BO MIRT Noordwest-Nederland
1.

1

Corridorstudie Amsterdam – Hoorn: multimodaal mobiliteitspakket
 Rijk en regio nemen het principe besluit voor een multimodaal mobiliteitspakket voor
het corridorgebied Amsterdam-Hoorn.
 Op dit moment is het definitief vaststellen van het pakket nog niet mogelijk omdat de
laatste hand wordt gelegd aan het bijeenbrengen van het benodigde budget en de
toetsing van de ontwerpen voor het hoofwegennet op de aspecten ontwerprichtlijnen en
verkeersveiligheid.
 Het multimodaal mobiliteitspakket omvat de volgende maatregelen:
•
De pakketten Quick Wins en mobiliteitsmanagement (pakket 1 en 2).
•
Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 ten behoeve van de
doorstroming (pakket HWN-midden).
•
Een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente
Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door
het volledig maken van aansluiting 3.
•
Verbetering van de doorstroming N516 en de aansluiting op de A8 (AVANT
Alternatief B).
•
Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de
aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn.
 Hiermee wordt tevens ingezet op het faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor
belangrijke woningbouwopgaven bij OV-knooppunten in de MRA (Zaanstad en
Purmerend) en Hoorn.
 De financiële omvang van het gewenste multimodale mobiliteitspakket bedraagt circa €
535 - € 565 miljoen 1. Dit bedrag is gebaseerd op de versoberde varianten van
knooppunt Zaandam en is exclusief enkele PM-posten.
 Door partijen zijn concrete financiële bijdragen toegezegd om bovengenoemde ambitie
te kunnen realiseren. Uitgaande van het bovengenoemde bedrag is daarmee zicht op
financiële dekking vanuit Rijk en regio.
 Rijk en regio spannen zich in om voor de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 de
resterende financiële dekking helemaal rond te krijgen.
 De in het HWN-midden-pakket opgenomen openstelling van de reserverijstroken in de
Coentunnels hebben als doel om de doorstroming van de A10 te verbeteren en de
congestievorming voor de Coentunnels te voorkomen. Onderzocht gaat worden of deze
doelen ook door middel van aanpassing van het openstellingregime gehaald kunnen
worden en wat hiervan de technische en financiële consequenties zijn.
 Bij een volledige financiële dekking van het pakket zal:
•
De verdere uitwerking van deze afspraak voor de MIRT-verkenning Corridorstudie
Amsterdam-Hoorn zal medio 2019 resulteren in een gezamenlijk Voorkeursbesluit en
in een Rijk-regio bestuursovereenkomst.
•
De verdere uitwerking van deze afspraak voor de verkenning Guisweg zal uiterlijk
2019 resulteren in een gezamenlijk Voorkeursbesluit en in een Rijk-regio
bestuursovereenkomst.
•
De verdere uitwerking van deze afspraak voor de verkenning AVANT zal uiterlijk
2019 resulteren in een gezamenlijk Voorkeursbesluit.
 Partijen hebben aandacht voor de leefbaarheid. Partijen zullen voor het hele pakket
milieu-effectenrapportages uitvoeren.
 Vanwege de relatie tussen de Corridorstudie en het programma Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid zal binnen de programmalijn Netwerken Ringen en de Stad, waar wordt
gewerkt aan ontwikkelperspectieven voor Verstedelijking en Bereikbaarheid in de MRA,
ook worden gerapporteerd over de effecten van het aanpassen van het snelheidsregime
van de A10 en A8 op onder andere doorstroming, leefbaarheid en luchtkwaliteit.

prijspeil 2018, bandbreedte -30% tot +20% en inclusief BTW.

2.

MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol
 De Verkenning Multimodale Knoop Schiphol is ver gevorderd. Doel is om een oplossing
te vinden die de reizigersgroei op de middellange termijn in voldoende mate
accommodeert voor zowel de treinperrons, het busstation, het Jan Dellaertplein als
Schiphol Plaza.
 In het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Zuidwestkant Amsterdam – Schiphol Hoofddorp
(ZWASH) worden de lange termijn (vanaf 2030/2035) opgaven en ontwikkelrichtingen
onderzocht.
 Rijk, regio, Schiphol, NS en ProRail hebben gezamenlijk geconstateerd dat de twee nu
voorliggende onderzoeksalternatieven vanwege de hoge kosten in combinatie met de
mate van oplossend vermogen niet te financieren zijn.
 Bovendien zouden het regret investeringen kunnen zijn met het oog op de in ZWASH
nog te bepalen lange termijn bereikbaarheidsoplossing en is de verwachting dat ze niet
voor 2027 opgeleverd kunnen worden en ingewikkelde bouwfaseringen met veel hinder
kennen.
 Er is daarom gekozen om een breed pakket maatregelen, samengesteld uit de twee
huidige alternatieven, uit te werken dat sneller en goedkoper te realiseren is dan de
voorgestelde alternatieven en naar verwachting voldoende oplossend vermogen heeft
voor de veiligheid en capaciteit op de middellange termijn.
 Dit pakket wordt als derde alternatief meegenomen in de besluitvormingsfase van de
Verkenning.
 De verwachting is dat de Voorkeursbeslissing in het voorjaar van 2019 genomen kan
worden, gelijktijdig met het sluiten van een bestuursovereenkomst tussen Rijk en
betrokken partners.
 Vooruitlopend op de uitvoering van het maatregelenpakket, waartoe naar verwachting in
het voorjaar besloten zal worden, zal IenW op zo kort mogelijke termijn aan ProRail
opdracht verlenen om het meest urgente capaciteitsknelpunt aan te pakken.
 Partijen hebben afgesproken dat het van essentieel belang is dat gezamenlijk
voortvarend wordt gewerkt aan een oplossing om de capaciteits- en
veiligheidsknelpunten op lange termijn het hoofd te bieden op en rond Schiphol. De
richtinggevende keuzes voor de lange termijn worden in 2019 opgeleverd door ZWASH.
Hierbij is het essentieel dat er zicht is op de woningbouwopgave aan de (zuid)westkant
van Amsterdam en besluitvorming over de toekomst van Schiphol via de
Luchtvaartnota.
 De reeds eerder gemaakte reservering van € 250 miljoen in het Infrastructuurfonds blijft
beschikbaar voor zowel de realisatie van de voorkeursbeslissing als voor de lange
termijnoplossing voor de OV-bereikbaarheid van Schiphol. Afgesproken is dat de andere
partijen ook de middelen, zoals toegezegd bij de start van de Verkenning Multimodale
Knoop Schiphol, gereserveerd houden voor beide doelen.

3.

Programma U Ned
Korte termijn aanpak
 Rijk en Regio besluiten om op hoofdlijnen het pakket van maatregelen voor de korte
termijn-aanpak van het programma U Ned vast te stellen voor de periode 2019-2021:
•
logistiek;
•
werkgeversaanpak, en;
•
doelgroepenbenadering.
De maatregelen zijn in het eerste kwartaal van 2019 nader uitgewerkt.
 De Programmaraad U Ned stuurt op effecten van de resultaatgerichte afspraken,
monitoring gebaseerd op effecten, de uitvoering van maatregelen is ondergebracht in de
organisatie GoedopWeg. Beleids- en strategische keuzes, beleidsmonitoring en besluiten
ten aanzien van aanvullende tranches worden genomen door de Programmaraad in

overleg met de Stuurgroep Goedopweg. De Programmaraad wordt tweemaal per jaar op
de hoogte gehouden van de voortgang van de KTA U Ned. De eerste keer is in het
eerste kwartaal van 2019 en dan zal de inhoud van het pakket worden toegelicht.
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4.

Programma U Ned
MIRT-onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de
Metropoolregio Utrecht
 Rijk en regio starten een MIRT-onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en
Leefbaarheid in de metropoolregio Utrecht, op basis van een vastgesteld plan van
aanpak.

5.

Programma U Ned
Vervolg op preverkenning Multimodale Knoop Utrecht Centraal - Utrecht Science
Park
Rijk en regio constateren dat de preverkenningsfase afgerond is en nemen voor de volgende
fasen de onderstaande besluiten:
 Rijk en regio stellen de resultaten van de pre-verkenning vast 2.
 No regret maatregelen:
•
Rijk en regio constateren dat er een pakket aan no-regret- maatregelen ligt met een
bandbreedte van € 155-215 miljoen exclusief BTW in de periode 2019-2025.
•
Rijk en regio:
o delen het belang van het starten met no regretmaatregelen;
o constateren dat er een pakket van maatregelen ligt dat kan bijdragen aan een
goede bereikbaarheid van het USP en het ontlasten van Utrecht Centraal in
combinatie met het mogelijk maken van de huidige plannen voor woon- en
werklocaties, zoals de Merwedekanaalzone;
o werken dit pakket gefaseerd uit tot projectbesluiten en brengen daarbij de
effecten hiervan in beeld en beoordelen deze in onderlinge samenhang om
binnen het pakket te kunnen prioriteren;
o gezien het belang om nu te starten reserveren partijen nu € 45 miljoen (incl.
BTW) volgens de volgende verdeling Rijk € 15 miljoen, provincie Utrecht € 15
miljoen, gemeente Utrecht € 15 miljoen.
o mandateren de programmaraad om projectbesluiten te nemen voor de bij het
vorige punt gereserveerde middelen.
 Rijk en regio werken in een vervolg op pre-verkenning de mogelijke projecten uit die
voor de middellange termijn 2025-2030 - aanvullend op al afgesproken en te realiseren
no-regretmaatregelen - nodig zijn om de groei binnen de MRU mogelijk te maken
aansluitend op het bestaande en toekomstige verstedelijkingsprogramma en die
beantwoorden aan de programmadoelen U Ned. Op basis van de uitkomsten van de
preverkenning gaat het in ieder geval om: verhogen snelheid SUNIJ-tram, verlengen
Uithoftram tot Zeist, een HOV oostwest-verbinding tussen Lunetten en
Westraven/Leidsche Rijn, de ontwikkeling van station Lunetten-Koningsweg.
Hierbij wordt rekening gehouden met het ontlasten van Utrecht Centraal en de lange
termijnperspectieven zoals die in het Toekomstbeeld OV, verstedelijkingsstrategie van
de U10 en het MIRT-onderzoek wordt opgeleverd.
 Rijk en regio spreken de intentie uit om op basis van bij het voorgaande besluit
genoemde vervolg en in samenhang met de verdere uitwerking van de
verstedelijkingsstrategie in het BO MIRT 2019 een selectie en fasering van maatregelen
vast te stellen. Op basis van oplossend vermogen, het perspectief op alternatieve
bekostiging en de budgettaire kaders van alle partijen wordt bepaald voor welk(e)
project(en) in 2019 een verkenning wordt gestart. Mogelijk resterende opgaven worden
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meegenomen in het reeds gestarte MIRT-onderzoek voor de regio Utrecht waarin
wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang voor de lange termijn worden
onderzocht.
De kosten van het voorbereiden van projectbesluiten en het uitvoeren van het vervolg
op de pre-verkenning worden gedragen door het budget voor het programma U Ned van
€ 500.000 jaarlijks, zoals reeds in het BO MIRT van juni 2018 was afgesproken, waarbij
partijen met elkaar in overleg treden als het beschikbare budget uitgeput dreigt te
raken.
Rijk en regio mandateren de programmaraad U Ned om de inhoudelijke afstemming te
borgen tussen de uitwerking van projectbesluiten, het vervolgonderzoek pre-verkenning
en het MIRT-onderzoek.
De programmaraad betrekt daar ook de uitkomsten van de netwerkuitwerking van het
Toekomstbeeld OV bij.
In het BO MIRT najaar 2019 zullen de volgende resultaten geagendeerd worden:
•
Voortgangsbericht uitvoering KTA
•
Projectbesluiten No Regret fase tot 2025
•
Resultaten vervolgonderzoek pre-verkenning maatregelen 2025-2030
•
Deelresultaten/producten fase 1 en 2 MIRT-onderzoek

6.

Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’
Slimme en Duurzame Mobiliteit 2019-2021
 Rijk en regio spreken af om in 2019 gezamenlijk uitvoering te geven aan een pakket aan
maatregelen dat bijdraagt aan het mitigeren van de NMCA- en regionale knelpunten in
de Metropoolregio Amsterdam, het verbeteren van de bereikbaarheid van de
economische toplocaties en woningbouwlocaties en het functioneren van het daily urban
system en aan een duurzamer mobiliteit systeem
 Voor de uitvoering van dit maatregelpakket stelt het Rijk € 9 miljoen (inclusief BTW)
beschikbaar, hetzelfde bedrag als in 2018. In het actieprogramma is de bijdrage per
project van de Regio vastgesteld (minimaal 50% per maatregel).
 Rijk en regio ontwikkelen gezamenlijk een maatregelenpakket voor de periode 20202022. Besluitvorming over dit pakket, inclusief (meerjarige) financiering vindt plaats in
het Bestuurlijk Overleg MIRT van najaar 2019.

7.

Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’
Stedelijke Bereikbaarheid
 Bij de start van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is afgesproken om
een aantal projecten ten aanzien van stedelijke bereikbaarheid in het programma onder
te brengen. Het gaat om projecten die tot 2030 bijdragen aan een betere bereikbaarheid
in relatie tot de verstedelijking. Het gaat om een pakket van € 160 miljoen, dat door de
regio gefinancierd wordt:
Kwaliteitsverbetering OV-knooppunt Almere Centrum, metrohalte Sixhaven, HOV
Almere, IJburg/ Weesp, tram- en fietsverbinding Amsterdamse brug en de afrit S114 1e
fase/ontsluiting ontwikkeling Sluisbuurt IJburg.
 Rijk en regio werken in 2019 samen om voortgang te boeken op de in 2018 gestarte
Actieagenda Stedelijke Bereikbaarheid en deze voor de periode 2019-2022 verder door
te ontwikkelen op de volgende punten:
•
Versnellen woningbouw MRA - knelpunten bereikbaarheid Amsterdam Oost:
o Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg;
o A10 Noord tussen aansluiting Zeeburgereiland en knooppunt Watergraafsmeer;
o Fietsverbinding Zeeburgereiland-Oostelijk Havengebied en oeververbinding
naast de Amsterdamse brug.
•
Versnellen woningbouw MRA - knelpunten bereikbaarheid Almere Centrum:
werkatelier verdichting Almere Centrum.

IJ-oeververbindingen: Naast metrohalte Sixhaven zal ook de bredere
bereikbaarheidsopgave aan de IJ-oevers betrokken worden, zoals de verbinding
Stenen Hoofd. Daarbij wordt samengewerkt met de betrokken stakeholders,
waardoor de verschillende aspecten van de oeververbindingen kunnen worden
afgewogen.
Rijk en regio werken in 2019 ook samen aan de ontwikkeling van twee nieuwe
onderwerpen binnen de actieagenda Stedelijke Bereikbaarheid:
•
Kennisteam autoluw verstedelijken in de MRA;
•
Regionale park & ride in de MRA.
•



8.

Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’
MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp
 Het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp (ZWASH) integreert de
vele afzonderlijke trajecten met betrekking tot mobiliteit, knooppuntontwikkeling en
(ruimtelijk economische) duurzame gebiedsontwikkeling op verschillende schaalniveaus
en maakt de samenhangende ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn voor de
kerncorridor Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam Zuid inclusief de landzijdige
bereikbaarheid van Schiphol en de ruimtelijk-economische ontwikkeling` van het
gebied.
 Momenteel loopt er ook een MIRT-verkenning naar de Multimodale Knoop Schiphol. Na
besluitvorming over de korte termijn worden de resterende lange termijn vraagstukken
ten aanzien van de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol en de MKS meegenomen in
het MIRT-onderzoek ZWASH. De besluitvorming over het MIRT-onderzoek wordt daarom
afgestemd op de stappen in de besluitvormingstrajecten van de meest relevante
raakvlaktrajecten.
 De besluitvorming over het MIRT-onderzoek valt samen met die van de
langetermijnperspectieven die voortkomen uit programmalijn netwerken, ringen en de
stad.
 In het voorjaar van 2019 worden aan de hand van kansrijke ontwikkelrichtingen
richtinggevende uitspraken gemaakt over de samenstelling en afronding van de
ontwikkelstrategie en over de doorwerking in andere trajecten
 Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest Nederland van najaar 2019 zal
besluitvorming plaatsvinden over de te kiezen richting en vervolgacties.

9.

Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’
Netwerken, Ringen en de Stad
 Er is op 15 maart 2018 een breed onderzoek gestart naar de toekomst van de
netwerken, ringen en de stad in relatie tot de verstedelijking in de MRA-regio. Het gaat
om alle vervoersmodaliteiten. Doelstelling is om het verkeer- en vervoersysteem rond
Amsterdam, met focus op de multimodale draaischijf rond Amsterdam, in beweging te
houden en optimaal bij te dragen aan de programma-opgaven.
 In 2018 is vanuit Netwerken, Ringen en de Stad onderzoek gedaan naar (1) de werking
van het Daily Urban System in de MRA en (2) de ontwikkeling van de woningbouw,
werkgelegenheid en infrastructuur; de Ruimtelijke Atlas MRA. Daarnaast is in
werkateliers Haven Stad/ZaanIJ met overheden, bedrijfsleven en kennispartners
onderzocht hoe integrale keuzes op vlak van wonen, werken en bereikbaarheid in
praktische adaptieve stappen kunnen worden uitgewerkt. Deze resultaten worden
gebruikt bij het opstellen van de integrale ontwikkelperspectieven in 2019 op basis
waarvan richtinggevende keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van de spoor-,
wegen en ov-netwerken en ringen in de MRA tot 2040.
 MIRT-verkenning Rottepolderplein: De startbeslissing is op 14 november 2018 door de
Minister ondertekend. Deze wordt gefinancierd vanuit het programmabudget. Het gaat
om € 30 miljoen van de € 200 miljoen wegenbudget dat onderdeel uitmaakt van het



programma, conform de afspraken van 15 maart 2018. De MIRT-verkenning maakt
daarmee verder onderdeel uit van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.
A27 in relatie tot de programmaopgaven: Op basis van de producten van de
programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad wordt najaar 2019 besloten of de
verbreding van de A27 onderdeel uitmaakt van het programma Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid. De vastgestelde resultaten uit het MIRT-onderzoek Oostkant
Amsterdam (MOOA) worden hierbij benut. Aanvullend wordt onderzocht welke slimme
maatregelen/quick wins, die bijdragen aan het doel van de programmalijn, de
problematiek op de A27 helpen aan te pakken. Hierbij wordt gekeken naar het gedeelte
tussen knooppunt Eemnes en Almere.

10.

MIRT-verkenning A4 knooppunt Burgerveen – N14
 De Minister van IenW verhoogt het projectbudget van de MIRT-verkenning A4
knooppunt Burgerveen-N14 (van € 50 miljoen) met € 80 miljoen naar € 130 miljoen,
zodat een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting met 4 rijstroken kan worden
gerealiseerd. Hiermee wordt zowel een verkeersveiligheidsknelpunt als een
verkeersdoorstromingsknelpunt opgelost op dit tracé van de A4 ten zuiden van
Knooppunt Burgerveen.
 De regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben de Minister van IenW
schriftelijk verzocht om het project eerder uit te voeren en daarvoor het vanaf 2028
beschikbare budget naar voren te halen. De Minister geeft aan een eerdere realisatie
van dit project, dat ook in het regeerakkoord is genoemd, na te streven. De financiële
inpassingsopgave is echter groter geworden als gevolg van het bovengenoemde besluit.
Verder is op dit moment nog niet duidelijk uit welke maatregelen de Voorkeursbeslissing
precies zal bestaan en wat de kosten ervan zijn. De Minister zegt toe naar de
mogelijkheden voor een eerdere realisatie te kijken wanneer ze de Voorkeursbeslissing
neemt (medio 2019).

11.

Proces Toekomstbeeld OV
 Rijk, regio en OV-sector nemen kennis van de voortgang van het lopende proces van de
uitwerking van het Toekomstbeeld OV.
 Parallel aan de landelijke uitwerking van het Toekomstbeeld OV wordt gewerkt aan
regionale uitwerkingen voor de provincies Noord-Holland en Flevoland en de provincie
Utrecht. In beide uitwerkingen werken Rijk, regio en spoorsector samen. De regionale
uitwerkingen hebben een bredere scope en een meer gedetailleerd uitwerkingsniveau
dan de landelijke uitwerking, maar is daar wel op gebaseerd.
 De regionale uitwerkingen zijn naar verwachting uiterlijk derde kwartaal 2019 gereed en
bevatten een nadere invulling en concretisering van stedelijk en regionaal OV in
samenhang met het (inter)nationale netwerk. De regio wil de uitkomsten op het BO
MIRT – OV en Spoortafel van 2019 agenderen om gezamenlijke (vervolg)afspraken te
kunnen maken en/of richtinggevende besluiten te kunnen nemen.
 Rijk, regio en OV-sector nemen kennis van het opstellen van de contouren van het
Toekomstbeeld OV, hetgeen besproken zal worden aan de landelijke OV- en Spoortafel
in februari 2019.

12.

Spoorcorridor Leiden-Utrecht
 Rijk en Regio constateren dat:
•
Bij instandhouding van de huidige lijnvoering tot 2030 op termijn een NMCAknelpunt op deze lijn wordt verwacht (WLO hoog).
•
Het doortrekken van de spitspendel die nu reeds rijdt tussen Leiden en Alphen naar
Utrecht een kansrijke eerste stap is om de bereikbaarheid te verbeteren.
 Rijk en Regio besluiten om:

•

•
•
•

•

13.

Het doortrekken van de spitspendel verder te onderzoeken, met de intentie om deze
doortrekking zo snel mogelijk in te voeren. Hiertoe onderzoeken NS en ProRail hoe
de spitspendel is in te passen in de dienstregeling en wat de eventueel benodigde
kosten voor exploitatie en infrastructuur zijn. Partijen streven er naar dit onderzoek
zo spoedig mogelijk uit te voeren met als doel voor het zomerreces van 2019
hierover een definitief besluit te nemen.
De ‘versnelde intercity’-variant nog steeds te beschouwen als na te streven
eindbeeld.
Het onderzoek naar de baanstabiliteit door experts te laten valideren. Hierbij wordt
ook gekeken of er innovatieve oplossingen zijn voor het probleem.
Te verkennen wat de vervolgstappen voor het langetermijnperspectief van
‘versnelde intercity’-variant zijn. Waarbij zowel naar het belang van de
bereikbaarheid van de regio als het landelijke netwerk wordt gekeken.
Er naar te streven dat voor het zomerreces van 2019, definitieve afspraken worden
gemaakt over het langetermijnperspectief van de lijn.

Woningbouwafspraken Metropoolregio Amsterdam
 In het bestuurlijk overleg Woningmarkt van 10 oktober 2018 hebben Rijk en regio
afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het instrument ‘Maatwerk middenhuur’ (de
‘noodknop’) om exorbitante prijsstijgingen in het middeldure huuraanbod tegen te gaan,
over een gezamenlijke nadere analyse van de investeringscapaciteit corporaties, de
uitwerking van een co-financieringsmodel in relatie tot de transformatiefaciliteit in
oprichting, de inzet van BZK om mogelijk financieel bij te dragen aan de flexibele
personele schil en het geven van een gezamenlijke opdracht aan een externe partij om
de stapeling van kosten voor particuliere eigenaren in beeld te brengen.
 Bovenstaande inzet wordt door Rijk en regio verder uitgewerkt in concrete afspraken,
met als doel deze in de woondeal te verankeren.
 Voor de woningbouw-versnellingslocaties (Zaanstad/Purmerend, Amsterdam
Zeeburgereiland/IJburg, Almere Centrum, Westflank Haarlemmermeer) zijn in de
afgelopen periode goede stappen gezet en wordt per deelgebied het volgende
afgesproken:
1. Verdichting station Purmerend, verdichting station Zaandam Kogerveld,
herontwikkeling Achtersluispolder (gezamenlijk +/- 20.000 woningen)
•
In het kader van de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn (zie agendapunt 3.2)
zijn afspraken gemaakt, die bijdragen aan de bereikbaarheid van Zaandam
(inclusief Poelenburg) en Purmerend. Hiermee wordt aan een belangrijke
randvoorwaarde voor woningbouwontwikkeling voldaan.
•
De gemeenten Zaanstad en Purmerend bevorderen dat eventuele aanvragen
voor de transformatiefaciliteit van BZK met voorrang op deze
versnellingslocaties worden gericht, om zo extra ontwikkelkracht te organiseren.
2. Verdichting in het stadscentrum van Almere (+/- 2.500 woningen)
• De gemeente Almere werkt op dit moment intensief aan de transformatie en
verdichting van het stationsgebied Almere Centrum. Er wordt rekening gehouden
met de toevoeging van ruim 2.500 woningen. Tegelijkertijd werkt de gemeente
plannen uit voor het opwaarderen van het station. Passend bij de groei van de
stad en de komst van de Floriade. De gemeente komt in haar doorrekening tot op
heden uit op een tekort.
•
Rijk en regio organiseren vanuit de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid van
het Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ daarom gezamenlijke
werkateliers om tot een gedeeld beeld en sluitende businesscase te komen en
duurzame aanpassingen aan het station en omgeving om de grote
publiekstromen te kunnen verwerken. Onderdeel van deze exercitie is de
mogelijkheid om het gebied te verdichten met 5.000 woningen (in plaats van
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2.500 woningen). Hierbij ligt een relatie met de programmalijn ‘Netwerk, ringen
en de Stad’. Gezien de start van de Floriade in 2022 is snelheid geboden. Het
doel is daarom om voor het einde van het eerste kwartaal van 2019 tot een
financieel afgedekt uitvoeringsplan voor het station te komen, dat leidt tot
versnelling van de woningbouw.
•
Indien gewenst, worden de werkateliers ondersteund door inzet van het
expertteam van BZK en de inzet van planjuristen.
•
De gemeente Almere bevordert dat een eventuele aanvraag voor de
transformatiefaciliteit van BZK met voorrang op deze locatie wordt gericht, om
zo extra ontwikkelkracht te organiseren.
3. Ontwikkeling Oostkant Amsterdam (IJburg en Zeeburgereiland) (+/- 22.000
woningen)
•
De opgaven rond de A10 Noord en de Quick Wins A10/S114, welke van invloed
zijn op de bereikbaarheid van Oostkant Amsterdam, worden via respectievelijk
de programmalijnen Netwerk, ringen en de Stad en Stedelijke Bereikbaarheid
opgenomen in het MRA bereikbaarheidsprogramma ‘Samen bouwen aan
Bereikbaarheid’.
•
Rijk (ministeries IenW en BZK) en regio (Gemeente Amsterdam en Vervoerregio
Amsterdam) starten in 2019 een proces om gezamenlijk de verdere uitwerking
van de vaste oeverbindingen (fiets en (H)OV) van het Amsterdam-Rijnkanaal op
te pakken om tijdig op hoofdlijnen de bepalende ontwerpkeuzes te maken. Het
streven is deze keuzes medio 2019 voor de fietsverbinding en medio 2020 voor
de ov-verbinding gereed te hebben. Dit proces wordt georganiseerd binnen de
programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid.
•
IenW en BZK zetten het gesprek met de gemeente Amsterdam, ten behoeve van
de ontwikkeling van de Oostkant Amsterdam voort, met als doel tot een
afdoende onderbouwing voor de MER te komen.
•
BZK ondersteunt middels de inzet van het Crisis- en herstelwet team bij het
opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, opdat de
woningbouw op IJburg en Zeeburgereiland voortgang kan vinden.
4. Ontwikkeling Westflank Haarlemmermeer (+/- 10.000 woningen)
•
In het kader van het bereikbaarheidsprogramma in de MRA (Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid) is de Duinpolderweg in het programma opgenomen als regionale
bijdrage. Daarmee ondersteunt het Rijk het belang van het project in de
meervoudige opgave in de MRA. Hier gaat het vooral om woningbouw in relatie
tot economie en bereikbaarheid.
•
BZK gaat in gesprek met de gemeente Haarlemmermeer om, anticiperend op de
verdere besluitvorming in het bereikbaarheidsprogramma ‘Samen bouwen aan
Bereikbaarheid’, tot nadere planontwikkeling te komen.
Rijk en regio spreken af in 2019 ook gezamenlijk naar andere grote woningbouwversnellingslocaties te kijken.
Rijk en regio spreken af dat in de woondeal zal worden vastgelegd hoe Rijk en regio tot
een gezamenlijke (middel)lange termijn verstedelijkingsvisie komen, welke mede input
moet geven aan de (middel)lange termijn investeringsagenda van Rijk en regio. Daarbij
zal ook worden aangeven hoe de relatie gelegd gaat worden met andere
maatschappelijk opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid en gezondheid. Het
ontwikkelperspectief van het bereikbaarheidsprogramma ‘Samen bouwen aan
Bereikbaarheid’ vormt een belangrijke basis voor de gezamenlijke verstedelijkingsvisie.

Woningbouwafspraken Metropoolregio Utrecht
 Rijk en regio spreken af zich in te zetten om de groei van de regio op een goede wijze te
accommoderen en het woningtekort in te lopen, onder meer door het vinden van
bereikbaarheidsoplossingen. Dit gebeurt via de verschillende trajecten van het



programma U Ned, om zo een integrale ontwikkeling van wonen, werken,
bereikbaarheid en leefbaarheid te bewerkstelligen.
Rijk en regio benoemen de volgende locaties tot versnellingslocaties. Zij zoeken actief
de samenwerking op, met respect voor elkaars rollen en belangen. Met als doel tot een
versnelde duurzame, stedelijke verdichting te komen in combinatie met
stedenbouwkundige kwaliteit en goede bereikbaarheid. De eerste inzet zal gedaan
worden op deze locaties, waarbij later ook andere locaties toegevoegd kunnen worden.
Gemeente Utrecht
Gemeente Nieuwegein

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Stichtse Vecht
de Bilt
Bunnik
Woerden

Gemeente Zeist
Gemeente Houten











Merwedekanaalzone
De Meern-zuid
Rijnhuizen
City west stationsgebied
Meander
Planetenbaan
Molenkamp
Houthandel Van Dam
Snellerpoort
Middelland
Stationsgebied
Opgave sociale huur
Molenzoom

Deze samenwerking sluit aan bij de principes van het programma U Ned om
gebiedsgericht, integraal en adaptief samen te werken.
Rijk en regio spreken af, dat er vanuit de Provincie Utrecht in ieder geval in de periode
2018 tot en met 2020 € 5 miljoen wordt ingezet om binnenstedelijke woningbouw
binnen de provincie Utrecht te bevorderen en te ondersteunen, op basis van de
Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht.
Rijk en provincie Utrecht spreken af dat de aanvraagprocedures van de faciliteit van het
Rijk en de beschikbare middelen van de provincie voor binnenstedelijke woningbouw
zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd worden met als doel om de samenwerking op
lokaal niveau te bevorderen.
Rijk en provincie spreken af om richting de eerste evaluatie van de faciliteit van het Rijk
(medio 2019) samen te bezien in hoeverre een gezamenlijke inzet heeft plaatsgevonden
en of de scope van de faciliteit van het Rijk en de middelen van de provincie
aanpassingen behoeven.
Rijk en regio spreken af om jaarlijks de (ontwikkeling van) plancapaciteit, de
woningbehoefte en de woningbouwproductie te monitoren aan de hand van de
bestaande instrumenten. Indien nodig wordt op basis van deze monitoring extra inzet
gepleegd. Als daarnaast blijkt dat er aanvullende monitoringswensen zijn, dan zullen
deze met elkaar worden besproken.
Rijk en regio spreken rond het functioneren van de woningmarkt af:
•
Samen te werken om excessen tegen te gaan bij huurprijzen van bestaande
woningen, door een plafond te stellen aan de maximale huurprijzen die gevraagd
mogen worden. Gezamenlijk wordt ten behoeve van lokaal maatwerk ‘middenhuur’
één instrument verder onderzocht en uitgewerkt, namelijk maximale huur via %
WOZ.
•
In aanvulling op deze concrete maatregel, wordt gekeken op welke wijze gemeenten
en het Expertteam Woningbouw samen kunnen werken bij het verkennen welke
mogelijkheden er nog meer zijn om excessen tegen te gaan in bestaande én nieuwe
woningen, bijvoorbeeld excessen in huurprijzen.

Daarnaast wordt gekeken of en hoe de partijen in samenwerking met het
Expertteam specifiek voorstellen kunnen uitwerken om woningbouw aan de
onderkant van het middensegment te versterken.
Rijk en regio spreken af dat ingezet wordt op het sluiten van een ‘woondeal’ begin 2019.
•
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Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en
verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te
komen tot een verdere bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en
initiatieven, zoals fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit, parkeren,
werkgeversaanpak en logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te
treden.
 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio
voor 2019 het volgende af:
•
File-aanpak:
o Om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de regio door
op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten. Daarbij
wordt ingezet op samenwerking met regionale weginspecteurs.
o Daarnaast wordt de verbindingsboog bij knooppunt Oudenrijn, vanuit de richting
Den Haag (A12) in de richting ’s-Hertogenbosch (A2), verbreed en de
aansluiting van de Noordelijke Randweg Utrecht op de A2 (de toerit van
Maarssen naar Amsterdam) verbeterd.
•
Fietsparkeren:
Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis
aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in
fietsenstallingen bij stations. Het gaat om:
o Noord-Holland:
Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40
respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra
maaiveldstallingcapaciteit bij de stations van Heemstede-Aerdenhout en
Bloemendaal. De regionale bijdrage zal voor 1 juni 2019 worden geregeld.
Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40
respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van een (inpandige)
oplossingsvariant van stallingtekorten bij de stations van Hoorn, Haarlem,
Hilversum en Haarlem Spaarnwoude. De regio regelt de bijdrage aan de
voorbereidingskosten voor 1 juni 2019 en heeft de intentie geld voor
realisatie te reserveren.
o Utrecht:
Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40
respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra
maaiveldstallingcapaciteit bij de stations van Abcoude en Utrecht Terwijde.
Om stallingdruk bij Utrecht Centraal te verminderen en reizigers te kunnen
verleiden hun fiets in hun reis van deur tot deur op omliggende stations te
parkeren, wordt ingezet op uitbreiding van capaciteit bij de omliggende
stations. Rijk en regio starten in het kader van het programma U Ned een
brede variantenstudie, waarin de stations Den Dolder, Bilthoven, Utrecht
Overvecht, Houten Castellum, Bunnik en Utrecht Lunetten worden
betrokken. De nu al geprognosticeerde tekorten op Utrecht Centraal en de
omliggende stations worden daarin meegenomen.
o Flevoland:
Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40
respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van een complexe

•

•

•

•

oplossingsvariant van het stallingtekort bij station Lelystad Centrum en van
de uitbreiding van stallingcapaciteit bij Almere Centrum.
Rijk en gemeente Almere spreken af, dat als de uitwerking van de
uitbreiding van de stallingscapaciteit bij Almere Centrum ver genoeg is,
vooruitlopend op het Bestuurlijk Overleg MIRT van najaar 2019, het gesprek
gevoerd wordt over een bijdrage aan de realisatiekosten.
o Vervoerregio Amsterdam:
Voor de afronding van het voorbereidingstraject voor stallingen bij
Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Centraal (onder de sporen) en de
realisatie van de stallingen aan de IJ-zijde van Amsterdam Centraal en
Bijlmer Arena zal geld beschikbaar worden gesteld door Rijk en regio op
basis van een kostenverdeling van 40 respectievelijk 60 procent.
Fietsroutes:
o De provincie Noord-Holland ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen van het
Rijk voor doorfietsroute Kennemerland.
o Het Rijk reserveert € 1,857 miljoen voor de provincie Utrecht voor de aanleg van
snelfietsroute Amersfoort-Utrecht. Als de bestuurlijke uitwerking van de route
rond is kan hiervoor komend voorjaar een concrete financiële afspraak gemaakt
worden.
o De provincie Flevoland ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen van het Rijk
voor verbetering van het Spoorbaanpad in Almere als schakel in snelfietsroute
naar Amsterdam Zuidas.
o De Vervoerregio Amsterdam ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen van het
Rijk voor de verbetering van de Sportasroute Amsterdam-Amstelveen.
o De provincies en vervoerregio zetten als tegenprestatie in op fietsstimulering in
samenwerking met werkgevers en werknemers en passen waar mogelijk de
principes van circulair bouwen toe in de aanleg.
Veiligheid N-wegen:
o Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale N-wegen te
verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 2.088.436 ter beschikking aan
Noord-Holland, maximaal € 1.646.900 Flevoland en maximaal € 1.250.483 aan
Utrecht. Provincies kunnen hiervoor plannen indienen die worden beoordeeld op
basis van het afsprakenkader.
Mobility as a Service:
o De pilots Amsterdam en Utrecht Leidsche Rijn zijn een gezamenlijk leertraject en
worden gefinancierd door Rijk en regio.
Smart mobility:
o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde
digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van
‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit,
betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor
ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor alle
regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking van de
Krachtenbundeling smart mobility.
o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging van
conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente
Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met onder meer
voertuigen, fietsers, OV. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over
aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling;
o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk 1e kwartaal
2019 alle eerder gemaakte afspraken in Beter Benutten Vervolg voor zover
binnen controle van wegbeheerders mogelijk. ITS en Talking Traffic zijn

•


nagekomen en (op straat) opgeleverd, voor zover binnen controle van
wegbeheerders mogelijk.
Alle bij deze besluiten genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Rijk en regio komen in het BO MIRT van najaar 2019 met een gezamenlijk voorstel hoe
deze eerste stap richting bundeling kan worden doorontwikkeld tot een gezamenlijke en
gestructureerde aanpak in de vorm van een werkagenda. De uitvoering van de
maatregelen uit het Klimaatakkoord maken hier deel van uit. Daarbij zal nadrukkelijk de
verbinding worden gelegd met de gebiedsprogramma’s Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid en U Ned.

