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Introductie
Op 15 juni vond in het MOMA & CO 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:
“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 opgesteld van maatregelen die kunnen bijdragen aan een betere
bereikbaarheid van en in de corridor en tevens ook mogelijkheden scheppen voor meekoppelkansen. Tijdens de vorige sessie (op 25 mei 2016) is er een toelichting gegeven op de beoordeling van de maatregelen door de experts.
Het doel van de sessie op 15 juni was het formuleren van een
advies vanuit de stakeholders uit de regio voor het directieteam.
Verderop in dit document vindt u een nadere toelichting hoe
deze sessie er uit heeft gezien.

Startbeslissing: 26 februari 2015
Notitie kansrijke oplossingen: 24 februari 2016
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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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Zeef 1

Proces Verkenning
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
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Doel van de huidige fase: van oplossingen naar maatregelpakketen
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Definitieve
shortlist vastgesteld door
DO
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Waa
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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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De sessie
Het doel van de sessie op 15 juni was het formuleren van een advies
vanuit de stakeholders uit de regio voor het directieteam.
In de week voorafgaand aan de sessie hebben stakeholders alle
maatregelen van de longlist kunnen waarderen via een enquête op
de website. Waarderingen varieerden van 1 ster (zeker niet mee op
de shortlist) tot 5 sterren (zeker wel mee op de shortlist). Tijdens de
sessie op 15 juni is een terugkoppeling gegeven van de resultaten
hiervan.
Voor de maatregelen die minder dan 2 sterren hebben gekregen,
luidt het advies om ze niet mee te nemen op de shortlist, en voor
de maatregelen die meer dan 4 sterren hebben gekregen luidt het
advies om ze wel mee te nemen op de shortlist. De maatregelen
die ertussenin zitten (“misschien mee”) zijn tijdens de sessie in subgroepen besproken om ze zo veel mogelijk naar wel mee of niet mee
te verschuiven.
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Enquête
•

18 deelnemers

•

hebben 18 maatregelen gewaardeerd

•

en in totaal 709 keer een waardering gemaakt van 1 t/m 5 sterren

•

de maatregelen die zijn gewaardeerd, zijn gemiddeld door 4.0 deelnemers gewaardeerd.

De enquête op de website is door een klein aantal stakeholders ingevuld en niet iedere respondent had de tijd om alle maatregelen te waarderen.
Het resultaat van de enquête is dan ook niet representatief voor alle stakeholders, maar geeft wel een goed beeld.
Met de waardering 0 sterren wordt aan gegeven geen mening te hebben of geen beoordeling te geven, hiermee wordt aangeduid de keuze aan
anderen over te laten. De waardering 0 telt niet mee in de gemiddelde waardering van een maatregel.
In het geval dat stakeholders het absoluut niet eens zijn met een bepaalde waardering, kunnen zij hun argumenten hiervoor kort op een rij zetten.
Deze argumenten en het voorbehoud van de representativiteit van de enquête zullen worden meegegeven aan het directieteam dat de uiteindelijke shortlist vaststelt.
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de bijzonderheden bij de maatregelen die besproken zijn. De volledige lijst met het advies van
de maatregelen vanuit de stakeholders vindt u op de website.
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Opmerkingen beoordeling
Pumerend / Waterland
Maatregel 001 - Rechttrekken kom A7
—> Wel op shortlist
Argumenten niet op longlist:
•
Met rechttrekking gaat t door nieuwe gebieden zoals Beusebos / aantasting cultuur historisch land
			schap.
Argumenten wel longlist:
•
gebeuren te veel ongelukken.
•
Behandel alles wat hier overeen komt als een grote onderzoeksopgave.
Maatregel 001 & 002 - Rechttrekken kom A7 & Ondertunneling kom A7: Bij verleggen van A7, dit altijd in combinatie van capaciteitsvergroting van aanvoerwegen.
Maatregel 009 - Regionale woningbouw
—> Niet op shortlist
•
Deze studie heeft geen invloed op de woningbouw / deze studie mag niet gebruikt worden om de
		
locatie van woningbouw te bepalen.
Maatregel 010 - Bereikbaarheid bedrijventerreinen m.n Baanstee Noord
—> niet op shortlist
•
Dit valt niet onder deze studie
Maatregel 039 - Aanpassing OWN Laan der Continenten wordt 2x2 stroken
—> wel op shortlist
•
Staat iedere dag compleet vast
Maatregel 42 - Vergroten opstelruimte op 3 toeleidende wegen naar aansluitingen
A7
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—> wel op shortlist
•
Hoort bij Laan der Continenten

Zaanstreek

Fietsmaatregelen

Maatregelen 111 & 112 - knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld &
knooppunt ontwikkeling TOD Koog Zaandijk
—> wel op shortlist
•
Andere TOD’s worden ook bestudeerd, daarom ook hier 		
		
kijken of TOD zinvol is.

Maatregel 058 - Overkappen van fietsverbindingen
—> niet mee op shortlist
•
Te kostbaar en te veel nadelen.
•
Daarnaast willen mensen in de zomer lekker buiten kun-		
		
nen fietsen, is deel van de beleving.

Maatregel 113 - Ontwikkeling Achtersluispolder en Hembrugterrein
—> wel op shortlist
•
Achtersluispolder & Hembrug moeten op gesplitst 		
		worden

Maatregel 163- Overige informeren/innoveren
—> blijft bij misschien
•
Afwachten hoe dit op de corridorstudie afkomt, dit is 		
eigenlijk een landelijke issue en niet typisch voor de corridor.

Maatregelen 122,123 & 124 - Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken —> wel op shortlist
•
Hele dubbelzijdige verbinding moet als een opgave		
		
onderzocht worden.
Maatregelen 114,131,132,133, 136, 137 - N516
—> als groep wel op shortlist
•
In relatie met RO ontwikkelingen Hembrug en Achter		sluispolder
Maatregel 159 - Goederenvervoer over water
—> wel op longlist
•
Verspreiding van het vrachtverkeer over de dag heeft een 16
		
positieve bijdrage aan de drukte op de 				
		weg.

West-Friesland

Openbaarvervoer

Maatregel 072 - Toepassen DRIPs en PRIS
—> wel op shortlist
•
tijdelijke oplossing, wordt opgelost in auto door smart 		
		
mobility, dit is een korte termijn oplossing.

Maatregel 144 - Verbetermaatregelen station Sloterdijk (stijgpunten)
—> niet mee op shortlist
•
wordt al iets aan gedaan dus kan er af

Maatregel 088 - Verdubbeling prov weg N506 Hoorn - Enkhuizen
—> niet op shortlist
•
wegens milieuoverwegingen wel wel op de lijst, maar de 		
		
capaciteit van de west Frysiaweg is al te beperkt, dus nee.

Maatregel 148 - Waterbussen voor personenvervoer ASD - Zaanstad
—> niet mee op shortlist
•
is niet lucratief

Maatregel 106 - aansluiting van N240 op N23 Westfrisiaweg
—> wel op shortlist
•
Vraag is nog wel of dit niet als provinciaal geregeld wordt 		
en dus buiten de scope zou vallen.

Maatregel 150 - Doortrekking NZ-lijn in combinatie met cruisterminal Noorder IJ-plas
—> niet mee op shortlist
•
Is al op een ander niveau afgeserveerd.
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Overig
Maatregel 100 - Goederenvervoer verschuiven van de weg naar het
water
—> wel mee op longlist
•
verplaatsen van West-Friesland naar overig
Maatregel 169 - (Collective) adaptive cruise control
—> niet mee op longlist
•
valt buiten de scope
Maatregel 170 - Service Differentiatie van logistieke dienstverleners
—> niet mee op longlist
•
valt buiten scope
Maatregel 175 - Invoeren beprijzen kilometers
—> niet mee op longlist
•
is landelijke discussie
Maatregel 105 - Verbeteren OV kwaliteit voor bedrijventerreinen
Zaanstreek zuid
—> wel mee op longlist
•
Dit is deel van de achtersluispolder en Hembrug
Maatregel 171 - Synchromodaal logistiek systeem
—> wel mee op longlist
•
verbetering omdat niet alles via de weg moet.
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Verschillen stakeholders en ambtelijk
A7 Purmerend Noord en Zuid:
34
A7 var 2b: 2a met verdiepte ligging
36
A7 var 4: verleggen aansl Purm Zuid
37
A7 var 5: var 4, met half verdiepte ligging

De adviezen vanuit de stakeholders en het ambtelijk advies over de
maatregelen komen voor 75% overeen. De verschillen van inzicht zijn
hieronder weergegeven.
Wel meenemen ondanks negatief advies stakeholders
De ambtelijke begeleidingsgroep heeft, in tegenstelling tot de stakeholders, geadviseerd onderstaande maatregelen wel mee te nemen in
het verdere onderzoek:
11
schrappen treinstation Purmerend centrum
12
Bieden alternatieve vervoerswijzen voor toeristen
26
Stimuleren van gebruik van oplaadpalen-app
27
Stimuleren gebruik automatische voertuigen
28
Zorgen voor up-to-date navigatie systeem
46
Rechtstreekse spoor - en busverbinding voor woon-werkverkeer,
deel 3: trein Purm - A’dam CS
97
Multimodaal goederenvervoer
129 opwaarderen S152/Provincialeweg N203
146 busverbinding toeristen Zaanse Schans – Krommenie
148 Waterbussen voor personenvervoer ASD - Zaanstad
149 Combineren stations Koog Bloemwijk - Koog Zaandijk
151 Stimuleren gebruik van fiets app
A7 varianten meenemen
Over onderstaande maatregelen hebben de stakeholders ook een
negatief advies uitgesproken, maar worden wel meegenomen. Dit zijn
allemaal varianten voor de A7, welke in het vervolgtraject samen met
alle andere A7-varianten in samenhang zullen worden uitgewerkt, besproken en beoordeeld.

A7 Hoorn-Noord en Avenhorn:
76
Variant 2 verbreding naar 2x3 Hn - Avenhorn
78
variant 4 Spitsstrook in beide richtingen Hn - Avenhorn
80
variant 6 Weefstroken (2 stuks) Hn - Avenhorn
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Niet meenemen ondanks positief advies stakeholders
De volgende maatregelen hebben een positief advies gekregen van de
stakeholders, maar hebben door de ambtelijke begeleidingsgroep afgewezen, voornamelijk op kosteneffectiviteit. In het advies naar de directeuren is benoemd dat voor deze maatregelen bij de stakeholders veel
draagvlak of interesse bestaat:
82
Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum (draagt
niet bij aan de opgave ‘West-Friesland)
106 aansluiting van N240 op N23 Westfrisiaweg (niet kosteneffectief )
113 Ontwikkeling Achtersluispolder en Hembrugterrein (niet kosten-effectief )
124 A8 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken, door: verdiepte
spoorligging tussen Koog Bloemwijk en Koog Zaandijk (niet kosteneffectief )
125 Verdiepte ligging A8 (niet kosteneffectief )
126 Alternatief: overkappen maaiveld A8 (niet kosteneffectief )
171 Synchromodaal logistiek systeem (niet kosteneffectief )

Buiten reikwijdte of elders opgepakt
De volgende maatregelen hebben een positief advies gekregen van de
stakeholders, maar vallen buiten de reikwijdte van deze studie, of worden al
in andere studies uitgewerkt en hoeven daarom niet mee in de shortlist voor
deze corridor:
29
Park & Bike bij ‘t Schouw en bij Buikslotermeerplein A’dam-N (wordt
opgepakt in het project ‘Bereikbaarheid Waterland’)
50
snelfietsroute tussen ‘t Schouw en Buikslotermeerplein A’dam-N (valt
buiten de reikwijdte van de opgave ‘regionale fietsverbindingen)
56
Aanpak fietsverbinding Purmerend - Amsterdam (valt buiten de reikwijdte van de opgave ‘regionale fietsverbindingen, maar binnen de Investeringsagenda van SRA)
141 verbeteren fietsroute oeververbinding Noordzeekanaal, hogere capaciteit Hempont (valt buiten de reikwijdte van de opgave ‘regionale fiets
-verbindingen)
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Planning tot kerst 2016
Input en participatie
stakeholders

april - juni
Opstellen longlist en
besluitvorming longlist
eind juni

zomer

september - november

Uitwerken shortlist
maatregelen

Samenstellen maatregelpakketen

Input en participatie
stakeholders
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november - december
Besluitvorming

Aanwezigen
Vita Bakker

Projectteam

Hester Keesmaat

Gemeente Purmerend

Laurien Beijer

Projectteam

Ian Koster

Projectteam

Ben de Boer

Hart voor Stad

Dorpsraad Zuidoostbeemster

Theo van den Brandt

Fietsersbond Waterland

Pieter Jan Loman
Corine Meijer

Provincie Noord-Holland

Klaas Breunissen

Stichting behoud Waterland

Erik Rem

Kanobond TKBN

Aukje Brouwer
Wim Brussaard

Gemeente Purmerend

Martien Roelofs

Milieudefensie Waterland

Projectteam

Lidy Slotman

Overgemeenten

Cari Derichs

Projectteam

René Ton

Ondernemingsvereniging EVO

Stefan Doeland

Gemeente Hoorn

Wesley Veekman

RWS GPO

Ko Droogers

ANWB

Marijke Visser

Projectteam

Theo van Eijk
Vincent Evers
Will Evers

Projectteam
Gemeente Hoorn
Hart voor de stad

Steven Voest
Sietske Voets

Projectteam

Evelien de Vries

Stichting Beemstergroen

Renske Gillissen
Pascal le Gras
Theo Heida

Projectteam
Gemeente Zaanstad
Projectteam

Jan ter Wisscha

Zaans Ondernemers Netwerk

Meike Hendriks

Projectteam

Cees Homburg

Wijkoverleg Oud Koog

Marjolijn Kaandorp

Projectteam
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Projectteam

Hartelijk dank voor uw inbreng en uw
komst.
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