt zijn, maar om pakketten met diverse maatregelen die elkaar versterken.
In bijlage 2 staat een overzicht opgenomen met pakketten aan maatregelen die voor deze
sporen zijn beoordeeld op hun effectiviteit. Vanwege de sterke verwevenheid tussen
informeren en innoveren door innovaties via mogelijkheden vanuit ICT, gebruiken we in
deze rapportage als centrale term ‘innoveren’.

Gevolgde werkwijze
Het thema innoveren is hot. Uit de eerste ronde van deskresearch en gesprekken werd al
duidelijk dat diverse partijen proberen grip te krijgen op de ontwikkelingen. Vanuit verschillende kanten lopen studies. De voorliggende studie is er een van velen. We bieden een
overzicht maar kunnen daarbij niet volledig zijn gezien de vele ontwikkelingen en rapportages die beschikbaar zijn. We verwijzen regelmatig naar geraadpleegde bronnen (in bijlage B,
in de tekst als nummer opgenomen tussen vierkante haken) en hebben ook de geraadpleegde
deskundigen genoemd (in bijlage A). Onze focus ligt op de impact van de ontwikkelingen op
de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn. We hebben aanvullende gesprekken
gevoerd in de regio om zo goed mogelijk in beeld te krijgen welke maatregelen de komende
jaren zijn voorzien en waar kansen liggen op de middellange termijn.

Innovatie in modellen
In de corridorstudie wordt gebruik gemaakt van verkeersmodellen (zie bijbehorende
deelstudie Verkeerskundige analyse). Daarin zitten aannames wat betreft het gedrag van
reizigers en de invloed van innovatie. De vraag is hoe deze zijn opgenomen in de verkeersmodellen en hoe zich dat verhoudt tot het beeld dat innovaties snel kunnen optreden maar
dat de impact op mobiliteit onzeker is. Wordt in verkeersprognoses, met referentiejaren
2020 en 2030 al rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen in technologie dan wel
geanticipeerd op gedragsverandering? De basismatrices zijn een weergave van het gedrag in
het basisjaar behorend bij het gedrag en stand van zaken van de techniek in het betreffende
basisjaar (2010). In de huidige referentiejaren wordt geen rekening gehouden met gedragsveranderingen en technologische ontwikkelingen rondom mobiliteit anders dan hetgeen in
2010 bekend is.
Eind 2015 zijn er nieuwe WLO-scenario’s gekomen, in feite met een herijking van het
basisjaar, die in 2016 hun weerslag zullen vinden in verkeersmodellen. De verwachting is dat
er geen grote verschillen in uitkomsten zullen zitten tussen de modelberekeningen van 2015
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en 2016. Ontwikkelingen kunnen afzonderlijk met gevoeligheidsanalyses worden verkend
binnen modellen. En daarnaast kan expert judgement geplaatst worden om een brede
inschatting te kunnen maken van effecten. Dat lijkt wenselijk omdat er best een verschil
kan zitten in verwacht rationeel gedrag in modellen, het daadwerkelijke gedrag van
mobilisten en mogelijkheden van innovatie.
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Innovatie op korte
termijn (2015-2020)
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In dit hoofdstuk benoemen we de lopende innovaties in de corridor Amsterdam-Hoorn.
De bekendste programma’s zijn Beter Benutten Vervolg (BBV) en Praktijkproef
Amsterdam (PPA). We starten met de hoofdlijnen van de analyse uit Beter Benutten.
Vervolgens gaan we in op de beide programma’s.

Knelpunten regio
Ter voorbereiding op BBV is er conform de Beter Benutten-methodiek CORT & Krachtig een
verkeerskundige analyse uitgevoerd. Doel was inzicht te krijgen in de herkomst en bestemmingen van de sterk vertraagde ritten op en rond de Metropoolregio Amsterdam (bestaande
uit diverse deelstudies). Daarbij blijken vijftien economisch belangrijke gebieden geregeld
meer hinder te ondervinden dan andere gebieden [3], [4]. Hieronder geven we het beeld van
de huidige opgave voor Beter Benutten weer. Er is een aparte verkeerskundige analyse
verricht voor de MIRT-verkenning Amsterdam-Hoorn (waarin 2030 centraal staat).

Figuur 2. De prioritaire knelpunten in de Metropoolregio Amsterdam

In grote lijnen kunnen we stellen dat de omvang van het actuele verkeersknelpunt in de
Metropoolregio Amsterdam ruim 40.000 vertraagde ritten bevat in relatie tot de prioritaire
economische gebieden (analyse van Beter Benutten). Een aanzienlijk deel hiervan zit in de
corridor Amsterdam-Hoorn.

Beter Benutten: achtergrond en regio Amsterdam
In het landelijke programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om
de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Het doel is
de files op de drukste punten met 20 procent te verminderen en 10 procent reistijd
verbetering van deur tot deur in de spits te realiseren. In onderstaand kader staat meer
achtergrondinformatie over het programma. Vervolgens gaan we in op de regio Amsterdam.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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Achtergrond Beter Benutten [5]
Start van het programma
In juni 2011 ging het programma Beter Benutten van start. Met dit programma wordt gestreefd
naar een reductie van de congestie op specifieke corridors in de drukste gebieden van het land. Op
die knelpunten wordt ook de groei op het spoor geaccommodeerd. De aanpak biedt de reiziger de
mogelijkheid om bewust te kiezen: voor zowel het moment van reizen, de modaliteit als de route.
Het maatregelpakket binnen Beter Benutten is zeer gevarieerd. De maatregelen zijn geclusterd in
drie typen:
1. Vraagmaatregelen: maatregelen m.n. gericht op het gedrag van werkgevers/werknemers;
2. Aanbodmaatregelen: maatregelen m.n. gericht op weg- en fietsinfra;
3. Intelligente Transportsystemen (ITS)/Dynamisch Verkeersmanagement (DVM): maatregelen
m.n. gericht op doorstroming en reisinformatie.
Meerdere partijen werken samen met een pakket van ruim 350 praktische, meetbare maatregelen. Gezien de eerste positieve resultaten is in 2014 besloten het programma voort te zetten. Het
ministerie en de regio’s hebben daarom aanvullend circa 600 miljoen euro in de periode 2014 tot
en met 2017 geïnvesteerd.
De vraagmaatregelen maken de reiziger bewust van de keuzemogelijkheden: voor zowel het
moment van reizen (bijvoorbeeld buiten de spitstijden om, of thuiswerken), de modaliteit, als de
route. Deze maatregelen versterken daarmee het gebruik van bestaande en nieuwe infrastructuur.
Voorbeelden zijn spitsmijden, E-fietsstimulering, werkgeversaanpak. Bij het tweede type maat
regelen, de aanbodmaatregelen, gaat het om het aanpassen of uitbreiden van weginfrastructuur
(zoals spitsstrook A1 of aanpassingen aansluiting A6 Lelystad). Daarnaast gaat het om maat
regelen die tot doel hebben de overstap van reizigers op andere modaliteiten mogelijk te maken
en de groei op het spoor te accommoderen. De derde pijler aan maatregelen bestaat uit ITS/DVM
maatregelen die het gebruik van de infrastructuur verder optimaliseren. Zij zijn aanvullend op
vraagmaatregelen (bijvoorbeeld overstap vergemakkelijken door reisrouteinformatie, parkeerinformatie) als ook op infrastructurele maatregelen (zoals aanpassingen van verkeersregelinstallaties, incident management).
Beter Benutten: resultaten per november 2015
Samen versterken de drie type maatregelen elkaar en leiden ze tot een integraal multimodaal
pakket aan maatregelen per regio. Volgens de laatste informatie van het ministerie van IenM
(november 2015) hebben de regionale maatregelpakketten tot nu toe gezamenlijk geleid tot
47.000 spitsmijdingen en tot 19% reductie van voertuigverliesuren en dragen ze daarnaast bij aan
duurzaamheid. Kleine infrastructurele maatregelen hebben hieraan tot nu toe 5% bijgedragen,
vraagmaatregelen 9% en regionale DVM/ITS maatregelen 4%. De regionale maatregelpakketten
zijn versterkt met landelijke maatregelen op het gebied van Intelligente Transportsystemen (zoals
reisinformatiediensten) die samen bij elkaar 1% hebben bijgedragen aan de 19%.
Beter Benutten Vervolg
Van 2014 tot en met 2017 ligt de nadruk in het programma Beter Benutten vooral op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op de plek van bestemming te komen.
De partijen richten zich samen op de ontwikkeling van multimodale reisinformatiediensten en de
inzet van in-car technologie zodat automobilisten actuele en persoonlijk rijadviezen kunnen
krijgen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld onnodige schokbewegingen op de wegen worden voor
komen. Tot slot werken de 12 regio’s samen aan belangrijke thema’s zoals fiets, logistiek, aanpassen infrastructuur en spitsmijden
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In de regio Amsterdam zijn er op basis van de knelpuntenanalyse pakketten voor specifieke
regio’s geformuleerd. De pakketten bestaan uit een mix van weginfrastructuur, fiets, OV,
werkgeversaanpak en gedrag. Daarbij is er onder andere aparte aandacht voor de ring A10
Amsterdam, IJmond, A7-8. Een aparte aanpak voor de corridor Alkmaar-Hoorn is afgevallen
vanwege de beperkte omvang van de problematiek.
In Beter Benutten en Beter Benutten Vervolg in de metropoolregio Amsterdam zitten zowel
maatregelen met kleinere als met grotere impact. Hieronder volgt een beknopt overzicht
van maatregelen die een relatie hebben met corridor Amsterdam-Hoorn (CAH) en waarvan
een grote impact op de vertraagde spitsritten wordt verwacht.

Overzicht van maatregelen met omvangrijk effect op meest vertraagde ritten [6]
Maatregelen Beter Benutten
(selectie van effectieve maatregelen)

Vermindering
vertraagde spitsritten
500-1000

> 1000

Centrale bediening bruggen en Blauwe Golf (voor vervoer over water) fase
2 (met positief effect op wegverkeer)

X

Doorzetten incidentmanagement en versnelde opgave ongevallen op A10

X

Fietsbarrières Amsterdam oplossen (rond A10)

X

Stimuleren P+R & P+B gebruik Amsterdam (rond A10)

X

Programma Zuidas (vanwege bouwopgave)

X

Lastmile, Amsterdam in en uit
Stimuleren busgebruik Purmerend/Volendam-Amsterdam

X
X

Bereikbaarheidsplan IJmond

X

Werkgeversaanpak1. Maatwerk specifiek voor CAH: stimuleren busgebruik
Broek in Waterland-A’dam en P+R westelijk havengebied.

X

Investeringsplan Fiets metropoolregio Amsterdam

Kan dit werken voor een betere bereikbaarheid van de CAH?
Ja, BBV bouwt voort op ervaringen uit de eerste fase van het programma. De leerervaringen
liggen ten grondslag aan de selectie van vervolgmaatregelen.
Wat is hiervoor nodig?
De organisatie is ingericht en het budget voor de periode tot en met 2017 is beschikbaar. De
uitvoering is de opgave voor de komende jaren. Daarbij bieden de lessen die daaruit volgen
weer bouwstenen voor de middellange termijn (zie hoofdstuk 4).
Wat is het beoogde effect?
De ambitie van Beter Benutten voor de regio Amsterdam is 10.000 meest vertraagde ritten
terug te dringen in de periode tot en met 2017. Hiervan zijn er 8.000 met maatregelen
belegd. De aanvulling komt waarschijnlijk uit de werkgeversaanpak en de inzichten uit de
gedragsstudie die in 2016 start.
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Innovatie speelt nadrukkelijk bij twee thema’s:
1. Gedrag: voor dit onderwerp start een uitgebreid onderzoek om meer inzicht te krijgen in
zowel huidige verplaatsingen (behoefte) en mogelijkheden om te verleiden anders te
reizen. De effecten hiervan worden in de periode 2016-2017 verwacht.
2. C-ITS: De mogelijkheden voor coöperatieve en connected intelligente transportsystemen
worden hoog ingeschat. Hiervoor loopt een landelijk programma waar de 12 regio’s aan
deelnemen. De opgave is om de komende jaren (praktijk)proeven uit te voeren. Een
bekende daarvan is het terugdringen van spookfiles in Brabant (gericht op het verminderen van schokgolven op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven). De praktijkproef
Amsterdam speelt ook in op de mogelijkheden van C-ITS.

Praktijkproef Amsterdam
De Praktijkproef Amsterdam is een grootschalige test met de nieuwste innovaties in de auto
en op de weg. Rijkswaterstaat probeert met haar partners met drie deelprojecten het
verkeersmanagement te versterken. Het gaat om drie proeven:
1. PPA Noord onderzoekt verbeteringen en verdere mogelijkheden van het eerder in fase 1
beproefde systeem van intelligente technieken langs de weg. Met deze proef wordt ook de
toepasbaarheid van het systeem in andere delen van Nederland getest. PPA Noord vindt
plaats in de gemeente Zaanstad: bij de N516 en de A8/A10 en Verlengde Stellingweg.
2. Ook PPA West test verbeteringen van het systeem langs de weg dat eerder in fase 1 is
getest. In het tweede deel van de proef gaat PPA West na hoe in dit systeem ‘live’
verkeersgegevens uit auto’s (floating car data) te gebruiken zijn. Doel van de proef is na te
gaan of dit leidt tot een betere doorstroming van het verkeer tegen lagere kosten.
3. Het PPA-project in Zuidoost onderzoekt hoe de verkeersdruk voor, tijdens en na evenementen is te verminderen. De proef maakt gebruik van bestaande in-car technologie en
van wegkantsystemen om de drukte over de verschillende parkeergarages in het gebied te
verdelen. Op deze manier wordt het verkeer vanaf het begin al gespreid afhankelijk van de
locatie en de wens van de automobilist. Deel van de proef is te kijken naar de mogelijkheden om verkeersmanagement- en verkeersinformatiediensten vier uur voor, tijdens en
twee uur na een evenement van gespecialiseerde bedrijven af te nemen waarbij zij
gedurende deze periode ook gebruikmaken van de systemen van de overheid.
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De Praktijkproef Amsterdam [7]
In de regio Amsterdam wordt intelligente technologie op het gebied van verkeersmanagement grote
schaal getest in het dagelijks verkeer. Dus met echte auto’s en echte weggebruikers in regio. Het doel
van de praktijkproef is om stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin en informatieborden digitaal met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt doorstroming van het
verkeer, minder files en een schonere stad [7].
Kennis overal toepasbaar
Autorijden verandert in razend tempo. Het duurt niet lang meer of elke nieuwe auto heeft een
communiceert met informatiesystemen langs de weg. Automobilisten hebben vrijwel allemaal
slimme apps voor informatie en navigatie. Het is een ontwikkeling met grenzeloze mogelijkheden.
het op gaat. De hoop is dat de ontwikkelingen leiden tot ‘einde van de file’ maar de ontwikkelingen dat de auto als ‘het onbetwiste vervoermiddel’ dominanter wordt in onze verplaatsingsgedrag. Door nu te testen welke ideeën en technieken werken in de praktijk, verzamelen we kennis
in de stedelijke gebieden van de 21ste eeuw aan te pakken. Want de lessen en oplossingen bruikbaar zijn in elke stad, waar ook ter wereld.
Spreiden is doorrijden
Verkeer is net water. Mensen zoeken altijd de snelste weg om van A naar B te komen. Maar snelle
route kiest, staan we alsnog met z’n allen vast. Daarom worden nieuwe technieken gebruikt,
verkeerslichten en slimme apps, om het verkeer over het Amsterdamse wegennet te spreiden.
laten wachten en ergens anders juist omleiden. Zo rijdt het verkeer als geheel beter door en Zelfs
als je af en toe iets langer moet wachten.
Samenwerking
De Praktijkproef Amsterdam is een complex project dat hoogstaande kennis, vaardigheden een
succes te worden. Samenwerking is hiervoor de sleutel. Niet alleen hebben de betrokken handen
ineengeslagen, ook innovatieve marktpartijen en de wetenschap werken intensief mee. verkeersmanagementinstrumenten met elkaar communiceren, dan heeft dat gevolgen voor van wegbeheerders
tot de software in de auto die alle informatie moet verwerken. Elke stap moet functioneren.
PPA is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de
provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam, bedrijven en de Technische Universiteit Delft.

Kan dit werken voor een betere bereikbaarheid van de CAH?
Ja, de praktijkproeven zijn bedoeld om direct een bijdrage te leveren aan de doorstroming
van het verkeer. Mogelijk kunnen ook ten noorden van Amsterdam proeven opgezet
worden, bijvoorbeeld bij knooppunt Zaandam.
Wat is hiervoor nodig?
Belangrijke voorwaarden zijn het delen van data (ook door bedrijven) en het slim(mer)
organiseren van evenementen en vroegtijdig delen van informatie hierover. Hier ligt een
opgave mede omdat het belang van overheden en bedrijven soms uiteenloopt.
Wat is het beoogde effect?
Voor de praktijkproven zijn nog geen doelstellingen bekend. De effecten hangen sterk
samen met andere ontwikkelingen. De ambitie voor verkeersmanagement in de regio
Amsterdam is om de regelscenario’s voor het verkeersmanagement verder te automatiseren
naast de genoemde insteek van de drie proeven. De verwachting is dat verdere afstemming
kan leiden tot maximaal 3% afname van voertuigverliesuren.
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Afsluiting
De huidige bereikbaarheidsknelpunten worden onder meer aangepakt door BBV en PPA1.
Daarin zitten diverse innovatieve maatregelen. Doel hiervan is op korte termijn een fors
deel van de vertraagde ritten te verminderen. Uit de monitoring hiervan zal volgen wat de
effecten zijn en wat hiervan op lange termijn verwacht mag worden. De verwachting is op
voorhand dat de inzichten uit beide programma’s ook op middellange termijn een bijdrage
kunnen leveren. In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de langere termijn potentie van het
regionale pakket van Beter Benutten Vervolg en op ontwikkelingen op het gebied van C-ITS.
Nederland is op diverse terreinen koploper met het opzetten en uitvoeren van pilots. Dat
straalt positief uit op Nederland als innovatieland en op de vestigingsplaatsfactor. We
scoren in internationaal onderzoek goed wat betreft de aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek. Op een slimme manier inspelen op de ontwikkelingen kan veel betekenen voor
de economische potentie van Nederland. Voor betrokken bedrijven levert dit interessante
proposities op in het buitenland.

1 Overigens zijn er ook andere innovatieve ontwikkelingen die een bijdrage kunnen aan de bereikbaarheidsopgave. Een voorbeeld:
Snelbussen tussen steden en overige knooppunten. Recente ontwikkeling uit de (Duitse) markt: de Flixbus voor verbindingen tussen
plaatsen zonder directe treinverbinding nu ook Nederland. In Duitsland is de markt voor bussen tussen steden geliberaliseerd. Dit kan
bijdragen aan betere doorstroming en bereikbaarheid van steden. (Meer lezen? Zie bron [16])
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Dynamisch verkeersmanagement
Dynamisch verkeersmanagement gaat over informatie tijdens de reis. De ontwikkelingen binnen
dynamisch verkeersmanagement nemen in snel tempo toe. Op regionaal niveau werken partijen
samen om het verkeer beter te laten doorstromen op basis van informatie. Dit gebeurt via
gezamenlijke verkeerscentrales, het koppelen van verkeerscentrales, het ontwikkelen en
afstemmen van regelscenario’s en calamiteitenroutering. Effecten van dynamisch verkeersmanagement die we nu al zien (cijfers uit onderzoek van traffic-quest [8], [9]):
• Toeritdosering: verbetert de doorstroming door de effectieve capaciteit te verhogen door
congestievorming uit te stellen. Daarnaast wordt het verkeer optimaal verdeeld, gaat
toeritdosering sluipverkeer tegen en wordt een file op de hoofdbaan zoveel mogelijk
voorkomen, ook doordat verkeer goed kan uitvoegen naar een afrit ‘stroomopwaarts’.
In cijfers: gebruik toerit: -6%, snelheid snelweg: +3km/uur, VVU’s: -11%, capaciteit: +2%.
• Verkeerssignalering: informeren van bestuurders over restcapaciteit via andere routes, de te
kiezen toerit (indien meerdere opties mogelijk), te kiezen afrit (indien meerdere opties
mogelijk). In cijfers: intensiteit +6%, 19% minder ongevallen, capaciteit +2%.
• Snelheidsmaatregelen via matrixborden. In cijfers: filezwaarte +7%, vertraging +2%, emissies
-6%, capaciteit -9% tot +5%.
• Spits- en plusstroken: capaciteit verhogen door een extra rijstrook bij te schakelen of flexibel
toe te wijzen. Hierdoor kan terugslag voorkomen worden door het bufferen van verkeer.
Spitsstroken in cijfers: afgelegde afstand +3%, VVU’s -39%, reistijd -2 minuten, capaciteit
+20%. Doelgroepstroken/wisselstroken in cijfers: reistijd doelgroep -14 minuten, overig -5 tot
+2 minuten, effect op capaciteit nader te bepalen.
• Dynamische Route Informatie Panelen: hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
reguliere en incidentiele panelen. Regulier in cijfers - route gewijzigd: doorstroming +12%,
VVU’s -22%. Incidenteel in cijfers - route gewijzigd doorstroming +19%, VVU’s -314 per
incident.
• Verkeerslichtenregelingen: rijtijdverandering van -33% tot +10%.
• Real time informatie: een toenemend aantal apps gericht op real time informatie. Google
lanceerde onlangs alle actuele OV-vertrektijden (van bus, trein, metro, veerdiensten) in Google
Now zodat iedereen die een reisadvies aanvraagt via Google Maps over de realtime gegevens
beschikt.
Via dynamisch verkeersmanagement zijn al veel successen geboekt. Het dynamisch management
van verkeer verbetert continu. Realtime informatie tijdens de reis komt steeds beter richting de
reiziger. Verkeerslichten worden geoptimaliseerd, evenals regelscenario’s. Matrixborden
camera’s, DRIPS en PRIS worden bijgeplaatst. Wanneer deze informatie steeds meer in het
oertuig voor de reiziger beschikbaar is en de informatie voor de markt beschikbaar is, krijgen deze
ontwikkelingen nog meer vaart [9].
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3

Innoveren op lange
termijn (> 2030)
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Op diverse plaatsen brengt men de ontwikkelingen voor de langere termijn in beeld. De
technieken ontwikkelen zich razendsnel en de vraag is vooral wanneer toepassingen op
grotere schaal hun beslag krijgen. De mogelijkheden zijn eindeloos en mogelijk onvoorstelbaar. Tegelijkertijd is niet alles reëel. De inzichten en de verwachtingen lopen uiteen.
In dit hoofdstuk lichten we enkele mogelijkheden toe.

Ontwikkelingen richting zelfrijdend
Automatisch van deur tot deur
Automatisch van deur tot deur: zelfrijdende auto’s en andere automatische voertuigen
komen we overal tegen in de literatuur, gesprekken en in het nieuws. De verwachtingen zijn
hoog én onduidelijk. Hoe gaat dit er uit zien? Wanneer merken we hiervan de effecten?
En hoe snel? En hoe zit het met veiligheid? De weg van de geleidelijkheid is het meest
waarschijnlijk. Als samenleving zullen we een aantal stappen doorlopen die ons brengen bij
volledig automatisch van-deur-tot-deurvervoer. Nieuwe ontwikkelingen in rijondersteuning, automation, big data, internet of things en coöperatieve functionaliteiten zorgen
hiervoor. En op korte termijn zijn de eerste toepassingen al aanwezig. Uiteindelijk merken
we dat praktisch alle autofabrikanten als lange termijn doel de volledig autonome auto voor
ogen hebben. (Meer lezen? Zie bron [10]–[16])
Kan dit werken voor een betere bereikbaarheid van de CAH?
De antwoorden op deze vraag kunnen zeer verschillend uitpakken gezien de onzekerheden:
• Wellicht: de verwachting is dat wanneer meer dan 50% zelfrijdend is, bereikbaarheid
aanzienlijk verbetert en de effecten goed zichtbaar zijn. Wat deze effecten precies zijn,
hangt af van allerlei factoren (zoals toegestane volgafstand, kwaliteit wegkantsystemen,
invloed op bereikbaarheid afhankelijk van ICT systemen en gedeelde/beschikbare data,
adoptie vanuit de maatschappij, veiligheid, privacy, et cetera.).
• Nee: autogebruik neemt toe, de gemiddelde bezetting van een auto daalt onder 1,0 (lege
auto’s) en de auto wint terrein terug op de fiets en het OV omdat parkeerproblemen niet
meer bestaan (auto rijdt zelf naar de dichtstbijzijnde gratis parkeervoorziening).
Daarnaast hebben zelfrijdende auto’s meer ruimte nodig op de weg (in elk geval in een
vroeg stadium van de introductie), het gemiddeld aantal autokilometers neemt toe en de
auto blijft privé bezit. Deze (en wellicht meer) elementen zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van de corridor verslechtert.
• Ja: een toename van autonomie van voertuigen voorkomt ongevallen. Ongelukken
vormen de oorzaak voor een groot deel van de dagelijkse files. Het voorkomen van
ongevallen kan daarmee ook de bereikbaarheid op de CAH verbeteren. Daarnaast kunnen
automatische voertuigen wellicht dichter op elkaar rijden.
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Wat is hiervoor nodig?
Goedkeuring op Europees niveau en aanpassing van de wetgeving (via het Verdrag van Wenen.
Op dit moment is rijden met een zelfrijdende auto nog verboden. De volgende aanpassingen
zijn noodzakelijk:
1. Afschaffing van de verplichting dat een auto een stuur en een rempedaal moet hebben
2. Sta toe dat de auto zelf of een operator in plaats van een bestuurder de auto mag besturen
3. Hanteer dezelfde regels over de grenzen heen. Na de enorme kettingbotsing in Zeeland in
september 2014 is al geëxperimenteerd met het verhalen van kosten via de eigen verzekering zonder te achterhalen wie schuld heeft [17].
Betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid verschuiven van bestuurder naar bedrijf. Nederland
heeft begin 2015 al haar grondgebied als testgebied verklaard. Daarnaast is uitwisseling van
gegevens (via camera’s, satellieten, Wifi, radar et cetera) een belangrijk element voor het
mogelijk maken van zelfrijdende voertuigen. Belangrijk is hierbij bescherming tegen hackers
en waarborging van privacy. Dit heeft de volle aandacht van ontwikkelaars.
Wat is het beoogde effect?
Dit verschilt per antwoord. In het positieve scenario zijn effecten te verwachten op het gebied
van betere bereikbaarheid van stad en centrum; sterke vermindering ongelukken en schade;
reistijd is geen verloren tijd maar werktijd; betrouwbaardere reistijden; verduurzaming van
mobiliteit; kostenbesparing op brandstof, besparing op arbeidskosten; kansen voor nieuwe
diensten voor automatische voertuigen; sterke groei mobility-as-a-service diensten voor
stadsvervoer (integratie met OV); internationalisering van de markt door integratie met de
auto-industrie.

Automatisch van deur tot deur via deelsystemen
In een recente studie van het OECD zijn twee concepten getest in een virtueel model gebaseerd
op verkeersdata van enkele normale dagen in verschillende steden. De resultaten zijn erg
interessant. De studie gaat uit van een deelsysteem (zoals Car2Go of Greenwheels) maar dan
volledig zelfrijdend. Het eerste concept is dat van de ‘AutoVot’ waarbij het voertuig passagiers
ophaalt en afzet op de plaats van bestemming. Het tweede concept is geavanceerder en heet
‘TaxiBot’ en laat verschillende passagiers de rit delen. Een centrale reisplanner is nodig om
voor gebruikers te bepalen wat de beste optie is op basis van ingestelde voorkeuren. Beide
concepten zijn getest in simulatiemodellen in combinatie met de aan- of afwezigheid van een
hoogwaardig OV-systeem. (Meer lezen: [10], [12])
Kan dit werken voor een betere bereikbaarheid van de CAH?
Dit is gezien vanuit effecten op mobiliteit een zeer positief scenario. Het is zeker niet het
scenario waar iedereen het over eens is, maar omdat de effecten groot kunnen zijn is het wel
wenselijk het te onderzoeken. Deze mogelijkheid gaat er van uit dat het hele vervoerssysteem
overstapt op AutoVots. In dit scenario kunnen 8 van de 10 voertuigen verdwijnen, zelfs
wanneer er geen hoogwaardig OV-systeem is. In het meest gunstige scenario verdwijnt een
auto meer, 9 op de 10 personenauto’s kan in het geval van volledig gedeeld (TaxiBots) van
de weg.
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Wat is hiervoor nodig?
Zie informatie over automatisch van-deur-tot-deurvervoer hierboven. Daarnaast hangt de
invoering af van de acceptatie van de verschuiving van auto als privaat bezit naar mobiliteit
als dienst. De netto hoeveelheid auto’s in Nederland neemt aanzienlijk af.
Wat is het beoogde effect?
Een totaal andere manier van reizen (in stedelijke gebieden). Daarnaast intenser gebruik
van voertuigen wat een kortere levensduur en daardoor snellere adoptie van nieuwe
technieken tot gevolg heeft.

Ontwikkelingen in logistiek
Ontwikkelingen in logistiek
Voor de logistieke sector zijn de komende jaren veel verbeteringen en veranderingen te
verwachten. Efficiënte bevoorrading en minder belasting voor infrastructuur en milieu
staan hierbij centraal als doelstellingen. Op lange afstanden vallen de ontwikkelingen in de
logistiek samen met automatisch van-deur-tot-deurvervoer. In de last-mile zijn andere
ontwikkelingen aan de orde die vooral het resultaat zijn van slimme combinaties van
nieuwe coöperatieve functies, verkeers- en planningssystemen. Concrete voorbeelden:
• Cross-Chain-Collaboration-Centres (4C): regiecentra waarin meerdere supply-chains
samen komen. Effecten: kostenbesparingen, milieuwinst, kennisoverdracht.
• Service Differentiatie van logistieke dienstverleners: optimalisatie van logistieke
dienstverlening via het delen van informatie en het maken van logistieke plannen op
basis van de inhoud van bijvoorbeeld een container.
• Logistiek ontkoppelpunt in en nabij steden (LOPs/HUBs).
• Synchromodaal logistiek systeem: lading en de bestemming zijn niet langer gekoppeld
aan een bepaalde modaliteit (type vervoer). Wanneer het tijds-/kosten-efficiënt beter is
om te wisselen van modaliteit dan kan dit door realtime monitoringssystemen.
• Vouwbare containers om transport, laad-en-los-en-opslagkosten te besparen.
Inzet van drones voor vrachtvervoer en logistiek
Op termijn is het wellicht mogelijk om pakketten te bezorgen via drones. De inzet van
drones voor goederenvervoer kan variëren van de bezorging van urgente goederen als
medicijnen en donororganen tot de volledige pakketbezorging. Verschillende bedrijven
experimenteren hiermee. Mogelijk is het op termijn ook mogelijk om containers te
vervoeren via drones. Drones zijn onbemande ‘vliegtuigjes’ die op afstand bestuurd
worden. Drones werden in eerste instantie door defensie gebruikt. Inmiddels zijn drones te
bedenken voor oneindig veel toepassingen. Voor grootschalige veelzijdige toepassingen is
nog veel nodig. (Meer lezen? Zie bron [16], [18])
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Kan dit werken voor een betere bereikbaarheid van de CAH?
Ja, wanneer een koppeling ontstaat tussen de verschillende systemen, kan de bereikbaarheid verbeteren. Op lange termijn hoeven bestelbusjes en vrachtwagens niet meer over de
weg ten behoeve van bijvoorbeeld bevoorrading van stadscentra en industrieterreinen.
Dit heeft effect op de bereikbaarheid van de CAH.
Wat is hiervoor nodig?
Goedkeuring op Europees niveau en aanpassing van de wetgeving (via het Verdrag van
Wenen). Een omslag in denken: data delen en elkaar versterken in plaats van ieder voor
zich. Wanneer winkelbevoorrading mogelijk is buiten de vaste tijden kan flexibeler worden
ingespeeld op verkeersdrukte. Daarnaast acceptatie en goede coördinatie van vervoer door
de lucht. Daarnaast betekent dit ook veel voor de fysieke leefomgeving. Waar laat de drone
het pakket achter? Moet de ontvanger thuis zijn of zijn er andere mogelijkheden? Een
innovatie als deze heeft gevolgen voor veel meer aspecten dan alleen mobiliteit.
Wat is het beoogde effect?
Kijkend naar mobiliteit en de corridor: betere doorstroming, minder ‘lege’ verkeersbewegingen, beter gespreid over de dag, duurzame logistiek, verkeersveiligheid, betere doorstroming van verkeer door de afname van distributie en pakketdiensten.

Afsluiting
De scope van dit hoofdstuk is de periode 2020 - 2030. Na dit tijdvak zijn er meerdere
ontwikkelingen die effect kunnen hebben. De onzekerheid is echter te hoog om hier nu
concreet beleid op te maken. Wat echter wel kan, is het faciliteren van experimenteerruimte
voor innovatieve ideeën. Dit brengt namelijk de ontwikkeling beter in beeld, trekt ondernemers aan, is goed voor de economische concurrentie positie en kan bij succes en opschaling
zorgen voor een beter bereikbare corridor.
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Verdere ontwikkelingen
Naast de ontwikkelingen die direct raken aan mobiliteit en bereikbaarheid in de CAH zijn er ook ontwikkelingen die we op dit moment
niet verder uitwerken maar die wel effecten kunnen hebben op mobiliteit en bereikbaarheid in het algemeen. Deze ontwikkelingen staan
hieronder kort beschreven.
• Inzet van drones voor personen. Zo nu en dan komt de vliegende
auto ter sprake. Op de lange termijn is in principe alles mogelijk
dus waarom geen drone voor personenvervoer? Inmiddels is er een
Duits bedrijf dat bemand personen vervoerd in een drone-achtig
voertuig onder de naam velocopter. Een toepassing voor hulp
diensten of pech bij ongevallen zou al positieve effecten kunnen
hebben. Voor drones voor personen is nog veel nodig maar deze
ontwikkeling is zeker niet onmogelijk. Meer lezen? Zie bron [5], [7].
• Ondergrondse logistiek. Het vervoeren van goederen via ondergrondse infrastructuur (buizen) op een efficiënte en ongestoorde
manier. Het concept zelf is niet nieuw, grootschalige toepassing
echter wel. Eerder bleef het bij concepten op papier. Nu is er
opnieuw aandacht en een startup met een werkend concept.
Dit kan veel betekenen voor trajecten met een continue stroom
van goederen (zoals Aalsmeer – Schiphol). Meer lezen? Zie bron
[19]–[21].
• Slimme infrastructuur. De weg zoals deze er nu ligt kan op enkele
manieren informatie doorgeven aan een verkeerscentrale. De verwachting is dat dit verder doorontwikkelt en dat op gegeven
moment de verkeerscentrale (al dan niet bemand) de weg letterlijk
kan aanpassen door bijvoorbeeld LEDverlichting op wegen in
plaats van geverfde markering en flexibele rijbaanindeling door
dynamische markering. Daarnaast zijn ook technieken te verwachten zoals het ontdooien van wegdelen door warmte-koude technieken, of het via inductie opladen van elektrische auto’s door
laadinfrastructuur in de weg (een zelfde techniek als in de elektrische tandenborstel is toegepast). Meer lezen? Zie bron [14], [22].
• Virtual reality. Door toepassingen als virtual reality is het mogelijk
dat in de toekomst fysieke aanwezigheid steeds minder noodzakelijk is. Daarnaast kan virtual reality op diverse manieren een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van infrastructuur. Meer lezen?
Zie bron [14], [16].
• Physical internet. Onder physical internet verstaan we een zelf
sturend netwerk dat gebruik maakt van de informatie op het
vrachtstuk (bestemming en kwaliteit van de dienst) om een keuze
te maken voor transport en overslag. Maakt gebruik van de huidige
IT-infrastructuur. Meer lezen? Zie bron [16].
• Verdere effecten 3D/4D printing. 3D printing wordt inmiddels al
op kleine schaal toegepast. De verwachting is dat dit een grote
vlucht neemt in de toekomst. Wat dit betekent voor mobiliteit is
onduidelijk. 4D printing voegt een vierde dimensie toe: tijd. Het
object ontwikkelt zich in de loop van de tijd in een ander object.
Denk bijvoorbeeld aan meubels die zichzelf in elkaar zetten, ondergrondse leidingen die zichzelf plaatsen. Meer lezen? Zie bron [16],
[23], [24].
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Innoveren op
middellange termijn
(2020 - 2030)
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Dit hoofdstuk is de schakel tussen maatregelen op korte termijn (hoofdstuk 2) en de
ontwikkelingen op lange termijn (hoofdstuk 3). We proberen aan te geven welke reële
mogelijkheden er vanaf 2020 zijn om de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn
te verbeteren met innovatie. Dat kan door de lopende maatregelen (uit hoofdstuk 2)
voort te zetten en door kansrijke ontwikkelingen te benutten.
Een van de initiatieven waarin daar nu al over wordt nagedacht is Bereikbaarheid
Amsterdam Zuid. De bereikbaarheid staat al onder druk en deze druk zal toenemen als
gevolg van de geplande projecten. De corridor Amsterdam-Hoorn wordt daarbij gezien
als een van de belangrijkste herkomstcorridors. Vanuit de grote projecten zoals Zuidasdok
en NS station Zuid en de betrokken organisaties zullen in de periode 2018 - 2025 allerlei
innovatieve maatregelen in gang worden gezet. Zij zullen daarbij ook verder gaan waar de
huidige initiatieven zoals PPA en BBV eindigen.

Smart mobility
Smart mobility is een veel gehoorde verzamelterm voor het op een slimme manier inrichten
en met elkaar verbinden van allerlei vormen van mobiliteit. Verschillende informatiebronnen en modaliteiten worden door informatiesystemen steeds meer aan elkaar gekoppeld.
Verschillende technieken dragen hier aan bij. Een hiervan is de ontwikkeling van de auto als
sensor (inclusief big data in dashboard) en allerlei in-car-systemen die de rijder van
real-time informatie voorziet. Dit kan bijvoorbeeld gaan over betrouwbare aansluiting op
het openbaar vervoer, informatie over beschikbare parkeervoorzieningen en last-mile
voorzieningen (zoals deelfietsen). Slimme technieken op snelwegen als bijvoorbeeld ‘glow
in the dark’-belijning is vooral nuttig op wegdelen zonder verlichting. In het openbaar
vervoer zijn er allerlei mogelijkheden om de bestaande infrastructuur op een slimmere
manier te gebruiken en verbeteren. Dit gaat bijvoorbeeld over meerijden op dedicated-lanes
voor specifieke doelgroepen, OV ride-sharing concepten, crowdsourcing van routes en
diensten voor publiek transport (reizigers kunnen aangeven waar een voorkeurstraject ligt.
Op basis hiervan kan besloten worden om nieuwe tracés aan te bieden.).
Kan dit werken voor een betere bereikbaarheid van de CAH?
Ja deze uiteenlopende maatregelen en ontwikkelingen kunnen bijdragen aan meer
aangename, veiligere, betrouwbare en op persoonlijke wensen en behoeften afgestemde
reizen.
Wat is hiervoor nodig?
Een omgeving waar vanuit lopende experimenten opgeschaald kan worden. Een kans op
kortere termijn is spitsmijden in de trein. Bepaalde treinen zijn elke dag overvol terwijl de
trein een half uur eerder of later veel minder reizigers bevat. In sommige gevallen verschilt
dit zelfs per treinstel.
Wat is het beoogde effect?
Aangenamere, veiligere en op persoonlijke wensen en behoeften afgestemde reizen.
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C-ITS
C-ITS staat voor connected en coöperatieve intelligente transportsystemen en is gericht op
ondersteuning van de rijtaak, het informeren ‘pre trip’ en ‘on trip’ en verkeersmanagement
dat intermodaal en netwerkbreed is. Concreet gaat dit om multimodale reisinformatie
voorafgaand aan de reis, multimodale begeleiding in en uit de steden en intelligente
kruispunten (coöperatieve VRI’s). C-ITS is één van de ITS thema’s van BBV ITS. Voertuigen die
informatie zenden en verkrijgen van wegkantbakens (over filestaarten, calamiteiten,
baanverwisseling, adviessnelheid). C-ITS heeft mogelijk potentie om de weefbeweging te
verbeteren in geval automobilisten in-car informatie krijgen over wanneer en hoe te weven
(wellicht mogelijk een effect op de A8 richting de Coentunnel). In theorie kan het; het
wordt echter nog niet op grote schaal gebruikt. Zeker op dagelijkse routes zetten automobilisten meestal niet de navigatie aan terwijl dat incidenteel wel tijdwinst kan opleveren.
Wanneer de slimme combinatie van beschikbare data echt doordringt en gebruikt wordt
door het overgrote deel van de weggebruikers is de verwachting dat hiervan de effecten
goed merkbaar zijn in de doorstroming en bereikbaarheid van de corridor. Meer lezen? Zie
bron [11], [14], [25].
Kan dit werken voor een betere bereikbaarheid van de CAH?
Ja, met de meeste van deze technieken wordt al geëxperimenteerd. Bij toepassing door het
overgrote deel van de weggebruikers is een merkbaar effect te verwachten. Of dit al
merkbaar is op de middenlange termijn, is echter de vraag. Hoe groot dit effect is, hangt
daarnaast af van de ingezette toepassingen.
Wat is hiervoor nodig?
Goedkeuring op Europees niveau en aanpassing van de wetgeving (via het Verdrag van
Wenen. Verplicht stellen van snelheidsadviezen door verbetering van realtime informatie.
Op een gegeven moment is het gebruik van de data van de borden ook werkelijk de beste
optie. Individuele snelheidsadviezen in voertuigen, snelheidsbegrenzingen in de auto’s.
Wat is het beoogde effect?
Duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, betere doorstroming van verkeer.

Platooning
Onder platooning verstaan we een systeem waarbij voertuigen in een konvooi rijden.
Wanneer het eerste voertuig in het konvooi remt of versnelt reageert de rest real time. Het is
een vorm van C-ITS waarmee de eerste proeven al functioneren maar waarvan de verwachting is dat dit pas op de langere termijn volledig inzetbaar is. Dit is waarschijnlijk voornamelijk merkbaar op snelwegen waar de voordelen van pelotonvorming het meest voor de hand
liggen. Meer lezen? Zie bron [11], [14], [25].
Kan dit werken voor een betere bereikbaarheid van de CAH?
Het is waarschijnlijk dat dit de bereikbaarheid verbetert. Platooning kan als eerste ingezet
worden bij vrachtverkeer. Het gedrag van vrachtverkeer is een stuk beter voorspelbaar en
veiliger. Tegelijkertijd is het de vraag of er voldoende vrachtverkeer is in de CAH om dit
effectief in te zetten.
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Wat is hiervoor nodig?
Zie automatisch van-deur-tot-deurvervoer. Daarnaast moet goed nagedacht worden over de
effecten van een konvooi voor in- en uitvoegend verkeer.
Wat is het beoogde effect?
De bereikbaarheid van de CAH verbetert. Het is mogelijk dat er meer spreiding is in routes
doordat de informatievoorziening meer naar een systeemoptimum gaat.
Verdere ontwikkelingen
Naast de ontwikkelingen die direct raken aan mobiliteit en bereikbaarheid in de CAH zijn er
ook we op dit moment niet verder uitwerken maar die wel effecten kunnen hebben op
mobiliteit en het algemeen. Deze ontwikkelingen staan hieronder kort beschreven.
• Werk en leefstijl. Wat betekent de doorzetting van innovaties en ‘the internet of things’
leven voor ons werk, en daarmee voor reizen, forensen en dus voor bereikbaarheid? Andrew
McAfee stellen in hun boek dat er ontzettend veel ontwikkelingen zijn die een aan een beter
leven (zie ook eerder genoemde voorbeelden) [26]. Het aantal 9-5 jobs Tegelijkertijd
geloven deze auteurs niet dat de computer ons leven overneemt. De menselijke bestaan,
activiteiten worden hooguit ondersteund en versneld door computers. Daarnaast zien we
dat de mate waarin we online kunnen zijn ons werk en reisgedrag kan een (langere) OV-reis
ook als werktijd gezien worden. Ook de zelfrijdende auto.
• Nieuwe wegconcepten. Bestaande wegen kunnen bij grootschalig onderhoud intelligenter
worden ingericht:
- Weg van gerecycled plastic met ruimte voor kabels en leidingen. Vereenvoudigd effect op
bereikbaarheid [16].
- Wegdek voor energieopwekking: solarroad + bron solarroad. En dat gebruiken belijning
(flexibel in te zetten waardoor slijtage gelijkmatiger plaatsvindt).
- Warmte uit wegen inzetten: in verschillende landen bestaat dit concept om wegen te
houden met warm water. In de zomer kan dit ingezet worden om warmte om te zetten in
energie.
Mobiliteit als een service. Er komen steeds meer initiatieven op de markt die mobiliteit
aanbieden valt samen met de verschuiving van mobiliteit als bezit naar gebruik. Deze
ontwikkeling is al Leasemaatschappijen zetten hierin de eerste stappen bij bijvoorbeeld
elektrisch rijden (aanvragen/een laadpaal, laadpas en betalingen, vakantieauto et cetera).
De NS heeft de NS business card treinreizen op één kaart en abonnement mogelijk maakt
maar ook bus, tram en metro van andere de OV-fiets en deelauto’s. Nu is deze kaart nog
beperkt tot dochterondernemingen of gecontracteerde organisaties. In de toekomst is
het niet ondenkbaar dat deze trend doorzet mobiliteitsvormen en –aanbieders door
verbeterde inzet van data- en informatiesystemen. voorbeeld is UbiGo dat alle vormen
van mobiliteit al aanbiedt als service in enkele steden in Zweden [27].
Innovaties rondom GPS en satellietgegevens. De nauwkeurigheid en het detailniveau van
GPS waardoor ook veiligheidsissues worden opgeheven rond volgafstanden, exacte
locatie van voertuigen centimeter. Dit kan indirect een effect hebben op bereikbaarheid.
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Afsluiting
Innovaties zijn niet te stoppen en zullen het reizen na 2030 op grote schaal beïnvloeden.
Ook in de tijd tot 2030 treden er al stap voor stap veranderingen op. In deze fase van de
MIRT-verkenning is het advies om de kansrijke ontwikkelingen zoals genoemd in hoofdstuk
2 en 4 een plek te geven in de oplossingsrichtingen. Innoveren biedt kansen in de lopende
programma’s Beter Benutten en Praktijkproef Amsterdam. De lessen daaruit zijn in de
periode 2017 - 2018 beschikbaar. De geschetste ontwikkelingen op het gebied van C-ITS en
mobiliteitsdiensten zullen ook na 2020 blijven bijdragen aan de manieren van reizen. En
daarmee effecten hebben op de bereikbaarheid en ook toe te passen zijn binnen nieuwe
initiatieven zoals Bereikbaarheid Amsterdam Zuid. Naast de effecten op bereikbaarheid
dragen deze ontwikkelingen bij aan een innovatief Nederland en daarmee aan new business
en werkgelegenheid.
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