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Samen aan de slag
Mooie historische steden, rustiek polderlandschap en een ruim werkaanbod: de Metropool-

Verder zijn we erin geslaagd 6.100 spitsmijdingen per dag te realiseren. Dat scheelt nu al

regio Amsterdam (MRA) is een aantrekkelijke en veelzijdige regio. Ruim 2,4 miljoen

jaarlijks 13 kiloton aan CO2. Er zijn afspraken gemaakt over de toevoeging van de metro-

mensen wonen hier met veel plezier. De economie groeit flink en dat trekt nóg meer

halte Sixhaven aan de Noordzuidlijn en een ongelijkvloerse kruising bij de aansluiting A10/

bedrijven en mensen aan. Tussen 2017 en 2040 komen er zelfs nog 250.000 woningen

S114 in Amsterdam. Ook kijken we met plezier terug op de werkateliers die we organiseer-

bij. Die verdere verstedelijking biedt kansen, maar heeft ook een schaduwzijde. De wegen

den over Havenstad/Zaan-IJ en de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol. Door experts

en het openbaar vervoer hebben hun grenzen al bijna bereikt. De uitdaging is om in deze

van verschillende organisaties bijeen te brengen, ontstaan scherpe gesprekken en nieuwe

dynamiek een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat te behouden. Dat lukt alleen door

inzichten. Dat juichen we van harte toe. Want alleen door samen te bouwen aan bereikbaar-

goed samen te werken. Daarom hebben Rijk en MRA-regio de handen ineengeslagen met

heid blijft de MRA de topregio om in te wonen en te werken.

het gebiedsgerichte programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.
2019 wordt richtinggevend jaar
Allereerst werken we aan een gemeenschappelijk beeld van de opgave. Alle relevante ontwik-

Het jaar 2019 wordt het richtinggevende jaar voor het programma. Want dan worden

kelingen binnen de MRA worden aan elkaar geknoopt en gezamenlijk worden oplossingsrich-

de modellen uitgewerkt hoe auto, ov, spoor, netwerken en ringen er in de toekomst uit

tingen verkend. Met een gedeeld beeld van de opgave kunnen er eind 2019 samenhangende

kunnen zien. Daarbij worden de ervaringen met spitsmijden en slimme deelconcepten

keuzes gemaakt worden op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. De

uiteraard meegenomen. Ook wordt gewerkt aan de langetermijnopgaven die voortkomen

opgaven in de MRA zijn urgent en complex. Ze overstijgen beleidsterreinen en verantwoorde-

uit de MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol. Deze opgaven worden opgenomen

lijkheden van de verschillende overheidslagen. Bestuurlijk commitment is daarom cruciaal.

in ons programma. In 2019 vindt naar verwachting ook besluitvorming plaats over de

Partijen worden uitgedaagd om slimmer en innovatiever te werken en mee te bewegen met

Airportsprinter en komt er een onderzoek naar de quick wins voor de A27 tussen Almere

de (technologische) ontwikkelingen. De flexibele structuur van het programma maakt daarbij

en Eemnes. Samen aan de slag dus!

voortdurende afstemming tussen koers, strategie, ontwikkelen actieagenda mogelijk.
Eerste resultaten zichtbaar
Op 15 maart 2018 is het programma van start gegaan. Sindsdien heeft de programmaorganisatie gewerkt aan de inhoudelijke vormgeving van besluiten en aan de naamsbekendheid
van het programma. We zijn er dan ook trots op de eerste resultaten van 2018 te kunnen
presenteren. Het onderzoek naar het daily urban system in de MRA is opgeleverd, net als
de ruimtelijke atlas. Daarmee is een heldere uitgangsituatie gecreëerd voor de verstedelijking en bereikbaarheid in 2025 en worden de contouren duidelijk hoe de MRA er in 2040
uit gaat zien. De startbeslissing voor de MIRT-verkenning naar de ontvlechting van het Rottepolderplein is ondertekend. Ook is de A8/A9-verbinding opgenomen in het programma.
Net als de Duinpolderweg, waar een definitief voorkeursalternatief is gekozen. Zo wordt
de bereikbaarheid in de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

Lennart Salemink | Programmamanager

Frans Hasselaar | Programmamanager

verbeterd, de verkeershinder verminderd en worden de woningbouwplannen gefaciliteerd.

(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) (Vervoerregio Amsterdam)
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P+R Almere ‘t Oor

Aanleiding
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een aantrekkelijke en veelzijdige regio.
De economie groeit flink en dat trekt nóg meer bedrijven en mensen aan.
Die verstedelijking biedt kansen, maar heeft ook een schaduwzijde. De wegen en het
openbaar vervoer hebben hun grenzen al bijna bereikt. De uitdaging is om in deze

Cora van Nieuwenhuizen
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

dynamiek een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat te behouden. Dat lukt alleen

“De Metropoolregio Amsterdam groeit razendsnel.

door goed samen te werken. Daarom hebben Rijk en MRA-regio de handen ineen-

Al die mensen willen ook reizen naar hun werk,

geslagen met het gebiedsgerichte programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

vrienden of op bezoek bij familie. Als we niets aan de
bereikbaarheid doen loopt de MRA-regio echt vast.

Terugblik

Dat is niet alleen een probleem voor mensen die in

MRA-regio en Rijk hebben in het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-Nederland van

Amsterdam moeten zijn, maar ook voor de inwoners

13 oktober 2016 afgesproken een kwartiermakersfase te starten om tot een breed

van Noord-Holland en Flevoland die langs Amsterdam

gebiedsgericht programma in de Metropoolregio Amsterdam te komen. Hiermee dragen

moeten reizen om naar Utrecht of de regio Den Haag

MRA en het Rijk bij aan een vestigingsklimaat dat zowel op korte, middellange en lange

te komen.”

termijn kan concurreren met andere grootstedelijke regio’s in Europa en de rest van
de wereld.
In het Bestuurlijk Overleg MIRT van 15 maart 2018 is het programmaplan vastgesteld
en is het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid gestart. Er is een

Jan de reus

Gedeputeerde provincie Flevoland, MRA Platform Ruimte

programmaraad ingesteld en er is een besluit genomen om te beginnen met vier

“De Flevolandse kwaliteiten op het gebied van ruimte,

inhoudelijke programmalijnen.

wonen en natuur moeten voor alle MRA bewoners
tastbaar en goed bereikbaar zijn. Zo zijn ook de andere

Het programma heeft een looptijd van vier jaar, waarna het wordt geëvalueerd en een

delen van de MRA belangrijk voor Flevolanders. Wij

besluit kan worden genomen over voortzetting, bijstelling of beëindiging. In dit in

hebben elkaar nodig om de MRA ook in de toekomst

januari 2019 geactualiseerde programmaplan zijn de belangrijkste kenmerken van

leefbaar en bereikbaar te houden.”

het programma beschreven.
Doel
Het hoofddoel van het programma is het versterken van de economie in de
Metropoolregio Amsterdam door de aanpak van urgente bereikbaarheidsopgaven:
• met focus op deur-tot-deur bereikbaarheid van personen en goederen;
• met prioriteit voor de economische toplocaties;
• en in samenhang met de verstedelijkingsopgave.
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Hoofdopgaven
De opgaven in de MRA zijn urgent, complex en ze overstijgen beleidsterreinen en
verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen. Het programma heeft

Kajsa Ollongren

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

de volgende vijf integrale hoofdopgaven:

“De woningbouwopgave voor dit gebied is enorm. En al

•	Hoe zorgen we ervoor dat investeringen in de bereikbaarheid (voor zowel de korte

die mensen gaan straks ook op weg naar hun werk, naar

als lange termijn) de concurrentiekracht van de MRA maximaal versterken? En hoe

school, naar familie. Daarom moeten we echt plannen

beperken we de economische verlieskosten als gevolg van hinder en vertraging?

maken waarin de infrastructuur en woningbouw hand in

•	Hoe houden we de huidige en toekomstige economische toplocaties van de MRA

hand gaan.”

bereikbaar op een manier die past bij de huidige en toekomstige functies en
gebruikers van deze locaties?
•	Hoe accommoderen we de urgente woningbouwopgave (onder andere voor de
grote verdichtingslocaties) in de MRA zodanig dat een aantrekkelijk, vraaggericht
woningaanbod wordt gerealiseerd op bereikbare en leefbare locaties?
•	Hoe zorgen we voor een goed functionerend vraaggericht daily urban system van
de MRA met aandacht voor reistijd, betrouwbaarheid en beleving?
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•	Hoe benutten en versterken we de ambities van Rijk, MRA, bedrijven en maatschap-

Sharon Dijksma

Wethouder gemeente Amsterdam
“We zien dat Amsterdam en de gehele metropoolregio
ontzettend populair zijn. Dat is goed nieuws voor de stad
en de regio, maar stelt ons ook voor uitdagingen. Het

pelijke organisaties met betrekking tot innovatie, smart mobility, (verkeers-)

loopt nu al vaak vast in het gebied. Daarom moeten we

veiligheid, klimaat, gezondheid, energie en duurzaamheid bij het aanpakken van

snel komen tot besluiten over waar we bijvoorbeeld HOV-

de bereikbaarheidsopgaven?

en fietsnetwerken moeten gaan uitbreiden. Er is echt
actie nodig.”

Deze opgaven zijn met elkaar verbonden. Een voorbeeld is het functioneren van de
toplocaties. Deze dragen in grote mate bij aan de concurrentiekracht van de regio.
Voor het functioneren van deze locaties is bereikbaarheid vanuit de stad, de regio,
Nederland als geheel en vanuit internationale verbindingen van wezenlijk belang.
Waar in de huidige corridorstudies en projecten integraal wordt gekeken op lokaal en
regionaal niveau, vragen de complexe opgaven in de MRA om een aanvullend groter
perspectief. Door op programmaniveau samenhang te creëren tussen de opgaven en
de verschillende schaalniveaus kan worden vastgesteld hoe de hoofdopgaven het
best kunnen worden opgepakt en welke partijen nodig zijn om op integrale wijze aan
de slag te gaan.

Principes en criteria
Flexibel op lange termijn, robuust op korte termijn. Het programma heeft een adaptief

Commitment op financiering en slim omgaan met middelen. Het programma Samen

en voortrollend karakter. Plannen kunnen worden aangepast als er nieuwe technologi-

Bouwen aan Bereikbaarheid gaat over opgaven die zowel bij regionale partijen van de

sche ontwikkelingen zijn of als er op een bepaalde locatie bijvoorbeeld minder woning-

MRA als bij het Rijk spelen. Het programma tornt daarbij niet aan verantwoordelijkhe-

bouw ontwikkeld wordt dan gepland. Herprioriteren van middelen is ook mogelijk, maar

den, maar daagt partners uit deze optimaal in te zetten, gericht op het gezamenlijke

alleen binnen de programmalijnen (zie p10) en onder voorbehoud van instemming van

doel. Dit betekent dat gezamenlijk investeren én samen doen van essentieel belang is.

de partijen die de middelen hebben ingebracht. De programmaraad (zie p20) kan binnen

Wederkerigheid van financiering en commitment bij Rijk én regio staat daarom centraal.

het programma bepaalde activiteiten toevoegen.

Met de middelen wordt slim omgegaan. Voor de kortere termijn wordt gekeken om
bestaande (project)budgetten te richten naar de programmadoelen. Lokaal en regionaal

De belangrijkste criteria voor het opnemen of initiëren van projecten en activiteiten zijn:

wordt bij nieuwe coalitieakkoorden ruimte gezocht voor financiering van het programma

• Draagt het project of de activiteit bij aan het hoofddoel van het programma?

of onderdelen.

• Draagt het project of de activiteit bij aan de opgaven van het programma?
• Gaat het om een vraagstuk waar landelijke, regionale en lokale belangen
samenkomen?
• Leveren regio en Rijk beiden (op programmaniveau) een evenwichtige financiële
en/of beleidsmatige bijdrage?

Elisabeth Post

tot 1 mei 2019 gedeputeerde Provincie Noord-Holland,
MRA Platform Mobiliteit
“Een slim en duurzaam mobiliteitssysteem vergroot de

Grote opgaven centraal, verbinden van projecten. Binnen het programma staat

keuzemogelijkheden voor wonen, werken en verplaatsen in

een gebiedsgerichte aanpak centraal. Oplossingen die uit het programma

de Metropoolregio. Zo wordt de economie verder versterkt

voortkomen kunnen gaan over de middellange en lange termijn (tot 2040), aangevuld

en wordt tegelijkertijd de leefkwaliteit van de MRA verbeterd.

met quick wins die nu al effect hebben. Het programma verbindt projecten met zowel

Om dat te realiseren moeten rijk en regio samen met de

een lange als een korte doorlooptijd. Alle activiteiten en plannen hebben betrekking

markt hard aan de slag met dit programmaplan!”

op lokale, regionale en landelijke belangen en de verbinding daartussen binnen
de hoofdopgaven.
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Het Rijk groeit toe naar een Mobiliteitsfonds waarbij budgetten voor modaliteiten in
mindere mate geoormerkt zullen zijn en dus meer integrale afwegingen kunnen worden
gemaakt. De verschillende bereikbaarheidsprogramma’s lopen daarop vooruit, ook
het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Daarnaast wordt er gezamenlijk
gekeken naar nieuwe financieringsvormen vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven en
institutionele investeerders.
Samen doen. Binnen het programma gaan Rijk en regionale partijen in de MRA op
een nieuwe manier met elkaar samenwerken. Leren door te doen. De essentie daarin
is dat stapsgewijs voortuitgang wordt geboekt. Er worden gezamenlijk onderzoeken
uitgevoerd, ontwikkelpaden gecreëerd en zo wordt toegewerkt naar beslissingen over
langetermijninvesteringen. Ook worden al op korte termijn activiteiten ontplooid.
Leren betekent niet alleen dat in goede tijden openheid in de samenwerking wordt
nagestreefd, maar dat partijen elkaar ook vasthouden in situaties waarin druk op de
onderlinge verhoudingen staat. De partijen die sleutels hebben voor opgaven zijn
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niet alleen het Rijk en de regionale overheden, maar ook het bedrijfsleven en de
maatschappij. Partijen die actief willen bijdragen zijn welkom om aan te sluiten.
Afhankelijk van de opgaven kunnen bijvoorbeeld aanbieders van mobiliteit, zoals
deelauto’s en taxidiensten, en innovatieve logistieke organisaties een rol spelen.

Marja Ruigrok

Dagelijks Bestuurder Vervoerregio Amsterdam, MRA
Platform Economie
“Investeren in de kracht van de Metropoolregio
Amsterdam, maakt Nederland als geheel sterker. Grote
infrastructurele inspanningen zijn daarbij onvermijdelijk.
Ik kijk uit naar de samenwerking met alle partners om
deze uitdagingen aan te gaan.”

Daktuin van kantoor grenzend aan de A10

Programmastructuur
en monitoring

Als basis voor sturing binnen het programma wordt de voortgang op het doel, de opgaven
en de uitvoering van onderdelen gemonitord. Er wordt met een brede blik gekeken naar
trends, ontwikkelingen en projecten die hierop van invloed zijn. Er wordt geredeneerd
vanuit het perspectief van reizigers en verladers. Daarbij is aandacht voor multimodale
deur-tot-deur bereikbaarheid, gericht op bijvoorbeeld reistijd, betrouwbaarheid en

Het programma bestaat uit drie onderdelen: de koers en strategie, de ontwikkelagenda

beleving. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande informatiebronnen

en de actieagenda. Er wordt gestuurd op samenhang tussen deze onderdelen.

en innovatieve technieken. Op projectniveau wordt ook gemonitord op doelen en

In figuur 1 is de programmastructuur geschetst.

andere relevante punten.

2018

2022

2026

2030-2040

ontwikkelagenda

(met opgaven, oplossingsrichtingen en ontwikkelingen)

koers en strategie

Er zijn lopende activiteiten in de MRA-regio die raken aan dit programma. Projecten
die buiten het programma zijn gestart maar wel bijdragen aan het hoofddoel, de
programmalijnen en/of de hoofdopgaven, worden opgenomen in de monitoringsscope
van het programma. Daarbij worden afspraken gemaakt over afstemming.
Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over werkzaamheden van projecten die mogelijk

(met ambitie, opgaven, doelen, afweegcriteria en strategie)

samenvallen met werkzaamheden vanuit het programma.

Actieagenda

Het programma heeft een looptijd van vier jaar, waarna het wordt geëvalueerd en

(met maatregelen)

een besluit kan worden genomen over voortzetting, bijstelling of beëindiging.

Figuur 1: Sturen op samenhang tussen verschillende programmaonderdelen

De koers en strategie vormen het hart van het programma. Deze onderdelen vormen de
basis voor de sturing op effectief doelbereik en de samenhang. Besluitvorming over het

Jurgen Nobel

Wethouder gemeente Haarlemmermeer, MRA Wonen

bijstellen van de opgaven en middelen, het starten van nieuwe programmaonderdelen of

“Haarlemmermeer groeit razendsnel: 20.000 woningen

het stellen van prioriteiten wordt vanuit dit onderdeel uitgewerkt. Hiermee ontstaat een

tot 2040. We staan voor een enorme opgave om voor

toekomstgericht en adaptief programma dat stuurt op integrale, gebiedsgerichte

diverse groepen woningen te realiseren. Dat kunnen we

besluivorming. De ontwikkelagenda schetst de opgaven, oplossingsrichtingen en

niet alleen, want de woningbouwopgave hebben we in

ontwikkelingen. In dit spoor worden bijvoorbeeld onderzoeken en verkenningen uitge-

de gehele MRA. Daarom pakken we al die uitdagingen

voerd. Binnen de actieagenda worden concrete maatregelen op korte en middellange

samen met onze partners binnen de MRA en het Rijk op.”

termijn uitgevoerd. Deze agenda’s zijn hierna in vier programmalijnen verder uitgewerkt.
Binnen de actieagenda worden concrete maatregelen op korte en middellange termijn
uitgevoerd. Deze agenda’s zijn hierna in vier programmalijnen verder uitgewerkt.
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Programmalijnen

In figuur 3 is de positionering van de programmalijnen weergegeven. De programmalijnen
Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp en Netwerken, Ringen en de Stad richten

Het programma start met vier samenhangende programmalijnen, zie figuur 2.

zich op het uitwerken van de paden voor de langetermijnontwikkeling, met bijbehorende

Voor deze lijnen is gekozen, omdat bij deze onderwerpen sprake is van een

stappenplannen. Zo krijgen we zowel de langetermijnopgaven als de kortetermijn-

stapeling van complexe opgaven en bestuurlijke urgentie.

effecten in beeld. De andere twee programmalijnen (Slimme en Duurzame Mobiliteit
en Stedelijke Bereikbaarheid) zijn thematische actieagenda’s met concrete maatregelen
die bijdragen aan zowel de korte, middellange als de lange termijn. Vanuit de koers en

Zuidwest
AmsterdamSchipholHoofddorp

Netwerken,
Ringen en
de Stad

Stedelijke
Bereikbaarheid

Slimme en
Duurzame
Mobiliteit

strategie wordt vanuit de hoofdopgaven op de samenhang gestuurd, worden activiteiten
die meerdere opgaven en doelen dienen geprioriteerd en wordt dubbel werk voorkomen.
Er vindt tussen de programmalijnen onderlinge uitwisseling plaats, zodat bij de
programmalijnen gericht op de lange termijn geleerd kan worden van de ervaringen
die in de andere twee programmalijnen worden opgedaan.
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Figuur 2: Programmalijnen

2018

ONTWIKKELAGENDA

2022

2026

2030-2040

Zuidwest Amsterdam-Schipholhoofddorp
netwerken, ringen en de stad

KOERS EN STRATEGIE

ACTIEAGENDA

stedelijke bereikbaarheid
slimme en duurzame mobiliteit

Figuur 3: Positionering van de programmalijnen in de programmastructuur: twee programmalijnen met lange termijn ontwikkelpaden en stappenplannen en twee programmalijnen met
concrete op korte termijn uit te voeren acties.
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Een Boeing 747 taxiet over de A5 heen bij Hoofddorp

n

Zuidwest amsterdam-schiphol-hoofddorp
2022 tot 2040
A5

A10

A9
A4
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De ontwikkelstrategie van
Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp

Naast leefbaarheid van stad en regio is een goede bereikbaarheid, ook nationaal en
internationaal, belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het gebied. En voor het
aantrekken van nieuwe, internationaal georiënteerde bedrijven, bijvoorbeeld op het
vlak van kennis of innovatie. Om de bereikbaarheid te borgen is een slim, rendabel

Het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp heeft alle potentie om uit te groeien

en duurzaam vervoersysteem nodig waarin alle modaliteiten worden benut: openbaar

tot dé internationale entree van Nederland. Het ligt strategisch bij de binnenstad, de

vervoer (tram, bus, metro en spoor), weg en fiets.

Zuidas en Schiphol. Ook is het nationaal en internationaal goed verbonden door middel
van een uitstekend ov-netwerk en via de luchthaven. Duurzame ontwikkeling van dit

Resultaat en aanpak

gebied - met een goede balans tussen wonen en werken, bereikbaarheid, voorzieningen,

De gebiedsontwikkeling en de bereikbaarheidsopgaven kunnen niet los van elkaar

groen en internationale oriëntatie - is hierbij van belang.

worden gezien. Ze worden dan ook in samenhang uitgewerkt door het MIRTonderzoek Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp dat de programmalijn uitvoert.

De programmalijn Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp ontwikkelt de strategie

Het eindresultaat van deze programmalijn is een ontwikkelstrategie met robuuste

om het gebied te transformeren tot dé internationale entree van Nederland.

oplossingen voor de huidige en verwachte uitdagingen op beide fronten.

Het neemt hierbij alle uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen op het gebied
van bereikbaarheid, verstedelijking, economie, leefbaarheid en duurzaamheid
in ogenschouw.

De strategie bevat ook een stappenplan met maatregelen hoe daar te komen en
een onderbouwing van de investeringen. De ontwikkelstrategie biedt ruimte om
bij nieuwe ontwikkelingen, innovaties en nieuw beleid tijdig te kunnen bijsturen.

De uitdagingen in het gebied

De ontwikkelstrategie richt zich op de middellange en lange termijn en beslaat de

De MRA is een bloeiende en groeiende regio. Om een aantrekkelijk woon- en

periode 2022-2040.

vestigingsklimaat te behouden, moet de bereikbaarheid op peil blijven. Want de wegen
en het openbaar vervoer hebben hun grenzen al bijna bereikt. En tussen 2017 en 2040

Het MIRT-onderzoek van deze programmalijn kent vier fases:

komen er nog 250.000 woningen en veel nieuwe werklocaties bij. De MRA heeft daarbij

•	Eerst wordt de uitgangssituatie 2025-2028 bepaald voor bereikbaarheid en

stevige concurrentie van andere sterke regio’s in Europa. Stedelijke regio’s worden
wereldwijd steeds belangrijker als economische motor, ook in Nederland.

gebiedsontwikkeling en de ontwikkelmogelijkheden voor de lange termijn (2040).
Daarnaast worden de raakvlakken met andere beleidstrajecten in beeld gebracht.
•	Vervolgens worden deze uitgewerkt in een set samenhangende, integrale

Het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp biedt door z’n unieke ligging en

ontwikkelperspectieven. Deze worden kwalitatief getoetst om de essentiële keuzes

grote dynamiek veel kansen voor ontwikkeling. Maar sterke versnippering en het

voor de toekomst helder in beeld te brengen.

dichtslibben van het gebied zijn daarbij grote uitdagingen. Er wordt al veel geïnvesteerd
in de bereikbaarheid. Toch zal het systeem zonder extra inspanningen binnen 10 jaar
vastlopen, bijvoorbeeld op het ov-knooppunt Schiphol. Ook leiden extra woningen en
arbeidsplaatsen tot nog meer vervoersbewegingen in een toch al krap systeem.

•	Deze essentiële keuzes worden in het voorjaar van 2019 bestuurlijk voorgelegd om
tot richtinggevende uitspraken te komen.
•	Deze geven richting aan de uitwerking van de ontwikkelperspectieven tot de
ontwikkelstrategie die naar verwachting eind 2019 wordt opgeleverd.

13

Netwerken, ringen en de stad
tot 2040
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+ 250.000 woningen

Hoe houden we het verkeer rond
Amsterdam in beweging?

bijgekomen, met een doorkijk tot 2040. Zoals: Waar zijn nieuwe woningen en (spoor)

Oplossingen voor verstedelijking en bereikbaarheid tot 2040 in de metropoolregio

Stap 2:

wegen gepland? Waar is nog ruimte om te bouwen nabij infrastructuur? Welke projecten
zitten nog niet in de planfase, maar zijn van invloed op de bereikbaarheid?

Ontwikkelperspectieven opstellen
Om (internationaal) te concurreren, moet de MRA bereikbaar blijven. Dit geldt zeker voor

Met de situatie in 2025 die de ruimtelijke atlas schetst als vertrekpunt, wordt in

de economische toplocaties, zoals Schiphol, Zuidas en de haven. De programmalijn

2019 een aantal ontwikkelperspectieven opgesteld. Elk perspectief schetst een eigen

Netwerken, Ringen en de Stad brengt in kaart hoe het mobiliteitssysteem zich moet

onderscheidend beeld van hoe de MRA er in 2040 ruimtelijk en qua mobiliteitssysteem

ontwikkelen in samenhang met de verdere verstedelijking: ruim 200.000 extra woningen

uit kan zien. Het maakt inzichtelijk wat het effect is van keuzes die het programma kan

tot 2040 en een enorme groei van het aantal arbeidsplaatsen.

maken op het gebied van wonen, werken en reizen in de MRA. Zo wordt duidelijk welke
(systeem)keuzes nodig zijn zodat mensen en goederen optimaal hun bestemming

De programmalijn richt zich op het gehele mobiliteitsnetwerk in de MRA, van Lelystad tot

bereiken. Bijvoorbeeld de functie van de A10, wel of geen lightrail, hoe de verkeersruimte

Schiphol en van de IJmond tot Almere. Zo wordt voorkomen dat het oplossen van een knel-

efficiënter te gebruiken en de mate van spreiding van wonen en functies.

punt op de ene locatie, leidt tot een nieuw probleem op een andere plek. Extra aandacht
gaat uit naar de netwerken (trein, metro en weg) rondom Amsterdam. Daar zijn de meeste

Stap 3:

woningbouw en werklocaties gepland en komen de verschillende, groeiende reizigersstro-

Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2025–2040

men samen. Dit leidt tot extra druk op de nu al zwaarbelaste ringen en de beperkte (maar

Als er is bepaald welk toekomstbeeld we nastreven, moeten de noodzakelijke besluiten

gewilde) ruimte. Het dichtslibben van het netwerk is funest voor de bereikbaarheid, de

en activiteiten om daar te komen in een adaptief stappenplan gezet worden. Zodat

concurrentiepositie, de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van de hele MRA.

helder is wanneer, in welke volgorde en onder welke voorwaarden maatregelen kunnen
worden gestart. Maar dat ook inzichtelijk is welke alternatieven er zijn als ontwikkelingen

Werkwijze

anders lopen dan verwacht. Dit wordt als laatste stap uitgewerkt in het ‘Ontwikkelpad
Verstedelijking en Bereikbaarheid 2025–2040’ en is naar verwachting in het najaar van

Stap 1:

2019 gereed.

Huidig mobiliteitssysteem en ruimtelijke atlas MRA-verstedelijking en infrastructuur
Alle dagelijkse lokale, regionale en regio-overstijgende vervoerbewegingen zijn in 2018

MIRT-verkenning Rottepolderplein

in kaart gebracht, inclusief het goederenvervoer. Dit geeft een duidelijk beeld van hoe

Tot slot is de MIRT-verkenning Rottepolderplein (A9, A200, A205) onderdeel van deze

het huidige mobiliteitssysteem functioneert en waardoor de bereikbaarheidsknelpunten

programmalijn. Dit is immers één van de schakels in de draaischijf. In deze verkenning

worden veroorzaakt.

wordt de komende periode gezocht naar oplossingen om de verkeersdoorstroming op
het knooppunt te verbeteren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het ontvlechten

Tegelijkertijd is de Atlas Ruimtelijke Ontwikkeling MRA - Wonen en Infrastructuur

van verkeersstromen. Voor de aanpak van het knooppunt is geld gereserveerd uit het

ontwikkeld. Deze maakt inzichtelijk welke woningbouw en infrastructuur er in 2025 zijn

programmabudget.
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Een betere bereikbaarheid van de
stedelijke gebieden in de MRA
Stedelijke regio’s worden steeds belangrijker als economische motor. Ook de

Daarnaast liggen er kansen voor fiets, voetgangers en openbaar vervoer. De programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid richt zich daarom op deze modaliteiten. Want de auto
kan maar beperkt gefaciliteerd worden in de stad. Ook bevinden zich hier functies en
activiteiten op relatief korte afstand van elkaar. Daarom zijn fiets, openbaar vervoer en
wandelen in de stad vaak sneller en betrouwbaarder dan in landelijk gebied.

MRA is een bloeiende en groeiende regio. Die dynamiek vergroot de druk op het
mobiliteitssysteem en op de toch al schaarse ruimte in de steden. Investeren in

Aanpak

een goede bereikbaarheid tussen woningen en werklocaties is daarom cruciaal.

Door inzicht te krijgen in de belangrijkste schakels van de reis, de knooppunten en

De focus ligt daarbij op het verbeteren van de kwaliteit van de deur-tot-deurreis,

overgangen tussen de netwerken en daarin te investeren, kunnen knelpunten op

zoals reistijd, betrouwbaarheid en beleving. Vooral de eerste en laatste kilometers

een relatief goedkope manier worden voorkomen of opgelost. Er zijn daarbij twee

van bestemmingen bieden aanknopingspunten. Bijvoorbeeld betere fiets- en ov-

prioriteiten.

verbindingen tussen huis en het station en vanaf het station of de P&R-locatie

1.	Overgangen tussen de netwerken verbeteren. Denk hierbij aan de stations,

naar kantoor.

P&R-faciliteiten en de toe- en afritten van de snelwegen.
2.	De afstand tussen wonen en werken in de stedelijke gebieden verkleinen.

Om een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in de MRA te behouden, moet de
bereikbaarheid op peil blijven. Maar de wegen en het openbaar vervoer hebben hun

Dat kan door bijvoorbeeld bestaande ov- en fietsnetwerken te verbeteren,
zodat de verbindingen sneller en comfortabeler worden.

grenzen al bijna bereikt. En dan komen er tot 2040 nog ruim 200.000 woningen en

Hierdoor verbeteren de reistijd, de betrouwbaarheid, de beleving van het vervoer

nieuwe werklocaties bij. De ambitie is om deze woningbouw zo veel mogelijk te

(zoals beschikbare voorzieningen en sociale veiligheid) en de keuzemogelijkheden

realiseren binnen het bestaande bebouwde gebied. Zo wordt de groei van het woon-

voor reizigers. De kwaliteit van de gehele reis, van deur tot deur, wordt op deze

werkverkeer beperkt, wordt de afstand die mensen afleggen tussen wonen en werken

manier verbeterd.

verkleind en blijft het landelijk gebied beter behouden. Het programma Samen Bouwen
aan Bereikbaarheid richt zich met de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid daarom

Actieagenda Stedelijke Bereikbaarheid

op het vergroten van de bereikbaarheid binnen de stedelijke gebieden in de MRA.

Er zijn zes projecten opgenomen in de actieagenda van de programmalijn Stedelijke
Bereikbaarheid waarmee in 2018 al gestart is. Dit zijn fietsparkeren bij stations, ov-

Kansen: eerste en laatste kilometer en fiets, voetganger en ov

knooppunt Almere Centrum, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Almere, IJburg/

Uit het MIRT-Onderzoek Stedelijke Bereikbaarheid MRA blijkt dat in stedelijk gebied

Weesp, Metrohalte Sixhaven, IJ-oeververbindingen en Bereikbaarheid Amsterdam Oost.

vooral de eerste en laatste kilometers van bestemmingen diverse zwakke elementen

Daarnaast worden in 2019 twee onderwerpen verder uitgewerkt, namelijk Autoluw

hebben. Dit biedt aanknopingspunten om de kwaliteit van de reis van deur tot deur te

verstedelijken en Regionaal P&R-beleid. De actieagenda wordt aan het begin van elk jaar

verbeteren door in te zetten op verbeteringen in het voor- en natransport.

opnieuw bekeken. Er kunnen dan projecten bijkomen.
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Slimme en duurzame mobiliteit
2018-2022
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Een bereikbare en duurzame metropool

Ook werkt de programmalijn aan gebiedsoverstijgende onderzoeken en experimenten
die zorgen voor versnelling in de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. Het gaat

Reizen is vaak een gewoonte. Mensen denken er niet dagelijks over na. Elke dag

deels om initiatieven die nog niet bewezen zijn, maar waarvan wel de verwachting is

pakken ze de auto of de bus naar het werk. Ook het goederenvervoer is nog lang niet

dat ze impact hebben. Denk aan groene logistiek. Het programma richt zich vooral op

altijd optimaal georganiseerd. Om de MRA bereikbaar te houden, is ander reisgedrag

de regionale en lokale stromen in de stedelijke gebieden, zodat daar de luchtkwaliteit

nodig: slimmer en duurzamer. Samen met werkgevers, belangenorganisaties en

verbetert. Bijvoorbeeld een pilot met een mobilityhub of de experimenten met

kennisinstellingen stimuleert de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit flexibel

goederenvervoer over water. Tot slot wordt ingezet op smart mobility. Dit staat in het

werken, maakt fietsen aantrekkelijker en omarmt smart mobility en groene logistiek.

teken van opschalen en van leren door te doen. Ook vallen hier pilots onder met Mobility
as a Service (MaaS) en de uitrol van intelligente verkeerslichten.

De MRA is een bloeiende en groeiende regio. Dat trekt mensen en bedrijven aan
en hierdoor groeit het verkeer. Om een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat te

Kortom, de maatregelen binnen Slimme en Duurzame Mobiliteit zijn in te delen in vier

behouden, moet de bereikbaarheid op peil blijven. Want de wegen en het openbaar

thema’s: werkgeversaanpak, fiets, logistiek en smart mobility.

vervoer hebben hun grenzen al bijna bereikt. En tot 2040 komen er nog ruim 200.000
woningen en veel nieuwe werklocaties bij.

Werkwijze: meerjarig en wendbaar
Binnen Slimme en Duurzame Mobiliteit wordt door publieke en private partners uit de

Alleen investeren in nieuwe infrastructuur is niet genoeg om deze uitdagingen aan te

MRA-regio en het Rijk samengewerkt in gedeeld eigenaarschap. De programmalijn heeft

kunnen. Een transitie naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem is nodig.

een eerste looptijd van drie jaar (2018 – 2020). Elk jaar wordt er voor het komende jaar

Mensen verleiden hun reisgedrag aan te passen is hierbij één van de manieren, naast

een maatregelenpakket voor elk van de zes gebieden vastgesteld. Daarnaast worden

het invoeren van slimme innovaties waardoor het verkeer beter doorstroomt. Zo wordt

ook maatregelen opgenomen die in alle gebieden worden ingezet. In 2019 levert dat

voortgebouwd op de kennis die tijdens het programma Beter Benutten is opgedaan.

6100 spitsmijdingen en 13 kton CO2 reductie op.

Dat helpt de doorstroming vandaag en het maakt de plannen voor later doelmatiger
en toekomstbestendiger.

Door deze jaarcyclus blijft het programma wendbaar en flexibel. Geleerde lessen worden
direct meegenomen in de aanpak voor het volgende jaar. Wat goed werkt, kan worden

Gebiedsaanpak en transitiespoor

overgenomen door andere programmalijnen, grootschalig ingevoerd of uitgebreid naar

De grootste knelpunten in het MRA-wegennetwerk bevinden zich rondom: Zuidas,

andere gebieden. Maatregelen die weinig effect hebben, worden aangescherpt of vallen af.

Haarlem, Schiphol, Almere-Amsterdam, Amsterdam Zuidoost en de regio IJmond.
Dagelijks reizen veel forenzen van en naar deze gebieden. Zij spelen daarom een
cruciale rol bij het verminderen van de filedruk. Per gebied neemt het programma
maatregelen op maat, zoals afspraken met werkgevers om flexibel werken te stimuleren
bij hun werknemers. De werkgeversaanpak staat hierbij centraal. Daarnaast is er nog
veel winst te halen uit het stimuleren van de fiets. Meer mensen worden verleid om te
fietsen en de (deel)fiets wordt een prominenter onderdeel van de vervoersketen.
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Governance en organisatie

Het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest Nederland stelt op hoofdlijnen de kaders
vast voor het programma. Het bepalen van de strategische opgaven, gebiedsgerichte
afwegingen en bestuurlijke sturing op het programma vindt plaats in de programmaraad.
De programmaraad bestaat uit partijen die shareholder zijn en substantieel middelen
inleggen. Het begrip ‘middelen’ wordt daarbij breder ingevuld dan geld alleen; dit
kunnen bijvoorbeeld ook ruimtelijke beleidsafspraken op het gebied van mobiliteit en

Bestuurlijke overleggen

woningbouw en/of inzet van menskracht in de programmaorganisatie zijn. De leden van
de programmaraad treden naar buiten als ambassadeurs voor het programma. De leden
van de programmaraad vertegenwoordigen niet alleen de eigen organisatie, maar zijn
samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma en de samenwerking.

Programmaraad
Programmaraad
20

Sharon Dijksma

Elisabeth Post

Wethouder gemeente
Amsterdam

tot 1 mei 2019 gedeputeerde
provincie Noord-Holland, MRA
Platform Mobiliteit

Wino Aarnink

Directeur Wonen en Ruimte,
ministerie van BZK

Ruth Clabbers

Directeur Wegen en Verkeersveiligheid, ministerie van I&W

Directeurenoverleg
Directeur Openbaar Vervoer en
Spoor, ministerie van I&W

Jan de Reus

Gedeputeerde provincie
Flevoland, MRA Platform
Ruimte

programmateam
Jan Hoek

Wethouder
gemeente Almere
Figuur 4: Governance

Marja Ruigrok

Dagelijks Bestuurder
Vervoerregio Amsterdam,
MRA Platform Economie

Jurgen Nobel

Wethouder gemeente
Haarlemmermeer,
MRA Wonen

Het gedelegeerd opdrachtgeverschap is bij de leden van het Directeurenoverleg belegd.
Deze leden komen vier keer per jaar bij elkaar en vertegenwoordigen Rijk en regio,
maar zijn ook vanuit bijvoorbeeld NS, ProRail, Schiphol Group en Rijkswaterstaat
afgevaardigd.
Er is een programmateam dat wordt aangestuurd door twee programmamanagers:
één programmamanager vanuit het Rijk en één programmamanager vanuit de MRA.
Zij geven in opdracht van de programmaraad richting aan het programma en dragen
zorg voor voldoende draagvlak buiten, binnen en tussen de (eigen) ambtelijke
organisaties. Zij sturen de projectmanagers aan die aan de programmalijnen werken.
Verder bestaat het team uit een programmaontwikkelaar die stuurt op het in
samenhang doorontwikkelen van het programma, een programmabeheerser,
een omgevingsmanager en een programmasecretaris.
In het programma worden door de programmaraad en het programmateam afhankelijk
van de opgaven andere publieke, maatschappelijke en private partijen betrokken.
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Het programmateam dat samen gaat bouwen aan bereikbaarheid.

Woningen op Java eiland, Amsterdam

Financiën
Bij het ‘samen doen en samen investeren’ hoort het beschikbaar stellen van financiële
middelen. Met de volgende middelen is het programma gestart:
•

2029 en volgende: 200 miljoen euro (Rijk) vanuit wegenbudget Infrastructuurfonds.
Hieruit is 30 miljoen euro belegd voor de MIRT-verkenning Rottepolderplein;

•

160 miljoen euro (regio) 2018-2025 voor Stedelijke Bereikbaarheid;

•

Jaarlijks circa 20 miljoen euro vanuit Rijk en regio samen voor Slimme en
Duurzame Mobiliteit.

Op deze manier is gestart met een evenwichtige financiële inbreng door Rijk en regio.
Naarmate concrete resultaten worden gehaald voor de korte termijn en de opgaven
voor de (middel)lange termijn steeds duidelijker worden, gaat er een ‘vliegwieleffect’
optreden: het programma groeit in financiële omvang naarmate de inhoudelijke opgaven

22

groeien. Rijk en regio erkennen dat de mobiliteitsopgaven tot circa 2040 die voortkomen
uit verstedelijking een financiële opgave met zich meebrengen die groter is dan de
middelen die bij de verschillende overheden is gereserveerd.
Besluitvorming over aanvullende middelen zal later, mogelijk stapsgewijs, plaatsvinden.
Daarbij worden ook nieuwe financieringsmethoden en mogelijke investeringen van
marktpartijen en institutionele beleggers verkend. Rijk en regio hebben op het
Bestuurlijk Overleg MIRT van 15 maart 2018 de bestuurlijke wil uitgesproken zich te
verbinden aan financiering van de grote mobiliteitsopgaven na 2030, zonder daarover
bedragen af te spreken.
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