Integrale sessie
MIRT-Verkenning A7/ A8

Hoorn, 25 mei 2016
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Introductie
Op 25 mei 2016 vond in het West-Fries museum te Hoorn een
integrale sessie plaats. Voor u ligt een document met de opbrengst van deze inspirerende en geslaagde sessie.
Bij iedere sessie is het belangrijk om het doel van de corridorstudie in het achterhoofd te houden. Het doel luidt:
“Verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam
– Hoorn om daarmee en bijdrage te leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van economische
concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke
leefomgeving”
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Stand van zaken
Aanleiding MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam - Hoorn
De opening van de tweede Coentunnel en de spitsstrook A7/A8
lijken slechts tijdelijke oplossingen. Naar verwachting vindt de
komende periode een toename plaats van bevolkingsgroei en
daarmee ook van mobiliteit. Met tot gevolg dat de reistijdnormen
in 2030 flink zullen worden overschreden.
In de afgelopen periode is een analyse uitgevoerd van mogelijke knelpunten en zijn hiervoor opgaven geformuleerd. In de
Notitie kansrijke oplossingen (NKO) is per opgave een aantal
mogelijke oplossingen naar voren gekomen. Vervolgens is een
longlist gemaakt van maatregelen die kunnen bijdragen aan een
betere bereikbaarheid van en in de regio en tevens ook mogelijkheden scheppen voor meekoppelkansen. Tijdens de vorige sessie (op 26 april 2016) is met de aanwezigen getracht om de lijst met
mogelijke maatregelen aan te vullen.
De afgelopen integrale sessie (op 25 mei 2016) is de longlist aan
de meedenkers voor gelegd. De experts die de maatregelen op de
longlist globaal hebben getoetst, hebben hier nadere toelichting
op gegeven in een plenair gedeelte. Daarnaast was er tijdens de
informatiemarkt de mogelijkheid maatregel specifieke vragen te
stellen aan de experts.
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Startbeslissing: 26 februari 2015
Notitie kansrijke oplossingen: 24 februari 2016
Te downloaden via:
www.rijksoverheid.nl
www.corridorstudieamsterdamhoorn.nl

MIRT
Onderzoek

Verkenning

Planuitwerking

Realisatie

Beheer

Uitzoeken of er een
probleem is/ wat de
opgave is.

Zoeken van een oplossing voor probleem/opgave.

Nader uitwerken van
gekozen oplossing /
pakket maatregelen

Bouw van de uitgewerkte
oplossing/ uitvoering van
de maatregel

Beheer

Startbeslissing

Voorkeursbeslissing
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Proces Verkenning

Zeef 1

Start

Analyse

Oplossingen

PvA en Startbeslissing

Identificeren en
oplossingsrichtingen

Genereren alternatienven (maatregelpaketten)

Zeef 1
•
•
•
•

Zeef 2

Uitwerken &
beoordelen
Structuurvisie en plan
m.e.r op kansrijke
maatregelpakketen

Zeef 2

Het vaststellen van enkele kansrijke maatregelpakketen
Die op hoofdlijnen zijn uitgewerkt
Vindt plaats in Q4 2016
Vastleggen in een bestuurlijke intentie overeenkomst

•
•
•
•
•
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Het vaststellen van een voorkeursalternatief.
Waarvoor een plan-MER is uitgevoerd
Wordt vastgesteld in een Structuurvisie
Vindt plaats in Q4 2017
Vestleggen in een bestuurlijks overeenkomst

Proces tot de zomer
Doel van de huidige fase: van oplossingen naar maatregelpakketen
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Waa
rdevol Landschap

Opgaven
1. West-Friesland
2. Regio- Purmerend / Waterland
3. Regio Zaanstreek
Koog / Zaandijk
Kogerveld
Zaanstad Zuid
4. Openbaar vervoer
5. Regionale fietsverbindingen
6. Knooppunt Zaandam
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Beoordelen maatreglen
Stap 1
In stap 1 worden oplossingsrichtingen vertaald in concrete maatregelen. Dat is gedaan in samenspraak met stakeholders, overheden, bewoners- en belangenorganisaties. Het resultaat is een
longlist van maatregelen.
Stap 2
Deze lijst is in stap 2 door experts op hoofdlijnen beoordeeld op verschillende criteria, waaronder
doelbereik, kosten, showstoppers, meekoppelkansen t.a.v. economie en leefbaarheid. Dit ook weer
in nauwe samenwerking met de stakeholders in de omgeving.
Stap 3
Uiteindelijk wordt uit de longlist een shortlist opgesteld die wordt voorgelegd aan de directeuren
in het DO.

•
•
•
•

•
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Doelbereik bereikbaarheid
Inschatting kosten +/- 40%
Showstoppers natuur/lucht/geluid/water
Bijdrage aan doelen verkenning
Leefbaarheid
Economische positie corridor
Meekoppelkansen

Methodiek
•
•
•

•

•

Snelkookpan procedure, indicaties t.a.v effecten
Enkel naar effecten van individuele maatregelen gekeken.
Kleuring in eindboordeling t.a.v opname in shortlist
donkergroen = zeer positief advies
lichtgroen = positief advies
geel= neutraal, geen eindoordeel experts
rood = negatief advies
Werkwijze toetsing:
- Individuele toetsing per expert
- De kosten zijn conform ssk-methodiek - bandbreedte van ca. 40 %
- Potentiele showstopper: Natura 2000
- Kosten/baten verhouding, waarbij potentiële gemonetariseerde reistijdwinst groter
is dan 70% van de kosten. In MKBA’s zijn reistijdbaten doorgaans groter dan 70% van
de totale baten.
Maatregelen met kleinere positieve effecten en relatief lage kosten zijn vaak als licht
groen beoordeeld.
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Toets bereikbaarheid
Effecten bereikbaarheid: potentiële reistijdwinst
•

•
•
•
•
•
•
•

Capaciteitsvergroting
- Aanpak knooppunt Zaandam en stroomafwaarts daarvan gelegen wegvlakken.
- Verbreden A7 bij Purmerend en Hoorn
- Tweezijdige aansluiting Zaandijk-west
Infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet in samenhang met HWN met name in
Zaanstreek complexe interactie tussen OWN en HWN.
Afstemming met Bereikbaarheid Waterland, KANS, tunnel Broek in Waterland.
Verbeteren alternatieve modaliteiten: OV en Fiets
Vergroten betrouwbaarheid, punctualiteit en capaciteit treindienst
Fietsmaatregelen: snelle regionale fietsroutes en verbreden en vergoten stallingen
Vraagbeinvleoding: spitsmijden, corridorbrede werkgevers aanpak.
DVM, ITS, innovatieve maatregelen.

Combinaties van maatregelen versterken elkaar
• Maatregelen zijn getoetst op indicaties voor kosteneffectiviteit (KE)
Groene kleur: potentiële reistijdbaten zijn groter dan de kosten
Rode kleur: de potentiele reistijdbaten wegen niet op tegen de kosten
• Hogere KE mogelijk door maatregelen in pakketten met elkaar te combineren.
•
Potentiële reistijdbaten van snelfietsroutes zijn doorgaans kleiner dan de kosten
•
Combineren met gedrags- en stimuleringsmaatregelen leidt tot gustiger KE.
•
Maatregelen aan kp Zaandam hebben grote potentie.
•
Combinatie met vraagstukken versterkt het effect: werkgeversaanpak, spitsmijden.
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Peter van Bekkum
BureauBuiten, Economie & Omgeving
Senior adviseur Verkeer en Bereikbaarheid
Selectie van projecten:
1. Begeleiding en ondersteuning werkgroepen CAH.
2. Analyse verkeersmodelberekeningen t.a.v.
mobiliteits en congestie effecten.
3. Beter Benutten evaluaties

Toets kosten
Alle investeringskosten zijn bepaald conform de SSK (Standaard Systematiek Kostenramingen)
Dit is een structuur waarbij op een transparante wijze de investeringskosten zijn bepaald
onderverdeeld in:
- Bouwkosten
- Grondverweringskosten
- Engineeringskosten (incl. advies en onderzoeken)
- Overige Bijkomende Kosten (bv busvervoer, verleggen kabels & leidingen)
- Onvoorziene omstandigheden (realisatie - en toekomstonzekerheden)

De investeringskosten zijn:
- inclusief BTW
- bedrijfseconomisch (marktmechanisme is niet meegenomen)
De investeringskosten zijn exclusief:
- Beheer & Onderhoudskosten
- Bodemsaneringskosten
- ERTMS (nieuwste soort beveiligingssysteem)

Mark van Weers
20 jaar ervaring in kostenramingen
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Evaring:
1. MER - studie A2 te Maastricht
2. SAA project - alternatievenstudie
3. Hogesnelheidslijn - investeringskosten en
contractwijzigingen tijdens de uitvoering
4. Hanzelijn - contractwijzigingen tijdens de
uitvoering
5. MONA fase 1: alternatievenstudie

Toets economie
Opmerkingen vooraf:
• Geen MKBA
- Economische baten van verkeersveiligheid of gezondheid zijn niet meegewogen.
- Positieve effecten op leefbaarheid snel ondergeschiekt.
• Kleine individuele projecten maken geen economische verschil, maar tezamen zou het evt.
wel kunnen
• Samenhang tussen maatregelen nog maar beperkt aan bod, i.h.b bij Zaanstad.
• Scope CAH en gerelateerde projecten, soms nuttig en nodig maar wel buiten scope.

•

•
•
•

Kans economische gebiedsontwikkeling: Poort van Hoorn, transit oriented development
(TOD) bij station Hoorn.
- Retail
- Onderwijs
- Werkplekken
- Woningen
Huisvesting talet MRA
-TOD bij bijv. station Purmerend Overwhere
Opheffing knelpunt nabij werklocatie of bij/voor groeiend cluster
- N516 Zaanstad in samenhangendpakket t.b.v van Achtersluispolder/ Hembrug/Zuider
hout (Ikea) impuls.
Impuls innovatie, kan nieuwe economische activiteiten.
-Niet heel shcerp aanwijsbaar, wel potentie bijv. in bundeling fietsprojecten. 
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Joost Hagens
BureauBuiten, Economie & Omgeving
Selectie van projecten:
1. MIRT projecten NowA en CAH
2. PlaBeKa
3. Economische visie Zaanstad
4. Monitoring bedrijventerreinen Noord-Holland.
5. Ondernemersklimaat NHN
6. Ontwikkeling bollenboerderijen

•
•
•
•
•
•

Verbeteren bereikbaarheid vrijwel altijd een ‘+’ vanuit economisch perspectief ;
Gaat om die aspecten waar een extra economische impuls aan de orde is:
- Kansen op gebiedsontwikkeling met (een deels) economische invulling
- Bieden van huisvesting aan talent t.b.v arbeidsvraag regio en MRA/Amsterdam
- Opheffen knelpunt in nabijheid belangrijke werklocatie of bij/voor groeiend cluster.
- Impuls voor innovatie, basis voor nieuwe economische activiteiten.

Hoofdlijnen resultaten
•

•
•
•

Diverse TOD-locaties economies relevant (huisvesten talen, marginale belasting weggennet,
economische ontwikkeling en investeringen).
- Hoorn: werken en wonen
- Purmerend en Overwhere: vooral wonen
- Kogerveld: werken en wonen
- Koog-Zaandijk: vooral wonen, maar afhankelijk van veel omgevingsfactoren
- Zaandam: ontbreekt in de lijst!
Beschikbaarheid bedrijventerreinen: + ALS schaarste aan Zuidkant MRA.
Bruggen over Zaan: trade off tussen bedrijven met vervoer over weg en over water.
Soms positieve effecten buiten gebied: doorstroming A7 Hoor goed voor Agriport.
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Ecologie
•
•

Invalshoeken: ecologie, landschap, cultuurhistorie
Ecologie heeft zwaar gewicht vanwege wet- en regelgeving
- Natura 2000
- Ecologische hoofdstructuur / Natuurnetwerk
- Flora- en faunawet

Ruimtebeslag binnen Natura 2000 vergt zeer zware toetsing indien instandhoudingsdoelen
worden geschaad. Dit vergt aantonen van;
•
•
•

Ontbreken van Alternatieven
Dwingende reden van groot openbaar belang
Adequate Compensatie

Ir. Eric van der Aa
Ecoloog / Landschapsarchitect
Rho adviseurs voor de leefruimte
Ervaring:
1. Werkzaambij RBOI/ Rho- adviseurs
2. Commissie voor de Milieu- effectraportage
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Informatiemarkt

Tijdens deze informatiemarkt was het mogelijk voor de belanghebbenden om meer informatie in te winnen over de manier waarop de beoordelingen van de experts tot stand zijn gekomen. Een verslag hiervan
vindt u in de bijlage van dit document.

19

Planning tot kerst 2016
Input en participatie
stakeholders

april - juni
Opstellen longlist en
besluitvorming longlist
eind juni

zomer

september - november

Uitwerken shortlist
maatregelen

Input en participatie
stakeholders

Samenstellen maatregelpakketen
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november - december
Besluitvorming

Aanwezigen
Eric van der Aa

Expert

Ton ten Napel

Vita Bakker

Projectteam

Micha Sijtsma

APPM

Laurien Beijer

Projectteam

Gert Valster

Projectteam

Peter Bekkum

MU Consult

Wesley Veeken

RWS GPO

Herman Bruheim

Stadsregio Amsterdam

Wim van Veeze

Wim Brussaard
Harry Buur

Projectteam

Projectteam

Gemeente Hollandse Kroon

Steven Voest
Evelien de Vries

Suzan Dekker

Gemeente Koggenland

Mark van Weers

Expert

Cari Derichs

Projectteam

Jan ter Wisscha

Zaans Ondernemers Netwerk

Stefan Doeland

Gemeente Hoorn

Kingston Wu

RWS-WNN

Ko Droogers

ANWB

Vincent Evers

Gemeente Hoorn

Will Evers

Hart voor de stad

Joost Hagens

Expert

Theo Heida

Projectteam

Meike Hendriks

Projectteam

Annelies Heidekamp

RWS

Franke Hoekstra

Staatsbosbeheer

Cees Homburg

Wijkoverleg Oud Koog

Marjolijn Kaandorp

Projectteam

Wesley Loman
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Stichting Beemstergroen

Tot de volgende integrale sessie op 15
juni, MOMA & Co, te Amsterdam!
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Bijlage

23

Vragen plenair gedeelte
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Bereikbaarheid
•
Showstoppers (natuur/lucht/geluid/water): De cultuurhistorische
waarde Beemster wordt gemist in de presentatie? - Deze is wel meegenomen en wordt verder ook wel de Groene invalshoek genoemd.
•
Vanuit de maatregelen zou met name knooppunt Zaandam
aangepakt moeten worden. Hier is echter laatst een flyover gemaakt, is
er een onderbouwing dat dit later weer een knelpunt zal zijn? – Er zijn
verschillende scenario’s bekeken en gebleken is dat dit in de toekomst
het verkeer wederom vast zal lopen. Is hier 300 miljoen voor beschikbaar? - Nee, de 300 miljoen is voor de hele regio, dit betreft niet het enige
knelpunt. Het zal zeker een groot knelpunt zijn, maar er zijn er meer.
•
Infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet in samenhang met HWN met name in Zaanstreek complexe interactie tussen OWN
en HWN: Toevoeging vanuit de zaal door Hart voor Stad: Gisteren is er een
gesprek geweest met Rijkswaterstaat/Prorail, Stadsregio Amsterdam en
gemeente Zaanstad. Hier is besloten om een project Tweezijdige aansluiting Zaandijk West inclusief de spoorwegovergang op te zetten. Hier
wordt dus al actie op ondernomen.
•
Hoe denkt u de capaciteit van de treindienst uit te breiden? Spoorbrug Zaandam is een bottelneck en de NS heeft al aangegeven daar niet
meer treinen te kunnen laten rijden. – In het kader van dit project zijn er
ook gesprekken met NS en Prorail, dit zijn constructieve gesprekken, een
mogelijke maatregel is bijvoorbeeld de brug te verhogen. NS en Prorail
hebben beide een lijstje van maatregelen ingediend welke zijn opgenomen in de longlist.
•
In de maatregelen is te lezen dat het een wens is om van Kogerveld
een knooppunt te maken, dit komt ook in verschillende rapporten terug.
Er zijn echter ook plannen om woningen achter het station te bouwen,
dit kan toch niet beide? – Hier zal naar gekeken worden.

•
Waar staan de afkortingen DVM en ITS voor? – Dynamisch Verkeers Management en Intelligente Transport Systemen
•
Is verkeersveiligheid meegenomen in deze afwegingen? - Dit is
niet specifiek een doelstelling in dit onderzoek, maar wordt uiteraard wel
meegenomen. De situatie moet tenminste veiliger worden dan nu. De
reistijdbaten maken zo’n 70 á 80% uit van de totale baten. Veiligheidsbaten een stuk minder.
•
Zijn er geen maatregelen in de sfeer van ketenmobiliteit? - Speelt
onderliggend een belangrijke rol en is zeker meegenomen.
•
Afstemming inzake bereikbaarheid Waterland KANS, tunnel Broek
in Waterland, treft dit heel Waterland of een beperkt gebied? - Dit betreft
met name de N235 en N247, betreft niet de Beemster.
•
Beemster en Purmerend hebben lokaal maar één toegangsweg,
is ook heel kwetsbaar en klein, vooral nu de brug opengaat. Dit begint
lokaal een probleem te worden. In hoeverre wordt hier naar gekeken?
– Dit zit niet in de scope van het project Bereikbaarheid Waterland, de
opening van deze brug zit niet specifiek in de scope van dit project. Wel
wordt gekeken naar hoe maatregelen op OWN kunnen bijdragen aan de
doelen van de corridor. Daarin wordt het wel meegenomen.
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Kosten

Economie

Er waren geen vragen over de kosten uit de zaal.

•
Verandering van bediening bruggen over de Zaan, dat is ingewikkeld, bent u zich daarvan bewust? Ja, zeker. Er is daarbij sprake van een
trade off van belangen tussen bedrijven die voor afhankelijk zijn van vervoer over de weg en van voervoer over het water. Minder brugopeningen betekent meer doorstroomruimte voor het wegverkeer, maar gaat
ten koste van de ruimte voor het vervoer over water. Het is op voorhand
niet te zeggen wat de economische balans van die twee is.
•
In de longlist wordt voorgesteld de spoorbrug bij Zaandam te verhogen. Als dit gedaan zou worden, wordt de spoorbrug ruim een half
jaar onbruikbaar. Hoe hiermee om te gaan? - Er zijn inderdaad maatregelen die bij uitvoering ook van invloed zijn op de tijdelijke bereikbaarheid,
wordt hier rekening mee gehouden? – Nu nog niet, maar bij de latere
doorrekeningen zal hier wel rekening mee gehouden worden. Hier zal
aandacht voor zijn, maar pas in een latere fase. Overigens zijn er in de
uitvoering slimme oplossingen te bedenken voor het beperken van de
overlast in de bereikbaarheid. Kijk naar de nieuwe spoorbrug bij Muiden;
het treinverkeer ligt daarvoor hoogstens enkele nachten/weekenden stil.
•
Station Zaandam is nu niet meegenomen, terwijl hier ook wel
mogelijkheden liggen, waarom niet? – In een eerder stadium is besloten
dat station Zaandam buiten de scope van deze Corrridorstudie valt. Het
is overigens waar dat daar nog wel ontwikkelingsmogelijkheden liggen,
die van betekenis zijn voor de corridor.
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Ecologie

•
Ruimtebeslag binnen Natura 2000 vergt zeer zware toetsing indien instandhoudingsdoelen worden geschaad. Wat zijn instandhoudingsdoelen?- Dit gaat over bescherming van kwalificerende habitats en
soorten.
•
Staatsbosbeheer heeft verschillende gebieden in beheer, maar
redden het niet om alle gebieden in beheer te houden en willen gebieden verkopen om de rest te kunnen beheren, is hier niet iets mee mogelijk? – Dit betreft geen Natura 2000 gebieden.
•
Opmerking Staatsbosbeheer: Er zijn zeker wel mogelijkheden om
gebieden te verkopen, ook Natura 2000 gebieden. Zolang er maatregelen bedacht worden die significant positieve effecten hebben, dan zijn er
veel mogelijkheden. Staatsbosbeheer is overigens geen bevoegd gezag.
•
Geluid en stikstof limieten, zijn die gelijk aan de limieten voor de
mensen? – Nee, die grenswaarden zijn verschillend.
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Informatiemarkt
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Tafel bereikbaarheid
Mevrouw De Vries, voorzitter Stichting Beemster Groen & Dorpsraad Zuidoostbeemster en de heer Looman, penningmeester Zuidoostbeemster:
Mevrouw De Vries merkt op dat er in de longlist bij het onderwerp ‘aansluiting Purmerend A7’, geschreven wordt over het Noord-Hollands Kanaal,
maar dit moet de Beemster Ringvaart zijn. Het projectteam past dit aan.
Mevrouw De Vries heeft een opmerking inzake de tekeningen die gemaakt zijn in de notitie ‘Longlist maatregelen t.b.v. zeef 1’. Er wordt op
pagina 16 bij het eerste plaatje een optie geschetst met een 2e brug over
de Beemster Ringvaart. Er is met de bewoners van Zuidoostbeemster een
bewonersvisie geschreven waarin zij tegen dit voorstel zijn. 90% van de
bewoners vindt de cultuurhistorische waarde belangrijker. De bewoners
zullen zich hiertegen verzetten. In de vorige bijeenkomst is het voorstel
gepresenteerd om de bocht te verplaatsen, meer naar land toe. Met dit
voorstel zal minder weerstand komen van de bewoners. Het projectteam
houdt rekening met verweer.

Gert Valster & Stefan Doeland, projectteam, vragen wat het verschil is in
de beoordeling op de longlist met de andere punten betreffende het vergroten van de capaciteit van de A7. De heer Van Bekkum antwoordt dat
puur naar de kosten is gekeken. De ‘gele’ beoordeling is niet geheel correct en lijkt inconsequent. Het projectteam zal de ‘plusjes’ op de longlist
aanpassen en de ‘gele’ beoordeling naar ‘groen’ veranderen.

Er ontwikkelen zich problemen met de Beemsterbrug. Deze verbindt
het zuiden van de Beemster met Purmereind. De brug gaat steeds vaker
open en geeft problemen voor verkeer. Er ligt een voorstel om de brug te
verbreden. Mevrouw De Vries belegt met de bewoners een bijeenkomst
om deze insteek te bespreken. De bewoners van de Dorpsraad maken
zich zorgen over de volksgezondheid in verband met de toename van
het verkeer. Een voorstel van mevrouw De Vries is om de openingstijden
van de brug te beperken.
Herman Bruheim, stadsregio Amsterdam, merkt op dat er geen exploitatiekosten zijn meegenomen in deze studie. Met name met openbaar vervoer loopt het vaak op stuk op exploitatiekosten. Het gaat bijvoorbeeld om de R-net busverbindingen. Het projectteam kijkt hiernaar.

Het projectteam bekijkt ook of er een samenwerking met Connexxion te
realiseren is op bijvoorbeeld de busverbinding Zaanse schans-Krommenie. Op pagina 28 van de notitie staat bij de R-net verbinding Purmerend-Zaanstad: ‘NS wil meewerken’. De NS gaat niet over busverbindingen. Het projectteam zal dit herformuleren.
De heer Bruheim merkt op dat er nog eens gekeken moet worden naar
de realisaties P+R’s en carpool in de regio Purmerend/Waterland.
Dat de exploitatie niet is meegenomen verbaast de heer Bruheim. Het
projectteam zal dit meenemen in de studie.

De heer Doeland merkt op dat de nummering van de N34, bij het punt op
de longlist van het verdubbelen van de N34 Houtribweg waarschijnlijk
een verkeerd wegnummer is. Volgens de heer Doeland moet dit de N302
zijn. Het projectteam kijkt dit na en corrigeert dit indien nodig.
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Tafel kosten

Annelies Heidekamp (Rijkswaterstaat) vraagt welke aannames ten grondslag liggen aan de berekeningen voor het vergroten van de capaciteit
van het gedeelte Avenhorn - Hoorn-noord van de A7. Ze is verbaasd over
het grote verschil tussen de kosten van variant 3 (spitsstrook) en variant
1 (verbreding naar 2 x 3 rijstroken). Variant 1 is met € 38 miljoen meer
dan 3 keer zo duur als variant 3 (€ 12 miljoen). Rijkswaterstaat heeft veel
belang bij de variant van 2 x 3 rijstroken vanwege de veiligheid en de robuustheid van het systeem. Als je hier toch iets aan de A7/N23 wilt doen,
is het volgens Rijkswaterstaat beter te kiezen voor een oplossing met volwaardige rijstroken.
Mark van Weers antwoordt dat bij variant 3 (spitsstrook) de huidige
vluchtstrook wordt opgebroken, omdat het dunne zandbed daaronder
niet is bestand tegen een grote verkeerbelasting. Op de plaats van de
vluchtstrook komt een nieuwe spitsstrook van 3,5 m breed. De geleiderails, het geluidsscherm, de waterafvoerende sloot, het digitaal verkeersmanagement systeem (DVM, de stalen portalen) en de verlichting hoeven
niet te worden aangepast. Ook hoeven er geen kunstwerken te worden
verbreed. Er is alleen nieuwe signalering voor de spitsstrook nodig. Bij
variant 1 (2 x 3 rijstroken) moet alles (asfalt, geleiderail, verlichting, geluidsscherm, DVM en kunstwerken) worden aangepast, omdat er meer
ruimte nodig is. Voor aanleg van 2 x 3 rijstroken is namelijk niet genoeg
ruimte in de huidige situatie.’
Stefan Doeland (senior verkeerskundige Hoorn) en Gert Valster (projectteam) vragen zich af waarom voor de maatregel ‘vergroten capaciteit
A7 Avenhorn - Hoorn-noord’ de ene variant groen is, de andere lichtgroen
en de derde geel.
Mark van Weers weet dat niet. Hij was niet bij betrokken bij de waarder30
ing van de verschillende varianten. Hij geeft aan dat Peter van Bekkum
antwoord op deze vraag weet.

Stefan Doeland (senior verkeerskundige Hoorn) heeft een vraag over
de onderdoorgang bij overweg ’t Keern in Hoorn. Bij deze maatregel is
aangegeven dat die € 5 miljoen kost. De gemeente Hoorn heeft een aantal jaren geleden een berekening gemaakt, waarbij zij rekening moest
houden met eisen van ProRail. De gemeente kwam toen op een bedrag
van € 10 miljoen. Waar zit het verschil in?
Mark van Weers geeft aan dat het bedrag van € 5 miljoen exclusief aanpassingen voor de infrastructuur is. Hij vraagt of Stefan de berekening
van € 10 miljoen naar hem wil sturen, zodat hij kan kijken of het bedrag
misschien moet worden aangepast. Mark moet dan nog wel met Steven
Voest overleggen of bedragen mogen worden gewijzigd.
Stefan is van mening dat aanpassing van infrastructuur wel nodig is. In
ieder geval moet de kruising iets ten noorden worden aangepast. Je hebt
volgens hem niets aan de onderdoorgang als de rest van de infrastructuur niet wordt aangepast.
Wim Brussaard (lid projectteam/beleidsadviseur Stadsregio Amsterdam) vraagt of het projectteam nog de onderliggende berekening
krijgt van variant 3 (ontvlechten) voor het vergroten van de capaciteit
van het gedeelte Purmerend-noord - Purmerend-zuid van de A7. Hij vindt
het een briljante maatregel, maar vindt de kosten van € 100 miljoen een
hoop geld. Daardoor is die variant volgens hem minder kansrijk.
Mark van Weers geeft aan dat in het bedrag van € 100 miljoen in ieder
geval aanpassingen van een brug en geluidsschermen zitten. Die zijn bij
deze variant nodig. Hij zal Steven Voest vragen om de berekening van het
bedrag.
Wim Brussaard merkt op dat bij de aanleg van de pijlers van de brug al
rekening is gehouden met verbreding.
Wim Brussaard (lid projectteam/beleidsadviseur Stadsregio Amsterdam)
wil ook graag dat het projectteam de onderliggende berekening krijgt van het bedrag van € 38 miljoen van variant 1 (verbreden naar 2 x
3
rijstroken) voor het vergroten van de capaciteit van het gedeelte
Avenhorn - Hoorn-noord van de A7.
Mark van Weers geeft aan dat de grootste kostenposten hier zijn: 30.000

m² meer asfalt, € 1,5 miljoen voor DPM-maatregelen en € 5 miljoen voor
2,9 km geluidsscherm van 4 m hoog. Hij zal Steven Voest vragen om de
berekening van het bedrag.

Wie

Actie

1.

Peter van Bekkum

Toelichten waarom bij vergroten
capaciteit A7 Avenhorn - Hoorn-noord de ene variant
groen, de andere lichtgroen en
dederde geel is.

2.

Stefan Doeland/
Mark van Weers

Berekening € 10 miljoen onderdoorgang Hoorn uitwisselen.

3.

Mark van Weers

Berekening
onderdoorgang
Hoorn eventueel aanpassen.

4.

Steven Voest

Berekening € 100 miljoen toelichten van variant 3 voor vergroten capaciteit A7 Purmerend-noord - Purmerend-zuid.

5.

Steven Voest

Berekening € 38 miljoen toelichten van variant 1 voor vergroten capaciteit A7 Avenhorn
- Hoorn-noord.
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Tafel economie

Zaanstad Zuid beter ontsluiten: Jan ter Wisscha (Zaans ondernemers
Netwerk) – Inzake verplaatsing museum verwijst de Europese Commissie naar plaatselijke overheden, maar daar lijken beperkte mogelijkheden te zijn, hoe zit dit precies? Europese cultuurprogramma richt
zich inderdaad vooral op samenwerkingsprojecten en dus niet zozeer
op lokaal niveau, alleen zijn de lokale overheden wel degene die hierover moeten beslissen.
Opmerking Jan ter Wisscha (Zaanstad ondernemers Netwerk) – Realiseren aparte rijbaan voor verkeer op N516 lijkt een goede oplossing
(nabij Meyn Foodprocessing Technology).. Mensen steken nu immers
dwars door Zaanstad heen om uit te komen bij Knooppunt Zaandam.
De maatregel is ook erg kostbaar om te realiseren.
Ton ten Napel (Hart voor Stad, A-politieke vereniging, bieden gevraagd
en ongevraagd advies): Bij Kogerveld willen ze graag een P&R terrein
ontwikkelen inclusief metro, dit zou een prachtig knooppunt kunnen
zijn, maar er is nu een projectontwikkelaar bezig om daar 388 huizen
te bouwen, hoe zit dit precies? – Het klopt dat er woningbouw gaat
plaatsvinden bij Kogerveld. Of dat betekent dat er dan geen ruimt
voor een P&R is, is de vraag. En de metro, dat is afhankelijk van veel
meer factoren en het is twijfelachtig of je voldoende dichtheid/vervoerwaarde hebt.
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woelmuizen of iets dergelijks, maar om het systeem volledig maken. Het
gaat erom dat je er topnatuur van maakt.
Van der Aa hoort graag wat Hoekstra verstaat onder topnatuur.
Hoekstra meldt dat topnatuur het volledige ecosysteem is. Hij zegt dat
het in de verkenning IJmeer ging om nonnetjes, kuifeenden en tafeleenden. Dat ging om getallen: 10.000 van die soort, 8.000 van de andere
soort, maar misschien is het beter 1.000 nonnetjes in te ruilen voor 2 zeearenden of visarenden, want daar maak je het systeem vollediger mee. Er
wordt veel te veel aan getallen vastgehouden. Dat is niet de essentie van
de vogel en de habitat.
Van der Aa is het eens dat er qua Natura 2000 meer ruimte in Brussel is,
dan in Nederland op dit moment wordt benut. Maar om die ruimte te
benutten, dat ziet hij nog niet gebeuren.
Hoekstra is daar optimistischer in. Hij heeft dat zien gebeuren in de
verkenning IJmeer.
Van der Aa meent dat IJmeer morsdood was. De watervogelpopulatie ging
razendsnel achteruit.. Daarom is de Markerwadden zo’n goed plan. Het
kon eigenlijk alleen maar beter worden. Hier gaat het om Oostzanerveld,
waar je een hoop kwaliteit kwijt kunt raken.
Hoekstra zegt dat je ook een hoop kunt winnen. Als we dan, en dat moeten we in een grotere groep doen, een goed plan maken kunnen we heel
veel winnen.

Tafel ecologie

Frank Hoekstra (Staatsbosbeheer) is het niet eens met de manier waarop
Eric van der Aa, senior projectleider ecologie & ruimte bij Rho adviseurs
voor leefruimte Staatsbosbeheer neerzette in zijn presentatie, namelijk
als ‘hoeders van de ecologie’. Hoeders zijn zij wel, maar de manier waarop
is niet juist. Hij vindt dat zij daar nog maar een keer een goed gesprek
over moeten voeren.
Eric van der Aa verontschuldigt zich. Mogelijk heeft hij het onderwerp te
scherp geformuleerd.
Wat hier speelt is dat de natuur in Nederland op een 6- zit, misschien zelfs
wel lager en dat er aan groeien niet wordt gedacht. In de presentatie van
Van der Aa kwam dat, naar zijn mening, ook naar voren. De stelling van
Hoekstra is - dat gebeurt nu bij Natuurmonumenten en hij heeft het bij
de verkenning IJmeer meegemaakt - dat op een gegeven moment in
samenwerking met ontwikkelaars (de gemeente Almere, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) werd gezegd: zorg er nu voor dat de economische schaalsprong gelijk oploopt met je ecologische schaalsprong. In
het geval van IJmeer ging het om een ecosysteem.
Van der Aa geeft aan dat dit binnen Natura 2000 ook moet, maar dat je
dan tegen juridische grenzen aan loopt. Nieuwe natuur op nieuwe locaties binnen Natura 2000 om schade elders goed te maken lijkt al gauw
op compensatie en dan moet je tevens de ADC-toets doorlopen.
Hoekstra meent dat dit komt omdat iedereen op een 6- blijft zitten. Hij
verwijst naar het verhaal van Kees Bastmeijer, hoogleraar Milieurecht uit
Tilburg (bijlage 1). Bastmeijer onderscheidt drie niveaus:
1.
het niveau dat het niet in orde is.
2.
het niveau dat het net op orde is,
3.
het niveau dat je het als een systeem benadert.
In dat laatste geval kan heel veel, alleen kan het niet over één kam worden
geschoren met het systeem, want het gaat niet meer om de Noordse

Steven Voest, Ministerie van Infrastructuur voegt zich bij het gesprek
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Voest is het inhoudelijk eens met Hoekstra. Hij is nieuw op dit gebied,
maar het is ook voor zijn visie dat hij bij dit gesprek aansluit. Hij geeft aan
dat in het gebied, Oostzanerveld, allerlei bedreigingen voorkomen. Wat
hij als intensieve collectieve bedreiging inbrengt is fysiek of andere uitstoten, maar hij komt op een bepaald moment ook een kans tegen, alleen
kun je die kans benutten als je met elkaar om tafel zit om te kijken wat die
kans is en of iedereen het er met elkaar over eens is. De wettelijke kaders
en rangstellingen bieden een hoop gelegenheid voor iedereen die het
er niet mee eens is, om die kansen te torpederen, maar dat is iets waar je
altijd doorheen moet zien te komen.
Hoekstra zegt dat Voest het dan ook met hem eens is als het gaat om

de Oostvaarders-plassen. Op een zeker moment is de zeearend teruggekeerd en zijn uiteindelijk de blauwborst en baardmannetjes verdwenen. Hij meent dat het gebied niet meer geschikt voor hen was en
dus kwamen ze er niet meer, maar toen kwamen de mensen daartegen in opstand. Er werd niet aan de verplichtingen voldaan. Door het
artikel over de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen hebben zij
het uiteindelijk wel gered.
Voest verwijst naar het buitengebied van landgoed Amelisweerd,
waar een compensatie voor was bedacht. Het ging hier om de aanleg
van een viaduct van 250 meter breed, kosten € 5 miljoen. De omgeving reageerde daarop dat het veel te veel geld was om uit te geven
aan een tunnel die ter compensatie dient voor een gedeelte waar je
eigenlijk niet veel meer komt.
Van der Aa stelt voor de genoemde cases, inclusief het Briels arrest,
voor te leggen aan juristen en te vragen of er een parallel wordt
gezien. Hij geeft aan dat het Europese Hof heel duidelijk heeft gezegd dat dit niet mag, dat dit compensatie is en dat eerst de ADC-toets
moet worden gedaan. Hij zegt dat zij met een actieve aanpak te maken hebben. Eind 2017 moet de verbinding Amsterdam-Hoorn klaar
zijn. De verwachting is in 2023-2025 het knooppunt Zaandam te
doen. Er zijn dus nog bijna 10 jaren te gaan om rustig een ADC met
elkaar te doorlopen. Hij meent dat als er een goed verhaal is over de
verkeersveiligheid, je door de toets heen komt.
Hoekstra ziet geen probleem op het moment dat er een goed verhaal
voor de verkeers-veiligheid en doorstroming is en er tevens een goed
verhaal aanwezig is over hoe het gebied beter wordt.
Voest geeft aan dat hij nog niet met Jaap Klinkhamer heeft gesproken,
maar weet dat Klinkhamer met name voor Oostzaan/Oostzanerveld
eigenlijk op eenzelfde lijn zit. Klinkhamer wil met Voest en ook met
de partij van Oostzaan in gesprek om te bekijken waar zij heen willen
met Oostzanerveld, waar zij op spaaklopen en waar hij nog iets kan
doen, dit voordat er barrières ontstaan, zodat zij op dat moment on
speaking terms zijn en elkaars frequenties kennen.
Van der Aa stelt voor te gaan verkennen of zij niet meer juridische
ruimte kunnen gaan benutten dan zij nu doen. Het hele veranderingsproces moet worden gestart, want als dat aan het eind van de rit

moet gebeuren is het te laat.
Hoekstra zegt dat dit met het bevoegd gezag moet worden opgepakt. In dit
geval is dat Economische Zaken.
Van der Aa vindt Economische Zaken weinig flexibel. Hij had liever het hele
onderwerp Natuur met IenM opgenomen, maar die hebben hierin weinig
invloed.
Voest vertelt dat hij een tijdje geleden een gesprek heeft gehad met de juristen van het Ministerie van Infrastructuur. Dit was naar aanleiding van de
ADC-toets die ter sprake kwam. De conclusie was dat de ADC-toets eigenlijk
voorafgaand aan de voorkeursbeslissing gedaan had moeten worden en dat
daarna aan het stappenplan gewerkt kan worden.
Hoekstra verwacht dat Brussel met Natura 2000 niet zomaar akkoord zal
gaan. Zijn stelling is dat het systeem op systeemniveau beter moet worden
gemaakt. Dat is de intentie van de wetgeving; de natuur beter maken. Hij
geeft aan dat hij een paar jaar geleden in Brussel de heer Verschuren heeft
gesproken die aangaf dat het goed is als dit project in Nederland, met Economische Zaken, kan worden geregeld.
Het is niet de intentie om het ruimtebeslag van het Natura 2000-gebied aan
te passen, maar als de verkeerskundigen gaan tekenen, dan moet bekend
zijn wat zij willen. Hoekstra denkt dat een aanpassing voor Oostzanerveld
niet nodig is.
Voest vindt dit een mooie ambitiekeuze. Die ambitiekeuze is nog niet gemaakt. Hij geeft aan in gesprek te zijn met Alfred van Warmerdam, maar dit
verloopt moeizaam, omdat hij niet zo goed op zijn e-mail reageert.
Besloten wordt een afspraak te plannen waarin de ambitie wordt besproken.
Er worden visitekaartjes uitgewisseld.
Bijlagen:
1. http://law.handels.gu.se/english/contact-us/staff/kees_bastmeijer
2.
http://www.deltametropool.nl/v1/downloadables/activiteiten/HANDOUTIJMEER.pdf
3. Een ADC-toets houdt in: dat getoetst wordt of er geen alternatieven voor
de activiteit zijn, er dwingende redenen van groot openbaar belang mee gediend zijn en de negatieve gevolgen gecompenseerd worden.
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Evelien de Vries (voorzitter Dorpsraad Zuidoostbeemster en bestuur Sticht-

ing Beemster groen, cultuurhistorische waarde Stelling van Amsterdam) en
de heer Pieter-Jan Loman (Dorpsraad Zuidoostbeemster, bijlage 1) vragen
de cultuurhistorische waarde van het UNESCO-gebied in de Beemster, dat is
dubbel, de Stelling van Amsterdam en de Zuidoostbeemster, prominent te
beschermen, want het wordt wel genoemd, maar iedere keer in een nazin of
P.S.-je, terwijl dit in wezen net zo hard beschermd moeten worden als Natura
2000.
Van der Aa geeft aan dat van de 200 maatregelen er gelukkig heel weinig zijn
die het werelderfgoed raken, maar dat ze zijn er wel zijn.
Mevrouw de Vries noemt de bocht bij Purmerend. Daar wordt, als de bocht
eruit gaat nog een extra brug gebouwd. Ze laat aan de hand van een kaartje
zien wat ze bedoelt. De bocht is er uitgehaald, dat is mooi want ongelukken wil je niet, maar het voorstel is geweest om de weg schuin te maken, te
ondertunnelen bij de Beemsterringvaart en te verdiepen in het landschap
zelf, maar dit kan niet. Dit stuk moet helemaal ondertunneld en verdiept
worden, want dat is de enige manier om dit toe te staan. Ze geeft aan dat het
om oude wegen uit 1612 gaat, die kun je niet zomaar wegpoetsen, dus zal
het een eindje opgeschoven moeten worden.
Van der Aa geeft aan dat er een heel waardevol archeologisch lint ligt.
Mevrouw de Vries zegt dat zij dat niet weet, maar vindt dat er dan op een
andere manier gekeken moet worden. Belangrijk is dat heel goed gekeken
moet worden naar de aansluiting met de Zuidoostbeemster en dat daar rekening mee gehouden wordt.
Van der Aa geeft aan dat dit in het Milieu Effect Rapport (MER) vermoedelijk
een heel hoofdstuk wordt en mogelijk voor de ontwerper ook een uitdaging.
Mevrouw de Vries vindt het een heel precair punt. Dit punt wilde zij even
benaderen; die cultuurhistorische waarde in het dubbele UNESCO-gebied.
Van der Aa geeft aan dat dit zeker een heel belangrijk punt wordt. Deze
maatregel gaat in deze fase mogelijk niet afvallen, maar dat is meer een procesvraag. Daar weet collega Steven Voest meer van. Een aantal maatregelen
in dit gebied gaat mee in de volgende ronde en dan worden deze in het
Milieu Effect Rapport (MER) helemaal binnenste buiten gekeerd. Alle voordelen, alle nadelen worden op een rijtje gezet. Het is nog niet bekend in welk
stadium deze maatregel mee gaat.

Bijlage:
1.
http://zuidoost.beemsterdorpsraden.nl/
Kingston Wu (Rijkswaterstaat) is benieuwd of er ook ruimte in de kwaliteit is meegenomen. Of bepaalde beeldkwaliteiten die vanuit het landschap,
niet de historie, zijn meegenomen. Ruimte in de kwaliteit is een heel moeilijk
begrip. Rijkswaterstaat heeft dat opgesplitst in Natuur 2000-landschap en
recreatiemogelijkheden. Hij vraagt of het klopt dat dit in de MER wordt uitgewerkt.
Van der Aa zegt dat ruimte en kwaliteit vanuit de wetgeving of Quick Scan in
de MER wordt meegenomen. De wetgeving weegt hierbij altijd het zwaarst.
Wu vraagt hoe Van der Aa dat in het laatste plaatje, bij de opgave van het
knooppunt Zaanstad ziet, want het is eigenlijk een verkeerskundige maatregel die zij hier behoren te hebben, maar het wordt wel als ‘groen’ gescoord,
terwijl juist de biologische consequenties hier zwaar wegen. Het kan geen
optelling zijn van zetten. Hij vindt het wel een aandachtsgebied.
Van der Aa geeft aan dat ook hij zeer verbaasd was. Hij vindt het een goede
vraag en gaat graag met Wu mee als hij die vraag gaat stellen.
Tevens geeft hij aan dat hij zojuist Staatsbosbeheer heeft gevraagd of er onderhandelings-ruimte is om hier een mouw aan te breien.
Wu antwoordt dat er onderhandelingsruimte is, maar dat dit meer voor een
latere fase is. Als zij nu een keuze gaan maken in al die ‘groene’ maatregelen
die zij willen inbrengen, dan kunnen zij daar heel makkelijk mee scoren. Wu
is benieuwd in hoeverre Van der Aa daarin tegenwicht kan geven. Ook wil hij
weten of hij meeschrijft aan het advies.
Van der Aa geeft aan dat het wat hem betreft ‘rood’ wordt. Hij zal niet meeschrijven aan het advies, maar zal wel zijn stempeltje erop geven.
Verder geeft Wu aan dat hij weliswaar van Rijkswaterstaat is, maar het integraal denken wil stimuleren. Hij wil de projectleiders behoeden voor zaken
die neigen naar deskundigheid. Daar is deze MIRT-verkenning voor bedoeld.
Binnen Rijkswaterstaat staat Wu voor ruimte en vormgeving. Dergelijke ecologisch landschappelijke zaken gaan hem aan het hart.
Van der Aa vraagt aan Wu wat dan zijn rol is in het proces: het voelt voor Wu
35als een soort missiewerk, om mensen te informeren. De nieuwe rol, nieuwe soort core business van Rijkswaterstaat is juist meer gebiedsgerichte

benadering van zaken die echt belangrijk zijn. Daarin zijn dit soort
onderwerpen als ecologie, natuur, milieu, ruimte en kwaliteit net zo
belangrijk.
Van der Aa vindt dat het zelfs verder gaat, dan gaat het om de geloofwaardigheid. Als je als Rijkswaterstaat uitstraalt dat je voorzichtig
omgaat met kwetsbare waarden en met de Internationale Wet- en
Regelgeving, en vervolgens grote schade aanricht aan deze waarden
dan ben je ongeloofwaardig.
Wu beaamt dat dit inderdaad een gevolg kan zijn en dat het anders
imagoschade oplevert. De politiek heeft toch wel vaak het laatste
woord, maar mensen zoals zij zijn ervoor om zaken te bekijken en
met dingen rekening te houden.

derijen zaten toen vol met die dieren. Grutto’s zijn dol op hun nesten. Om
hun territorium te beschermen jagen ze de mens gezamenlijk weg, maar
ze gaan ook achter de kieviten aan. Dat zie je ook terug in de populatie
van de weidevogels. Ook leven daar veel ganzen.
Westzaan en Westzanerveld vallen ook onder de vogelwacht. De nesten
van de kieviten waren allemaal geplunderd en de vogelwacht vroeg zich
af hoe dat nou kon, omdat ze de avond daarvoor de nesten nog hadden
gecontroleerd. Maar in dat gebied zitten vossen. Er heerst een vossenplaag. Dan denkt de natuurwacht het goed te doen, want zij beschermen
de vogels, maar dat is niet altijd goed genoeg. Een ander verhaal is dat bij
hem in de raad ook een landbouwer zit. Die zegt dat vogels die broeden
heel goed weten waar zij met de tractoren rijden. Die vogels gaan aan de
kant zitten. Het zijn geen domme dieren, want ze weten heel goed waar
ze moeten zitten. Datzelfde geldt ook voor die grote zilvermeeuwen. Die
zijn slim. Maar het is goed dat hier in het project ook aandacht voor is,
want anders gaat iedereen zijn gang en doet maar.

Ton ten Napel (Hart voor de Stad, vereniging voor advies aan gemeenten). Hart voor de Stad is een vereniging die gevraagd en ongevraagd advies verstrekt aan gemeenten. De vereniging heeft allerlei rare, leuke en niet leuke ideetjes. Eén van die ideetjes is om
de Metro vanuit Amsterdam Noord door te trekken naar Station
Kogerveld. Wanneer daar ook vervoersaanbod moet zijn, heeft de
vereniging bedacht Oostzanerveld te bebouwen, zodat het tegen
Oostzaan aan komt te liggen.
Van der Aa geeft aan dat hij denkt dat dit een iets te wild idee is.
Jan ter Wisscha (Zaans Ondernemers Netwerk (ZON), bestuur Zaanse
Schans) heeft zojuist met Staatsbosbeheer gesproken en geeft aan
dat hij ook de gemeente Zaanstad hier wel had verwacht. Hij heeft
eigenlijk geen vraag, maar meer een verhaal. Hij heeft meegemaakt
dat in Saendelft zand moest worden opgespoten, toen bleek dat daar
de woelmuis leefde. Op een gegeven moment zaten er op de spoorpalen uilen die hij daar nog nooit had gezien. Toen er controle werd
uitgevoerd, waren alle woelmuizen weg. In het gebied rondom de
Zaanse Schans vind je kieviten en grutto’s. Soms verjagen mensen de
vogels, maar 3 jaar geleden zaten er nog 1.200 grutto’s in dat gebied.
Dit jaar, als je verderop in de polder kijkt, dan zitten er nog ongeveer
80. Hij heeft wel eens een opmerking gemaakt over de landbouwers
in de polder of aangrenzend gebied waar weidevogels leven. De lan-

Actielijst
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1.

Wie
Projectteam

Actie
Noord-Hollands kanaal vervangen door Beemster Ringvaart

2.

Projectteam

Exploitaties van busverbinding
en bekijken.

3.

Projectteam

Inconsequentie bekijken op
longlist bij “vergroten capaciteit A7.

4.

Projectteam

5.

Projectteam

Nakijken of wegnummering
N34 Houtribweg niet 302 moet
zijn.				
				
Knooppunt Kogerveld
en plannen inzake huizenbouw
bekijken.

