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Inleiding

!

In dit document vindt u de resultaten van de online enquête over de corridorstudie
Amsterdam-Hoorn ten bate van Zeef 1.
De enquête stond open van 6 maart tot 27 maart 2017. Per onderscheiden thema
zijn drie vragen voorgelegd, die door de respondenten zijn beantwoord. De
enquêteresultaten zijn verder aangevuld met in deze periode binnengekomen
adviezen en reacties via andere kanalen, zoals het forum op de website van de
corridorstudie of separaat binnengekomen brieven en/of mails. U vindt de resultaten
per regio en ingedeeld naar thema. De omgeving heeft via deze weg input en advies
kunnen geven ten behoeve van het door het Bestuurlijk Overleg te nemen ZEEF 1
besluit.
Deze enquête betreft geen inspraak (zienswijzeprocedure) maar is bedoeld om de
bestuurders van de betrokkenen overheden te informeren omtrent de belangen en
adviezen van betrokken stakeholders zodat zij deze kunnen betrekken in hun
bestuurlijke afweging.
Mocht u naar aanleiding van de reacties in dit document van mening zijn dat er
onvoldoende rekening is gehouden met uw belang of anders dan kunt u hiervoor
gebruik maken van de wettelijke inspraakprocedures (indienen van zienswijzen). Dit
is mogelijk op het voornemen tot het opstellen van een Structuurvisie van 16 mei
tot en met 27 juni 2017 en medio 2018 bij publicatie van de Ontwerp
Structuurvisie/PlanMER.
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Algemeen
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Vraag 1: Is er volgens u een belangrijk onderscheidend effect over het hoofd gezien
of had een beoordeling anders moeten uitvallen?
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Ja, dat blijkt wel uit de eerdere antwoorden. Met ondertunnelen kunnen twee Natura
2000 gebieden met elkaar verbonden worden. Kan Purmerend het Beusebos
makkelijk toegankelijk maken voor wandelaars uit de Weidevenne. Natuurgebied is
dan binnen handbereik. Onderschat wordt hoeveel last de Zuidoostbeemster heeft
van het doorgaande verkeer dat in file staat op de Purmerenderweg, Zuiderweg en
Zuiddijk om Purmerend in of A7 op te gaan. Hoe vervuilend de lucht daardoor
wordt. Hoe het woongenot aangetast wordt, hoe de gezondheid daar onder lijdt.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Alhoewel genoemde voordelen worden onderkend wegen deze niet op tegen de
nadelen. Om hier namelijk een tunnel of verdiepte ligging mogelijk te maken moet
de aansluiting Purmerend Centrum in zijn geheel komen te vervallen. Als gevolg
hiervan kan het verkeer alleen nog maar via de aansluitingen Purmerend Noord en
Purmerend Zuid de A7 bereiken.
Op de belangrijkste toegangswegen van en naar de aansluiting Purmerend Zuid
nemen de etmaal verkeerintensiteiten significant toe:
•
Laan der Continenten +18%
•
Neckerstraat / oude provinciale weg +57-84%
Idem op de belangrijkste toegangswegen van en naar de aansluiting Purmerend
Noord:
•
Salvador Allendelaan +63%
•
Purmerendse weg +234%
Het laten vervallen van de aansluiting Purmerend Centrum leidt dus tot aanzienlijke
verschuivingen en toenames van de verkeersstromen op de toeleidende wegen van
en naar de aansluitingen Purmerend Noord en Purmerend Zuid. Deze wegen zijn
niet berekend op dergelijke toenames waardoor het vervallen van de aansluiting
leidt tot significante bereikbaarheidsknelpunten op het onderliggend wegennet in
Purmerend en dito negatieve effecten op de leefbaarheid. Dit laatste ook juist
datgene dat de stichting wil voorkomen.
Het laten vervallen van de aansluiting Purmerend Centrum voldoet hiermee niet aan
de doelstelling en ambities van de corridorstudie. Aangezien het vervallen van de
aansluiting Purmerend Centrum onlosmakelijk verbonden is met een verdiepte
ligging zoals opgenomen in het voorstel van de Dorpsraad Zuidoost Beemster is in
het bestuurlijk overleg van 20 april jl. geconcludeerd dat het geen zin heeft deze
verdiepte ligging / ondertunneling van de A7 verder te bestuderen.
Fietsersbond Waterland
In de diverse scenario’s wordt steeds aangegeven dat de maatregelen op het gebied
van OV en fietsen een beperkte bijdrage zou hebben bij het oplossen van de
mobiliteitsproblematiek. Ik ben het daar niet mee eens!!! In de planningshorizon
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waarnaar gekeken wordt zal in de komende jaren veel meer accent gelegd worden
op milieu en gezondheid. De bevolking zal in mijn ogen veel meer gaan willen
bijdragen aan een gezond milieu en daardoor veel vaker de auto willen laten staan.
Ook de aandacht voor gezond leven en bewegen zal alleen maar toenemen. En
fietsen van en naar het werk en ook recreatief fietsen past daar prima bij. Als dit
alles financieel wordt ondersteund door zowel bedrijven als de overheid (fiscaal
aantrekkelijk maken van het gebruik van de fiets en ov) zal het effect op de
mobiliteit veel groter zijn dan in de studies wordt aangenomen.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Omdat we toekomstige effecten niet kunnen meten, wordt er gebruik gemaakt van
modellen die de toekomstige situatie moeten voorspellen. Voor zover het hier de
verkeersmodellen betreft wordt gebruik gemaakt van door het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) opgestelde groeiscenario’s.
Deze scenario’s schetsen niet alleen de ontwikkelingen op het gebied van de
mobiliteit, het openbaar vervoer, maar ook demografische ontwikkelingen. Uit deze
scenario’s blijkt ook een toename van het openbaar vervoer en het gebruik van de
fiets. De verwachting van al deze ontwikkelingen is echter niet van dien aard dat de
groei van het verkeer teniet wordt gedaan en de knelpunten worden opgelost.
Desalniettemin wordt in het kader van deze MIRT-verkenning ook breed gekeken
naar maatregelen gericht op het verbeteren van het openbaar vervoer en het
stimuleren van het fietsgebruik. De maatregelpakketten OV, Fiets en
Mobiliteitsmanagement zijn hier ook het concrete resultaat van. In het bestuurlijk
overleg van 20 april jl. is daarom ook besloten deze pakketten nader te
optimaliseren en waar mogelijk te combineren met andere maatregelen. Bij de
volgende trechtering (zeef 1,5) moet blijken of deze maatregelen al dan niet in
combinatie met andere maatregelen voldoende bijdragen aan de bereikbaarheid en
of deze vervolgens ook worden opgenomen in de Structuurvisie/PlanMER.
Vraag 2: Is er een thema of maatregel waar u groot belang aan hecht? Zo ja,
waarom?
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
In Beemster is de A7 een groot monster dat dwars door het oude landschap en de
lijnen van de kopergravure loopt. Insteek moet zijn: daar waar mogelijk
wegwerken. zie ook hierboven.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Naar aanleiding van onder meer de participatie is tijdens het bestuurlijk overleg van
20 april jl. besloten om - overeenkomstig de ambities in het Startdocument – een
inpassingsvisie op te stellen voor de A7 en A8 met als doel te komen tot een
gebiedsgerichte aanpak die moet bijdragen aan het verbeteren en versterken van de
ruimtelijke kwaliteit, in het bijzonder de inpassing in de Beemster door te kijken
naar de mogelijkheden voor herstel van doorsneden historische lijnen en structuren
en herstel van de openheid van dit bijzonder gebied.
Fietsersbond Waterland
Zoals bovenstaand aangegeven pleit ik ervoor om met name het fietsgebruik te
stimuleren. Financiële prikkels/beloning kunnen daarbij helpen. Maak het gebruik
van de fiets voor woonwerk-verkeer heel aantrekkelijk. Dit kan door werkgevers
maar ook door de overheid (fiscus).
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Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Onderdeel van het maatregelpakket ‘Mobiliteitsmanagement’ is het (financieel)
stimuleren van de e-bike. In de komende fase wordt verder bekeken of en hoe deze
maatregel kan bijdragen aan de bereikbaarheid.
Vraag 3: Wat zou uw advies zijn voor de bestuurders voor het verder uitwerken van
de maatregelen in de komende fase?
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Slechts inzetten op ondertunnelen en verdiepen van de A7 in Zuidoostbeemster en
langs Beusebos, inclusief verwijderen afslagen nabij de Zuiddijk , zoals voorstel was
van RCE op bijeenkomst in Nekkerfort. Er kan dan direct een heel brede A7
aangelegd worden, voldoende ruim voor ontwikkelingen in het noorden.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).
Fietsersbond Waterland
Brainstorm verder over het stimuleren van het gebruik van ov en met name de fiets.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).

Pagina 6 van 31

!

2

Deelgebied Hoorn - Westfriesland

2.1

Thema: verkeer

Vraag 1: Is er volgens u een belangrijk onderscheidend effect over het hoofd gezien
of had een beoordeling anders moeten uitvallen?
Anoniem
De spoorwegovergang bij station Hoorn Kersenboogerd is niet geschikt voor
uitbreiding van de dienstregeling. De bomen zijn nu al lang gesloten met alle
bijkomende gevaarlijke situaties van dien.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
De overweg bij Hoorn Kersenboogerd gaat voorzien worden van een zogenaamde
afteller. De afteller is een instrument om de trein zo kort mogelijk te laten wachten
op het station en tegelijkertijd de dichtlig tijd van de overweg zo kort mogelijk te
houden. Met de aftellers zijn inmiddels ook voor het wegverkeer, goede ervaringen
opgedaan. Overigens is alleen in de spits voorzien in extra treinen en zal de
spitsperiode worden uitgebreid, waardoor er in de spits 1 extra Intercity zal gaan
rijden.
Stop Geluidshinder A7 Grote Waal
Sluipverkeer tegen gaan krijgt mi niet voldoende aandacht
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Eén van de belangrijkste effecten van de maatregelen is dat er meer gebruik wordt
gemaakt van het hoofdwegennet en/of het openbaar vervoer. Investeringen in het
openbaar vervoer moet er voor zorgen dat er minder auto’s gaan rijden en met de
investeringen op het hoofdwegennet wordt beoogd dat er minder verkeer gaat
sluipen op het onderliggende wegennet. De reden waarom verkeer gaat sluipen is
namelijk vanwege de grote drukte en files op de A7 en in het bijzonder de A8.
Dat er sprake is van een verschuiving van het onderliggende wegennet naar het
hoofdwegennet blijkt ook de verkeersanalyses. Dit is onder meer het geval op de
Venneweg. In de volgende fase wordt ook meer in detail ingezoomd op de effecten
op het onderliggende wegennet.
Vraag 2: Is er een thema of maatregel waar u groot belang aan hecht? Zo ja,
waarom?
Anoniem
Als bewoner van de wijk naast het keerspoor heb ik bijzondere aandacht voor de
ontwikkelingen op en rond het keerspoor. NS komt afspraken niet na en bewoners
zitten met de gebakken peren. Wenselijk gedrag van NS personeel dient middels
infrastructuur te worden afgedwongen door verlengen keerspoor en verleggen van
de wissel zodat men gedwongen wordt om door te rijden tot de opstelplaats. Voorts
ben ik van mening dat de huidige situatie rondom Hoorn Kersenboogerd zich niet
leent voor uitbreiding van de dienstregeling en verhogen van de snelheid. Denk
hierbij aan extra geluids- en lichtoverlast. De geluidswerende maatregelen in de
wijk voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke normen. Ook het extra sluiten van
de spoorbomen op de kruising met de Maasweg vormt een groot risico. Mensen
duiken met enige regelmaat onder de gesloten bomen door omdat deze te lang dicht
blijven. Daarnaast worden aanrijtijden van de hulpdiensten negatief beïnvloedt en
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gaan automobilisten afwijkend gedrag vertonen om de verkeersopstopping te
omzeilen. Het is dan ook wachten ongelukken.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Voorzien is in het verlengen van het keerspoor tot buiten de bebouwde kom. Dit is
een milieu/omgevingsmaatregel. Mocht ook gekozen worden voor uitbreiding van de
sprinter treindienst, dan zal dit nieuwe keerspoor qua capaciteit aangepast moeten
gaan worden op het ontvangen van twee extra treinen in de spitsperiode.
M.b.t. een mogelijke extra frequentie van de sprinter (alleen in de spits) zal gelden
dat deze doorrijdt tot het keerspoor. De snelheidsverhoging geldt voor de IC vanaf
NS Hoorn-Kersenboogerd naar Bovenkarspel. In het PlanMER wordt nader
onderzoek gedaan naar de (milieu)effecten, waarbij uiteraard geldt dat moet
worden voldaan worden aan de wettelijke vereisten t.a.v. geluid en veiligheid.
Stop Geluidshinder A7 Grote Waal)
De consequenties wat geluidshinder betreft zullen voldoende aandacht moeten
krijgen.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
In de fase tot zeef 1 van deze MIRT-verkenning is geluidshinder nog slechts
kwalitatief beoordeeld. In de volgende fase, die van het PlanMER, worden de
effecten ook kwantitatief in beeld gebracht en zal beoordeeld worden of en hoe er
kan worden voldaan aan de wettelijke eisen en normen. In de fase na het PlanMER,
als er als onderdeel van het voorkeursalternatief besloten wordt tot een verbreding
van de A7 en deze planologisch moet worden geborgd, zal er ook onderzoek worden
uitgevoerd naar de geluidsbelastingen op individuele woningen en welke
geluidsmaatregelen dan noodzakelijk zijn. Op deze wijze wordt voorzien dat er altijd
voldoende en goede aandacht wordt besteed aan geluidshinder.
Vraag 3: Wat zou uw advies zijn voor de bestuurders voor het verder uitwerken van
de maatregelen in de komende fase?
Anoniem
Gezien het positieve effect van Weg Hoog lijkt mij dat de meest efficiënte
maatregel.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Alhoewel Weg Hoog op het 1e gezicht een robuuste oplossing lijkt, kent dit pakket
ook negatieve effecten. Niet alleen op het gebied van milieu maar ook
verkeerskundig. De maatregelen zijn van dien aard dat veel automobilisten die
voorheen de A9 kozen om vanuit de kop van Noord-Holland naar Amsterdam te
rijden nu de meer aantrekkelijke route via de A7-A8 kiezen. Dit leidt tot een
verzwaring van de verkeersdruk als gevolg waarvan weer nieuw knelpunten
ontstaan. In de volgende fase zal meer in detail worden gekeken naar de effecten
van dit pakket ook in combinatie met de andere pakketten en de wisselwerking met
andere studies zoals de A8-A9 en het MIRT-onderzoek Noordwestkant Amsterdam
(NowA).
Stop Geluidshinder A7 Grote Waal
Geef geluidshinder en tegen gaan van sluipverkeer voldoende aandacht
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).
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Binnengekomen reactie(s) via het forum op de website
Hart voor Hoorn
Het is niet in het belang van de bewoners van West Friesland dat de beschikbare
300 miljoen uitsluitend wordt uitgegeven voor reconstructie van klaverblad
Zaandam en verbreding A8. Zolang onduidelijk is wat de gevolgen voor dit traject
zijn van een eventuele aansluiting A9 met de A8 staat deze reconstructie op
drijfzand.
Beter is om het beschikbare geld over een breder traject te spreiden zodat andere
bottlenecks ook aandacht krijgen. Daarbij kan worden gedacht aan verbreding van
de A7 tussen de afritten 7 en 9. Tijdens de spitsen veroorzaken deze op/afritten,
samen met afrit 8, veel congestie. Als gevolg daarvan ontstaat ook veel
luchtverontreiniging en geluidsoverlast.
Nogmaals gewezen op risico van calamiteit Zaanspoorbrug – waardoor de
treinverbinding vanuit geheel West Friesland tot stilstand komt. Verhoging van deze
brug is een lapmiddel en biedt geen garantie dat een calamiteit (aanvaring) uitblijft.
De ontsluiting van Poort van Hoorn (punt 60 t/m 65) noodzaakt de verbetering van
de toegang vanaf de A7. Zowel de z.g. turbo rotonde als de kruising met 't Keern
moeten worden gereconstrueerd.
PHS Hoornse lijn (waar sprake van is) onmogelijk zolang geen oplossing is
gevonden voor openingstijden spoorbrug.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
In deze fase worden diverse oplossingen in de gehele corridor onderzocht en wordt
er dus niet alleen gekeken naar een reconstructie van knooppunt Zaandam en een
verbreding van de A8. Voor wat betreft het project A8-A9 is bekend dat dit een
raakvlak heeft met de corridorstudie. Het is daarom ook dat er voortdurend
afstemming is tussen beide projecten en er middels (gevoeligheids)analyses wordt
bekeken wat de impact is van de A8-A9 op de corridorstudie, ook in de vervolgfase
van het PlanMER.
Ten aanzien van de suggestie om ook te kijken naar een verbreding van de A7
tussen de aansluiting 8 en 9 maakt dit ook onderdeel van de corridorstudie.
Ten aanzien van uw punt betreffende het risico op een calamiteit met de
Zaanspoorbrug valt dit niet onder de scope van deze MIRT-verkenning. Wel is in het
kader van de bereikbaarheid gekeken naar de optie de brug te verhogen. Deze valt
echter af gezien de kosten en de impact ervan op de omgeving. Om de
bereikbaarheid te verbeteren zijn ook andere opties mogelijk zoals het aanpassen
van de brugopeningsregimes tijdens de spitsperiode.
Onderdeel van de corridorstudie is het in samenhang met de ontwikkeling van Poort
van Hoorn verbeteren van de ontsluiting. Hierbij wordt dus ook nadrukkelijk
gekeken naar de verbetering vanaf de A7, de turborotonde en de kruising met ’t
Keern. Maatregelen hieromtrent zijn ook opgenomen in de verschillende
maatregelpakketten.
Het verruimen en uitbreiden van de treindiensten is opgenomen in de verschillende
maatregelpakketten. Hierbij wordt onderkend dat het huidig brugopeningsregime de
mogelijkheden hiervoor beperkt. Het is daarom dat in de komende fase met
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betrokken stakeholders nader wordt bekeken of en hoe er sprake kan zijn van het
verruimen van het brugopeningsregime tijdens de spits.
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3

Deelgebied Purmerend - Waterland

3.1

Thema: Verkeer

Vraag 1: Is er volgens u een belangrijk onderscheidend effect over het hoofd gezien
of had een beoordeling anders moeten uitvallen?
Belang van Neckerstraat
Ja, in de afweging om een maatregel op de shortlist te plaatsen had niet gekeken
mogen worden naar de wensen van de gemeente Purmerend en gemeente Hoorn,
het doel van de CorridorStudie is primair hoe knelpunten op te oplossen. Nu heeft
gemeente Purmerend ten behoeve van potentiële uitleglocaties het rechttrekken van
de kom A7 op de shortlist laten.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Allereerst de opmerking dat het niet correct is dat het rechttrekken van de A7 alleen
omwille van de gemeente Purmerend op de shortlist is komen te staan. Ook vanuit
de omgeving is gevraagd de mogelijkheden voor het rechttrekken van de A7 te
onderzoeken. Alhoewel de primaire doelstelling van de corridorstudie inderdaad gaat
om het verbeteren van de bereikbaarheid is ook de ambitie toegevoegd om waar
mogelijk rekening te houden met – en waar mogelijk het versterken van –
landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Het rechttrekken van
de A7 heeft, afhankelijk van de exacte aard en omvang van de inpassing, elementen
in zich om dit te bereiken.
Tevens heeft de minister aangegeven ambities die niet rechtstreeks herleid kunnen
worden aan de bereikbaarheidsopgave als ‘meekoppelkansen’ mee te nemen mits
hierover met de betreffende partijen afspraken over kunnen worden gemaakt ten
aanzien van de financiering en realisatie.
Het is daarom ook dat deze variant op de shortlist terecht is gekomen. Het is echter
zo dat het rechttrekken van de A7 geen significante voordelen biedt op het gebied
van verkeer en verkeersveiligheid. Het is ook hierom dat de minister heeft besloten
het rechttrekken van de A7 niet verder als bereikbaarheidsmaatregel mee te willen
nemen. Wel is tijdens het bestuurlijk overleg van 20 april jl. besloten de gemeente
Purmerend tot zeef 1,5 in de gelegenheid te stellen de financiële haalbaarheid en
het bestuurlijke draagvlak als mogelijke meekoppelkans te onderzoeken in
combinatie met woningbouw in de kom.

Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Ja, scholen, huizen, speelvoorzieningen, zorginstellingen zijn binnen de 500m van
de A7 gebouwd. Dit brengt met name fijnstof en geluidoverlast met zich mee.
Wanneer nieuwe bouwplannen onverhoopt toch door gaan, verergert dit de huidige
overbelasting. Ook omdat het bijna altijd westenwind is en de vervuilde wind en het
geluid zonder hinder de Z.O. Beemster in geblazen wordt. Burgers worden dus door
de overheid aan deze kant van de A7 op deze wijze willens en wetens met
gezondheidsproblemen opgezadeld. Verder is de Zuidoostbeemster (ZOB) al
overbelast met verkeer. Zuiderweg, Purmerenderweg lopen regelmatig vol.
Bewoners kunnen niet eens meer van hun huis de weg op komen. De spitsstrook
heeft kort gewerkt. Daarbij komt nog de nieuwe aansluiting P'weg / N244. Dit zal
ook veel ‘oneigenlijk’ verkeer trekken. Momenteel zijn de effecten hiervan moeilijk
in te schatten. De Beemsterbrug naar Purmerend is in de herfst en winter tijdens de
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spits overbelast. In het voorjaar en de zomer staat het verkeer de hele dag aan
beide kanten van de Beemsterbrug stil en met name in het weekend. Dit komt door
het vaarverkeer en de ‘jachthaven’ van de gemeente Purmerend. De brugwachter
doet dan voor elke bootje de brug omhoog en krijgt daar vervolgens wat geld voor.
Het is leuk om te zien, maar niet meer van deze tijd. Het is dan een grote
verkeerschaos, waar geen enkele maatregel tegen bestand is. De enige maatregel
hiervoor is het verkeer ontmoedigen van deze brug gebruik te maken. Echter dan
gebeurt niet in uw voorstellen inzake de A7 rondom Purmerend. Rijkswaterstaat
doet er nog een schepje bovenop, waardoor de secondaire geheel vastlopen.
Daarom is voorgesteld om de beide afslagen bij de Zuiddijk te verwijderen en een
aantal doorgaande wegen/rotondes in de gemeente Purmerend te verbreden om het
verkeer van Purmerend zoveel mogelijk niet buiten Purmerend af te wikkelen, maar
in Purmerend. Dit is duurzamer, veiliger, effectiever en efficiënt.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Ten aanzien van uw zorg dat een verbreding van de A7 gevolgen heeft voor lucht,
geluid en gezondheid, zijn we verplicht onderzoek te doen naar de effecten en
mogelijkheden tot mitigatie en compensatie. In deze fase is met kwalitatief naar de
effecten gekeken, in de volgende fase, die van het PlanMER, worden de effecten ook
kwantitatief in beeld gebracht en zal beoordeeld worden of en hoe er kan worden
voldaan aan de wettelijke eisen en normen.
Het verwijderen van de aansluiting Purmerend Centrum leidt ertoe dat andere delen
van het onderliggend wegennet onevenredig zwaar worden belast met ook alle
negatieve effecten van dien op de leefbaarheid van omwonende aldaar (zie ook het
eerder gegeven antwoord onder 1.1). Het is ook daarom dat het laten vervallen van
de aansluiting niet verder wordt onderzocht. Wel is er een alternatief in studie
waarbij de twee hele aansluiting Purmerend en Purmerend Zuid worden omgebouwd
naar 2 halve aansluitingen met een parallelverbinding aan de zuidkant van de A7.
Deze oplossing zorgt ervoor dat de beide aansluitingen samen functioneel nog
steeds werken als een hele aansluiting en voorkomt dat verkeer gaat sluipen via het
onderliggende wegennet. Deze variant wordt in de volgende fase nader
geoptimaliseerd en verder onderzocht.
Voor wat betreft de opmerking dat er moet worden geïnvesteerd in het
onderliggende wegennet van Purmerend, is hier ook in voorzien. Zo wordt er onder
meer gekeken naar een verbreding van de Laan der Continenten maar ook het
optimaliseren van VRI’s op de Zuiddijk behoort tot de maatregelen.
Staatsbosbeheer
recreatieve verkeerstromen
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
De bereikbaarheidsknelpunten worden grotendeels veroorzaakt door
forensenstromen van en naar de Metropoolregio. Dit is het gevolg van een ‘scheve
woon-werkbalans’ – mensen werken niet op de plek waar ze wonen. Deze MIRTverkenning richt zich daarom ook op de bereikbaarheid in de spits en het
verminderen van het woon-werkverkeer. Toeristenstromen vallen daar niet onder.
Wel wordt er onder de noemer ‘Ruimtelijke Kwaliteit’ en ‘meekoppelkansen’ gekeken
neer lokale mogelijkheden om het recreatief verkeer te bevorderen. Dit kan
bijvoorbeeld bestaan uit het verbeteren en uitbreiden van kruisende infrastructuur
voor recreanten.
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Vraag 2: Is er een thema of maatregel waar u groot belang aan hecht? Zo ja,
waarom?
Belang van Neckerstraat
Maatregel halve aansluitingen A7, deze maatregel zal het knelpunt ter hoogte van
de kom A7 oplossen. In de huidige situatie zijn er te veel toe- en afritten, door het
laten vervallen van een aantal toe en afritten in combinatie met het vergroten van
de capaciteit naar 2x3 zal het knelpunt opgelost worden en vermoedelijk zal het
aantal ongevallen afnemen door doordat minder automobilisten van rijstrook
wisselen.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
De halve aansluitingen hebben zeker een positief effect op de doorstroming van de
A7. Echter zowel de gemeente Purmerend als Beemster hebben aangegeven zich
zorgen te maken over het effect van de halve aansluitingen op het onderliggend
wegennet en het effect van de parallelstructuur op de woonomgeving. Het is ook
daarom dat deze variant net als de variant met de 2 hele aansluitingen nader wordt
onderzocht en dan met name ook op de effecten op het onderliggende wegennet.
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Ja, zie antwoord in natuur. Ondertunneling en verdieping is besproken. Hier moeten
andere potjes voor open gaan.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Ten aanzien van de ondertunneling en verdieping is dit niet alleen een financiële
overweging. De ondertunneling en verdieping zoals die wordt voorgesteld gaat
gepaard met het laten vervallen van de aansluiting Purmerend wat grote gevolgen
heeft voor de verkeersbelasting (en leefbaarheid) op het onderliggende wegennet in
het bijzonder de toeleidende wegen van en naar de twee resterende aansluitingen
Purmerend Zuid en Purmerend Noord. Het is ook daarom dat tijdens het bestuurlijk
overleg van 20 april jl. is besloten dit alternatief niet verder in studie te nemen.
Staatsbosbeheer
recreatie verkeer. onlangs is onderzoek gedaan (rapport komt begin april uit) naar
bezoekers van 65 recreatie en natuurgebieden in Noord Holland, waaronder natuur
en recreatiegebieden in Laag Holland: een paar cijfers: 993.000 unieke bezoekers
uit NL; ca. 7 mln. bezoeken. meer dan de helft van de unieke bezoekers ( 54%)
gebruikt om er te komen gemotoriseerd vervoermiddel. motief: 31 komt voor
natuur/landschap. omzet uit bezoeken ca. 30 mln. euro
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
De bereikbaarheidsknelpunten worden grotendeels veroorzaakt door
forensenstromen van en naar de Metropoolregio. Dit is het gevolg van een ‘scheve
woon-werkbalans’ – mensen werken niet op de plek waar ze wonen. Deze MIRTverkenning richt zich daarom ook op de bereikbaarheid in de spits en het
verminderen van het woon-werkverkeer. Toeristenstromen vallen daar niet onder.
Wel wordt er onder de noemer ‘Ruimtelijke Kwaliteit’ en ‘meekoppelkansen’ gekeken
neer lokale mogelijkheden om het recreatief verkeer te bevorderen. Dit kan
bijvoorbeeld bestaan uit het verbeteren en uitbreiden van kruisende infrastructuur
voor recreanten. In het kader van dit laatste gaan wij in het vervolg van de studie
ook graag met u in gesprek omtrent de mogelijkheden die u hierin ziet.
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Vraag 3: Wat zou uw advies zijn voor de bestuurders voor het verder uitwerken van
de maatregelen in de komende fase?
Belang van Neckerstraat
Aangezien het rechttrekken van de kom(A7) verkeerskundig niets toevoegt en ook
nog eens het budget drastisch overschrijdt stellen wij voor om de maatregel
rechttrekken van de kom A7 geheel te laten vervallen.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Tijdens het bestuurlijk overleg van 20 april jl. is besloten om het rechttrekken van
de A7 niet verder als bereikbaarheidsmaatregel mee nemen in het vervolg van de
studie. Wel is tijdens het bestuurlijk overleg besloten de gemeente Purmerend tot
zeef 1,5 in de gelegenheid te stellen de financiële haalbaarheid en het bestuurlijke
draagvlak als mogelijke meekoppelkans te onderzoeken in combinatie met
woningbouw in de kom.
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Het mag niet zo zijn dat geld de norm wordt. Dit is ook altijd door Rijkswaterstaat
vanaf het begin van de Corridorstudie verkondigd. Bestudeer de nominatiesdossiers
en het Barro en laat het indalen. Op de huidige wijze wordt het erfgoed nog meer
verkwanseld, terwijl er veel kansen liggen om dit prachtige gebied te behouden voor
het nageslacht. Het is niet voor niets aangewezen als werelderfgoed en vergeleken
met de piramides van Egypte. In de stad Purmerend liggen zoveel kansen om deze
stad te ontsluiten voor het boodschappen- en ander huis, tuin en keuken verkeer.
Te denken valt aan het verbreden van bijv. de Churchilllaan, het vergroten van de
rotondes, enz. Er is ruim in Purmerend gebouwd, dus er is meer dan genoeg grond
om deze kansen te pakken. Hiermee ontlast je de Beemsterbrug, de buurgemeenten
en het prachtige Unesco-gebied De Beemster en De Stelling van Amsterdam.
Rijkswaterstaat staat nu op het punt hierin een belangrijke beslissing te nemen.
Gelet op de uitgangspunten van de corridorstudie past het niet om dan maar weer
een extra weg aan te leggen in het UNESCO-gebied aan te leggen en dan
vervolgens te moeten concluderen dat de afwikkeling via de Zuiddijk wel kan
plaatsvinden, maar dat 200 meter verder het verkeer toch weer vastloopt omdat de
gemeente Purmerend geen maatregelen neemt. Dit is niet duurzaam en zo hebben
wij binnen de corridor niet met elkaar gewerkt. Duurzaam is het verkeer binnen de
gemeente Purmerend op de juiste wijze afwikkelen. Daarover dient de gemeente
Purmerend voor de komende jaren over na te denken en beleid voor op te stellen
inclusief een uitvoeringsprogramma. Alleen hier liggen kansen om een
verkeersinfarct rondom Purmerend te voorkomen.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Bij elke afweging speelt een rol dat er sprake moet zijn van een kosteneffectieve en
verantwoorde inzet van beschikbare middelen. Dat wil zeggen dat er ook wordt
gekeken naar alternatieve maatregelen die eveneens leiden tot het instandhouden
en waar mogelijk ook verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit gebeurt in goed
overleg en in afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de beide
siteholders van de UNESCO monumenten Droogmakerij Beemster en Stelling van
Amsterdam (respectievelijk de gemeente Beemster en de provincie Noord-Holland).
Naar aanleiding van onder meer de participatie is tijdens het bestuurlijk overleg van
20 april jl. besloten om - overeenkomstig de ambities in het Startdocument – een
inpassingsvisie op te stellen voor de A7 en A8 met als doel te komen tot een
gebiedsgerichte aanpak die moet bijdragen aan het verbeteren en versterken van de
ruimtelijke kwaliteit, in het bijzonder de inpassing in de Beemster door te kijken
naar de mogelijkheden voor herstel van doorsneden historische lijnen en structuren

Pagina 14 van 31

!

en herstel van de openheid van dit bijzonder gebied. Hierbij wordt uitgegaan van
een verbreding van de A7 op het bestaande tracé.
Voor wat betreft uw opmerking dat het verbreden van de A7 geen zin heeft omdat
verkeer via de Zuiddijk na 200 meter al weer vastloopt, geldt dat er altijd wordt
gekeken naar effecten op het netwerk als geheel en als hieruit blijkt dat er nieuwe
knelpunten ontstaan op het onderliggende wegennet, er in samenspraak met de
betreffende wegbeheerder wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Verder geldt
dat er in het kader van de corridorstudie ook sprake is van maatregelen op het
onderliggende wegennet waaronder het verbeteren van de doorstroming met
verbeterde verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de Zuiddijk.
Staatsbosbeheer
recreatief verkeer doet er toe en is iets om rekening mee te houden.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).

3.2

Thema: Leefomgeving
Vraag 1: Is er volgens u een belangrijk onderscheidend effect over het hoofd gezien
of had een beoordeling anders moeten uitvallen?
Belang van Neckerstraat
Ja, door het rechttrekken van de kom A7 is niet gekeken naar de effecten voor
Neck, er wordt alleen gesproken over de Weidevenne.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
De milieueffecten op Neck zijn zeker wel in de afweging betrokken. Het rechttrekken
van de A7 heeft niet alleen tot gevolg dat de A7 hier dichter op de bebouwing komt
te liggen er is ook sprake van de sloop van woningen en objecten.
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Ja, leefomgeving wordt negatief beïnvloed door nu al teveel verkeer in ZOB richting
A7. Zuiderweg, Purmerenderweg en langs andere in opkomst komende sluiproutes
zijn bijzonder onaangename woonlocaties geworden en niet alleen ten aanzien van
het geluid, het fijnstof en de stilstaande auto's. Regelmatig kunnen bewoners niet
van hun erf af vanwege de hoeveelheid passerende auto's. Fietsen langs de
Purmerenderweg is nauwelijks mogelijk en lopen/wandelen al helemaal niet.
Inwoners kunnen hun kinderen niet meer met de fiets naar school brengen en ze
ook niet zelfstandig laten gaan. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer mobiliteit in
de kern plaats vindt. Dit geldt ook voor de ouderen. Het enige veilige vervoermiddel
voor deze beide doelgroepen is de auto. Verder staat er een historisch landgoed
staat pal langs de A7. Hoe heeft men dat indertijd gedurfd?
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Een belangrijk effect van de verbreding van de A7 is dat veel sluipverkeer weer
gebruik gaat maken van de A7. Een belangrijke reden voor het sluipverkeer is
immers de verkeersdrukte op de A7. Dit wordt met het verbreden van de A7
opgelost. Hiermee draagt het verbreden van de A7 ook in belangrijke mate bij aan
het verbeteren van de leefomgeving. Met name langs het onderliggende wegennet
liggen veel woningen en in veel gevallen ook nog zeer dicht op het onderliggende
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wegennet. Met name ook de Zuiderweg en Purmerenderweg zullen profiteren van
minder sluipverkeer.
Vraag 2: Is er een thema of maatregel waar u groot belang aan hecht? Zo ja,
waarom?
Belang van Neckerstraat
Maatregel halve aansluitingen A7, deze maatregel zorgt ervoor dat de bewoners van
de Neckerstraat, Neck en nieuw te bouwen Neck-Zuid onbezorgd kunnen wonen
zonder dat zij een snelweg in hun tuin hebben of zelfs moeten vertrekken.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie eerder gegeven reactie(s) in 3.1.
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Het opnieuw verbinden van de paden en wegen uit 1612. Laten zien wat de VOCbestuurders voor ogen hadden met het droogmaken van deze polder. Om de
leefbaarheid weer terug te brengen is het van het grootste belang, dat het verkeer
drastisch wordt verminderd en dat het verkeer zonder bestemming Beemster wordt
ontmoedigd om binnen te komen. Doorgaand (vracht)verkeer dient te worden
verboden, slechts bestemmingsverkeer moet worden toegestaan.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Naar aanleiding van onder meer de participatie is tijdens het bestuurlijk overleg van
20 april jl. besloten om - overeenkomstig de ambities in het Startdocument – een
inpassingsvisie op te stellen voor de A7 en A8 met als doel te komen tot een
gebiedsgerichte aanpak die moet bijdragen aan het verbeteren en versterken van de
ruimtelijke kwaliteit, waaronder ook het mogelijk herstel van doorsneden historische
lijnen en structuren.
Voor wat betreft het verminderen van het verkeer zal dit met name worden bereikt
omdat minder verkeer van het onderliggende wegennet gebruik hoeft te maken. Dit
is met name het gevolg van een verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet
(A7).

Vraag 3: Wat zou uw advies zijn voor de bestuurders voor het verder uitwerken van
de maatregelen in de komende fase?

Belang van Neckerstraat
Laat het rechttrekken van de A7 vallen, de bewoners van de Neckerstraat, Neck en
Neck-Zuid zullen u eeuwig dankbaar zijn.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s) in 3.1.
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
De leefbaarheid te herstellen opdat de inwoners van De Beemster weer kunnen
genieten van de openheid van De Beemster. Door voor de bewoners van Purmerend
de doorstroming van het verkeer te realiseren IN De Beemster, brengt dit vele
negatieve leefbaarheidsconsequenties met zich mee: meer mobiliteit, verkeer
aantrekkende mobiliteit, geluidoverlast, 'verkeersonveiligheid, fijn stofoverlast,
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trillen van de grond, files, ongewenste aantrekkende(bouw)ontwikkelingen, minder
bescherming voor deze mooie polder, parkeeroverlast, vervuiling van de openbare
ruimte, aantasting van de subjectieve beleving, verwijdering van groenstroken,
bosschages en bomen om ruimte te creëren, nutsvoorzieningen, enz. Zie verder
advies verkeer.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).

3.3

Thema: Landschap
Vraag 1: Is er volgens u een belangrijk onderscheidend effect over het hoofd gezien
of had een beoordeling anders moeten uitvallen?
Belang van Neckerstraat
De enigszins eigenaardige kom A7 heeft hoge landschappelijke waarden. Niet zo
zeer vanaf de weg gezien maar wel vanaf boven gezien. Purmerend is op de kaart
duidelijk te herkennen door deze kom in de A7. Daardoor heeft de kom A7 een hoog
onderscheidend vermogen.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Alhoewel de kom als landschappelijk karakteristiek kan worden gezien is er niet
sprake van een gebied met een landschappelijk beschermde status. Aangezien er
wel sprake is van een nieuwe doorsnijding is dit in de onderzoeken wel als negatief
beoordeeld.
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Ja. Het dubbele werelderfgoed De Beemster dient overeenkomstig het
nominatiedossier en het Barro inclusief het daarbij behorende kaartmateriaal
behouden en hersteld te worden. Deze bescherming begint al bij de
Beemsterringvaart en bijbehorende oevers. Elke ingreep heeft vergaande gevolgen
voor dit dubbele werelderfgoed. Daarom dient elke aantasting te worden
voorkomen. Dit is niet gebeurt. Ook de 'grote openheid' vastgelegd in de
kopergravure en de daarbij behorende kernkwaliteiten horen bij dit unieke
landschap. Op deze 'openheid' wordt door de RCE op verzoek van het ministerie
OCW gemonitord en gebruikt om te meten hoe de rentmeesters met dit prachtige
erfgoed zijn omgegaan. Deze openheid vormt dus het dubbele UNESCO-gebied en
hierop wordt door het rijk op gemonitord. De voorgestelde maatregelen rondom de
A7 hebben daarom een zeer negatief effect op het 'open ‘landschap. Om dit te
herstellen is de beste oplossing: verdiepen van de A7 en de afslagen bij de Zuiddijk
schrappen.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
In deze fase is de uitwerking van dien aard dat op voorhand niet gesteld kan worden
dat er bij een wegverbreding van de A7 van 2x2 naar 2x3 rijstroken ook per
definitie sprake is van een aantasting of vernietiging van de kernkwaliteiten van de
werelderfgoederen zoals opgenomen in het Barro. De conclusie dat er dus sprake is
van vergaande ingrepen is daarom nogal prematuur. In deze fase van de
besluitvorming (zeef 1) is op basis van expert-judgement geconcludeerd dat het
effect van een verbreding gering is, waarbij tevens is opgemerkt dat er in deze fase
ook nog geen rekening is gehouden met inpassing. Of en in welke mate er werkelijk
sprake is van aantasting en/of vernietiging van kernkwaliteiten is onderwerp van
nadere studie in het PlanMER waarbij ook goede afstemming plaatsvindt met de
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de betrokken siteholders. Daarnaast zal er
sprake zijn van het opstellen van een inpassingsvisie waarin ook expliciet aandacht
zal worden gegeven aan het behoud en versterken van de openheid van het
landschap en de wijze waarop mogelijk kruisende (cutuurhistorische) verbindingen
kunnen worden hersteld. In het kader van de participatie wordt u ook weer van
harte uitgenodigd om hier uw kennis voor in te zetten.
Zie verder ook de eerder gegeven reactie(s) in 3.1.

Vraag 2: Is er een thema of maatregel waar u groot belang aan hecht? Zo ja,
waarom?
Belang van Neckerstraat
Maatregel halve aansluitingen A7, deze maatregel laat de landschappelijke waarden
intact.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Ja, de kans pakken om CHW te herstellen in dit dubbele Unesco-gebied. De
ondertunneling/verdieping is daarom een must. Hierdoor krijgt het landschap zoveel
mogelijk haar oude glorie terug.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).

Vraag 3: Wat zou uw advies zijn voor de bestuurders voor het verder uitwerken van
de maatregelen in de komende fase?

Belang van Neckerstraat
Laat de kom A7 bestaan zoals deze is, het is een uniek herkenningspunt op de
kaart. Wees trots op deze “rare” bocht in de weg.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
zie natuur.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de reactie bij thema natuur.
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Thema: Natuur
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Vraag 1: Is er volgens u een belangrijk onderscheidend effect over het hoofd gezien
of had een beoordeling anders moeten uitvallen?

Belang van Neckerstraat
Het recent verschenen flora en fauna onderzoek t.b.v. het Beusebos is niet
meegenomen in de boordeling.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
In het kader van het PlanMER wordt meer in detail onderzoek gedaan naar de
voorkomens van flora en fauna. Graag nemen wij kennis van de inhoud van het
genoemd onderzoek.
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Ja, onder natuur hoort ook cultuurhistorische waarden (CHW). Deze waarden
worden door u niet meegenomen. Het unieke, samenhangende vroeg zeventiendeeeuwse (landschaps)architectonische geheel van de droogmakerij De Beemster en
de Stelling van Amsterdam worden meer en meer aangetast. Deze
Werelderfgoederen dienen volgens het Barro in stand te worden gehouden en te
worden versterkt. Dit is een hard gegeven. Dit gebeurt niet in het voorstel van
Rijkswaterstaat. Daarom mag er geen bovengrondse uitbreiding van A7 in de
Beemster plaats vinden.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Onder natuur wordt verstaan het geheel aan beschermde natuurwaarden zoals
vastgelegd in onder andere Natura2000 en het Natuur Netwerk Nederland en de
voorkomens van (beschermde) flora en fauna. Voor wat betreft de wijze waarop
wordt omgegaan met de cultuurhistorische waarden wordt u verwezen naar de
eerder gegeven reactie(s).
Vraag 2: Is er een thema of maatregel waar u groot belang aan hecht? Zo ja,
waarom?
Belang van Neckerstraat
Maatregel halve aansluitingen A7, deze maatregel zorgt ervoor dat het Beusebos
intact blijf, de ca 8000 bomen zuiveren de lucht zuiveren van fijnstof en zetten CO2
om in zuurstof, de primaire levensbehoefte van de mens.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Ja, de kans pakken om CHW te herstellen in dit dubbele Unesco-gebied. De
ondertunneling/verdieping is daarom een must. De aantasting van de grond is in
combinatie met de winst van herstel van grote openheid én continuïteit en eenheid
in vormgeving van de Beemsterdijk en Beemsterringvaart goed uit te leggen en te
verdedigen aan UNESCO Parijs.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).
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Vraag 3: Wat zou uw advies zijn voor de bestuurders voor het verder uitwerken van
de maatregelen in de komende fase?
Belang van Neckerstraat
Maak van het behoud van het Beusebos, de natuurlijke fijnstoffilter en zuurstof
generator, het speerpunt van de CorridorStudie. Wees trots op de schaarse natuur
in Purmerend/Waterland.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).
Dorpsraad Zuidoostbeemster, St. Beemstergroen en namens St.
Nekkerzoom
Verdiept u zich in de UNESCO-nominatie van de Beemster en de Stelling van
Amsterdam, het BARRO, in art. 2.13 + bijlage 10 met het kaartje over erfgoederen
van uitzonderlijke waarden (art. 2.13.3). Hierin is de opdracht aan de minister
gegeven om aan de provincie NH de bijzondere status van de Beemster in een
beeldkwaliteitsplan inclusief een uitvoeringsprogramma nader uit te werken zoals de
provincie NH met de Stelling van Amsterdam heeft gedaan. Dat de provincie
daarmee in gebreke is gebleven, ontslaat bestuurders niet van deze opdracht en het
voldoen aan wet- en regelgeving.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de eerder gegeven reactie(s).
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Bijlage: Brief Dorpsraad Zuidoost Beemster aan Minister Schultz-Van
Haegen
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Deelgebied Zaanstreek

4.1

Thema: Verkeer

!

Vraag 1: Is er volgens u een belangrijk onderscheidend effect over het hoofd gezien
of had een beoordeling anders moeten uitvallen?
Hart voor Stad
De negatieve effecten (lawaai, fijn stof) bij verbinding A8 A9 en bij afsluiten af- en
oprit 2. En bij het vervallen van de lus bij knooppunt Zaandam. De N 203 wordt
overbelast!! Zie onze huidige brief (en vorige brieven)hier over. Tot slot: de
spoorbrug over de Zaan is een bottleneck en dient vervangen te worden door een
tunnel.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Voor wat betreft het project A8-A9 is bekend dat dit een raakvlak heeft met de
corridorstudie. Het is daarom ook dat er voortdurend afstemming is tussen beide
projecten en middels (gevoeligheids)analyses wordt bekeken wat de impact is van
de A8-A9 op de corridorstudie, ook in de vervolgfase van het PlanMER.
Van het vervallen van de aansluiting nr. 2 en het vervallen van de lus in het
knooppunt Zaandam is bekend dat dit negatieve effecten heeft op het onderliggende
wegennet. Het is ook daarom dat deze gepaard gaan met andere maatregelen zoals
het volledig maken van aansluiting nr. 3 en het oplossen van het knelpunt op de
Guisweg. In het vervolg van de studie wordt daarom ook nader gekeken naar de
haalbaarheid van het oplossen van de Guisweg. Tevens is er sprake van het in
studie zijn van alternatieven waarbij het vervallen van de lus in het knooppunt
Zaandam op een andere wijze wordt opgelost zonder daarbij sprake is van
genoemde effecten op het onderliggende wegennet.
De verhoging van de brug vergroot de flexibiliteit op het spoor, maar is vooral
gunstig voor de beroepsvaart. De maatregel is echter zeer kostbaar en lastig uit te
voeren en heeft forse gevolgen voor de directe omgeving aan beide zijden van de
Zaan. Het beoogd effect (meer treinen op het spoor) kan ook met minder
ingrijpende gevolgen en ook kosteneffectiever worden gerealiseerd. In het
bestuurlijk overleg van 20 april jl. is daarom ook besloten dit alternatief niet verder
uit te werken maar uit te gaan van een alternatief. Dit alternatief betreft het
instellen van een spitsstremming voor de scheepvaart. Deze maatregel is weliswaar
ingrijpend voor de scheepvaart maar de effecten ervan kunnen wellicht verzacht
worden door verlenging van de brugbedieningstijden en door het bieden van extra
ruimte voor de scheepvaart buiten de spits.
Vraag 2: Is er een thema of maatregel waar u groot belang aan hecht? Zo ja,
waarom?
Hart voor Stad
Krachtig inzetten op metro/lightrail verbindingen met Zaanstad. Betere coördinatie
tussen gemeente (Maak Zaanstad) Provincie (Identificatie traject Koog/Zaandijk) en
Rijk CSHA. Ze werken langs elkaar heen!
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Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
In de corridorstudie werken rijk en regio op diverse niveaus zowel ambtelijk als
bestuurlijk intensief samen. De gegeven indruk en suggestie dat er langs elkaar
wordt gewerkt wordt ook niet herkend en gedeeld.
Voor wat betreft de metro/lightrail verbindingen met Zaanstad, geldt dat er in de
huidige situatie al sprake is van een hoogwaardige busverbinding en dat met de
komst van de Noord/Zuidlijn de verbinding naar Amsterdam Zuid ook sterk wordt
verbeterd. Binnen de planhorizon van deze MIRT-verkenning (2030) wordt deze
maatregel dan ook niet verder onderzocht.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft wel het initiatief genomen om
samen met de verschillende landsdelen en vervoersector een OV Toekomstbeeld
2040 op te stellen. Het Ministerie heeft de landsdelen gevraagd om input hiervoor te
leveren door een regionaal OV toekomstbeeld te schetsen. Het Platform
Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBMA) heeft dit opgepakt voor onder
meer de provincie Noord-Holland en heeft hierbij eind juli 2016 het regionale
ambitiebeeld opgesteld. Het Eindrapport is te downloaden via
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/bereikbaarheid/mra-spoor/eindrapportage
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vervolgens samen met provincies,
metropoolregio’s, vervoerders en ProRail verder gewerkt aan een toekomstbeeld
openbaar vervoer 2040. Dit toekomstbeeld geeft richting aan het beleid van de
overheid en de uitvoering hiervan samen met partners. Samen met de betrokken
partijen zal het Toekomstbeeld OV verder worden vormgeven in een
ontwikkelagenda waarmee meer zicht wordt geboden op maatregelen die op
(middel)lange termijn genomen kunnen of moeten worden. Voor meer informatie
over het Toekomstbeeld OV wordt verwezen naar:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/inhoud/openbaarvervoer-in-2040.

Vraag 3: Wat zou uw advies zijn voor de bestuurders voor het verder uitwerken van
de maatregelen in de komende fase?
Hart voor Stad
De negatieve effecten van punten genoemd bij 1 serieus nemen! Zie onze brief die
we aan Omgevingsmanager CAH hebben gezonden over deze onderwerpen. Zie ook
de opmerking over de betrokkenen bij punt 2.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de reactie onder 4.3 en de voorgaande reactie(s)

4.2

Thema: Natuur
Vraag 1: Is er een thema of maatregel waar u groot belang aan hecht? Zo ja,
waarom?
Staatsbosbeheer
actief natuurherstel. links om of rechtsom heeft de oplossing van de
verkeerknelpunten effect op natuur (fysiek of via uitstoot). er is een wettelijke
verplichting dit te compenseren. De uitdaging wordt of bovenop de wettelijke
verplichting werkelijk wil investeren in de natuur en leefomgeving.
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Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Alhoewel de primaire doelstelling van de corridorstudie het verbeteren van de
bereikbaarheid betreft is ook de ambitie toegevoegd om waar mogelijk rekening te
houden met – en waar mogelijk het versterken van – landschappelijke, natuurlijke
en cultuurhistorische waarden. Daarnaast heeft de minister aangegeven ambities die
niet rechtstreeks herleid kunnen worden aan de bereikbaarheidsopgave als
‘meekoppelkansen’ mee te nemen mits hierover met de betreffende partijen
afspraken over kunnen worden gemaakt ten aanzien van de financiering en
realisatie.
Ten aanzien van de natuurmitigatie en -compensatie is het project minimaal
gehouden aan de wettelijke eisen en verplichtingen, echter gegeven bovenstaande
ambitie en meekoppelkansen is in het bestuurlijk overleg van 20 april jl. besloten
om een inpassingsvisie op te stellen voor de A7 en A8 met als doel te komen tot een
gebiedsgerichte aanpak die moet bijdragen aan het verbeteren en versterken van de
ruimtelijke kwaliteit, in het bijzonder:
Herstel van doorsneden historische lijnen en structuren;
Knooppunt Zaandam;
Oostzanerveld.
In het kader van deze inpassingsvisie gaan wij ook graag met u in gesprek omtrent
de mogelijkheden die u hierin ziet.

Vraag 3: Wat zou uw advies zijn voor de bestuurders voor het verder uitwerken van
de maatregelen in de komende fase?
Staatsbosbeheer
actief investeren in natuurherstel. Daarmee voorkomt je knelpunten in het vervolg
traject.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Zie de voorgaande reactie(s).

Pagina 26 van 31

4.3

!

Binnengekomen reactie(s) via de mail

Hart voor Stad
Aan: Corridorstudie Amsterdam Hoorn / CSHA
Via e-mail
Zaandam, 14 maart 2017.

Vier leden van de Vereniging Hart voor Stad hebben de bijeenkomst van de Corridor
Studie Hoorn Amsterdam (CSHA) van woensdagavond 1 maart jl. in hotel Inntel te
Zaandam bijgewoond. Een lid heeft de bijeenkomst in Hoorn bijgewoond. Vrijwel
alle vorige bijeenkomsten zijn bijgewoond door een of meerdere leden van de Hart
voor Stad. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij diverse (knel)punten ingebracht
en oplossingen voorgesteld.
We beperken ons nu tot de bijeenkomst van afgelopen woensdag.
A. Tijdens onze nabespreking was er een discussie over de vraag hoever reikt de
invloedsfeer van de CSHA en waar begint de invloedsfeer van de provincie NH.
Met name is deze vraag toe te spitsen op de A8. En de eventuele doortrekking van
de A8 naar de A9. Wie beslist wat en wanneer? Veranderingen aan de wegen A 7, A
8 en A 9 zijn o.i. onlosmakelijk met elkaar verbonden in hun gevolgen voor de
Zaanstreek.
Deze doortrekking heeft namelijk grote gevolgen voor Zaanstad en haar inwoners.
En dan is de vraag tot wie moeten we ons richten. En waar eindigt de invloed van de
CSHA. Bij de Nauernasche vaart, of bij het volledig maken van op- en afrit(ten) 3
van de A 8.
Of Bij het voorstel om af- en oprit 2 van de A 8 te sluiten?
Wij zouden graag een antwoord willen van de mensen betrokken bij de CSHA.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Om te beginnen de opmerking dat de Provincie Noord-Holland verantwoordelijk is
voor het binnen de hiervoor geldende wettelijke kaders mitigeren en compenseren
van de effecten die het gevolg zijn van het doortrekken van de A8-A9. In het kader
van het nog op te stellen PlanMER voor de corridorstudie zijn er vervolgens
verschillende mogelijkheden hoe om te gaan met de A8-A9. Afhankelijk van de
voortgang van de besluitvorming over de A8-A9 is dit door het project A8-A9 in de
corridorstudie mee te nemen als a) een zogenaamde autonome ontwikkeling of b)
zo lang er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de A8-A9; een
gevoeligheidsanalyse.
Er is sprake van een autonome ontwikkeling op het moment dat er sprake is van
genomen besluit over de voorkeursvariant van de A8-A9. De besluitvorming over de
A8-A9 ligt bij de Provincie Noord-Holland. Als dit besluit voor een voorkeursvariant
er ligt dan wordt de effecten en (milieu)maatregelen van het project A8-A9 als
uitgangspunt voor de corridorstudie meegenomen en wordt er bekeken wat het
extra effect is van de corridorstudie en welke maatregelen hier dan uit volgen.
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Heeft er nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de voorkeursvariant dan
wordt het effect van de A8-A9 als gevoeligheidsanalyse meegenomen.
Bij aanvang van iedere nieuwe fase wordt overigens opnieuw naar de status van de
projecten gekeken. Dit betreft niet alleen de komende fase van het PlanMER, maar
ook wanneer er na het vaststellen van het voorkeursalternatief medio 2018 sprake
is van het maken van een Tracébesluit of Projectbesluit. Op deze wijze wordt
gewaarborgd dat er altijd rekening wordt gehouden met ‘gecumuleerde’ effecten en
er dus niet sprake is van een onderschatting van effecten en/of mitigerende
maatregelen.
De fysieke afbakening van de corridorstudie ligt ter hoogte van afrit 3. Voor wat
betreft de milieueffecten wordt echter ruimer gekeken, namelijk naar de
verandering in effecten op het netwerk. Dit milieuonderzoek en de afbakening van
het studiegebied vindt plaats in het kader van het nog op te starten Plan-m.e.r.
zodat nu nog niet kan worden aangegeven waar deze grens exact ligt.
B. De consequentie van het doortrekken van A 8 naar de A 9 heeft –volgens de
prognoses- een toename van 30.000 verkeersbewegingen per etmaal over de A 8
tot gevolg.
Wij maken ons grote zorgen over: toename van geluidshinder; toename van de
uitstoot van fijn stof, zowel pm10 als pm 2,5; de toename van de uitstoot van roet.
Op dit moment vindt er een onafhankelijk onderzoek plaats naar de uitstoot van fijn
stof in het woongebied oost en west van de Coenbrug.
De bewoners ter weerszijden van de Coenbrug klagen ook over geluidsoverlast van
de brug zelf. Doortrekken van de weg zonder iets aan de geluidsoverlast van de
brug te doen is niet acceptabel.
Kortom er dient naar de constructie van de brug te worden gekeken.
Wij stellen voor om de geluidsoverlast en de overlast van fijn stof te beperken door
de A 8 over een groot traject te overkappen en het fijn stof af te zuigen. Dat is een
optie die elders al is toegepast!
Zie links naar de diverse websites.
Op de shortlist van de CSHA staat het plan om afrit 2 te sluiten. Wat is de
consequentie voor vrachtverkeer naar de fabrieken aan de Zaan. De huidige situatie
is: na afrit 2 is er een kort traject door Koog a.d. Zaan naar de Zaan. Hemelsbreed
zo’n 150 meter. Als afrit 2 gesloten wordt en op- en afrit 3 gerealiseerd wordt,
moeten deze vrachtauto’s veel verder en langer door bewoond gebied rijden en
neemt de overlast van heel veel mensen toe.
De afrit 2 naar de N 203, zou wel afgesloten kunnen worden.
Dat oprit 2 een probleem is, zeker voor vrachtauto’s die op de oprit moeten wachten
bij geopende Coenbrug, is ons bekend en de opheffing daarvan is te begrijpen.
Wij stellen voor dat afrit 2 afgesloten wordt voor personen auto’s en alleen gebruikt
mag worden door vrachtverkeer met bestemming fabrieken aan de Zaan.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Voor wat betreft uw zorgen ten aanzien van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast
geldt dat het PlanMER inzichtelijk moet maken of en hoe er kan worden voldaan aan
de wettelijke vereisten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de effecten van de
ingreep zelf, maar wordt ook rekening gehouden met cumulatie zoals die het gevolg
zijn van andere projecten en ontwikkelingen in de omgeving. Voor wat betreft de
wijze waarop wordt omgegaan met de effecten van de A8-A9 wordt verwezen naar
voorgaande reactie.
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Ten aanzien van uw suggestie dat er moet worden gekeken naar de constructie van
de Coenbrug is Rijkswaterstaat –los van de corridorstudie - hierover reeds in
overleg met de omgeving en wordt verkend of en op welke wijze de ervaren hinder
kan worden opgelost.
Het overkappen van de A8 draagt niet bij aan het hoofddoel van de corridorstudie
namelijk het verbeteren van de bereikbaarheid. Ten aanzien van de ambities op het
gebied van leefomgeving, en landschap geldt dat dit ook geen randvoorwaarde is
om te kunnen voldoen aan de vigerende (milieu)wet- en regelgeving en dat dit ook
goed kan met andere (kosteneffectievere) maatregelen. Om deze redenen wordt het
overkappen van de A8 niet verder uitgewerkt in de volgende fase.
Voor wat betreft uw suggestie afrit 2 te behouden voor alleen bestemmingsverkeer
(vrachtverkeer) en te sluiten voor personenverkeer is dit een technisch lastig te
realiseren en te handhaven situatie en bovendien ook verwarrend voor de
weggebruiker.
De omrijdafstand voor het vrachtverkeer via afrit 3 is overigens beperkt als wordt
bedacht dat in combinatie met het afsluiten van aansluiting nr. 2 en het volledig
maken van aansluiting nr. 3 ook is voorzien in het oplossen van het knelpunt
Guisweg. Dit vindt plaats door de bestaande Guisweg af te waarderen en vanaf afrit
3 een nieuwe parallelweg ten noorden van de A8 te realiseren. Deze kruist het
verdiept liggende spoor bovenlangs en geeft zo een aansluiting op de Provinciale
weg. Vanaf deze kruising moet het mogelijk zijn over te steken naar de
Kaarsenmakerstraat. In de volgende fase wordt deze ontwerpopgave nader bekeken
en uitgewerkt.

C. Ondanks herhaald verzoek is ons nog niet duidelijk gemaakt waar de noodzaak
vandaan komt om het knooppunt Zaandam zo ingrijpend (en kostbaar) te gaan
veranderen.
Graag zouden wij op korte termijn een cijfermatige onderbouwing zien van het
aantal voertuigen wat per dag knooppunt Zaandam passeert en wat de prognose is.
Grote zorgen maakt de vereniging Hart voor Stad zich over de plannen om een lus
van het knooppunt Zaandam op te offeren voor een plan om de A 7 en de A 8 zuid
als doorgaande weg te beschouwen en de A 8 noord, als “afslag”. Het betreft hier
de lus die veel gebruikt wordt door verkeer uit Zaandam met bestemming
Krommenie en verder.
Wij wijzen u er op dat er bouwplannen zijn voor 380 woningen bij station Kogerveld
en nog eens 200 woningen op het terrein van het oude ziekenhuis. De woningen bij
station Kogerveld kunnen de ontewikkeling van een TOD en/of een lightrail systeem
in de weg staan!
De consequentie van die extra woningbouw is ongetwijfeld een toename van
verkeer over die lus.
Of ………… bij vervallen van die lus een toename van verkeer over
lokale/onderliggende wegen. Hetgeen bijvoorbeeld op de binnenstedelijke wegen
oost en west van de Zaan en op de Provinciale weg N203 tot een ontoelaatbare
overlast (fijn stof en geluidshinder) zal leiden. Deze toename van overlast wordt ook
op de/uw shortlist vermeld!
Wij gaan er van uit dat u met een adekwate oplossing komt voor het verkeer van de
Prins Bernhard weg naar de A8 noord.
De opheffing van de lus levert ontegenzeggelijk meer verkeersdruk op de
provinciale weg N203 en toeleidende wegen wat onoverkomelijk tot veel bezwaren
gaat leiden.
Reeds op andere plekken hebben we gewezen op het risico van een calamiteit bij de
spoorbrug over de Zaan. Het huidige openingsregime maakt frequenter sporen niet
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mogelijk. Het plan om de spoorsnelheid op het stuk Kogerveld Zaandam te
verhogen betekent –ook volgens u zelf- extra geluidsoverlast voor bewoners. Wij
geven u in overweging een andere defintievere oplossing te zoeken voor de
spoorbrug.
Reactie Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
De gevraagde verkeercijfers zijn opgenomen in het document: “Van NKO naar
Zeef 1, Synthesedocument oplossingsfase Corridorstudie Amsterdam-Hoorn”. Dit
document is vanaf 3 mei te vinden op de site:
https://www.corridoramsterdamhoorn.nl
Van het vervallen van de aansluiting nr. 2 en het vervallen van de lus in het
knooppunt Zaandam is bekend dat dit negatieve effecten heeft op het onderliggende
wegennet. Het is ook daarom dat deze gepaard gaan met andere maatregelen zoals
het volledig maken van aansluiting nr. 3 en het oplossen van het knelpunt op de
Guisweg. In het vervolg van de studie wordt daarom ook nader gekeken naar de
haalbaarheid van het oplossen van de Guisweg. Tevens is er sprake van het in
studie zijn van alternatieven waarbij het vervallen van de lus in het knooppunt
Zaandam op een andere wijze wordt opgelost zonder daarbij sprake is van
genoemde effecten op het onderliggende wegennet.
Ten aanzien van uw punt betreffende het risico op een calamiteit met de
Zaanspoorbrug valt dit niet onder de scope van deze MIRT-verkenning. Wel is in het
kader van de bereikbaarheid gekeken naar de optie de brug te verhogen. Deze valt
echter af gezien de kosten en de impact ervan op de omgeving. Ook een
ondertunneling wordt in verband met de kosten en de impact ervan op de omgeving
als niet reëel beoordeeld.
Om de bereikbaarheid te verbeteren zijn ook andere opties mogelijk zoals het
aanpassen van de brugopeningsregimes tijdens de spitsperiode. Hierbij wordt
onderkend dat het huidig brugopeningsregime de mogelijkheden hiervoor beperkt.
Het is daarom dat in de komende fase nader wordt bekeken of en hoe er sprake kan
zijn van het verruimen van het brugopeningsregime tijdens de spits.

Tot zover ons commentaar op de plannen zoals gepresenteerd op woensdag 1 maart
jl.
Jan vd Wardt, voorzitter Hart voor Stad.
Bijlage:
LINKS NAAR WEBSITES OVER FIJN STOF EN KOEPELS
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof
http://www.milieuloket.nl/9353000/1/j9vvhurbs7rzkq9/vhurdyxr08mj
https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/inhoud/normenluchtkwaliteit
http://www.scientias.nl/zelfs-als-fijnstof-onder-de-europese-norm-blijft-kan-hetdodelijk-zijn/
https://www.nsl-monitoring.nl/
http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken
http://www.lowtechmagazine.be/2009/08/een-overdekte-snelweg-voorfietsers.html
http://newsmonkey.be/article/10948
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https://movares.nl/wp-content/uploads/2013/01/20130301-Budgetkap-bovenbusstation-Movares-maakt-boogconstructie-van-koud-buigbaar-glas-De-Ingenieur3-pp-26-271.pdf
https://movares.nl/wp-content/uploads/2012/01/DeDuurzameWeg.pdf
http://www.maartenolden.nl/portfolio/overkapping-snelweg/
http://www.stichtingduurzamea12.nl/documents/Betere%20lucht%20door%20over
kapping%20snelweg.pdf
http://www.gaasperdammerweg.nl/doc8/cobouw_movares_overkapping.pdf
http://www.kennislink.nl/publicaties/lichtmast-filter-fijnstof
http://www.rotterdam.nl/wassendeweg
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