Documentenlijst ZEEF 1 (tekst en uitleg)
Hier vindt u een lijst van de documenten die van belang zijn bij het voornemen plan-m.er. en de
structuurvisie. Dit zijn de besluitvormingsstukken en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken in de
corridorstudie Amsterdam-Hoorn.
Achtergronddocument leefomgeving
In dit rapport wordt ingegaan op de (milieu) effecten van de maatregelen op de leefomgeving. Hierbij
moet u denken aan de effecten op onder meer lucht, geluid, natuur en landschap. In de analytische
fase gaat het niet om het bepalen van de absolute effecten, maar om het onderscheid tussen de
mogelijke maatregelen voor wat betreft het probleemoplossend vermogen en een check op mogelijke
onoverkomelijke belemmeringen (showstoppers). Daarom zijn de effecten globaal en grotendeels ook
kwalitatief beoordeeld. Hierbij is ook nog rekening gehouden met mitigerende en/of compenserende
maatregelen en landschappelijke inpassing.
Achtergrondrapport mobiliteit
In dit rapport wordt ingegaan op de verkeerseffecten van de afzonderlijke maatregelen.

Achtergronddocument ontwerp en kosten
In dit rapport vindt u per maatregel de ontwerpuitgangspunten, dwangpunten, aandachtspunten en
geraamde kosten.
Factsheets
Deze factsheets tonen per maatregel de effecten op de bereikbaarheid en de leefomgeving. De
factsheets zijn onderverdeeld naar regio’s en het thema Openbaar Vervoer.
Maatregelkaarten
Deze kaarten geven een visueel overzicht van de verschillende in de analytische fase onderzochte
maatregelen
Memo Omgevingswijzer
Dit memo bevat een weergave van de belangrijkste bevindingen tijdens een bijeenkomst op 20
februari 2017 over de inzet van het instrument Omgevingswijzer in de corridor Amsterdam-Hoorn.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Deze notitie is het startpunt van de plan-m.e.r.-procedure voor de Corridor Amsterdam-Hoorn. De
notitie beschrijft het kader waarbinnen de plan-m.e.r. doorlopen wordt en welke milieuthema’s worden
onderzocht.
Notitie Verwijderen aansluiting Purmerend Centrum
Deze notitie bevat de resultaten van de doorrekening van de maatregelen het geheel verwijderen van
de aansluiting Purmerend Centrum (aansluiting 5) van de A7. Deze maatregel kan toegepast worden
bij het verbreden van de A7, omdat het in stand houden van beide complete aansluitingen
(Purmerend-Zuid en Purmerend-Centrum) tot knelpunten leidt in de ontwerpen van de weg.

Quick scan vergroting capaciteit en kwaliteit Hoornse Lijn
In deze rapportage vindt u de uitkomsten van een verkenning van de dienstregeling scenario’s tussen
2018 en 2025 op de Hoornse lijn. Het doel van de quick scan was scenario’s te onderzoeken die de
attractiviteit van de trein op de Hoornlijn voor met name keuzereizigers op korte termijn verbeteren.
Rapport Effecten maatregelpakketten Corridor Amsterdam – Hoorn
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Waar in het achtergrondrapport Mobiliteit de effecten van de afzonderlijke maatregelen zijn
beoordeeld zijn in dit rapport de effecten op het niveau van de maatregelpakketten beschreven.

Rapportage Ruimtelijke ontwikkelingen en bereikbaarheid
In deze rapportage worden mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen en een aantal ruimtelijke
ontwikkelingsbeelden geschetst.
Rapport Reiservaringsmethode deur-tot-deur Purmerend-Zaanstad
In deze rapportage vindt u een methode die de kwaliteit van de deur-tot-deurreis in beeld brengt. Deze
methode is toegepast op vijf corridors in de metropoolregio Amsterdam, waaronder PurmerendZaanstad en Zaanstad-Amsterdam.

Rapportage Verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend –
Zaanstad en Purmerend – Hoorn
• Bijlage 1 Kwaliteitsniveau snelfietsroutes regionale fietsroutes;
• Bijlage 2 Referentieprojecten fiets;
• Bijlage 3 bevindingen regionale fietsverbinding Purmerend Zaanstad;
• Bijlage 4 bevindingen regionale fietsverbinding Purmerend Hoorn.
In deze rapportage en bijlagen vindt u het resultaat van het onderzoek dat is uitgevoerd naar
hoogwaardige regionale fietsverbindingen en snelfietsroutes tussen Purmerend en Zaanstand en
tussen Purmerend en Hoorn.
Resultaten web-enquête corridor Amsterdam-Hoorn
In dit document vindt u de resultaten van de web-enquête over de maatregelen uit de oplossingenfase
van de corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Deze web-enquête stond van 6 maart tot 27 maart open voor
deelnemers aan de participatiesessies begin maart. Deze deelnemers waren georganiseerde
stakeholders uit de verschillende regio’s. De resultaten zijn als advies aan de bestuurders voorgelegd
tijdens het bestuurlijk overleg van 20 april. Tevens vindt u de reacties van de corridorstudie
Amsterdam-Hoorn in dit document.
Synthesedocument oplossingenfase Van NKO naar Zeef 1
• Bijlage 2 Advies gebiedscommissie Laag Holland;
• Bijlage 3 Besluitenlijst Zeef 1;
• Bijlage 4 Annotatie.
In dit document wordt de analysefase tot het Zeef 1 besluit beschreven. Daarnaast zijn de
besluitpunten voor het Bestuurlijk Overleg op 20 april ten aan zien van het Zeef 1 besluit opgenomen.
Verkenning Ruimtelijke Kwaliteit
Deze brochure brengt de meest in het oog springende opgaven die er spelen op het gebied van
ruimtelijke kwaliteit in de corridor Amsterdam-Hoorn op hoofdlijnen in beeld.
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