Eindnotitie maatregelenlijst Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Juni 2016

Inleiding
Deze notitie is de afrondende notitie van de eerste fase na de probleemanalyse van januari tot juni 2016. De notitie geeft een overzicht van het gevolgde
proces en het resultaat zoals vastgesteld in het directeurenoverleg 29 juni 2016.
Proces
Op basis van de opgaven zoals geformuleerd in de notitie kansrijke oplossingsrichtingen, zijn in de afgelopen periode maatregelen verzameld. De
maatregelen zijn aangedragen door (regionale en lokale) overheden, uitvoerende instanties en stakeholders in het corridorgebied.
De maatregelen variëren in concreetheid en haalbaarheid. Daarbij beslaan de maatregelen alle modaliteiten (auto, bus, tr ein en fiets), passend bij de
breed-sectorale benadering binnen de C orridorstudie met als doel: “Het 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”.
De maatregelen, in totaal zo’n 180, zijn in een longlist opgenomen en vervolgens aan de hand van vijf criteria beoordeeld. Deze vijf criteria zijn:
1. Scope: heeft de maatregel betrekking op één van de opgaven zoals opgenomen in de Notitie Kansrijke oplossingen
2. Kosteneffectiviteit: de kosteneffectiviteit is gebaseerd op een inschatting van het doelbereik, dat is het effect op de bereikbaarheid, en een
inschatting van de kosten (+/-40%). Hierbij is doelbereik voor 70% meegewogen en kosten voor 30%.
3. Effect op leefomgeving (natuur, cultuurhistorie, water)
4. Effect op economie, extra naast bereikbaarheidseffect, en
5. Draagvlak bij betrokken partijen
De beoordeling van de maatregelen ten aanzien van criteria 2, 3 en 4 is uitgevoerd door enkele specialisten. Basis voor de beoordeling ten aanzien van
criteria 1 en 5 vormen het Startdocument, de Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen en het participatietraject binnen d e C orridorstudie.
Een inschatting van het draagvlak is gemaakt op basis van de drie bijeenkomsten die zijn gehouden over de longlist en de beoordeling daarvan door de
experts. Het participatieproces was intensief, er is van mensen veel tijd gevraagd. Het resultaat is dat per maatregel overeenstemming is bereikt over
wel of niet meenemen naar de op te stellen shortlist. Waar dit afwijkt van het voorstel vanuit de experts en de mening van de overheden is dat bij de
betreffende maatregel vermeld. In dit document is de mening van de belangenverenigingen en bewonersgroepen samengevat als ‘de omgeving’.
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De beoordeling en voorstellen voor de shortlist zijn gedeeld en besproken in het ambtelijk overleg, regionale werkgroepen en maatschappelijke
belangenverenigingen. Deze aanpak heeft geleid tot de samenstelling van drie tabellen met maatregelen.




een tabel met maatregelen waarbij overeenstemming is om deze buiten het kader van de verkenning te houden;
een tabel met maatregelen die wel moeten worden uitgewerkt in het kader van deze studie;
een tabel met maatregelen waarover de meningen verschillen.

In het op 29 juni 2016 gehouden Directeuren Overleg zijn deze drie tabellen besproken. Daarbij is aan het management gevraagd om een besluit te
nemen op basis van de tabellen welke maatregelen in deze studie verder worden uitgewerkt en welke maatregelen afvallen. Dit h eeft geresulteerd in een
shortlist, die bij deze notitie is opgenomen. Daarnaast zijn ook de maatrege len die afvallen opgenomen, deze staan in de tweede tabel.

Conclusie
Uit de shortlist volgen 5 grote ontwerpopgaven. In het directeurenoverleg is een aantal maatregelen al geclusterd die tot eenzelfde ontwerpopgave
behoren.
De maatregelen op de shortlist worden de komende periode verder uitgewerkt, en op basis daarvan zullen pakketten worden samengesteld. Voor elke
maatregelen of groep van maatregelen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden zal in de komende maanden een factsheet worden gemaakt, waarin
de maatregel wordt beoordeeld op de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, economie en kosten. De factsheets vormen de basis voor het proces om tot
pakketten te komen.
De pakketten zullen op hun effect worden doorgerekend en zo ontstaat inzicht in de kansrijkheid van die pakketten. In de loop van oktober zal
vervolgens een bestuurlijk besluitvormingsproces worden opgestart om bij de partijen draagvlak te krijgen voor het besluiten welke van de pakketen
zullen worden meegenomen in het MER traject richting voorkeursbesluit. Uiteindelijk moet dit leiden tot een voorkeursbesluit in 2018 / 2019…
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Shortlist Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Onderstaande maatregelen worden in het vervolg van de Corridorstudie uitgewerkt.
Nr
3

Opgave

Maatregel

Purme rend/

afsluiting A7 aansluiting Purme rend Centrum of samenvoegen

Wate rland

aansl Purm C me t Purm Zuid.

74 t/m

Eventuele opmerkingen

Opmerkingen omgeving

Ve rgroten capacite it A7 Hoorn-Noord en Avenhorn:

80

varianten
1: Ve rbre ding naar 2x3 Hn-Noord - Ave nhorn
2: ve rbreding naar 2x 3 Hn – Avenhorn
3: Spitsstrook in be ide richtinge n Hn -N - Avenhorn
4: Spitsstrook in be ide richtinge n Hn / Avenhorn
5: Weefstroken (3 stuks) Hn-N – Avenhorn
6: Weefstroken (2 stuks) Hn – Avenhorn

82

Ve rle ggen aansluiting A7 tussen Hoorn -Noord e n Wognum

Hoe wel nie t passend binnen de scope ,
wil RW S deze maatrege l graag
uitge we rkt zien als meekoppe lkans bij
74 t/m 80

4 t/m 7,
154, 168,

kp Zaandam

177, 178

Ve rgroten capacite it A8 tussen kp Zaandam - kp Coe nplein
Aanpassing aan kp Coe nple in, richting Coentunne l
Ingebruik nemen ge re se rvee rde rijstroken Coentunne l
Aanpassen/amove re n ve rzorgings-plaatse n, m.n. BP langs A8
R ichten van de hoofdrichting Purm => A'dam in kp Zaandam
Maatrege len aan Kp Zaandam (richte n naar hoofdstroom)
Maatrege len A8 Kp Zaandam Kp Coenple in
Maatrege len Kp Coenple in

8, 13

Purme rend/
Wate rland

Realisatie TOD in Purme rend; ve rdichten woninge n rondom O v –
knooppunte n bijv. Purme re nd O ve rwhe re .

14

Purme rend/

Ve rruimen capaciteit & aanpak VRI's Zuiddijk -route

Wate rland

Maatrege l beschouwe n in re latie tot
ande re maatrege len op o.a. de

3

Zuiddijk .
Corridorbre de we rk geve rsaanpak .
Spitsmijden weg / OV, belonen voor het nie t maken van
autoritte n in de spits.
We rkge ve rs aanpak , mobilite it grote we rkge ve rs
Stim ule ren alte rnatie ve ve rvoe rswijze n
Spitsmijden: belonen van rijden buiten de spits of ande re
modalite it

16, 17,
68, 117,
164
18
21

Purme rend/

Aanpak optimalisatie ve rkee rslichten OW N

Wate rland

32 t/m

Purme rend/

37, 180
en nie t

Wate rland

be noemd

Ve rgroten capacite it A7

KE
Beoordee ld als nie t kostene ffe ctie f.

var 1: Purme re nd N - Purme rend Z, ve rbreden A7 van 2x 2 naar
2x 3 (MO NA-variant). Ontwe rpopgave : brug ove r Beemste r

Draagvlak

R ingvaart bepe rk t mogelijkheden t.a.v. capaciteit A7. Moge lijk
combinatie me t OW N-brug.

Zowe l Purme rend als Hoorn zien deze
maatrege l graag uitge we rk t in

var 2a: re chttrekken A7 bij kom A7 en ve rbreding 2x3

ve rvolgfase.

var 2b: 2a me t ve rdiepte ligging
var 3: ontvle chte n tussen Purme re nd-Nrd en Purme rend Zuid

RW S gee ft aan dat (bij uitwe rking)

var 4: ve rleggen aansl Purme re nd Zuid

deze maatrege l alleen nuttig zal blijken

var 5: var 4, me t half ve rdiepte ligging

indien ook de A7 tussen Purme rend Zaandam) wordt aangepak t

NB: hangt ook samen met maatregel 3

(volwaardig 2x3).

Ve rm inde ring barriè re we rking e n he rste l oude structuur van de

De omge ving vindt maatre gel 32,33 en

Beemste r door he t realise re n van een onde rdoorgang A7 voor LV
op he t grondgebied van Beemste r.

35 kansrijk . Maatrege l 34 en 36
worden als nie t kansrijk gezien.
Echte r, e r wordt opge roepen om al
deze maatrege len in samenhang te
onde rzoeken, maatrege l 1 en 2 nie t
onde rzoeken in he t kade r van
gebiedsontwikkeling, alleen in he t
kade r van capacite itsuitbre iding.
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Leefomge ving
Afhanke lijk van ingrepe n binnen of
buite n Natura 2000.
Onte igening binnen Natura 2000 zee r
lastig.
Langs de Ringvaart ligt ee n e cologische
ve rbindingszone (onde rdeel provinciaal
natuurnetwe rk). Er van uitgaande dat
de “oude”A7 blijft liggen komt e r dus
een barriè re bij (-/0)
Voor het aangrenze nde woongebied
Weide venne is e r sprake van afname
van ge luid e n ve rbe te ring
luchtk walite it. He t bosge bie d ten
we ste n van de A7 wordt bete r
be re ikbaar vanuit he t woongebied.
Woonk limaat e n huizenprijzen zullen
hie r dus ve rbe te re n (+)
Effe cte n op We relde rfgoed Beemste r
zijn zee r ge ring/ve rwaarloosbaar. Ook
voor de gemeente Worme rland zijn de
effe cten ge ring.
Variant 2b kent een + voor
OV

cultuurhistorie .
KE

39

Purme rend/
Wate rland

Aanpassing OW N Laan de r Continente n wordt 2x2 stroken

40

Purme rend/
Wate rland

Optimalise re n k ruispunten Gedempte Whe re /N235, tweestrooks
fie tspad richting ZO Beemste r

41 + 180

Purme rend/
Wate rland

Rotonde Allendelaan x M.L. Kinglaan van enke l naar 2strooks
rotonde

Wel op shortlist:
Staat regelmatig vast

5

ove rweg Churchilllaan onge lijk vloe rs

Beoordee ld als nie t kostene ffe ctief
Draagvlak
Prorail zie t deze graag uitge we rk t.
Draagt bij aan ve ilighe id e n
robuustheid.
Purme rend zie t deze maatrege l ook
graag uitge we rk t.
Leefomge ving:
+ Minde r hinde r voor om wonenden

42

Purme rend/

Ve rgroten opste lruim te op 3 toe le idende wegen naar

Aandachtspunt ingebracht door

Wel op shortlist: Hoort bij Laan

Wate rland

aansluitingen A7

Hoogheem raadschap is toename
ve rkee r op toe le idende wege n (re latie

de r Contine nten

Purme rend/

Realisatie / optimalisatie carpoolplekken bij aansluitingen A7
Inrichting carpoolplaats Purme rend Zuid
Ve rgroten capacite it carpoolplaatsen Hoorn (bij Borst &
McDonalds)
Stim ule ren e n facilite re n carpoolen.
P+R bij k ruising N247 x N518 bij Monnicke ndam

snelve rkee r en landbouwve rkee r)
48, 52,
93, 165

49

Wate rland

Nie t kosteneffe ctief; De wens van de
we rk groep Purme rend is om dit we l uit
te we rken e n af te stemmen me t
proje ct be re ikbaarheid Wate rland.

44
(=147)

OV

Onde rzoek op haalbaarhe id van een Re chtstreekse spoor - e n
busve rbinding voor woon-we rk ve rkee r,

Pilot via MIRT onde rzoek
Stede lijke Be re ikbaarheid

dee l 1: R-ne t bus Purm – Zaanstad, en ve rde r richting
Worme rveer, Krommenie
46

Onde rzoek op haalbaarhe id capacite itsuitbre iding re chtstreekse
spoor - e n busve rbinding voor woon-we rkve rkee r, deel 3: tre in
Purm - A'dam C S

51

Fie ts

Ve rbe te ren regionale fie tsve rbindingen Purme rend – Zaanstad

6

53

OV

ve rhogen spoorbrug ove r de Zaan

KE
Beoordee ld als nie t kostene ffe ctief
Draagvlak
Zowe l Prorail als Hoorn zie t de ze
maatrege l graag uitge we rk t in de
volgende fase. Is van be lang voor
robuustheid/flex ibilite it in het ne twe rk .
Mogelijk pote ntie in combinatie met
HW N, OW N en scheepvaart. De
omge ving is positie f ove r deze
maatrege l e n zie t deze graag ve rde r
uitge we rkt.
Economie :
+ Van be lang industrie langs de Zaan
Samenhang me t maatre gel 145

54, 73

OV

Pe rronve rle nging bij station Hoorn t.b.v. de moge lijkhe id om

He t daadwe rkelijk inze tten van lange re

lange re (IC)tre inen hie r te kunne n laten stoppe n.

tre ine n is afhankelijk van toekomstige
aantal re izige rs.
Relatie met OV-toekomstbeeld/NMC A

55

Fie ts

Aanpak fie tsve rbinding Purme rend - Hoorn

57, 59

fie ts

Ve rgroten aantal fie tsparkee rplaatse n (ook bij bushaltes)

60, 61,

West-

Knooppunt Poort van Hoorn ontwikke ling (TO D)

62, 63,
65

Friesland

Bouw nieuwe woningen Poort van Hoorn
Ve rgroten aantal e n om vang voorzieningen Poort van Hoorn

Fie ts

Ve rgroten aantal parkee rplaatsen Poort van Hoorn
Aantrekke lijke stationsomge ving Poort van Hoorn
Ve rgroten moge lijkhede n e -bike

66, 120,

Corridor-

Toepassen dynam isch ve rkee rsmanagement

166, 24

bree d

64

Bezoeke rs informe ren ove r alte rnatie ve re ismoge lijk heden (i.p.v.
auto)
Aanle ve ren open data aan NDW en se rviceprovide rs
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69, 95,

Zaanstreek

105
70

Ve rbe te ren OV k walite it voor bedrijvente rreinen Zaanstreek zuid
(Hembrug, Achte rsluispolde r).

Corridor-

Bedrijfsve rvoe r grote bedrijven.
Innovatie ve maatre gele n mobilite itsmanagement en ITS

bree d
71

WestFriesland

Gem Hoorn optimalise re n VRI's door koppe len in be hee rtool
KWCentrale

72

Corridor-

Onde rzoek innovatie ve route-/re isinformatie in de corridor

bree d
84, 85,
86, 87,

WestFriesland

102

Re constructie Provinciale weg tusse n A7 en k ruising me t Kee rn
Nie uwe toegangswe g binnenstad Hoorn
Optimalise re n k ruispunt Liornestraat - Provinciale weg,
ongelijk vloe rs langzaam ve rkee r
Ve rbrede n spoorviaduct Provinciale weg t.b.v. we gve rbreding,

Beoordee ld als nie t kostene ffe ctief

onde rdee l van pakke t

maar vee l draagvlak voor
Aange dragen door gemeente Hoorn en

onde rdoorgang ove rweg ‘t Kee rn voor langzaam ve rkee r, incl.
aanpassing infra

we rk groep West-Friesland om uit te
we rke n. De omge ving is unaniem
positief ove r deze maatrege l.

97 e n
100
103

WestFriesland

Multimodaal goede renve rvoe r / Goede re nve rvoe r ve rschuiven
van de we g naar he t wate r

OV

Ve rle nging kee rspoor ten oosten van station Hoorn

KE

Ke rsenbooge rd

Beoordee ld als nie t kostene ffe ctief
Draagvlak
Hoorn en Prorail/NS wille n deze graag
uitwe rke n i.v.m. leefbaarhe idsbate n.
Kee rspoor is essentiee l voor
functione ren Hoornse lijn, nie t
ve rlenge n is een risico. De omge ving is
positief ove r deze maatrege l en zie t
deze graag ve rde r uitge we rk t.
Leefomge ving:
+ ve rm inde ren hinde r voor

8

om wone nden
104

OV

Sne lle re ve rtrekprocedure vanaf station bij ove rwe g: plaatsen
'afte lle r' bij vie r stations/ ove rwege n

107

fie ts

Realise ren fie tsstraat Kee rn

108

fie ts

Ve rgroten fie tsve ilighe id fietsenstalling station Hoorn

110

fie ts

ve rbe te re n fie tsinfra Zaanstreek - Purme rend/Wate rl/Oostzaan

111

Zaanstreek

knooppunt ontwikke ling TO D Koge rve ld

112

Zaanstreek

knooppunt ontwikke ling TO D Koog Zaandijk

Hangt samen me t maatre gel 149

114
(136)

Zaanstreek

He rinrichting N516 Kolk weg
Ve rbreding N516 Kolk weg

Maatrege len op ze lfde traje ct, daarom
samenge voe gd als een ontwe rpopgave

Aansluiting N516 x Vlinde r t.b.v. ontsluiting wijk Poelenburg en

Aandachtspunt Hoogheemraadschap:

Achte rsluispolde r

toename ve rkee r ove r Westkolkdijk .

ve rbinding tussen N516 Kolk we g en Ve rl. Ste llingweg (naar

KE

S118)

Beoordee ld als nie t kostene ffe ctie f.

131, 132,
133 (=
137)

Draagvlak
Zowe l Zaanstad als de SR A zien deze
maatrege l graag uitge we rk t in de
volgende fase.
Gemeente Oostzaan vraagt hie rbij we l
aandacht voor de e ventue le negatie ve
invloed hie rvan op de (k ruisende )
fie tsve rbinding en autove rkee r vanuit
Oostzaan.
De omge ving is positie f ove r deze
maatrege l e n wil deze graag ve rde r
uitge we rkt zien.

9

Economie :
+ re levant voor Zuide rhout (Ikea),
Hembrug, Achte rsluispolde r en
Zaandam centrum ;
Leefomge ving:
He t Wate rschap vraagt hie rbij
aandacht voor doorsnijden van
wate rke ringen. De busbaan langs de
A8 ligt op een primaire wate rke ring en
bij he t maken van een afslag zou de ze
dan doork ruist worde n.
115

Corridor-

Ve rbe te ren kete nmobilite it

116

bree d
Zaanstreek

brugope ningsre gime A8

139, 140

Zaanstreek

Afwaarde ren rotonde Pr Be rnhardple in Afwaarde ren A7 Pr

Let op: de omge ving wil deze

Be rnhardple in - kp Zaandam

maatrege l nie t ve rde r onde rzocht
he bben.

bree d

innovatie ve maatrege len mobilite itsmanagement
(vraagbe ïnvloeding)

119

Zaanstreek

Gedragsve rande ring (ande re ve rvoe rwijze , ande r ve rtrek tijdstip).
Realisatie toepassinge n ITS en PPA.

121, 122

Zaanstreek

- twee volledige aansluitinge n & ve rbindingsweg naar S152 /

118

Corridor-

152

123,
124, 128,
129

N203
- tweezijdig maken aansluiting Zaandijk-West en afsluiten A8
afrit 2, Zaandijk
Aanpassing aansl + ve rdiepte spoorligging tussen Koog

KE

Bloem wijk en Koog Zaandijk

Beoordee ld als nie t kostene ffe ctief
Draagvlak
Bij Prorail, Regio Zaanstreek en SR A is
draagvlak .
De omge ving is positie f ove r deze
maatrege l e n zie t deze graag ve rde r
10

uitge we rkt.
Economie :
+ komt be re ikbaarheid ge hele gebied
ten goede , dus ook een plus voor TOD
Koog Zaandijk e n voor zittende
bedrijven
Aanpak Guisweg
Aandachtspunt: ge vraagd wordt om
rekening te houden me t hydrologische
effe cten.
opwaarde ren S152 /Provinciale weg N203

Let op: de omge ving wil deze
maatrege l nie t ve rde r onde rzocht
he bben.

Hee ft we llicht samenhang me t
maatrege l 149.
127

Zaanstreek

Brede analyse route ring ve rkee r Zaandam ce ntrum .

134

Zaanstreek

brugope ningsre gime De n Uylbrug

135

Zaanstreek

vaste oe ve rve rbinding (brug) Noordzeekanaal t.h.v. vee rpont
N203

KE beoordeeld als niet kostene ffe ctie f

R ijkswate rstaat is k ritisch e n

Draagvlak

te rughoudend m..bt. deze
maatrege l.

Zowe l Zaanstad als de SR A zien deze

Maatrege l is onde rdeel van ee n

maatrege l graag uitge we rk t in de
volgende fase. De omge ving vind t deze

grote r ruimte lijk vraagstuk , de
ontwikke ling van de noordelijke

maatrege l nie t kansrijk. Contact wordt

IJ-oe ve rs.

op korte te rm ijn opgenomen met
Amste rdam .
R ijkswate rstaat gee ft aan dat als de
ve rbinding, een brug, wordt
onde rzocht, rekening gehouden moe t
worden met de (scheepvaart)e ise n
11

vanuit Rijkswate rstaat.
Economie :
+ Ve rste rk t positie Noordelijke oe ve r
als e conom isch gebied en voor wonen
138
142, 184

Zaanstreek

brugope ningsre gime Be rnhardbrug

OV

Ophe ffe n snelheidsbepe rk ing Zaandam – Koge rveld (ve rste rk t de

NB: onde rzoekswaardig waarbij ook

robuustheid van he t ne twe rk , en be trouwbaarheid/flexibiliteit in
de dienstre geling)

rekening ge houde n moe t worden met
trillingen en geluid (aldus Prorail)

Ophe ffe n snelheidsbepe rk ing e nkelspoor Hoorn-Ke rse nbooge rd
en Hoogkarspe l (100  130)

KE
Beoordee ld als nie t kostene ffe ctief
Draagvlak
Prorail e n NS zouden deze graag
uitge we rkt zien. Draagt bij aan
robuustheid ne twe rk e n
be trouwbaarhe id/flexibiliteit

143

OV

Ve rbe te rmaatrege len station Zaandam (glaze n wand)

dienstrege ling.
Indien station Zaandam in de toekomst
steeds mee r gaat functione renals
ove rstapstation, dan moe t hie rvoor de
de inrichting van he t pe rron te worden
aangepast. Hie r ligt een re latie me t het

145

OV

Brugopeningsregime Zaanspoorbrug

OV-Toekomstbee ld (i.o.).
Samenhang me t maatre gel 53

149

OV

Combine re n stations Koog Bloem wijk - Koog Zaandijk

NB: hangt samen me t vraagstuk
Guisweg, Zaandijk -West en k np.
Zaandam . Zie ook maatrege l 124.
(Prorail/NS) En met maatrege l 112
(TO D-Koog Zaandijk )
Relatie met OV-toekomstbeeld. Le t op:
de omge ving wil deze maatre gel nie t
ve rde r onde rzocht he bben.
12

151

Fie ts

Stim ule ren gebruik van fie ts app

155

O ve rige

Ve rvangen van kunstwe rken in kade r van onde rhoud

156

Kp
Zaandam

Toepassen ge coordinee rd ne twe rkbreed ve rkee rsmanagement in
de regio

159 t/m

Goede renve rvoe r ove r wate r

162, 171

Ve rvoe rsstromen bunde len, vullen re tourritte n vrachtwagens

Nie t beoordee ld KE

Logistieke ontkoppe lpunten aan de rand van stad of gebied
Aanpassen ve nste rtijde n winke lgebiede n
165

Corridor-

Synchro modaal logistiek systeem.
Stim ule ren e n facilite re n carpoolen.

bree d
176a

Purme rend/
Wate rland

Capacite itsuitbre iding Purme rend Z - kp Zaandam, ve rvange n
spitsstrook door volwaardige 3e rijstrook

176b

Purme rend/

Capacite itsuitbre iding Purme rend Z – kp Zaandam, ve rvangen

Wate rland

2x 2 me t spitsstroken door 2x 4 rijstroken.

OV

aanpassing ove rweg Stuifbe rgenlaan te Bovenkarspel

181
(=96)

KE
Beoordee ld als nie t kostene ffe ctief
Draagvlak
Prorail zie t deze graag uitge we rk t.
Draagt bij aan ve ilighe id e n
be trouwbaarhe id.
(NB: is wel aangemeld bij landelijk
overwegprogramma, uitsluitsel in
oktober). (Keerspoor cruciaal in
dienstregeling)

182

OV

Nie uwe ove rwe g N247 - Warde rwe g Oosthuizen

KE
Beoordee ld als nie t kostene ffe ctief
Draagvlak
Prorail zie t deze graag uitge we rk t.
Draagt bij aan ve ilighe id e n
robuustheid.

13

-

Ve rdiepte ligging spoor bij de Guisweg (alleen ve rdiepte ligging
tussen de 2 stations zit e rtusse n, maar dus nie t bij de Guisweg-

Nie t beoordee ld, vanwege nie t parallel
lopen processen. De omge ving is

ove rgang zelf.

positief ove r deze maatrege l en zie t
deze graag ve rde r uitge we rk t. Deze
maatregel heeft samenhang met
maatregel 122, 123, 128, 149 uit
tabel 2.

-

Afwaarde ren van de S152 (provinciale weg)

Nie t beoordee ld, vanwege nie t parallel
lopen processen. SR A wil deze graag
ve rde r uitge we rkt he bben, maak t
onde rdee l uit van aanpak guisweg

Autotunne l ten noorden van Guiswe g icm autotunnel te r hoogte
van Van Goghweg. (paralle lstructuur P rovinciale weg).

-

N203.
Nie t beoordee ld, vanwege nie t parallel
lopen processen. Dit is een wens van
Prorail. Past naar de mening van SRA
en ke rnteam NIET bij de scope van dit
proje ct.

Afgevallen maatregelen uit de Longlist
Onderstaande maatregelen worden in het vervolg van de C orridorstudie, omwille van projectscope (maatregel valt erbuiten) dan wel negatieve
kosteneffectiviteit (KE) niet verder uitgewerkt.
Nr.
1

Opgave

Maatregel

Purme rend
/Wate rland

Re chttrekken
Kom A7

Criterium

Toelichting

Opmerkingen omgeving

KE
Beoordee ld als

Draagvlak
Mogelijk ligt hie r een kans om een woningbouwlocatie te

Argumenten niet op shortlist:

nie t kosten-

ontwikke len die dicht tegen he t centrum aanligt e n dicht bij

Me t re chttrekking gaat de rijkswe g door

effe ctief

station Weide venne .
Vanuit de omge ving is aangege ven dat maatrege l 1 e n 2 te

gebiede n zoals Beusebos / aantasting
cultuur historisch land schap.

onduide lijk zijn, e r zijn hie r veel ve rschillende varianten in
moge lijk. Daarom ste lt de omge ving voor om de maatrege l
tenm inste ve rde r te onde rzoeken voor e r ee n besluit ove r wordt

Argumenten wel longlist:
Gebeure n te veel onge lukke n.

ge nomen.

Behandel alle s wat hie r ove reen komt als

De Dorpsraad Zuidoostbeemste r en stichting Beemste rgroen

een grote onde rzoeksopgave .
14

roe pen op om ex plicie t rekening te houden met de
cultuurhistorische waarde van de Beemste r e n dit te laten
mee wegen in de keuze .
Gemeente Purme rend wil een capacite itsuitbre iding van de A7,

Let op: he t aanpassen hie rvan is alleen
zinvol wannee r e r ook capaciteitsve rgroting
is op he t OW N.

zie maatre gel 32 t/m 37. De ze maatrege l gaat alleen om
ve rlegging. Purme re nd is alleen voorstande r als de ze maatrege l
wordt ge combinee rd met capacite itsuitbre iding.
Leefomge ving:
+ Afname ge luid e n ve rbe te ring luchtk walite it in Weide venne.
Groen be te r be re ikbaar.
– Ex tra barriè re in e cologische ve rbindingszone .
HHNK vraagt hie rbij aandacht voor doorsnijden van
wate rke ringen.
Deze maatregel wordt meegenomen in de
ontwerpopgave A 7 bij Purmerend (zie de maatregelen
32 t/m 37
2

Purme rend
/Wate rland

Onde rtunneling
Kom A7

KE
Beoordee ld als

Draagvlak

Zelfde argument als bij 1.

nie t kosten-

Vanuit de omge ving is aangege ven dat maatrege l 1 e n 2 te

effe ctief

onduide lijk zijn, e r zijn hie r veel ve rschillende varianten in
moge lijk. Daarom ste lt de omge ving voor om de maatrege l
tenm inste ve rde r te onde rzoeken voor e r ee n besluit ove r wordt
ge nomen.
De Dorpsraad Zuidoostbeemste r en stichting Beemste rgroen
roe pen op om ex plicie t rekening te houden met de
cultuurhistorische waarde van de Beemste r e n dit te laten
mee wegen in de keuze . Deze partije n zijn daarom groot
voorstande r van ee n tunne l. HHNK geeft aan da t de
wate rhuishouding ook cultuurhistorische waarde is e n het
daarom zee r onve rstandig is om in de Beemste r een tunne l aan
te leggen.
Leefomge ving:
+ Ve rbete ring woonk limaat Weide venne .
15

– Ingrijpe nde maatrege l met onbekend e ffe ct hydrologie en
risico archeologisch monument.
He t Wate rschap vraagt hie rbij aandacht voor doorsnijden van
wate rke ringen.
Deze maatregel wordt meegenomen in de
ontwerpopgave A 7 bij Purmerend (zie de maatregelen
9

10

Mogelijke

/Wate rland

woningbouwopg
ave van 10.000

be re ikbaarhe idse ffe cten van deze opgave. De ze e ffe cten
worden (nie t uitge we rk t, maar we l) meegenomen in de

woningen nabij

Corridorstudie .

Purme rend

Purme rend
Beschikbaar-

Wate rland

he id van

Scope

32 t/m 37
Wordt in een afzonde rlijk traje ct gekeken naar de

Purme rend

Scope

Deze studie heeft geen invloed op de
woningbouw / deze studie mag niet
gebruikt worden om de
locatie van woningbouw te bepalen.

Nie t beoordee ld op KE; Dit is geen maatrege l

bedrijvente rre ine n, m.n.
Baanstee Noord
11

12

OV

OV

combine re n
tre instations

.

Moe t in samenhang bekeken worde n. Zonde r ande re
investe ringe n in infra wordt e ffe ctiviteit be twijfe ld.

Purm centrum

Relatie met OV-toekomstbeeld. De omge ving wil deze

en O ve rwhe re
Bieden

maatrege l nie t ve rde r onde rzocht hebben
Wordt nie t nodig geacht door NS en omge ving. O ve rlaten aan

alte rnatie ve
ve rvoe rswijzen

ve rvoe rde rsmark t

voor toe risten
15

Purme rend
Wate rland

Beë indigen
ontheffing

KE/
Scope

Nie t kosteneffe ctief en wordt al opgepak t in ande r traje ct.

Noorde rwe g

19

Geen

voor
aanwonende n
Innovatie f O V

corridor
spe cifieke
maatrege l

16

20

Geen
corridor

Flex ibilise ring
venste rtijden

spe cifieke
maatrege l
22

Geen
corridor
spe cifieke

Toepassing
coöpe ratie ve
VRI's.

maatrege l
23

OV

W ifi e n stroom
in de tre in

Scope

NS hee ft aangege ven dat he t mate riaal hie rop al wordt
aangepast. Dit wordt uitge rold ove r Nede rland. Geen ve rde re
uitwe rk ing binnen deze studie nodig.

25

Geen
corridor
spe cifieke

26

maatrege l
Geen
corridor
spe cifieke
maatrege l

27

Geen
corridor
spe cifieke

28

maatrege l
Geen
corridor
spe cifieke
maatrege l

29

fie ts

Beschikbaar
ste llen in car
re isinformatie
Stim ule ren van
gebruik van
oplaadpale napp
Stim ule ren
gebruik
automatische
voe rtuige n
Zorgen voor
up-to-date
navigatie
systeem
Park & Bike bij

Scope

Wordt al opgepak t in proje ct ‘Be reik baarhe id wate rland’

't Schouw en bij
Buikslote rmee rple in
30

OV

A'dam-N
Ve rbe te ren

Is een ge wenst effe ct van ve rschille nde maatrege len die reeds

be trouwbaar-

shortlist zijn opgenomen, geen losse maatrege l

he id tre indienst
17

31

HW N

Maatrege len

Scope

Wordt uitge we rk t binnen ande re studie. Zie 5E

KANS: Knoop
A10, N247,
S118
38

Purme rend

Rondwe g

Wate rland

Purme rend Zuid
vanaf aansl

KE

Deze is nie t nodig, tenzij sprake is van grootschalige
woningbouw

W ijde worme r
43

-

45

OV

N247 tunne l
Broek in
Wate rland
Re chtstreekse

Scope

Wordt uitge we rk t binnen ande re studie. Zie 5E

Scope

Hoogwaardige busve rbinding is e r al en me t de komst van de
N/Z-lijn wordt Amste rdam Zuid goe d ontslote n.

Scope /KE

De brug is onge vee r 20 jaar ge leden ve rnieuwd (aldus P rorail).
Ve rnieuwing is daarmee voorlopig nog nie t aan de orde.

spoor - e n
busve rbinding
voor woonwe rk ve rkee r,
dee l 2: R-ne t
Purm - A'dam
Zuidas
47

OV

50

fie ts

Ve rnieuwen
spoorbrug ove r
de Zaan
Sne lfie tsroute
tussen 't

Daarbij: alleen ve rnieuwing draagt nie t bij aan doelstelling.
Elde rs opgepak t

Deze maatrege l wordt e lde rs al uitge we rk t en behoe ft geen
ve rde re uitwe rk ing binnen de corridorstudie

Elde rs opgepak t

Deze maatrege l wordt door de SRA al opgepak t in he t kade r
van de Investe ringsagenda Fie ts.

KE

Nie t kosteneffe ctie f. De fie tse rsbond is geen voorstande r van

Niet op shortlist:

he t ove rkappen van fie tsve rbindingen, maar we l van he t
com fortabe le r maken van fie tsen. Zij ste lle n voor deze

Te kostbaar en te vee l nadele n. Daarnaast
wille n mense n in de zome r lekke r buiten in

maatrege l om te schrijven, dit voorste l staat in bijlage 2.

de zon kunnen fie tsen, is dee l van de
be le ving.

Schouw e n
Buikslote rmee r
ple in A'dam -N
56

fie ts

Ve rde re
ve rbe te ring
fie tsve rbinding
Purme rend Amste rdam

58

fie ts

O ve rkappe n
van fie tsve rbindingen

18

67

West-

Aanpak

Friesland

Ve nne weg
(regulie r

-

Omdat de inframaatrege l (83) nie t KE is, is de ze maatrege l
daaraan nie t te koppe len.

onde rhoud
koppe len aan
inframaatrege le
n)
81

WestFriesland

Realise ren ex tra
aansluiting A7

KE

Nie t kosteneffe ctie f.

KE

Nie t kosteneffe ctie f.

KE

Nie t kosteneffe ctie f.

Ave nhorn e n
Hoorn-Centrum
83

88

West-

Paralle lstructuu

Friesland

r A7 via
Ve nne weg

West-

Ve rdubbeling

Friesland

prov weg N506
Hoorn -

O ve rigens we l aangedrage n door we rkgroep West Friesland op
basis van m ilie u ove rwe gingen.

Enkhuizen
(tusse n
Raadhuislaan
en dijk
Enkhuizen/Lely
stad)
89

WestFriesland

Ve rdubbele n
N34 Houtribdijk

Scope

De Houtribdijk valt buite n de geografische afbakening van de
corridorstudie.

Scope

De Houtribdijk valt buite n de geografische afbakening van de

Enkhuizen 90

West-

Lelystad
Ve rkorten van

Friesland

N23 Houtribdijk

corridorstudie.

te r hoogte van
Lelystad haven
91

OV

Ve rdubbele n

KE

Nie t kosteneffe ctie f.

spoor Hoorn Enkhuizen

19

92

OV

Be te re

bediening landelijk gebied door O V loopt mee in O V-

regionale

Toekomstbee ld

busbediening
O V knopen,
afstemming
tussen bus en
tre in
94

OV

Spoor-

Scope

ve rbinding
Enkhuizen -

De Houtribdijk valt buite n de geografische afbakening van de
corridorstudie.

Lelystad (langs
Houtribdijk )
98

West-

Aanleg

Friesland

ove rslaghave n
Sche lphoek

Scope

Valt nie t onde r de oplossingsrichtingen zoals opgenomen in de
NKO .

(te n oosten van
Hoorn aan
IJsse lmee r)
99

101

106

West-

Aanleg

Friesland

ove rslaghave n
Me demblik

Scope

West-

Lobby Port of

Friesland

Zwolle , Le ly
airport voor de

Valt nie t onde r de oplossingsrichtingen zoals opgenomen in de
NKO .

Scope

Zwolle en Le ly airport vallen buiten de geografische afbakening
van de corridorstudie.

West-

A23
Aansluiting van

Friesland

N240 op N23

bedrijvente rre in W FO en Seed Valle y. Le t op: de omge ving wil

Westfrisiaweg

deze maatrege l graag ve rde r onde rzocht hebben.

109

fie ts

O ve rkappe n
fie tsve rbindinge

113

Zaanstreek

Ontwikke ling

KE

Nie t kosteneffe ctie f. Wel ee n plus voor e conomie voor

KE

Nie t kosteneffe ctie f.

KE

Nie t kosteneffe ctief (mee r activite it = mee r be weginge n) vanuit

n
Achte rsluispold

he t pe rspe ctie f van de studie . Dit is voor Zaanstad we l een

e r en

ge we nste ontwikke ling.

Hembrugte rrein

Economie : plus kans voor wonen en we rken m its goede OV- en
fie ts be re ikbaarheid.

20

125

Zaanstreek

Ve rdiepte

KE

ligging A8
126

Zaanstreek

Alte rnatief:
ove rkappe n

130

Zaanstreek

Ve rle ggen S152

141

Zaanstreek

Ve rbe te ren
fie tsroute

Nie t kosteneffe ctie f. Le t op: de omge ving wil deze maatregel
graag ve rde r onde rzocht hebben.

KE

Nie t kosteneffe ctie f. Le t op: de omge ving wil deze maatregel
graag ve rde r onde rzocht hebben.

KE

Nie t kosteneffe ctie f.

maaive ld A8
Scope

Deze maatrege l valt buiten de scope van de opgaven uit de
NKO .

Scope

Deze maatrege l wordt al opgepak t in ande r proje ct en hoeft

oe ve rve rbinding
Noordzeekanaal
, hoge re
capacite it
Hempont
144

OV

Ve rbe te rmaatrege len station
Slote rdijk

daarmee nie t uitge we rk t te worde n in de corridorstudie . Be tre ft
een PHS-proje ct. Dit loopt e n is in 2019 afge rond.

(stijgpunten)
146

OV

Busve rbinding
toe risten

Scope

Zaanse Schans
148

Geen
corridor
spe cifieke
maatrege l
OV

150

Past niet binnen
de oplossingsrichtingen
in de NKO .

- Krommenie
Wate rbussen
voor pe rsonenve rvoe r ASD Zaanstad
Doortrekk ing
NZ-lijn in

Nie t mee op shortlist: is nie t lucratie f.

Scope

In de NKO is reeds bestuurlijk vastgeste ld dat he t doortrekken
van de NZ-lijn in de Corridorstudie nie t nade r zal worden

Er is geen draagvlak bij de samenwe rke nde
partijen om deze maatregel ve rde r uit te

combinatie me t

onde rzocht. De omge ving is he t hie r mee eens. De stichting

we rke n binnen deze studie.

ve rplaatsen
cruise te rminal

Hart voor Stad is he t nie t eens dat deze maatrege l afvalt in de
corridorstudie.

Noorde r IJ-plas
153

fie ts

Fie tsstraat

KE

Nie t kosteneffe ctie f.

Ve rm iljoe nweg
157

Geen
corridor
spe cifieke

Zaandam
Proe ftuin voor
innovatie ve
ontwikke lingen

21

maatrege l
158

Geen
corridor
spe cifieke
maatrege l

163

Geen
corridor
spe cifieke

Alle
maatrege len
innove re n e n
informe ren
O ve rige
informe ren/inno
ve ren

maatrege l
167

OV

169

Geen
corridor
spe cifieke

170

maatrege l
Geen
corridor
spe cifieke
maatrege l

172

Geen
corridor
spe cifieke
maatrege l

173

Geen
corridor

Opste llen e n
onde rtekenen
intentieove reen
komst
knooppunt
ontwikke ling
voor Hoornse
lijn
(Colle ctive)
adaptive cruise
control

Dit is geen maatrege l maar een instrument.

NB: monitore n van effe cten/proces rondom
de Zaanlijn

Valt buiten scope

Se rvice
Diffe rentiatie
van logistieke
dienstve rlene rs

Valt buiten scope

Inze t van
drones voor
distributie van
goede ren
Onde rgrondse
logistiek

spe cifieke
maatrege l
174

Geen
corridor
spe cifieke

Zelfrijde nde
auto

maatrege l
175

O ve rige

Invoe ren

Scope

Valt nie t onde r de oplossingsrichtingen zoals opgenomen in de

Dit is ee n lande lijke discussie, nie t ve rde r
22

beprijzen

NKO .

uitwe rke n binnen deze studie.

k ilome te rs
Bovendien bestaat hie rvoor geen we ttelijke basis. Me t de
inwe rk ingtreding van de we t tolheffing (m rt. 2016) is de we t
be re ikbaarhe id e n mobilite it ve rvallen.
179

O ve rige

Fiscaal
aantrekkelijk

Scope

Valt nie t onde r de oplossingsrichtingen zoals opgenomen in de
NKO .

maken om een
baan dichte r bij
huis te kieze n
183

OV

Maatrege len
bestrijding

Scope en KE

Maatrege l wordt opgepak t in he t MJPG

ge luidsove rschri
jding spoorbrug
NH-Kanaal
nabij Jaagweg
-

Purme rend
Wate rland

in Purme rend
Sne lhe id
ve rlagen in
bocht A7 bij
Purme rend van
120 naar
100km

Nie t beoordee ld

Sne lhe id ve rlagen is een ve rzoek dat de gemeente kan indiene n
bij RW S. Hoe ft in deze studie nie t ve rde r be hande ld te worden.
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