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Omschrijving maatregel
Voor deze regionale gedragsmaatregel worden met behulp van
een uitvoerende of coördinerende organisatiewerkgevers in de
regio aangesproken om met maatregelen en/of
maatregelpakketten te komen die het reizen in de spits met OV
of auto doet verminderen. Resultaat van de maatregelen is het
aantal auto- en OV-verplaatsingen in de spits ten behoeve van
het woon-werk verkeer. te verkleinen door alternatieve
arrangementen en/of het gebruik van andere modaliteiten door
middel van alternatief vervoer of minder/niet reizen naar werk
te vergroten. Deze werkwijze wordt reeds voor Amsterdam
toegepast, maar wordt met deze maatregelen uitgebreid naar
de gehele corridor.
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Effect op bereikbaarheid
In de factsheet van deze maatregelen staat vermeld dat 3% reductie van de autoritten realistisch is als uitkomst (bron: Maastricht
Bereikbaar). In de mobiliteitsscan is daarom een reductie van 3% autoverkeer ingevoerd in de regio’s Purmerend, Zaandam en
Hoorn met tussengelegen gebieden. Dit levert een reductie op van in totaal ca. 13.000 auto’s. Deze reductie is verspreidt over de
corridor zoals weergegeven in.
Wanneer inderdaad een autoreductie van 3% wordt gerealiseerd in deze regio’s zal het effect op de corridor te merken zijn. De ICverhouding zal positief veranderen, en daarmee ook de kruispunt verzadiging en de reistijd. Op de A7 zal bijvoorbeeld de ICverhouding van 100-110% verbeteren naar 80-90%.
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