Integrale sessie
MIRT-Verkenning A7/ A8

Broek in Waterland, 26 april 2016
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Introductie
Op 26 april 2016 vond een integrale sessie voor de Corridorstudie Amsterdam –Hoorn plaats in “’Het Venster op Waterland” te
Broek in Waterland . 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 vind de
komende periode een toename plaats van mobiliteit en bevolkingsgroei. Daarnaast zullen de reistijdnormen in 2030 flink worden
overschreden.
In de afgelopen periode is de analyse uitgevoerd van mogelijke
knelpunten en zijn hiervoor opgaven geformuleerd. In de Notitie
kansrijke oplossingen (NKO) is per opgave een aantal mogelijke
oplossingen geformuleerd. Vervolgens is een longlist gemaakt van
maatregelen die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid
van en in de regio. Tijdens de sessie op 26 april 2016 zijn is met de
aanwezigen getracht om de lijst met mogelijke maatregelen aan te
vullen.

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

Planstudie

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
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Terugblik
Besluiten
BO heeft de opgaven en oplossingsrichtingen vastgesteld. Enkel de
maatregelen betreffende Oostzaan zijn toegevoegd.
Huidige situatie
Het proces staat aan het begin van een nieuwe fase: oplossingen. Deze
wordt, zoals tijdens BO besloten, benaderd vanuit zes 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

9

Proces
ril
ap

ale sessie 2
egr
t
6
In

Doel van de huidige fase: van oplossingen naar maatregelpakketen

ei
m

Longlist
maatregelen

rale sessie 2
g
e
5
t
In

grale sessie
e
t
1
In

Verwerken
opmerkingen
experts

uni
5j

Globaal
beoordeeld
door experts

Shortlist

10

Definitieve
shortlist vastgesteld door
DO

a

A1

id
e
rh

0d
ra
aie

nd
ho

Le
efb
a

Randvoorwaarden

n
ude

11

Waa
rdevol Landschap

Tafelsessies

Tijdens de tafelsessies is er gezocht naar aanvullingen op de reeds bestaande longlist
van maatregelen. De tafelsessies waren ingedeeld naar de volgende thema’s:
1. Hoorn/West-Friesland
2. Purmerend/ Waterland
3. Knooppunt Zaandam
4. Openbaar vervoer
5. Innoveren en Informeren maatregelen
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Hoorn / West-Friesland
Deze opgave is door betrokken partijen al behoorlijk gedetailleerd uitgewerkt. Daarom zijn er weinig aanvullingen.
Volgende fase wordt lasiger: hoe valt een goed pakket van alle verschillende (kleinere) maatregelen samen te
stellen.
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Purmerend / Waterland
•
•
•

•
•
•

Purmerend is na 00.30 niet meer bereikbaar
met het OV, hier moet een oplossing voor
gezocht worden.
De maximum snelheid moet verlaagd
worden bij de bocht in Purmerend Zuid
Herstellen van verbinnen van het noordelijk
deel van het dorp Beemster. Door een deel
van de A7 om te leggen en ondergronds te
maken.
Inhaalspoor
Busverbinding Zaanseschans – Krommenie
Oost-west treinverbinding Purmerend, Zaanstad en verder.
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Knooppunt Zaandam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doortrekken van Noord-Zuidlijn tot aan station Kogerveld of het ondertunnelen van de
Hoornselijn.
Overkappen van A8 i.p.v het ondertunnelen
ervan.
Opwaarderen van S152 in combinatie met het
aansluiten op A8.
Samenvoeging van station Koog Bloemdijk
en Koog Zaandijk tot één P+R bij de kruising
van A8 en S152.
Verder opwaarderen van de N516 naar 2x4 en
een aansluiting op de A5 van de s152
Opwaarderen S152 icm met volledige aansluiting op A8.
S152 randweg maken, parallel aan de Gouw
Aanscherpen
tweede
oeververbinding,
aansluiten op de A5
Knooppunt Zaandam transformeren van een
klaverblad naar een T–Vorm.
Poelenburg ontsluiten naar n516 met
eventueel een flyover (bij de vliner).
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Openbaar vervoer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires voor fietsen declarabel maken
Fiscaal aantrekkelijk maken om met de fiets naar het
werk te gaan,
Fietsen in de trein:
Stations fietsvriendelijk maken
Treinen makkelijk toegankelijk maken voor
		
fietsen.
(E-)scooters meer ruimte geven en zorgen voor verbeterde veiligheid.
Service aanbieden langs fietspaden
Wachtpunten voor fietsers overdekt maken zodat
fietsers droog kunnen wachten, bij bijvoorbeeld de
pond.
Inhaalspoor
Busverbinding Zaanseschans – Krommenie
Ookstwest treinverbinding Purmerend, Zaanstad en
verder.
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Innoveren en infromeren
Logisiek
• Goederenvervoer over water (maar welke goederen
waar?)
• Vervoersstromen bundelen, oftewel geen lege
vrachtwagens rond laten rijden, maar combineren.
Openbaar vervoer
• Om de reiziger van deur tot deur informatie te voorzien is multimodale reisinformatie nodig.
• Via app bestelbare buurtbus/collectivo taxi die
gedeeld kan worden met andere reizigers om zo een
goede van deur tot deur service te leveren.
• Mogelijkheid fiets meenemen in, op of aan de bus
Overige
• Het fiscaal aantrekkelijk maken voor mensen om
een baan dichterbij te kiezen, fiscaal voordeel of
financiële vergoedingen.
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Uitwerkingen maatregelen

Tijdens deze ronde worden de meest intressante uit de tafelsessies uitgewerkt . De
volgende maatregelen zijn behandeld:
1. Knooppunt Zaandam
2. Fiets mee in de trein
3. Stimuleren e-bike
4. Goederen vervoer
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Knooppunt Zaandam
•
•
•
•
•
•

Purmerend is na 00.30 niet meer bereikbaar, hier
moet een oplossing voor gezocht worden.
De maximum snelheid moet verlaagd worden bij de
bocht in Purmerend Zuid
Herstellen van verbinding van het noordelijk deel
van het dorp Beemster. Door een deel van de A7 om
te leggen en ondergronds te maken.
Inhaalspoor
Busverbinding Zaanseschans – Krommenie
Oost-west treinverbinding Purmerend, Zaanstad en
verder
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Fiets mee in trein
•
•
•
•

Wanneer het mogelijk is te fietsen tot aan de trein
zal er een minimaal tijdsverlies zijn. Dit maakt deze
multimodale manier van reizen aantrekkelijker.
Duidelijke markering vakken voor in- en uitstappen.
Daarnaast is een duidelijke zonering voor fietsers
belangrijk.
Speciaal (ontworpen) coupé voor het snel in en uitladen van fietsen.
Intellegent platform bars: vak en tijd

Stimuleren van e-bike
•
•
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Imago verandering
Strooien op fietspaden meer prioriteit

Goederen vervoer
•
•
•
•

Logistieke ontkoppelpunten
Het helpt als niet ieder bedrijf met eigen vrachtwagens gaat rijden
Door overslagpunt in te richten aan de rand van een
stad of gebied, worden de grote vrachtwagens hier
binnen vermeden.
Venstertijden blijven lastig. Hierbuiten werken zou
verder uitgedacht moeten worden.
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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

APPM

Lidy Slotman

Oostzaan / Wormerland

Freek Beekers

Stichting Nekkerzoom

Hans Smulders

Middenbeemster

Laurien Beijer

IenM, Rijkswaterstaat

René Ton

Ondernemers Vereniging EVO

Peter Bekkum

MU Consult

Gert Valster

Provincie Noord-Holland

Ben de Boer

Hart voor de stad

Visuele Notulen

Theo van den Brandt
Marieke van Breugen

Fietsersbond Waterland

Hannah Vischer
Steven Voest

Herman Bruheim

Stadsregio Amsterdam

Wim Bussaard

Stadsregio Amsterdam

Stefan Doeland

Gemeente Hoorn

Annemieke Dorland

Stichting Nekkerzoom

Mark Drost

Gemeente Enkhuizen

Cees Homburg

Wijkoverleg Oud Koog

Peter Hoogervorst

Gebiedscommissie laag-Holland

Wouter van Iperen

Stadsregio Amsterdam

Marjolijn Kaandorp

Rijkswaterstaat

Michael Kluver

Visuele Notulen

Ian Koster

Min IenM

Henk Meurs

MU Consult

Charlotte Porskamp

Visuele Notulen

Micha Sijtsma

APPM

Recreatie Noord-Holland
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Min IenM

Tot de volgende integrale sessie op
25 mei,West-Fries Museum, te Hoorn !
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