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Samenvatting 

De OV-visie 2010-2030 ‘Regionaal OV als impuls voor de Metropool Amsterdam’ onderbouwt de ambities van de Stadsregio 
Amsterdam. Dat gebeurt op basis van demografische en ruimtelijke ontwikkelingen. De Noordvleugel van de Randstad groeit uit tot 
Metropoolregio die concurreert met andere Europese metropolen. Dat vraagt ruimtelijke en economische kwaliteiten. Maatschappelijke 
trends en ontwikkelingen veranderen de verplaatsingspatronen van mensen. Op verschillende verbindingen van, naar en binnen de 
Metropoolregio Amsterdam ontstaan zwaardere stromen, waardoor wegen en openbaar vervoer soms structureel overbelast raken. 

 
OV in de hoofdrol 
Om de Metropoolregio Amsterdam duurzaam te laten functioneren is een robuust en flexibel verkeer en vervoer van levensbelang. Het 
regionaal openbaar vervoer speelt daarbij de hoofdrol omdat het: 

• mensen flexibiliteit en keuze biedt om activiteiten te ontplooien 
• de aantrekkingskracht vergroot van de Metropoolregio als vestigingsplaats voor bewoners bedrijven en voorzieningen: openbaar 

vervoer als ruimtelijke kwaliteit 
• vervoerstromen bundelt en structureert en zo ruimtelijke ontwikkelingen stuurt 
• een serieus alternatief biedt voor de auto op drukke tijden en zwaarbelaste verbindingen 
• zorgt voor een schoon en efficiënt alternatief voor de auto in intensieve verblijfs gebieden 
• een basisbehoefte vervult voor mensen die geen auto kunnen, willen of mogen rijden. 
Naar 70 procent marktaandeel 
Om deze functies adequaat te vervullen, gaat de Stadsregio Amsterdam – samen met regionale partners en het Rijk – het regionaal 
openbaar vervoer de komende twee decennia verbeteren én uitbreiden.  Zodat dat openbaar vervoer gaat functioneren als drager van 
de Metropoolregio. Vanuit duurzaamheid is het niet de bedoeling dat het openbaar vervoer concurreert met de fiets. Als ambitie geldt 
daarom dat in 2030 het gezamenlijk spitsaandeel van fiets en openbaar vervoer in hoogstedelijke gebieden naar 70 procent moet 
groeien, in grote kernen naar 50 procent en in kleine kernen naar 30 procent. 

Visitekaartje voor Metropoolregio 
Het resultaat is betrouwbaar, samenhangend en snel openbaar vervoer, dat voor reizigers uit de regio, de rest van Nederland en het 
buitenland transparant en goed toegankelijk is. Door de hoge frequenties op hoofdverbindingen is er geen dienst regeling meer nodig 
en verloopt het overstappen naadloos.  De reiziger reist met één simpel kaartje door de hele stads regio. De reisinformatie vóór en 
tijdens de reis is actueel en dekt de hele vervoerketen, zodat reizigers altijd weten waar ze aan toe zijn. De haltes, voertuigen en 
overstappunten zijn comfortabel en veilig. Het openbaar vervoer is overal goed herkenbaar en vormt zo het visitekaartje van de 
Metropool regio Amsterdam. En het kan de vergelijking doorstaan met het openbaar vervoer in andere Europese metropolen. 
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Regionaal OV, twee lagen: trein/metro & HOV-tram/bus 
De belangrijkste herkomsten en bestemmingen in de stadsregio zijn hoogfrequent met elkaar verbonden, met hooguit één overstap op 
een hoogwaardig knooppunt. Het OV-netwerk bestaat uit verschillende samenhangende lagen: naast het nationale en internationale 
vervoer met Intercity’s en hogesnelheidslijnen zijn er regionaal twee lagen. Ten eerste is dat een combinatie van de regionale trein (de 
Amsterdamse RegioTrein of ART, een nieuwe regionale formule van de Sprinter en sneltrein) en de stadsgeweste lijke metro. Trein en 
metro combineren een hoge snelheid met een grote capaciteit en een hoge betrouwbaarheid. Zij vormen zo de ruggengraat van het 
regionale openbaar vervoer. Ten tweede gaat het om hoogwaardige vormen van tram en bus. Hun kenmerken zijn een hoge frequentie, 
behoor lijke snelheid en (ook door vrije banen en voorrang op kruisingen) een hoge betrouwbaarheid.  Voorbeelden nu al zijn de 
Waterlandlijnen, de IJtram en de Zuidtangent.  Voor lokale verplaatsingen én het voor- en natransport naar en van regionale haltes en 
stations rijden er fijnmazige ontsluitende bussen en trams. Dat onderliggende net vormt het haarvatenstelsel van het openbaar vervoer. 

Opgaven verspreid over net & regio 
De roep om kortere reistijden, hogere kwaliteit en meer capaciteit gecombineerd met de ruimtelijkeconomische ambities vergen een 
kwaliteitsimpuls voor het héle regionaal open baar vervoer.  De opgaven voor het verbeteren en uitbreiden van het regionale openbaar 
vervoer liggen dan ook verspreid over het hele netwerk en de hele Metropoolregio. Per gebied is er op basis van structuur en 
ontwikkeling ge kozen tussen ART of metro en HOV-tram of HOV-bus. In verkenningen en trajectstudies wordt dat uitgewerkt. Vooral 
op tangentiële (= niet centrumgerichte) relaties ontbreken goede OV-verbindingen. Deze zijn toegevoegd. De gewenste regionale OV-
verbindingen zijn aangevuld met de knooppunten en P+R terreinen. Zo ontstaat het beeld van het regionaal openbaar vervoer in 2030. 

Eén pakket noodzakelijke projecten 
Gezien de samenhang tussen netwerken en de ambitie voor één metropolitaan OV-net presenteert de Stadsregio één pakket 
noodzakelijke projecten. Een paar keuzes hangen af van ruimtelijke beslissingen. Alle andere projecten zijn in elk geval nodig. De 
discussie kan nog gaan over de fasering.  Hoewel het investeringsprogramma met een totale claim van 11 miljard euro ambitieus is, is 
het wel realistisch. Het bouwt voort op bestaande technieken en vraagt niet om dure systeemsprongen als dat niet noodzakelijk is. 

 
Ook marketing & reisinformatie 
Naast infra structuur zijn betere marketing, actuele reisinformatie en wervende tarieven de pijlers voor openbaar vervoer met 
metropolitane aantrekkingskracht en uitstraling. Daarop gaat de Stadsregio fors inzetten. Er valt nog veel winst te halen in hoe de 
reiziger het openbaar vervoer ervaart. Het imago moet sterk verbeteren om de ambitie van deze OV-visie waar te maken. 

 
Samenwerking onmisbaar 
Voorwaarden voor het regionaal openbaar vervoer zijn de financiële ruimte, de ruimtelijke afstemming en de sociale functie. 
Samenwerking met gemeenten, provincies en Rijk is onmisbaar. Alleen als al die partijen samenwerken kunnen we de ambitie van 
deze OV-visie waarmaken: het regionaal open baar vervoer als impuls voor de Metropoolregio Amsterdam. 
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1 Inleiding 
De Amsterdamse regio ontwikkelt zich tot metropool die concurreert met andere 
Europese metropolen. Beter openbaar vervoer moet daar een impuls aan geven. 
Omdat de aanleg van infrastructuur een lange adem vergt, moet een OV-visie ver 
vooruit kijken. Na de vaststelling is deze visie het uitgangspunt voor projecten op 
korte, middellange en lange termijn. 
 
1.1 Aanleiding & doel 
De Noordvleugel van de Randstad is het trekpaard van de Nederlandse economie. Eind 2007 hebben de Noordvleugelpartijen gekozen 
voor de doorgroei naar Metropoolregio Amsterdam om te kunnen concurreren met andere Europese metropolen. Dat houdt in dat de 
samenhang tussen de verschillende kernen versterkt moet worden om zo de kwaliteiten van de regio verder uit te buiten. Een goede 
bereikbaarheid is cruciaal: intern en extern. Het karakter van de Metropoolregio Amsterdam – stedelijke kwaliteiten afgewisseld met 
aantrekkelijke landschappen – stelt eisen aan de bereikbaarheid. Goed openbaar vervoer houdt stedelijke regio’s bereikbaar en 
leefbaar. Met de toenemende aandacht voor luchtkwaliteit en klimaatverandering – ook veroorzaakt door mobiliteit – staat openbaar 
vervoer weer hoog op de agenda. Met de groeiende mobiliteit én de Noordvleugel van de Randstad als metropool is beter regionaal 
openbaar vervoer topprioriteit voor de Stadsregio Amsterdam. 

Het op- en uitbouwen van openbaar vervoer vergt een lange adem. Het spoorwegnet, dat bijna 170 jaar terug is ontstaan, vormt de 
ruggengraat. Aanpassen en uitbreiden van sporen kost decennia. Die lange voorbereidingstijd is dan ook de reden voor deze visie op 
het regionaal openbaar vervoer tot 2030. Aanvankelijk bestond er vooral behoefte aan een investeringsstrategie. Al snel bleek dat de 
focus op alleen infrastructuur te weinig recht doet aan de opgaven voor het regionaal openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam. 

Deze OV-visie 2010-2030 reikt dan ook verder dan infrastructuur. Hij weerspiegelt de ambitie voor het hele regionaal openbaar vervoer, 
inclusief ‘zachte’ kwaliteiten als comfort en uitstraling. Naast investeringen in infrastructuur zijn er organisatorische ingrepen nodig om 
de kwaliteit van het openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam naar een hoger plan te tillen. Het is onnodig en onverstandig om nu 
vast te leggen hoe de organisatie van het openbaar vervoer er over twintig jaar uitziet. Ook infrastructuur is niet gebaat bij een 
blauwdruk tot 2030. Maar deze ‘harde’ kwaliteit vraagt wel robuuste keuzes om te voorkomen dat we niet meer kunnen inspelen op 
ontwikkelingen van nu. Afwachten is geen optie. Alleen een ambitieus programma rond infrastructuur, kwaliteit én organisatie voor het 
regionaal openbaar vervoer kan de Metropoolregio Amsterdam uitbouwen én versterken. 
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1.2 Status 
In november 2007 is het concept gepresenteerd. In deze definitieve OV-visie zijn de reacties van partijen en belanghebbenden van de 
visie verwerkt. Daarnaast zijn de projecten ingevuld en onderbouwd en zijn de benodigde investeringen geraamd. De projecten en 
ramingen staan in bijlage 1: het Actieprogramma. Dat Actieprogramma regionaal openbaar vervoer komt één op één in het 
Uitvoeringsprogramma (UVP) te staan van het Regionaal verkeer en vervoerplan RVVP. Zo wordt het Actie programma dynamisch, 
want het UVP wordt elk jaar geactualiseerd. Projecten vallen af omdat ze klaar zijn of omdat uit studie blijkt dat ze toch niet zinvol zijn. 
Ook kunnen er projecten bijkomen of als gevolg van ontwikkelingen verschuiven in de tijd. 

Deze OV-visie is in juni 2008 vastgesteld door de regioraad en vormt het de leidraad voor het Actieprogramma van de Stadsregio en 
het afwegingskader voor plannen van andere partijen. Het is geen blauwdruk. Gezien de onzekerheden rond bijvoorbeeld ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn regelmatig aanpassingen nodig. Wel is de visie een afwegingskader voor toekomstvaste investeringen in de 
kwaliteitssprong van het regionale openbaar vervoer. Het is de uitdaging projecten zo te faseren dat ze de balans vinden tussen hoge 
ambities aan de ene kant en de financiële mogelijkheden aan de andere kant. 

Voor de Stadsregio is deze OV-visie ook het uitgangspunt voor de lange termijn. Het Rijk werkt al aan een visie op de Randstad in 
2040, ook voor het verkeers- en vervoerbeleid. Het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam werkt nu 
het thema bereikbaarheid van het Ontwikkelingsbeeld 2040 uit: dit vormt het vertrekpunt voor komende structuurvisies. Dat is in 
december 2007 besloten op de zevende Noordvleugelconferentie. Daar is ook besloten de Noordvleugel om te dopen tot 
Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam Metropolitan Area). Het is de intentie om de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen tot een 
Europees concurrerende metropool in 2040. Een van de vier cruciale inspanningen is ‘het verbeteren van de interne en externe 
bereikbaarheid van de regio, door zowel de mogelijkheden van het verkeerssysteem ten volle te benutten als te investeren in adequaat 
metropolitaan openbaar vervoer op de schaal van de Metropoolregio’ 

De ruimtelijke scope van deze OV-visie sluit aan op die van de Metropoolregio (zie kaart 1). Er is niet slechts gekeken naar de 
verbindingen binnen de stadsregio, maar ook naar de verbindingen met de omliggende gebieden. Zoals Flevoland, ’t Gooi, de 
Bollenstreek, Haarlem en omgeving, IJmond en met de andere grote steden in de Randstad. 

 
1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 schetst trends en ontwikkelingen rond het regionale openbaar vervoer. Hoofdstuk 3 formuleert de ambitie, beschrijft de 
doelen en plaatst de pijlers. Hoofdstuk 4 beschrijft de opgaven voor het netwerk. In hoofdstuk 5 volgen de oplossingsrichtingen voor 
aanpassingen en uitbreidingen van het netwerk. Dat leidt tot het beeld 2030 voor het openbaar vervoer, inclusief de grootste 
knooppunten.  Hoofdstuk 6 bespreekt de niet-infrastructurele maatregelen (marketing, reisinformatie, tarieven) en thema’s (sociale 
veiligheid, milieu en duurzaamheid). Hoofdstuk 7 schetst de opgave voor de investeringen voor infrastructuur en andere maatregelen 
en gaat in op financiering en samenwerking. Hoofdstuk 8 tot slot gaat over het resultaat van deze OV-visie. Het bij de visie horende 
actieprogramma is opgenomen als bijlage 1.  
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kaart 1 METROPOOLREGIO AMSTERDAM 
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2 TRENDS  & ONTWIKKELINGEN 
Maatschappelijke trends wijzen op meer autogebruik in plaats van meer OV-
gebruik. Ruimtelijk- economische ontwikkelingen als bundeling, locatiebeleid en 
verdichting bieden kansen voor het openbaar vervoer. Met de groeiende 
aandacht voor klimaat, landschap en leefbaarheid kan de overheid het openbaar 
vervoer de hoofdrol geven in de mobiliteit. 
 
2.1 Ontwikkelingen 
Landelijk is de betekenis van het openbaar vervoer de afgelopen halve eeuw afgenomen. Dat ligt aan de opkomst van de auto, de 
ruimtelijke verdunning en de gestegen welvaart. Ondanks de bezuinigingen is het openbaar vervoer vooral in stedelijke regio’s toch nog 
verbeterd. In de Noordvleugel is de afgelopen decennia geïnvesteerd in het spoor (Flevolijn, Schiphollijn) en de metro (Ringlijn). De 
concentratie van ruimtelijke ontwikkelingen rond nieuwe OV-knopen (Almere Centrum, Amsterdam Bijlmer, Amsterdam Sloterdijk, 
Amsterdam Zuid, Hoofddorp, Schiphol) leidt tot nieuwe stromen OV-gebruikers. Schiphol – Amsterdam – Almere is een van de drukste 
en snelstgroeiende spoorcorridors van Nederland. In het streekvervoer hebben vrije busbanen (Waterlandlijnen, Zuidtangent) en de 
aanbesteding van concessies een vernieuwingsimpuls gegeven. 

In het openbaar vervoer in en om de grote steden blijkt vooral het must-verkeer (werken, onderwijs, zakelijk) gegroeid. Van de OV-
verplaatsingen in de Noord vleugel heeft 60 procent een herkomst en/of bestemming in de Amsterdamse agglomeratie. Hoe dichter de 
verstedelijking, hoe hoger het OVgebruik.  Naar stedelijke woon- en werkgebieden lopen de OV-aandelen op tot 40 procent. Bij de 
kleinere kernen en regionale bedrijventerreinen blijft het OV-aandeel beperkt tot zo’n 25 procent.  De meeste OV-gebruikers zijn te 
vinden in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar. In de stad Amsterdam is het OV-gebruik meer gespreid over de leeftijdscategorieën. Dat 
ligt aan het lagere autobezit. De hoofdredenen om te reizen met het openbaar vervoer zijn locatie gebonden: onderweg geen files, ter 
plekke geen parkeerproblemen en gunstig gelegen bij een OV-knooppunt. Geen auto is ook een reden. Het comfort van het openbaar 
vervoer en het milieu zijn minder prominente redenen. 

 
2.2 Verwachtingen 
Voor de toekomst zijn er drie hoofdclusters met invloeden die het gebruik van het openbaar vervoer beïnvloeden. 
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Ruimtelijk-economisch 
De groei van het aantal banen leidt tot meer woon-werk- en zakelijk verkeer. Het hoge OV-aandeel in vooral woon-werkverplaatsingen 
en het beleid om dienstverlening te concentreren rond OV-knooppunten werken gunstig uit op het regionaal openbaar vervoer. 
Fileproblemen én parkeerbeperkingen in de stedelijke gebieden (vanwege schaarse ruimte en problemen met luchtkwaliteit en 
leefbaarheid) versterken dat. De laatste jaren hebben de problemen voor het autoverkeer al geleid tot een forse groei van vooral het 
aantal treinreizigers. 

Sociaal-maatschappelijk 
Anders dan de ruimtelijk-economische trends schetsen veel sociaal-maatschappelijke trends een minder gunstige verwachting voor het 
OV-gebruik. Zo blijven ouderen in de toekomst langer autorijden. En stijgt het bezit van een tweede en derde auto. De toenemende 
arbeidsparticipatie en de noodzaak tot taakcombinatie wijst eerder op meer autogebruik dan op meer OV-gebruik. Bevolkingsgroepen 
van niet-westerse afkomst lijken nog een inhaalslag te gaan maken naar de auto.  De trend van toenemende vrijetijdsbesteding 
buitenshuis wijst ook op meer autogebruik.  De voortgaande trend van individualisering kan het OV-gebruik wél laten groeien, als het 
OV-aanbod maar aansluit op individuele behoeften. 

Technologisch 
Over de invloed van informatie- en communicatietechnologie op de mobiliteit is al veel gespeculeerd, zoals in ‘De ruimtelijke effecten 
van ICT’ van het Ruimtelijk Planbureau (2003). Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat ICT leidt tot minder mobiliteit. Naast virtuele 
contacten blijft de behoefte aan fysieke contacten bestaan. De mobiliteit kan als gevolg van ICT wel veranderen. Activiteiten zijn steeds 
minder gebonden aan een tijd of plaats. En de scheiding tussen werk en privé vervaagt. Of die ontwikkelingen leiden tot meer of juist 
minder OV-gebruik laat zich lastig voorspellen. Dat hangt ook af van het tempo waarin het openbaar vervoer de mogelijkheden van ICT 
benut ten opzichte van de auto. De verwachting is dat stedelijke gebieden in het algemeen en OV-knooppunten in het bijzonder dé 
ontmoetingsplaatsen worden. Technologie kan mobiliteitsdiensten verbeteren voor auto, openbaar vervoer én ketencombinaties. 

Samenvattend: de verwachte groei van het openbaar vervoer in de Metropoolregio Amsterdam hangt vooral af van hoe bij de ruimtelijk-
economische ontwikkelingen wordt ingespeeld op het openbaar vervoer.  Of het openbaar vervoer ook kan inspelen op de sociaal-
demografische trends hangt vooral af van de vraag of de prestaties en het imago van het openbaar vervoer verbeteren ten opzichte van 
de auto. 

 
2.3 Keuzes overheid 
Niet alleen trends bepalen de kansen voor het openbaar vervoer. Ook prioriteiten van de overheid sturen het gebruik. De prioriteiten 
rond bereikbaarheid en mobiliteit zijn in beweging. ‘Mobiliteit mag’ was een paar jaar geleden het antwoord op een periode waarin de 
overheid – zonder veel succes – de groei van het autoverkeer wilde terugdringen. De laatste tijd staan kwaliteit van de leefomgeving, 
landschap, milieu en klimaat weer hoger op de maatschappelijke en politieke agenda. Openbaar vervoer is daarbij een troefkaart omdat 
het slimmer omgaat met schaarse energie, schaarse ruimte, leefbaarheid en veiligheid.  Meer collectief vervoer past bij het streven van 
de overheid om bewoners, bedrijven en bezoekers meer bewust te maken van hun mobiliteit en de gevolgen daarvan. 
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3 VISIE OP HOOFDLIJNEN 
Openbaar vervoer is in meerdere opzichten van belang voor het functioneren van 
stedelijke gebieden. De ambitie van de Metropoolregio Amsterdam is dat het 
openbaar vervoer een groter deel van de mobiliteit voor z’n rekening neemt. Het 
historisch gegroeide net met verschillende kwaliteitsniveaus is hierbij het 
vertrekpunt. Trein en metro moeten beter: meer capaciteit en hogere frequenties. 
Ook bus en tram moeten hoog waardiger en uitgebreider, met meer samenhang. 
Geoliede overstappunten zijn cruciaal. 
3.1 OV als voorwaarde 
De Noordvleugel ontwikkelt zich in straf tempo tot Metropoolregio van internationale allure. Door een combinatie van ruimtelijke 
kwaliteiten en historisch gegroeide specialisaties op het terrein van cultuur, dienstverlening, handel, kennis en logistiek oefent de 
metropool aantrekkingskracht uit op mensen die er willen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Om zo’n stedelijke gebied 
duurzaam te laten functioneren is een robuust en flexibel verkeer en vervoer een voorwaarde. Het regionaal openbaar vervoer: 

• biedt mensen flexibiliteit en keuze om activiteiten te ontplooien 
• vergroot de aantrekking van stedelijk gebied als vestigingsplaats voor burgers, bedrijven en voorzieningen: openbaar vervoer als 

ruimtelijke kwaliteit 
• bundelt vervoerstromen en structureert zo ruimtelijke ontwikkelingen 
• biedt een serieus alternatief voor de auto op drukke tijden en zwaarbelaste verbindingen 
• zorgt voor een ruimtebesparend, schoon en zuinig en alternatief in drukke gebieden 
• vervult een basisbehoefte voor mensen die geen auto kunnen, mogen of willen rijden. 
Om deze functies in 2030 in de stadsregio adequaat te vervullen moeten we het regionaal openbaar vervoer de komende twee 
decennia verbeteren én uitbreiden. 

3.2 Ambities & doelen 
Vanuit de marktpositie van het openbaar vervoer en trends en ontwikkelingen kiezen we een duidelijke koers. Landelijke trends en 
ontwikkelingen wijzen uit dat het openbaar vervoer zich niet vanzelf ontwikkelt in de goede richting: mensen kiezen vaak liever de auto 
dan het openbaar vervoer. Ruimtelijke ontwikkelingen in de Noordvleugel en de steeds urgentere problemen met het autoverkeer (files, 
leefbaarheid) zorgen ervoor dat het openbaar vervoer z’n positie wel kan en moet versterken. Alleen met consequent regionaal beleid 
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kan het openbaar vervoer zich ontwikkelen in de gewenste richting. De koers: het openbaar vervoer moet beter aansluiten bij de 
wensen van mensen (comfort, imago, prestaties, tarief) en de ruimtelijke ordening moet in het teken staan van eerlijker kansen voor het 
openbaar vervoer als volwaardig regionaal vervoermiddel. De Stadsregio ambieert een openbaar vervoer met een groter aandeel in de 
totale mobiliteit. Hoewel de auto voor sommige motieven en kris-krasverbindingen dominant blijft, moet de Metropoolregio vanuit 
bereikbaarheid en leefbaarheid minder afhankelijk worden van de auto. Dat geldt zeker voor zware verbindingen (woon-werkverkeer) 
tussen belangrijke herkomst- en bestemmingsgebieden. Dat past bij het streven om de Metropoolregio te laten groeien binnen de 
grenzen van leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit. 
 
Openbaar vervoer als drager voor de metropool 
De ‘blauw-groene’ kwaliteiten voor de Metropoolregio moeten worden uitgebouwd door het metropolitane landschap verder te 
ontwikkelen en nieuwe doorsnijdingen door infrastructurele uitbreidingen te voorkomen. De ontwikkeling van de Metropoolregio 
Amsterdam moet ook duurzaam en klimaatbestendig zijn en mag dus niet gepaard gaan met onnodig veel energiegebruik en een 
overmaat aan uitstoot. Het openbaar vervoer kan daaraan bijdragen omdat het ruimte bespaart en met een hoge bezetting ook energie-
efficiënt is.  Door het openbaar vervoer ‘van deur tot deur’ betrouwbaarder, comfortabeler en sneller te maken én de groei van het 
autoverkeer binnen de perken te houden op plaatsen en tijden waar dat nodig is kan het openbaar vervoer de hoofdrol in de 
metropoolvorming waarmaken. De bij de metropoolregio Amsterdam behorende gebiedstypen zijn opgenomen op kaart 2. 

Het resultaat moet een betrouwbaar, comfortabel, samenhangend en snel openbaar vervoer zijn, dat transparant en goed toegankelijk 
is voor reizigers uit de regio, uit de rest van Nederland en uit het buitenland. Door de hoge frequenties heb je op de hoofdverbindingen 
geen dienstregeling of spoorboekje meer nodig en verloopt het overstappen naadloos. De reiziger reist met één simpel kaartje door de 
hele stads regio. De reisinformatie vóór en tijdens de reis is actueel en dekt de hele verplaatsing, zodat reizigers altijd weten waar ze 
aan toe zijn. De haltes, voertuigen en overstappunten zijn comfortabel en veilig. Het openbaar vervoer is overal goed te herkennen en 
vormt zo het visitekaartje van de Metropoolregio Amsterdam. En het kan de vergelijking doorstaan met openbaar vervoer in andere 
Europese metropolen. De stadsregio kent momenteel een hoog OV-aandeel: 35 procent in de ochtendspits. In de Landelijke Markt- en 
Capaciteitsanalyse (LMCA) Regionaal openbaar vervoer bleek eind 2007 dat deze regio zich daarmee onderscheidt van Haaglanden, 
Rotterdam en Utrecht: daar blijft het aandeel steken op 28 procent.  
Doel: hoger aandeel openbaar vervoer en fiets 

Het OV-aandeel in de Metropoolregio Amsterdam moet de komende twee decennia groeien. Dat past ook bij de ambities van het Rijk 
om het spoorvervoer met 5 procent per jaar en het regionaal openbaar vervoer met 2,1 procent per jaar te laten groeien. Met een 
internationaal hoog fietsaandeel moeten openbaar vervoer en fiets in de spits samen marktaandelen halen van 70 procent in 
hoogstedelijke gebieden, 50 procent in grote kernen en 30 procent in kleine kernen. Cruciaal is dat er in de spits voldoende capaciteit 
is om comfortabel te reizen. Ook buiten de spits is het perspectief voor het openbaar vervoer goed. De capaciteit is dan toereikend. De 
uitdaging buiten de spits is vooral een betere uitstraling en meer individuele marketing. Met de groeiende 24-uurseconomie moet het 
openbaar vervoer ook ’s nachts meer mensen vervoeren, vooral rond Schiphol, bij evenementen en vanuit grote 
uitgaansgelegenheden. 
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kaart 2 GEBIEDSTYPEN (bron: RVVP, 2004) 
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3.3 Netwerkconcept 
Om de ambitie waar te maken is de eerste vereiste meer samenhang. Nu is het openbaar vervoer een opeenstapeling van losse 
vervoerwijzen, uitgevoerd door verschillende bedrijven met uiteenlopende communicatie, kaartjes, reisinformatie en tarieven. Dat moet 
toegroeien naar één geheel voor de reizigers, waarbij ze met één simpel kaartje kunnen reizen. 

Op de drukste verbindingen moet de frequentie zo hoog liggen dat een overstap nauwelijks uitmaakt voor de reistijd van deur tot deur. 
Een reiziger moet dichtbij zijn huis kunnen instappen en snel een knooppunt bereiken. Vanaf elk knooppunt zijn er verschillende 
hoogfrequente verbindingen naar andere plekken in de Metropoolregio Amsterdam. De centrumstedelijke gebieden (gemengde woon-, 
werken centrumfunctie) en stedelijke bestemmings- en herkomstgebieden (vooral wonen of werken) zijn hoogfrequent via het regionaal 
openbaar vervoer verbonden, met hooguit één overstap op een hoogwaardig knooppunt. 

Meerdere polen als toegangspoorten 
Dat concept is gebaseerd op de structuur van de Metropoolregio Amsterdam met meerdere centra. De Metropoolregio kent straks drie 
polen als (inter)nationale toegangspoort: Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid en Schiphol. Daarnaast zijn er nog vier nationale 
toegangspoorten: Almere Centrum, Amsterdam Bijlmer, Amsterdam Sloterdijk en Haarlem. Ook deze toegangspoorten verknopen 
nationale en regionale verbindingen. Het regionaal openbaar vervoer takt dus aan op deze toegangspoorten. De regionale trein en de 
metro (klasse A) en de hoogwaardige tram en bus (klasse B) zijn hier essentieel. Andere gebieden en kleine kernen zijn aangesloten 
op het basisnet van tram en bus (klasse C). 

Spinnewebstructuur 
Het concept bouwt voort op netwerken die beschikbaar of in ontwikkeling zijn. De spoorring rond Amsterdam met aftakkingen naar alle 
windstreken vormt de ruggengraat voor het (inter)nationaal en regionaal openbaar vervoer. De Intercity’s en hogesnelheidstreinen 
verbinden de hoofdkernen van de Noordvleugel met de rest van de Randstad, met andere landsdelen en met stedelijke regio’s in onze 
buurlanden. De ambities van dit (inter)nationale netwerk vallen – met uitzondering van de knooppunten – buiten deze regionale OV-
visie. Op de figuur hiernaast staat de structuur van het OV-netwerk.  Trein en metro vormen de hoofdstructuur. Die wordt aangevuld 
met radiale tram- en buslijnen binnen het centraal stedelijk gebied. Buiten dat gebied verzorgen ‘tangenten’ (= niet-centrumgerichte) de 
dwarsverbindingen. De radialen, ringen en tangenten vormen een soort spinneweb dat alle kernen in de Metropoolregio hoogwaardig 
verbindt. Bij voorkeur zijn er tussen verschillende kernen meerdere routes voor meer keuze en minder kwetsbaarheid. 

In vergelijking met andere Europese metropolen heeft de Metropoolregio Amsterdam relatief lage dichtheden en waardevolle open 
landschappen tot dichtbij de stadscentra. Dat is een kwaliteit met voordelen voor het woon- en leef klimaat. Maar het is geen ideale 
voedingsbodem voor hoogwaardig regionaal openbaar vervoer. Met het oog op een efficiënte exploitatie, het voorkómen van nieuwe 
doorsnijdingen van kwetsbare en waardevolle gebieden worden waar nodig verbindingen gebundeld. Dat kan leiden tot minder 
rechtstreekse routes, maar goed functionerende knooppunten waarborgen dan toch voldoende kwaliteit. 
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Kwaliteitsniveaus 
Binnen het regionaal openbaar vervoer onderscheiden we drie kwaliteitsklasses die in 2030 samen het regionale netwerk vormen. 

A Amsterdamse RegioTrein en metro 
De regionale railverbindingen met de Amsterdamse RegioTrein (ART) en de metro als ruggengraat combineren een hoge reissnelheid 
met hoge frequenties, een ruime capaciteit en een grote betrouwbaarheid. Nu rijden Intercity’s en stoptreinen meestal door elkaar heen 
op infrastructuur met beperkte capaciteit; 

Intercity’s krijgen voorrang. Gevolg: te lage frequenties en onregelmatige vertrektijden.  Je wint capaciteit als je de spoorinfrastructuur 
uitbreidt of de exploitatie van Intercity’s en stoptreinen ontvlecht. Verder kunnen extra lijnen of stations nodig zijn voor zelfstandig 
functionerende regionale treinen. Voorwaarde is dat de regio zeggenschap krijgt over de ART, zoals die al bestaat voor metro, tram en 
bus. 

B Hoogwaardige tram en bus 
Hoogwaardige trams en bussen vullen het regionale railnet aan. Kenmerken: 

hoge frequenties, behoorlijke snelheden en – met vrije banen en voorrang op kruispunten – een grote betrouwbaarheid. Dit netwerk 
bouwt voort op RegioNet. Goede voorbeelden zijn de Waterlandlijnen, IJtram en Zuidtangent. Uit internationale vergelijkingen in het 
OESO-rapport (2006) blijkt dat hoogwaardige regionale tramen busverbindingen zijn ondervertegenwoordigd in de Metropool regio 
Amsterdam. 

C Fijnmazige tram en bus 
Deze ontsluitende lijnen dichtbij huis voeden de verbindende Amsterdamse RegioTrein en metro en de hoogwaardige tram en bus. De 
fijnmazige tram en bus vormen met de fiets de haarvaten: daarnaast hebben ze een lokale functie. De Stadsregio ziet de tram binnen 
Amsterdam als drager van het fijnmazige stedelijk OV-net. Bij gebrek aan hoogwaardige tram- en bus lijnen gebruiken reizigers ook 
voor langere afstanden nu vaak fijnmazige tram- en buslijnen. De kwaliteit (comfort, snelheid) blijft dan vaak achter om een serieus 
alternatief te zijn voor de auto, laat staan dat deze lijnen een visitekaartje vormen voor de Metropoolregio. Met die lagere kwaliteit voor 
langere afstanden neemt de Stadsregio geen genoegen meer.  Dat neemt niet weg dat dit kwaliteitsniveau voor de fijnmazige 
ontsluiting van woon- en werkgebieden (naast lopen en fietsen) een onmisbare plek in neemt.  In bijlage 2 staat omschreven aan welke 
normen het ontsluitende openbaar vervoer moet voldoen volgens de OV-visie uit 2003. Deze normen blijven het uitgangspunt bij 
aanbesteding van concessies. 

 



 
ART 
De Amsterdamse RegioTrein heeft een stads gewestelijke 
functie, zoals nu de sneltrein en stoptrein/Sprinter. De ART 
heeft metro-achtige eigenschappen: hoge frequenties, haltes 
om de paar kilometer, snel optrekken en afremmen, veel deuren 
voor snel in- en uitstappen.  De herkenbare ART functioneert 
zelfstandig onder regie van de regio. 
 

 
Metro 
De metro verbindt wijken en voorsteden met het centraal 
stedelijk gebied en stedelijke knooppunten. De metro rijdt op 
eigen kruisingsvrije infrastructuur met halte afstanden van 500 
tot 1.500 meter. 

 
Hoogwaardige tram 
De HOV-tram rijdt voor 95 procent op een vrije baan. Deze 
wordt zo esthetisch mogelijk ingepast. In verblijfsgebied komen 
korte samenlooptrajecten voor met ander verkeer. Optimale 
doorstroming is cruciaal: de HOV-tram staat alleen stil bij haltes 
en nooit langer dan 15 à 20 seconden. 
 

 
Hoogwaardige bus 
De HOV-bus rijdt zoveel mogelijk op een vrije baan of op wegen 
met een vlotte doorstroming (voorrang op kruisingen, bussluis). 
Bussen en haltes bieden comfort en hebben allure, waardoor ze 
zich in betrouwbaarheid, comfort, frequentie en snelheid 
onderscheiden van ontsluitende buslijnen. 
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Ambitie 
De ambitie van deze OV-visie is beter openbaar vervoer in klasse A en B. In klasse A vooral door meer capaciteit en hogere 
frequenties. En in klasse B door meer lijnen op te waarderen tot hoogwaardig openbaar vervoer en tangenten toe te voegen. 
Voorwaarde is wel dat de kwaliteit van fijnmazige tram- en buslijnen in klasse C minimaal gelijk blijft. Dat betekent niet automatisch dat 
alle lijnen hetzelfde blijven.  Verbindende lijnen in klasse A en B en ontsluitende lijnen in klasse C worden in samenhang bekeken.  Bij 
verbeteringen in het verbindende net zijn de gevolgen voor het ontsluitende net altijd een punt van aandacht. Recente aanbestedingen 
in de stadsregio laten zien dat de negatieve spiraal van afkalvend openbaar vervoer in dunner bevolkt gebied is te keren als 
vervoerbedrijven zich ondernemend opstellen. 

 
3.4 Knooppunten & ketenmobiliteit 
De verknoping van het regionaal openbaar vervoer (dus regionaal spoor, metro, hoogwaardige tram en bus) met het (inter)nationale 
treinverkeer en dus de kwaliteit van de knooppunten is cruciaal voor de Metropoolregio Amsterdam. De ambitie is dat er drie 
internationale ‘topknopen’ zijn: Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid en Schiphol. Deze topknopen moeten overdag elke tien minuten 
een Intercity bieden naar Den Haag, Rotterdam en Utrecht en uitlopers van de Randstad zoals Arnhem/Nijmegen en Den 
Bosch/Eindhoven en tenminste elk uur met buitenlandse topknopen als Antwerpen, Brussel, Parijs, Berlijn, Keulen en Frankfurt. 

Naast deze topknopen zijn er hoogwaardige regionale knooppunten die én de ruimtelijke ontwikke lingen structureren én fungeren als 
geoliede overstapmachines. Als reiziger kun je soms kiezen waar je overstapt: op een topknoop of een andere knoop. Dit principe van 
verschillende overstapmogelijkheden en soms ook verschillende routes maakt het regionaal openbaar vervoer aantrekkelijker en 
minder kwetsbaar.  Een sterke keten is een voorwaarde voor het samenspel van individueel én collectief vervoer. Voor een slimme 
combinatie van individueel vervoer (de fiets in steden en dorpen en de auto daarbuiten) en collectief vervoer (regionale trein, metro, 
tram en bus) wordt het stelsel van multimodale knooppunten verbeterd en uitgebreid. Zo komt er op logische plekken een ring van P+R 
terreinen en verzamelpunten waar auto’s en streekbussen aansluiten op het hoogfrequente regionaal openbaar vervoer. 

Met naadloze overstappen op knooppunten kan de overstap voor de reiziger zo makkelijk mogelijk verlopen. Dat kan door een kortere 
overstap of aangenamer wachten. Het minimaliseren van de overstaptijd kan met goede aansluitingen en hoge frequenties. Het 
comfortabel maken van de overstap kan met wachtruimtes, winkels, een aantrekkelijke vormgeving of bijvoorbeeld kunst. Actuele en 
gecombineerde reisinformatie is doorslaggevend. 

 
3.5 Kwaliteit 
De kwaliteit van het regionale openbaar is een combinatie van harde kwaliteit (betrouwbaar, frequent, snel) en zachte kwaliteit 
(beleving, comfort, uitstraling, veiligheid). Het één kan niet zonder het ander. Een prachtige trein die maar één keer per uur rijdt heeft 
net zo weinig zin als een hoogfrequente metro die sociaal onveilig voelt. Verbeteringen van harde en zachte kwaliteiten moeten hand in 
hand gaan. 
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4 HOOFDOPGAVEN 
Op basis van uitgebreide analyses van de benodigde capaciteit en kwaliteit zijn 
de hoofdopgaven in kaart gebracht. Voor verschillende verbindingen van en naar 
de regio, binnen de regio, van en naar stedelijk kernen en daarbinnen is 
vastgesteld waar de OV-kwaliteit tekortschiet. Dat is gedaan door reistijden te 
vergelijkingen met zowel ander openbaar vervoer als de auto. Ook is de 
capaciteit getoetst. Dat levert meer op dan een optelsom van opgaven: op het 
hele net is er een kwaliteitssprong nodig. 
 
4.1 Meer capaciteit & hogere kwaliteit 
De ambities voor het openbaar vervoer in de Metropoolregio brengen twee opgaven met zich mee. De eerste is: meer capaciteit. Om 
een groter deel van de regionale mobiliteit op te vangen – al dan niet in combinatie met fiets en auto – moet de capaciteit van het 
regionaal openbaar vervoer drastisch omhoog. De tweede opgave is betere kwaliteit: het regionaal openbaar vervoer moet beter 
aansluiten bij wensen van mensen. Niet alleen acceptabele en betrouwbare reistijden, maar ook minder omwegen, comfortabele 
overstappen en kortere wachttijden. Verder moeten haltes, voertuigen en overstappunten comfortabel en sociaal veilig zijn.  Deze twee 
opgaven kunnen ook worden gecombineerd. Zo vergroten meer en/of grotere voertuigen en hogere frequenties zowel de capaciteit als 
de kwaliteit.  Bij de inventarisatie van deze opgaven zijn verschillende studies1 en een kwantitatieve en kwalitatieve analyse2 gebruikt. 

 
4.2 Basisnet 2020 
De verkenning waar zich welke opgaven voordoen gaat uit van een ‘basisnet’ zoals dat er bij ongewijzigd beleid in 2020 ligt (zie kaart 
3, op pagina 23). Tot dat netwerk horen alle bestaande en in ontwikkeling zijnde spoor-, metro-, tram en buslijnen, inclusief haltes en 
knooppunten. Het gaat dus om ‘zekere’ projecten in het Uitvoerings programma van het RVVP. In bijlage 3 staan deze projecten kort 
beschreven. Ook is uitgegaan van dienstregelingen zoals die zijn voorzien en passen op de infrastructuur.  Deze basis voorziening 
geeft een betrouwbaar beeld van de capaciteit en de kwaliteit van het regionaal openbaar vervoer in 2020 en is het vertrekpunt voor 
deze OV-visie. 

Het basisnet regionaal openbaar vervoer 2020 is weergegeven op kaart 3. 
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kaart 3 BASISNET REGIONAAL OPENBAAR VERVOER IN 2020 
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Dat basisbeeld 2020 is aangevuld met het basisbeeld 2020 van de auto en vergeleken met de mobiliteitsbehoefte op basis van de 
ruimtelijk-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen tot 2020 en 2030. Met het GENMOD-model is een beeld geschetst van de 
totale vervoerstromen rond 2020, dus zonder onderscheid naar auto en openbaar vervoer. 

De vergelijking van dit ‘basisnet’ met de ‘toekomstige vraag’ geeft aan waar de capaciteit knelt. En de vergelijking van de reistijden 
geeft inzicht in de achterstand van het openbaar vervoer op de auto. Ook is gekeken naar de verhoudingen in reistijd op verschillende 
corridors en afstandsklassen binnen het openbaar vervoer. Zo ontstaat niet alleen een beeld van de kwaliteitssprong die het openbaar 
vervoer moet maken, maar ook van relatieve achterstanden op bepaalde verbindingen. Om het relatieve gewicht van het probleem te 
bepalen is gekeken naar de zwaarte van vervoerstromen en het economisch belang van het gebied waarop de stromen zijn gericht. 

1 Netwerkanalyse Noordvleugel (2006), OV-planstudie SAAL (2007), Studie Metronet (2007) 
Onderzoek ombouw Amstelveenlijn (2008), Stadsregio Amsterdam. 
2 OV-schets in globo (2008), rapport TransTec. 
 
4.3 Opgaven op hoofdlijnen 
De resultaten van de analyse staan hier op hoofdlijnen. Per gebied en in detail komen de opgaven en oplossingsrichtingen aan bod in 
het volgende hoofdstuk.  De conclusies op hoofdlijnen zijn gebaseerd op de analyse van zes categorieën verplaatsingen. 

1 Qua reistijden scoren de Intercity’s van en naar belangrijke kernen buiten de Metropoolregio Amsterdam het best. Ook in 
vergelijking met de auto functioneert dat (inter)nationaal treinvervoer redelijk tot goed. Wel zijn op veel treinverbindingen de frequenties 
te laag om te voldoen aan de kwaliteitsambities en zijn er capaciteitsproblemen te verwachten. De Landelijke Markt- en Capaciteits 
Analyse Spoor van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bevestigt dat beeld.  Het meest nijpend zijn de problemen rond 
betrouwbaarheid, capaciteit en regelmaat op de corridor Leiden – Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad.  Niet alleen het externe 
vervoer van en naar de Metropoolregio Amsterdam, maar ook het interne vervoer heeft last van beperkingen. Ook op de lijn Amsterdam 
– Zaanstad en verder naar Alkmaar en Purmerend/Hoorn zijn de frequenties met name in de spits te laag voor de eisen van capaciteit 
en kwaliteit.  

2 Binnen de Metropoolregio Amsterdam ligt het zwaartepunt van de regionale vervoerstromen op treinverbindingen van en naar 
Amsterdam. Voor reizigers in rechtstreekse Intercity’s zoals Almere Centrum – Amsterdam Centraal - Schiphol zijn de reistijden relatief 
goed. Wel zijn frequenties te laag, vertrektijden onregelmatig en spelen er problemen met betrouwbaarheid en capaciteit.  Hierdoor zijn 
kwaliteiten als overstap en zitplaatskans onder de maat. Voor reizigers in rechtstreekse Sprinters is de reistijd vaak redelijk maar liggen 
de frequenties te laag voor een con currerend aanbod. Voor de groep reizigers die is aangewezen op treinreizen met een omweg (zoals 
Purmerend – Amsterdam via Zaanstad of Bollenstreek – Amsterdam via Haarlem) of overstap (zoals Almere/’t Gooi – Amsterdam 
Zuidoost) blijft niet alleen de reistijd onder de maat maar is de kans op vertragingen bij calamiteiten groot vanwege de lage frequenties. 
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3 Met de ontwikkeling van de Noordvleugel tot Metropoolregio groeit het aantal lange-afstands relaties tussen kernen en subkernen 
buiten het invloedsgebied van de regionale spoorlijnen. Veel reizigers zijn geheel of gedeeltelijk aange wezen op regionale 
buslijnen. Slechts een beperkt deel (de Waterlandlijnen naar Purmerend en Edam/Volendam en de Zuidtangent) voldoet aan de eisen 
rond betrouwbaarheid, comfort, frequentie en snelheid. De overige streeklijnen voldoen aan de eisen van klasse C, maar die eisen 
schieten op afstanden boven de 10 kilometer tekort. Voorbeelden zijn de lijnen vanuit Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn. Met lage 
frequenties, omwegen en/of overstappen geldt dat nog sterker. Capaciteitsproblemen zijn beperkt, maar dat ligt vooral aan de beperkte 
attractiviteit van deze lijnen op keuzereizigers (= reizigers die kunnen kiezen tussen auto en openbaar vervoer). 

4 Voor een deel van de reizen binnen het stedelijk kerngebied van de agglome ratie Amsterdam kan de stedelijke spoorring en de 
metro worden gebruikt. Verbindingen met herkomst en bestemming in de nabijheid van haltes en knooppunten van trein en metro 
hebben over het algemeen acceptabele reis tijden, zelfs met een overstap. Wel zijn er problemen op het gebied van betrouw baarheid 
en capaciteit in de spits: onder meer op de Amstelveenlijn, Oostlijn en Ringlijn. Een groot deel van deze reizigers is aangewezen op 
stedelijke bus- en tramlijnen. Met uitzondering van de IJtram hebben die geen hoogwaardige kwaliteit: ze vallen in klasse C. Hoewel de 
frequenties in de spits redelijk zijn, ligt de gemiddelde snelheid van klasse C te laag. Hierdoor zijn de reistijden van deur tot deur vaak 
onder de maat. Voor afstanden tot circa 5 kilometer is dit minder een probleem ook omdat de fiets voor veel mensen een goed 
alternatief is. Voor langere afstanden van en naar buiten de ring is het openbaar vervoer over het algemeen geen alternatief voor de 
auto. Naast de te lage snelheid is dat openbaar vervoer onbetrouwbaar en onregelmatig. Ook biedt het te weinig capaciteit en comfort.  
Voorbeelden zijn verplaatsingen tussen delen van Amsterdam Nieuw-West en Noord met het centrum en andere delen van de 
agglomeratie. 

5 Bijzondere opgaven zijn verbindingen met grootschalige nieuwe woon- en werkgebieden (Almere Hout, Almere Pampus, 
Duivendrechtse Veld, Schiphol Noordwest, Science Park, Werkstad A4, IJburg, Zuidas) en transformatiegebieden (Noordelijke IJ-
oevers Amsterdam en Zaanstad). In het basisbeeld 2020 is nog onduidelijk hoe deze gebieden kunnen aanhaken op het regionale 
openbaar vervoer. Daardoor hebben ze in de analyse vaak een slechte OV-kwaliteit.  

6 Ook bedrijventerreinen hebben soms een matige OV-ontsluiting. Hoewel ze in principe voldoen aan ontsluitingseisen in de 
programma’s van eisen, kan er door de structuur van de gebieden en door kenmerken van bedrijven (ploegendiensten) toch een te lage 
kwaliteit zijn (een voorbeeld is het bedrijven terrein Over-Amstel).  Om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang van de 
capaciteitsproblemen is een capaciteitstoets uitgevoerd op basis van GENMOD-gegevens. Omdat een toets per lijn voor 2020 de schijn 
van exactheid oproept, is gekozen voor een toets per corridor. De totale capaciteit van een bundel lijnen wordt dan vergeleken met de 
verwachte vraag in de avondspits. De conclusies van die capaciteitstoets zijn dat vier drukke verbindingen flink zijn overbelast: 

1 Amsterdam – Almere (trein) 
2 Amsterdam – Purmerend (bus) 
3 Amsterdam – Almere (bus) 
4 Amsterdam – Utrecht (trein). 
Ook loopt de vraag in 2020 op vijf corridors tegen de capaciteitsgrenzen aan: 
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5 Amsterdam – Haarlem (trein) 
6 Amsterdam – Zuidcorridor Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer (bus) 
7 Amsterdam – Waterland (bus) 
8 Amsterdam – Schiphol (trein) 
9 Amsterdam – Alkmaar (trein). 
Op buscorridors kunnen extra bussen – binnen de grenzen van de wegcapaciteit – soelaas bieden.  Bij de inzet van regiotreinen is de 
infrastructuur vaker een beperking ten gevolge van capaciteitsbeslag door IC’s, Hispeed- en goederentreinen. 
Ook op het metronet zijn er nu al problemen met de capaciteit. Soms ligt dat aan een gebrek aan metro’s, soms ook aan de 
onregelmatige exploitatie. Voorbeelden zijn de Amstelveenlijn en Ringlijn.  Verder spelen er op knooppunten capaciteitsproblemen. 
Deels liggen die aan bouwwerkzaamheden die er juist voor zorgen dat de capaciteit in de toekomst wel toereikend is. Voorbeelden zijn 
Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid. 

Optelsom levert opgave voor netwerk 
De optelsom van opgaven toont aan dat er een opgave ligt voor het hele netwerk.  Reizigers meten de kwaliteit van het openbaar 
vervoer niet alleen af aan het aanbod op de lijn(en) die ze regelmatig gebruiken, maar ook aan de reismogelijkheden van het hele net. 
Gezien de toenemende behoefte aan flexibiliteit wordt die netwerkkwaliteit alleen maar belangrijker. 

Ook de mensen die niet elke dag het openbaar vervoer gebruiken profiteren van een goed OV-net. Denk aan ondernemers die belang 
hebben bij een goede bereikbaarheid voor klanten, werknemers en zakenrelaties. Of aan projectontwikkelaars: de kwaliteit van het 
regionale openbaar vervoer markeert de potentie van een gebied. Goed openbaar vervoer biedt kansen voor gebiedsontwikkeling.  Bij 
de Metropoolregio Amsterdam die kan concurreren met andere Europese metropolen past het om op een aantal knooppunten 
excellente OV-bereikbaarheid te bieden; een compleet regionaal netwerk met hoogwaardige en rechtstreekse verbindingen tussen 
herkomst- en bestemmingsgebieden. Alleen dan is er voldoende samenhang om te kunnen spreken van een metropool. 

De oplossingsrichtingen in het volgende hoofdstuk combineren opgaven op corridors zoveel mogelijk met ambities voor het netwerk. 
Bijzondere aandacht verdienen de nog niet volledig ingevulde ontwikkelingsafspraken van de Noordvleugelconferenties 2004 - 2007: 
 

1 De bouw van 150.000 woningen tussen 2010 en 2030, waarvan het merendeel in Almere (vooral nieuwe wijken), Amsterdam (vooral 
in binnenstad) en Haarlemmermeer/Bollenstreek.  

2 De groei van Schiphol met de eventuele aanleg van de tweede terminal in het noordwesten van de luchthaven. 
3 Planontwikkeling van kantoor- en bedrijfslocaties. 
Uit het ‘Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040’ kunnen nog extra ruimtelijke opgaven voortvloeien. 
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4.4 Voorwaarden voor oplossingsrichtingen 
Financiële ruimte 
De eerste voorwaarde is dat de Stadsregio en de regionale partners voldoende geld hebben of bijeen krijgen om zowel de 
investeringen als de exploitatie te kunnen betalen. Anders dan veel andere stedelijke regio’s in Europa kunnen Nederlandse 
stadsregio’s geen belasting heffen. De Stadsregio Amsterdam is dus grotendeels afhankelijk van het Rijk. Hoewel het kabinet voor 5 
procent groei per jaar van het treinvervoer gaat en 2,1 procent van het regionaal openbaar vervoer, stijgt de Brede Doeluitkering niet. 
Deze BDU is de grootste geldbron voor het regionaal openbaar vervoer. Daarnaast zijn er Rijksmiddelen nodig voor het regionale 
spoorvervoer. Het is een gezamenlijke opgave van Rijk en regio om meer financiële armslag te vinden. 

Ruimtelijk beleid 
Hoogwaardig openbaar vervoer kan alleen met voldoende volume. De tweede voorwaarde is daarom dat het ruimtelijk beleid van 
gemeenten en provincies in de Metropoolregio inspeelt op sterker openbaar vervoer. Dat kan door intensief ruimtegebruik te 
concentreren rond knooppunten van openbaar vervoer. En door ruimte te reserveren voor zowel een vlotte doorstroming van het 
openbaar vervoer (vrije banen, voorrang op kruisingen) als hoogwaardige overstappunten. Zonder gericht locatie- en ruimtelijk 
inrichtingsbeleid van gemeenten kan het openbaar vervoer niet de prestaties leveren die deze OV-visie nastreeft. Alle ruimtelijke 
plannen in de regio moeten zo vroeg mogelijk worden getoetst op goede en tijdige OV-bereikbaarheid. 

Verder moet voldoende ruimte gereserveerd blijven voor de aanleg en uitbreiding van OV-infrastructuur: zowel tracés als knooppunten. 
Hier ligt een taak voor de gemeenten. 

Aanvullend beleid 
Hoewel het openbaar vervoer niet alleen een alternatief is voor de auto, bepaalt het beleid rond de auto grotendeels de kansen van het 
openbaar vervoer. Kiezen voor een sterker openbaar vervoer vergt ook de moed om de ruimte voor de auto in te perken op plekken 
waar dat nodig is voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit of veiligheid. Investeringen in het openbaar vervoer hebben meer effect als 
ze gekoppeld worden aan zulke aanvullende maatregelen. Die leiden tot meer reizigers en dus beter te exploiteren openbaar vervoer. 
Aan de andere kant biedt hoogwaardig openbaar vervoer een alternatief, wat een strenger parkeerbeleid aanvaardbaar maakt. 
Uiteraard is het invoeren van parkeerbeleid maatwerk en hangt dat af van de omstandigheden en kenmerken van een gebied. Dat sluit 
aan bij het RVVP, waarin per gebiedstype richtsnoeren staan voor parkeren. Ook ‘Anders betalen voor mobiliteit’ (kilometerbeprijzing) 
vergroot de kansen van het openbaar vervoer. 

Sociale functie 
Een sterker regionaal openbaar vervoer mag de sociale functie van het openbaar vervoer (voor mensen die geen auto kunnen, mogen 
of willen rijden) niet onder druk zetten. Deze sociale functie kan door hoogwaardige voorzieningen en betere dienstverlening profiteren 
van het versterken van de Metropoolregio Amsterdam. Het mag niet zo zijn dat zulke investeringen ten koste gaan van de 
basisvoorzien ingen (zie de OV-visie 2003 en bijlage 2). Uitgangspunt bij oplossingsrichtingen is dat minimum frequenties en 
ontsluitingsnormen in de programma’s van eisen voor concessies minimaal gelijk blijven. Dat betekent niet dat alle lijnvoeringen 
gegarandeerd gelijk blijven. Vervoerders moeten bij verbeteringen in klasse A en B wel ook de lijnen in klasse C kunnen optimaliseren. 
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5 OPLOSSINGSRICHTINGEN 
INFRASTRUCTUUR 
Per gebied is aan de hand van de ruimtelijke structuur en vervoerstromen 
afgewogen welke oplossing het best werkt. Op veel plaatsen zijn dat 
verbeteringen voor trein, metro, tram en bus. Het draait om meer capaciteit, 
grotere betrouwbaarheid, meer comfort, hogere frequenties en kortere reistijden. 
Op talrijke verbindingen moeten er nieuwe hoogwaardige buslijnen komen. De 
behoefte aan nieuwe railtracés is beperkt: dat hangt af van nieuwe 
grootschalige woon- en werklocaties. OV knooppunten en P+R terreinen zijn 
ingedeeld in categorieen zodat te zien is waar de kwaliteit omhoog moet. 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk kiezen we per gebied welke oplossingsrichting het beste passen bij de opgaven. Daarbij werken we zoveel mogelijk 
volgens de netwerkprincipes en kwaliteitsklasses uit hoofdstuk 3.3. En houden we rekening met het karakter van het gebied. Daarnaast 
gelden deze principes: 

• Grote stromen reizigers tussen de belangrijkste kernen en knooppunten van de hoogste orde over afstanden tot 40 kilometer én 
binnen de hoogstedelijke gebieden reizen zoveel mogelijk met klasse A. Voor zware regionale stromen door deels open gebieden 
ligt het accent op de Amsterdamse RegioTrein (met langere afstanden tussen de stations). Voor zware regionale stromen binnen 
aaneengesloten hoogstedelijk gebied ligt het accent op de metro (kortere afstanden tussen de stations). Voor het overlappende 
deel vullen ART en metro elkaar aan. 

• Middelgrote stromen reizigers tussen kleinere kernen/gebieden en knooppunten van een lagere orde binnen de stedelijke regio met 
wat lagere dichtheden reizen zoveel mogelijk met klasse B. Hier ligt het accent op de hoogwaardige tram voor regionale 
verplaatsingen in dichter bebouwd aaneengesloten stedelijk gebied en op de hoogwaardige bus voor regionale verplaatsingen in 
dunner bebouwde en deels open gebieden. 

• Voor de overige verplaatsingen met kortere afstanden (tot 5 à 10 kilometer) kunnen reizigers de tram (in dichter bevolkt gebied) en 
de bus (in dunner bevolkt gebied) pakken. Uiteraard zijn er combinaties mogelijk. 
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De regionale trein blijft het regionaal openbaar vervoer dragen. De landelijke Sprinters worden stap voor stap omgevormd tot een 
herkenbaar net van Amsterdamse RegioTreinen (ART) dat los staat van het nationale Intercitynet. Naast de regionale trein dragen de 
metrolijnen het regionaal openbaar vervoer.  Regiotrein en metro vullen elkaar aan en rijden zo min mogelijk parallel.  De 
hoogwaardige trams en bussen vullen op hun beurt de treinen en metro’s aan. De fijnmazige trams en bussen (niet op de kaart) 
vormen de haarvaten van het openbaar vervoer. De fijnmazigheid van nu moet zoveel mogelijk in tact blijven. Mensen moeten zoveel 
mogelijk rechtstreeks of met maximaal één overstap kunnen reizen van en naar belangrijke herkomst- naar bestemmingsgebieden. De 
afweging per corridor voor ART en metro of hoogwaardige tram en bus hangt af van de vervoervraag, het gebied, de infrastructuur, de 
afstand tussen herkomst en bestemming, het draagvlak en het geld. 

De verbindingen en knooppunten vormen samen het regionaal OV-net voor over 10 tot 20 jaar. Dat is geen blauwdruk. Want er zijn nog 
onzekerheden, bijvoorbeeld rond tracés en inpassing. Het geeft wel de richting aan voor projecten. Dit complete (wens)netwerk is 
opgenomen als eindkaart. 
 
5.2 Oplossingsrichtingen per gebied 
De Metropoolregio Amsterdam is opgedeeld in vijf corridors: Amsterdam, Noordflank, Westflank, Zuidflank en Oostflank. De 
projectnummers op de kaarten verwijzen naar bijlage 1. Er is onderscheid naar projecten die al in het Uitvoeringsprogramma van het 
RVVP staan en nieuwe projecten. Als (busen tram)trajecten al duidelijk zijn, volgen ze het wegenpatroon. Liggen de trajecten nog niet 
vast, dan zijn deze (studie)projecten aangegeven met een pijl. 

5.2.1 Amsterdam 
De opgaven binnen Amsterdam zijn dat de betrouwbaarheid en reissnelheid op trajecten in de oude stad tekortschieten en dat tijdig op 
ruimtelijk-economische ontwikkelingen moet worden ingespeeld. 

Opwaarderen lijnen 
Als aanvulling op het grofmazige spoor- en metronet zijn maatregelen nodig voor het hoogwaardige tram- en busnet (klasse B). Het 
eerste cluster projecten is het betrouwbaarder en sneller maken van tramlijnen voor gebieden buiten de invloed van trein en metro. Die 
noodzaak bestaat onder meer op lijnen van de Westelijke Tuinsteden naar de binnenstad. De straten zijn niet altijd breed genoeg en er 
zijn dus afwegingen nodig ten opzichte van het andere verkeer. Een eerste proef is de opwaardering van tramlijn 13 (project A8). 

Daarnaast komt er op korte termijn een integrale studie naar het hoogwaardiger en sneller maken van het tramnet. Die kwaliteitssprong 
is essentieel om de am bitie van de OV-visie te realiseren en zo te voldoen aan de groeiende vraag. De studie moet ook aangeven hoe 
we het hoogwaardige tramnet goed kunnen verknopen met het spoor- en metronet (klasse A) en hoe we nieuwe ontwikkelgebieden 
ontsluiten.  Afhankelijk van de uitkomsten van de proef met tramlijn 13 en de studie naar versnelling van het tramnet worden andere 
tramlijnen opgewaardeerd. Bijvoorbeeld tramlijn 9 in combinatie met het eventueel verleggen van het eindpunt naar station Diemen 
Zuid (project A9). Delen van Diemen en Amsterdam Oost krijgen dan een betere aansluiting in twee richtingen op trein en metro (klasse 
A). Ook ringtramlijnen komen in aanmerking voor opwaardering. Plannen worden samen met gemeenten uitgewerkt.  De binnenring als 
verbinding tussen de radiale Noord/Zuidlijn, Oostlijn en IJtram en Amsterdam-West kan worden versterkt door tramlijn 10 te verlengen 
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naar station Amsterdam Sloterdijk (project A16). Ook een tweede hoogwaardige verbinding tussen Geuzenveld en Amsterdam Centraal 
past hierin (project A5). 

Bij de uitwerking van de plannen tot opwaardering van tramlijnen krijgen de gevolgen voor de fijnmazige ontsluiting (klasse C) altijd 
aandacht. De basiskwaliteit van de ontsluiting, zoals vastgelegd in de OV-visie 

Toevoegen hoogwaardige bus- en tramlijnen 
Om dwarsverbanden binnen de Amsterdamse agglomeratie te versterken komen er hoogwaardige bus- of tramverbindingen tussen een 
aantal gebieden in ontwikkeling. Deze projecten moeten belangrijke woon- en werkgebieden aantakken op het regionale net. Dat geldt 
als eerste voor de IJtram tweede fase (project RA11) en de aanleg van de Zuidtangent Oost (HOV-bus) tussen IJburg en Amsterdam 
Zuidoost (project RA4). Tussen de Zuidas en station Amsterdam Amstel enerzijds en Sciencepark anderzijds en voor de verbinding 
Zuidas - Amsterdam West bekijken we hoe we woon- en werkgebieden het beste verbinden: HOV-bus of HOV-tram. 

Vanwege het ontbreken van goede rechtstreekse verbindingen tussen het noordelijke deel van de Westelijke Tuinsteden en het 
westelijke deel, Badhoevedorp en Schiphol wordt het plan uitgewerkt voor een Westtangent met HOV-bus (project A10). Vanwege de 
relatief grote opgave voor de Westelijke Tuinsteden – ook met het oog op de stedelijke vernieuwing – past hier een gebiedsuitwerking 
van gemeente Amsterdam met de Stadsregio Amsterdam. 

Omdat de Zuidas zich ontwikkelt tot een tweede topknoop naast Amsterdam Centraal is ontsluiting in verschillende richtingen met tram 
en bus een voorwaarde. 

Uitbreiden en verbeteren metro en spoor 
De metro kampt met verschillende problemen. Zoals een onbetrouwbare exploitatie en capaciteitsproblemen als gevolg van meer 
reizigers en strengere veiligheidseisen in tunnels. Er moet snel duidelijkheid komen over een betere dienstuitvoering en grotere 
capaciteit. Ontvlechting van lijnen die nu samen de Oostbuis gebruiken kan uitkomst bieden. De hogere frequenties compenseren dan 
het nadeel van een extra overstap voor sommige reizigers. Ook de doortrekking van de Nood/Zuidlijn naar Amstelveen (door de 
Amstelveenlijn om te bouwen tot metro) is een optie. Zo’n doortrekking haalt de storingsgevoelige menging van stadstram, sneltram en 
metro weg. Verder moet ook de kwaliteit beter van zowel stations als metro’s op de Oostlijn. 

Voor de lange termijn is er een aantal opties voor uitbreiding van de metro. Zo is dit één van de mogelijkheden voor de ontsluiting van 
een eventuele tweede luchthaventerminal in het noordwesten van de luchthaven Schiphol. Er zijn dan twee varianten mogelijk: een 
aftakking van de Noord/Zuidlijn of het aanleggen van een Oost-westmetro (projecten A12 en RW1). Naast deze metro-opties is, 
afhankelijk van de aard en omvang van de tweede terminal en de bijbehorende ruimtelijke ontwikkelingen, de trein een optie. Alle 
opties worden bestudeerd in de tweede fase van de planstudie OV-SAAL (Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) 1.  

 

 

1 Gezamenlijk project van Rijk en regio en onderdeel van het programma Randstad Urgent. In 2009 valt een besluit op hoofdlijnen over de lange-termijnambities rond het openbaar 
vervoer op deze as. 
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Voor de lange termijn is ook een metroverbinding met Zaanstad een optie, mits daarvoor voldoende vervoervraag is (project RN3). 
Eveneens voor de lange termijn zal onderzocht worden of de huidige tramverbinding CS-IJburg voldoende capaciteit heeft. Het sluiten 
van de metroring –ofwel via CS, ofwel via een verbinding langs de noordelijke IJ-oevers naar de Johan van Hasseltweg of Sixhaven, 
ligt gegeven de hoge investeringen in relatie tot de toegevoegde waarde, in eerste instantie niet voor de hand. Wel zal de Stadsregio 
samen met Amsterdam een onderzoek starten onder welke condities het sluiten van de kleine ring nuttig en noodzakelijk zou kunnen 
zijn (project A20). 

Een lastige opgave is de aansluiting van het stedelijke knooppunt Leidseplein op het metronet. Er komt een onderzoek of een ‘tapis 
roulant’ (rolbaan of horizontale roltrap) een ‘metro-ingang Leidseplein’ kan creëren op de Noord/Zuidlijn (project A18).  Voor het spoor 
is de aanleg van het Zuidas-dok een wezenlijke toevoeging (project RA1). Op lange termijn zijn er ook maatregelen nodig op de 
zwaarbelaste Westtak van de spoorring. Daar kan ook een zuidwestboog in beeld komen om rechtstreekse ART-verbindingen van 
Zuidas naar kernen in het noorden en westen van de Metropoolregio Amsterdam mogelijk te maken. 

 

 

Prj. Nr. Naam (zie kaart 4 Projecten in Amsterdam 2010-2030) 

RA1 Zuidas Dok (spoor plus regionaal prov/Stadsregio 
Amsterdam) 

RA2 NS-Amstel station 
RA3 Busstation Sloterdijk 
RA4 Zuidtangent Oost 
RA5 Amsterdam CS (dynamisering) 
RA7 Bypass lijn 5 
RA8 HOV Schiphol Noord-Zuid WTC 
RA9 Noord Zuidlijn 
RA10 Ring Oud Zuid (tram 3) 
RA11 IJtram 2e fase 
A4 Zuidas tramontsluiting 

A17 HOV bus/tram Zuidas-Amstel-Science Park 
A5 HOV-bus Geuzeveld-Amsterdam CS 
A6 HOV tram/bus Zuid WTC-West 
A8 Opwaarderen tramlijnen West-CS (pilot 13) 
A9 Opwaarderen en verlenging HOV-tram Diemen/CS 
A10 Westtangent HOV-bus Sloterdijk-Schiphol 
A11 Aantakking/overstap Duivendrecht/Gaasperplas 
A12 Oost-West metro verbinding 
A14 Capacteit Westtak 
A15 Zuid-West boog Westtak-Zuidas 
A16 Doortrekking tram 10-Sloterdijk 
A18 Metro ingang Leidseplein 
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kaart 4 PROJECTEN IN AMSTERDAM 2010-2030 
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5.2.2 Noordflank 
Ten noorden van het Noordzeekanaal en IJ ligt het accent aan de ene kant op het versterken van lijnen om de groei op te vangen en 
aan de andere kant op het toevoegen van ontbrekende schakels. 

Uitbreiden HOV-bus en spoor 
De hoogwaardige Waterlandbuslijnen ontsluiten het oostelijk deel van het gebied met hun snelle verbinding naar Amsterdam Centraal 
en straks ook het knooppunt Buikslotermeerplein (project N2). Door de goede kwaliteit blijft het vervoer groeien. Om die groei op te 
vangen moeten de frequenties omhoog.  Op delen van het kerntracé kan dat leiden tot minder betrouwbaarheid en dus lagere kwaliteit. 
Om dat te voorkomen verdient de infrastructuur aanpassing. Een systeemsprong naar een raillijn ligt gezien de aard van het gebied, de 
lage dichtheden en het ontbreken van grote plannen voor verstedelijking niet voor de hand. Wel kijken we in het kader van het project 
‘Exploitatie Effecten Noord/Zuidlijn’ of reizigersstromen met de komst van die metro veranderen en welke lijnen dan gewenst zijn. De 
uitkomsten worden verwerkt in de programma’s van eisen voor de nieuwe concessieperiode.  Het oostelijk deel van het gebied is met 
de laagfrequente treinen van Hoorn en Purmerend naar Amsterdam niet goed aangesloten op het zuidwesten van de Metropoolregio. 
Daarom zijn betere ART verbindingen nodig. Om hogere frequenties mogelijk te maken moet het spoor deels vier sporen krijgen en 
moet er vooral een oplossing komen voor de openingen van de Zaanbrug (project N8).  De voortdurend groeiende reizigersstroom op 
de Zaanlijn richting Alkmaar vraagt ook om meer Intercity’s en ART-verbindingen. Ook hier zijn meer sporen nodig zodat snelle treinen 
langzamere treinen kunnen inhalen (project N7). 

Toevoegen HOV-buslijnen 
Oostzaan en het oostelijke deel van Zaanstad liggen relatief ver van het spoor. In combinatie met de stedelijke transformaties in 
Zaanstad en Amsterdam Noord rechtvaardigt dat de aanleg van een of twee hoogwaardige bustangenten tussen Zaanstad/Oostzaan en 
de knooppunten van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam Noord. De tracés voor deze Noordtangent en Zaantangent moeten snel worden 
bepaald met de gemeenten en Stadsdeel Noord. Ruimtelijke reserveringen met voldoende flexibiliteit zijn van belang omdat latere 
hoogstedelijke ontwikkelingen langs de IJ-oevers een raillijn nodig en haalbaar kunnen maken. Gezien de onzekerheid over zulke 
plannen en de hindercontouren van de haven is dat vóór 2030 weinig reëel. Eerdere kleinschaliger ontwikkelingen langs de Noordelijke 
IJ-oevers in Zaandstad en Amsterdam kunnen bij voldoende vraag hoogwaardig worden aangesloten op het regionale net met een 
snelle veerverbinding naar Amsterdam Centraal. Voor Oostzaan dient de verbinding met Sloterdijk van voldoende kwaliteit te zijn. 

Ook ten oosten van Amsterdam-Noord ontbreekt een goede tangent voor woon- en werkgebieden.  Ook hier kan een HOV-bus tussen 
het Buikslotermeerplein via Zeeburgereiland naar Amsterdam Zuidoost het regionale net completeren (project RN3/N6). 

Prj. Nr. Naam (zie kaart 5 Projecten Noordflank): RN 1 Bustation Tramplein Purmerend / RN 2 Busstation Zaandam / RN 3 Zaantangent 
HOV bus-Noordelijke IJ-oevers-CS / RN 4 Busstation Buikslotermeerplein / N1 Aan/afvoer busstation Amsterdam CS + halte 
Schrijerstoren / N2 Opwaarderen Waterlandlijnen kerntracé / N5 HOV Edam-Volendam-Purmerend / N6 HOV Waterland/Noord-
Zeeburg-IJburg/Zuidoost / N7 Zaanlijn: partiële 4-sporigheid Uitgeest-Wormerveer / N8 Hoornlijn: Hoorn-Purmerend-Sloterdijk / N9 
Treinstation/P&R/keervoorziening, zoeklocatie Kwadijk-Oosthuizen / RR16 Kleine projecten OV/fiets/water. 
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kaart 5 PROJECTEN NOORDFLANK 2010-2030 
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5.2.3 Oostflank 
Om een start te maken met de kwaliteitssprong op de relatie Amsterdam-Almere heeft het Kabinet ruim 600 miljoen euro toegezegd 
voor korte termijn infrastructuurmaatregelen tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV-SAAL). Het aantal treinen tussen 
Flevoland en Amsterdam kan daardoor omhoog van acht naar veertien per uur en de kwaliteit van het OV verbetert. Prorail is gestart 
met de planstudie hiervoor. 

In de planstudie wordt alvast een integrale viersporigheid binnen Almere meegenomen. Om de reizigersgroei en ambities waar te 
maken zijn tot 2020 aanvullende maatregelen nodig. Naar deze maatregelen wordt in de 2e fase van de planstudie SAAL onderzoek 
gedaan. Rijk en regio sturen ook de volgende fase van het project OV-SAAL gezamenlijk aan. Voor maatregelen voor de middellange 
termijn is 744 miljoen euro uitgetrokken. Voor de periode tot 2020 bestaat een nauwe samenhang met het Programma Hoog frequent 
Spoorvervoer (PHS)van Verkeer en Waterstaat. In PHS wordt geredeneerd vanuit de ambitie van ‘spoorboekloos rijden’ (6 IC’s en 6 
sprinters per uur per richting) en worden voor verschillende zogenaamde focuscorridors kwalitatief hoogwaardige lijnvoeringen 
onderzocht.  De regio wil voor 2020 oplossingen kiezen voor het spoor in de corridor die evenals de maatregelen voor 2013-2014 
toekomstvast zijn en, ongeacht het sociaal-economisch groeiscenario, altijd meerwaarde hebben.  De confrontatie met de 
capaciteitsclaim voor het goederen vervoer is daarbij een aandachtspunt.  Voor de lange termijn wordt onderzocht welke oplossingen 
er zijn om de ver schillende geplande grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. Schiphol, Amsterdam Zuidas , Almere en Lelystad) 
te ontsluiten en te verbinden per OV. Ook de Westflank wordt in deze studie meegenomen. Voor 2030 worden in de verkenningfase 
een zestal pakketten van OV-oplos singen uitgewerkt waarbij zowel naar capaciteitsknelpunten als naar de ambities wordt gekeken. 
Belangrijk voor de regio is dat elk van deze pakketten een regionaal gedragen oplossing biedt die bijdraagt aan de bereikbaarheid van 
relaties die in de corridor om een verbetering vragen. Eind 2009 wordt een principebesluit genomen over een selectie van kansrijke 
lange termijn-oplossingen voor het lange termijn OV-netwerk, waaronder een principebesluit over de realisatie van de IJmeerverbinding 
in relatie tot besluiten over de Schaalsprong Almere 2030 en de planuitwerking IJmeer/Markermeer. De realisatie van Almere Hout en 
Almere Pampus maken een tweede HOV-railas binnen Almere nodig. Bij een hoogstedelijke ontwikkeling in Almere Pampus kan dat 
een IJmeer verbinding zijn. Gezien de eisen aan de reistijd en kwaliteit tussen Almere en Amsterdam ligt bij een keuze voor een 
IJmeerverbinding een ART-verbinding (RER) via deze route voor de hand. Op de lange termijn is daarbij ook een doortrek van Almere 
Hout richting Amersfoort en/of Utrecht denkbaar. Indien niet voor de IJmeerverbinding gekozen wordt, zal de Flevolijn zwaarder worden 
belast.  De OV-verbinding tussen Flevoland en ’t Gooi en het werkgebied Amsterdam Zuid oost moet worden verbeterd om beter te 
concurreren met de auto. Hiervoor moeten buslijnen worden opgewaardeerd tot hoogwaardige snelle HOV-lijnen naar gebieden langs 
de A1 en A6 (project O7) die buiten de invloedssfeer van de stations liggen. 

De kwaliteit van de treinverbinding Almere-Amsterdam Zuidoost vraagt om extra capaciteit en kwaliteit (hogere frequenties, 
betrouwbaar overstappen) of liever nog een rechtstreekse verbinding via de boog bij Venserpolder naar Bijlmer-ArenA. Dit is mede 
afhankelijk van de herroutering van goederenstromen vanuit Rotterdam via deze regio en van de Demazo-studie. 

Prj. Nr. Naam (zie kaart projecten Oostflank) O9 Planstudie OV SAAL ‘no regret’ / O10 Planstudie OV SAAL / O1 HOV bus Almere-
Amsterdam / O2 HOV bus Hilversum/Huizen-Amsterdam / O8 ‘Poort’ Oost Amsterdam / O11  Maatregelen Gooilijn O6 / Kwaliteitsverbetering 
trein Almere-Utrecht / O7 Maatregelen trein Almere-Amsterdam Zuidoost (boog/keren). 
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kaart 6 PROJECTEN OOSTFLANK 2010-2030 
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5.2.4 Zuidflank 
De zuidflank van de Metropoolregio kampt meer dan de andere gebieden met een gebrek aan hoogwaardige (snelle & rechtstreekse) 
lijnen. De spoorlijn Utrecht – Amsterdam biedt, ook door het gebrek aan een knooppunt ter hoogte van de N201 en door de lage 
frequenties vanaf station Breukelen, alleen voor de kernen aan het spoor een hoogwaardige verbinding. 

De dichtbevolkte driehoek Amstelveen – Uithoorn – Aalsmeer is alleen met bussen en een betrekkelijk langzame en onbetrouwbare 
sneltram aangesloten op het stedelijk kerngebied.  De oplossingsrichtingen voor dit gebied zijn dan ook vooral hogere frequenties op 
de Utrechtlijn, meer gebruiksmogelijkheden van de Noord/Zuidlijn en betere buscorridors.  Het ombouwen van de Amstelveenlijn van 
sneltram tot metrolijn, zodat de Noord/Zuidmetro kan doorrijden naar Amstelveen Stadshart of Westwijk, is onderzocht. Het dagelijks 
bestuur van de Stadsregio heeft in januari 2007 de principe-uitspraak gedaan dat op lange termijn (rond 2020) geïnvesteerd moet 
worden in meer capaciteit op de Amstelveenlijn, bij voorkeur door de infrastructuur in Buitenveldert en Amstelveen metrokwaliteit te 
geven. Afhankelijk van het eindpunt (Amstelveen Centrum of Westwijk) en van het onderliggend busnet, profi teren zowel reizigers uit 
Amstelveen als uit Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en omgeving van zo’n ombouw. Als de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken kunnen 
veel inwoners in het zuidelijk deel van dit gebied profiteren van de hoogste kwaliteitsklasse. Dat biedt ook een uitgelezen kans om met 
een ruimtelijk programma extra reizigers te trekken. Inmiddels loopt de ‘Haalbaarheidsstudie ombouw Amstelveenlijn, doortrekking 
Noord-Zuidlijn’. Vervolgstudies zijn nodig naar onder meer gevolgen voor de exploitatie, de relatie met het onder liggend busnet, de 
mogelijke OVknoop Amstelveen Centrum en ruimtelijke verdichting (project RZ1 en Z2).  Het aanleggen van HOV-busverbindingen naar 
de belangrijkste kernen in dit gebied (Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht) maakt deel uit van het oplossingen pakket. In de zoge naamde 
COVAU-studie zijn de belangrijkste lijnen al uitgezet (project R23). 

Afhankelijk van het mogelijk eindpunt van de Noord/Zuidlijn in Amstelveen is ook gecon stateerd dat de OV-verbindingen vanuit het 
zuiden naar Amsterdam via Amstelveen en Buitenveldert wellicht gebaat zijn bij een tweede HOV-busas (project Z3). Ook dat gaat de 
Stadsregio met de gemeenten Amstelveen en Amsterdam bestuderen. 

Op kaart 7 zijn de projecten voor de Zuidflank in de periode 2010-2030 opgenomen. 

 
Prj. Nr. Naam (zie kaart Projecten Zuidflank 2010-2030): RZ1 Gebiedaanpak Amstelveenlijn / RZ2 HOV-bus en optimalisering Sternet 
Schiphol Oost / RZ3 HOV Uithoorn-Amstelveen (vervolg COVAU) / RZ4  HOV Oosttak Hoofddorp-Aalsmeer / RZ5 Busbaan Uithoorn (4e fase) / 
RZ6 Busbaan Aalsmeer 5e fase / RZ8 HOV Aalsmeer-Amstelveen / Z2 OV-knoop Amstelveen Z3 HOV Amstelveen-Amsterdam / Z6 HOV-bus 
Uithoorn-Breukelen (i.r.t. N201-A2) / Z9 Treinstation Loenersloot + P&R 
 

 

 

 
projecten z 
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5.2.5 Westflank 
In het westen van de Metropoolregio (Haarlem, Bollenstreek, Haarlemmermeer en Schiphol) hebben de meeste opgaven te maken met 
gebrek aan kwaliteit: te grote omwegen, geen rechtstreekse verbindingen en te weinig capaciteit. Er staan flinke ruimtelijke 
ontwikkelingen op het programma voor bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Vooral over de infrastructurele gevolgen van 
woningbouw ten westen van de gemeente Haarlemmermeer en in de aangrenzende Bollenstreek bestaat nog onvoldoende zekerheid. 
De groei van Schiphol – zowel direct (meer passagiers) als indirect (meer werk) – vergroot de vraag naar openbaar vervoer. Ook 
hierover komt in 2009 meer duidelijkheid.  De bestaande netten hebben een zekere basiskwaliteit. De verbeteringen zijn vooral hogere 
frequenties en meer lijnen om gebieden sneller en rechtstreeks te verbinden. 

Uitbreiden HOV-busnet 
Het verbeteren van verbindingen en toevoegen van nieuwe lijnen zijn sterk vervlochten. Zo krijgt het kerntraject van de Zuidtangent 
(Haarlem – Hoofddorp – Schiphol) bij een blijvende reizigersgroei te kampen met capaciteitsproblemen omdat de infrastructuur de 
hoeveelheid bussen niet betrouwbaar kan verwerken. Tegelijk reizen Zuidtangentreizigers naar het noordoosten van Schiphol en het 
zuiden van Amsterdam met een te lange omweg. Ook de trein van Haarlem naar het zuiden van Amsterdam heeft te weinig kwaliteit 
vanwege de overstap op Sloterdijk (Ringlijn) of straks Amsterdam Centraal (Noord/Zuidlijn). Een derde overweging is dat het centrale 
deel van Hoofddorp niet via de Zuidtangent en station Hoofddorp is ontsloten. Het ‘vertrammen’ van het kerntracé (dat daarop is 
voorbereid) kan een oplossing zijn voor het capaciteitsprobleem maar lost de twee andere problemen (omweg en gebrekkige 
treinverbinding) niet op. Deze OV-visie stelt dan ook een verkenning voor naar een of meer bypasses. Vooral een goede HOV-bus 
langs de A9 kan voor veel reizigers een snellere route bete kenen (project W2), zeker met de latere verknoping met de Westtangent. 
De vertramming van de Zuidtangent blijft op langere termijn mogelijk en kan met een intensivering van het grondgebruik rond het 
kerntracé kansrijker worden. De keuzes rond de woningbouw ten westen van de Haarlemmermeer en in de Bollenstreek wegen hierbij 
mee en rechtvaardigen een gebiedsuitwerking.  Voor de treinverbinding van Haarlem met Amsterdam Zuid biedt een aansluiting op de 
Hemboog en een nieuwe spoorboog bij de Riekerpolder op de lange termijn soelaas, maar dat kan op zowel Westtak als Zuidtak tot 
capaciteitstekorten leiden. Gezien de samenhang met andere projecten is het verstandig eerst de uitkomsten van de planstudie OV-
SAAL af te wachten. Andere opgaven in de Westflank zijn het hoogwaardige aantakken van woon- en werkgebieden op het HOV-net. 
Bij de woongebieden gaat het om plannen in het westen van het gebied op de grens van Haarlemmermeer en de Bollenstreek, waarbij 
OV-bereikbaarheid deel moet uitmaken van de planvorming (project W8). Bij de werkgebieden gaat het om Werkstad A4 en de 
gebieden ten oosten van Schiphol. Volgens de ‘Verkenningenstudie HOV-Schiphol Oost’ biedt de HOV-bus gezien de dichtheden en 
kenmerken van het gebied de meeste mogelijkheden. Voor Werkstad A4 bekijken we in een gebiedsuitwerking welk tracé een 
ruimtelijke reservering vraagt. 

Schipholtunnel & OV-SAAL 
Een opgave die al bij het kerngebied Amsterdam is genoemd is extra capaciteit in de Schipholtunnel en de ontsluiting van een 
eventuele tweede terminal.  Wanneer de capaciteit in de Schipholtunnel (theoretisch 30 treinen per uur) ontoereikend wordt kan een 
bypass in de vorm van een ART-lijn via de tweede terminal een oplossing bieden. Dat moeten we afwegen met de metro-opties in het 
kader van OV-SAAL. 
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Prj. Nr. Naam RW1 (ART/zware) rail ontsluiting 2e terminal / RZ7 Zuidtak Nieuw Vennep / W2 HOV bus tracé A9-Schiphol/Amsterdam Zuid / 
W3 HOV Hoofddorp Centrum / W4 Maatregelen Zuidtangent Kerntraject / W5 Vertramming Zuidtangent (deel) kerntraject / W6 Aansluiting 
Werkstad A4 (ACT) / W8 Aansluiten nieuwe woonlocaties Haarlemmermeer / W9 Zuidtangent West/aansluiting Haarlem NS 
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5.3 Knooppunten 
Knooppunten vormen de schakels binnen en tussen de klassen A, B en C. Ook het opwaarderen van knooppunten vraagt om 
maatregelen. Die variëren van ‘kleine aanpassingen’ tot ‘complete nieuwbouw’. De knooppunten kennen drie categorieën: 

A Grootstedelijke hoofdknopen: veel herkomst- en bestemmingsverkeer en veel overstappers tussen (inter)nationaal, regionaal en 
lokaal openbaar vervoer. Deze hoofdknopen zijn niet alleen bestemming maar ook toegangspoort van het (inter) nationale net naar het 
hoogstedelijke deel van de Metropoolregio. Bij deze knooppunten ligt bij het accent op een hoog frequente bediening en betere 
overstap- en stationsvoorzieningen. Binnen deze categorie hebben de drie internationale topknopen vanwege hun bijzondere functie 
een aparte status.  B Stedelijke hoofdknopen: veel herkomst- en bestemmingsverkeer en/of veel overstappers tussen (inter)nationaal, 
regionaal en lokaal openbaar vervoer plus een flink aandeel keten reizigers met fiets of auto. Op deze knooppunten buiten het 
hoogstedelijk gebied ligt het accent op betere wacht- en overstapvoorzieningen (informatie, looproutes, wachtruimtes). Op de 
knooppunten binnen het hoogstedelijk gebied ligt het accent op het bevorderen van hoge frequenties en overstaps-en 
stationsvoorzieningen. 

C Knooppunten zonder veel herkomst- en bestemmingsverkeer die belangrijk zijn voor het regionaal openbaar vervoer. Accent ligt hier 
op betere wacht- en overstapvoorzieningen.  De noodzakelijke investeringen in knooppunten zijn voor het wegwerken van 
kwaliteitsachterstanden, het vergroten van capaciteit en het opwaarderen en toevoegen van nieuwe knopen. 

Voor dit type investeringen heeft de Stadsregio het toetsingskader ‘Kwaliteit in de OV-keten’ ontwikkeld.  Daarin staat aan welke criteria 
de knooppunten moeten voldoen en welke voorzieningen de Stadsregio kan subsidiëren. 

Grotere capaciteit van knooppunten moet deel uitmaken van investeringen in lijn-infra structuur.  Voorbeelden van grote opgaven zijn 
de OV-terminal op de Zuidas en de aanpassing van station Amsterdam Centraal als gevolg van de Noord/Zuidlijn en de nieuwe 
busterminal aan de IJ-zijde.  Een voorbeeld van een knooppunt dat moet worden opgewaardeerd tot een hogere categorie is 
Amstelveen Stadshart. Aandachtspunt hierbij is dat de nieuwe knoop een gunstige ligging ten op zichte van het Stadshart moet krijgen 
en een aantrekkelijke loopverbinding met het winkelgebied.  Een voorbeeld van een nieuw knooppunt is Diemen Oost op de kruising 
tussen de spoorlijn en de eventueel aan te leggen IJmeerverbinding. Nu ontbreekt zo’n logische toegangspoort met een verdeelfunctie 
voor de agglomeratie. Ontsluitingkansen voor ontwikkelgebieden zoals Amsterdam Sciencepark en Plantage de Sniep plus de 
verlegging van het eindpunt van tramlijn 9 dienen onderdeel te zijn van de verkenning van zo’n nieuw knooppunt Diemen Oost. 

Een aandachtspunt bij knooppunten is ruimte voor ‘kiss and ride’, waar OV-reizigers per auto afgezet of opgehaald kunnen worden. 
 
Op kaart 9 zijn de OV-knooppunten in de periode 2010-2030 opgenomen. 
De locaties van de knooppunten zijn opgenomen in bijlage 4. 
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kaart 9 OV-KNOOPPUNTEN 2010-2030 
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5.4 Parkeren + Reizen (P+R) 
Vergeleken met andere metropolen wordt de fiets veel gebruikt voor het voor- en natransport. Veilige stallingen bij herkomststations en 
laagdrempelige fietsverhuur bij bestemmings stations blijven dan ook een voorwaarde om het openbaar vervoer een schakel in die 
keten te laten zijn. Ook de auto kan gezien het ruimtelijk karakter van de Metropoolregio een combinatie met het openbaar vervoer 
aangaan. Het ontwikkelen van P+R terreinen verdient daarom extra aandacht. We maken onderscheid naar typen P+R en bijbehorende 
klantprofielen, tarieven en voorzieningen. In deze visie onderscheiden we drie typen P+R: 
I Herkomst P+R:  
kleinschalige terreinen bij haltes/stations van hoogwaardig openbaar vervoer (trein of Zuidtangent). De parkeerrtereinen zijn meestal gratis 
of goedkoop en hebben weinig voorzieningen. Gebruikers zijn bewoners uit de buurt die bij hun woning geen hoogwaardige openbaar 
vervoer hebben maar dat wel frequent gebruiken (bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer).  Zoals ook uit de kaart blijkt is deze vorm van 
P+R behoorlijk talrijk in de regio, met verschillende successen. In het ‘Actieplan Ketenintegratie’ (2007) zijn nieuwe locaties voor 
herkomst P+R aangewezen. 
Naast officiële P+R’s zijn er ook ‘spontaan’ plekken ontstaan waar automobilisten overstappen op het openbaar vervoer. Omwonenden 
ervaren deze vorm van P+R nog wel eens als overlast. Deze ‘spontane P+R’ geeft wel aan waar een officieel P+R terrein op z’n plaats 
zou zijn. De gemeente kan beoordelen of dat mogelijk is. 
II Bestemmings P+R:  
Grotere terreinen langs de ring en/of stedelijke invalswegen.  Hier moeten automobilisten betalen, meestal een kaartje voor parkeren 
én (gratis) reizen met het openbaar vervoer. Deze P+R is vooral voor incidentele bezoekers van de stad (sociaal-recreatief, zakelijk) 
die de hoge parkeer tarieven in de binnenstad willen vermijden. Ze zijn niet bedoeld voor forenzen, omdat die de files op de snelwegen 
naar de stad alleen maar vergroten. Amsterdam kent vier P+R terreinen aan de rand van de stad. Het gebruik daarvan groeit snel. Ook 
Schiphol kent deze vorm van ‘parkeren op afstand’. De ambitie van de gemeente Amsterdam is meer P+R plekken door uitbreiding van 
bestaande en aanleg van nieuwe terreinen, onder meer met het ‘Actieplan voor de Gezonde Stad’. Op deze P+R terreinen is goed 
openbaar vervoer een vereiste, liefst ook nachtvervoer voor uitgaanspubliek. Voorzieningen zoals fietsverhuur, taxi, toeristische 
informatie en service horen bij dit type P+R. Initiatief voor uitbreiding ligt bij de gemeente(n). 
 
III Grote P+R langs toevoerwegen: 
Deze categorie is nog nauwelijks ontwikkeld maar heeft wel potentie. Langs alle belangrijke toevoerwegen (A-wegen en grote N-
wegen) kan behoefte ontstaan aan snelle overstappen op hoogwaardig openbaar vervoer. Juist op plekken waarna files ontstaan of 
eventuele spitstoeslagen gelden. Voorwaarde is wel dat zo’n P+R dichtbij (en liefst in het zicht van) de afslag van de snelweg ligt en 
dat het openbaar vervoer voldoende kwaliteit heeft: tenminste vier keer per uur en voldoende snelheid om tijdwinst te boeken ten 
opzichte van doorrijden met de auto. Samen met Rijkswaterstaat, NS en andere vervoerbedrijven gaat de Stadsregio de mogelijkheden 
voor dit type P+R in kaart brengen, bijvoorbeeld in combinatie met ontwikkeling van knooppunten en ruimtelijk programma’s. Een goed 
voorbeeld van zo’n zoeklocatie is het gebied ten noorden van Purmerend, waar de A7 dichtbij de spoorlijn loopt en waar automobilisten 
nu niet kunnen overstappen. De Stadsregio bekijkt of er in het gebied tussen Oosthuizen en Kwadijk potentie is voor een grote P+R. 
Ook langs de A1, A2 en A4 liggen zulke zoekopgaven. In bijlage 5 zijn de P+R locaties benoemd. Op kaart 10 zijn ze weergegeven. 
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kaart 10 P+R TERREINEN 2010-2030 
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5.5 Wat doen we niet? 
Uit de oplossingsrichtingen in dit hoofdstuk blijkt ook dat de Stadsregio een aantal projecten tot 2030 niet wil doen. Zo past een aantal 
opties om het Amsterdamse metrosysteem uit te breiden naar andere kernen binnen de regio niet in het streven naar een ambitieus en 
realistisch maatregelpakket. Dit geldt bijvoorbeeld voor het doortrekken van de metro naar Purmerend en Uithoorn. Deze uitbreidingen 
sluiten niet aan op de nu voorziene ruimtelijke dichtheden en ontwikkelingen. Een metro naar Zaanstad is niet opportuun zonder 
grotere transformaties langs de Noordelijke IJ-oevers en in Zaanstad. Een metro naar Weesp heeft onvoldoende meerwaarde om de 
ingreep in het kwetsbare gebied te rechtvaardigen.  Een metro naar Almere is gezien de langere afstand geen optimale oplossing. 
Sluiting van de metroring door verlenging van de Ringlijn van Isolatorweg naar Amsterdam Centraal of de Van Hasseltweg voegt te 
weinig toe in verhouding tot de hoge investeringen. Voor deze uitbreidingen geldt dat er op dit moment onvoldoende vervoervraag om 
deze te rechtvaardigen. Indien grootschalige nieuwbouw of transformaties aan de orde zijn, kunnen deze standpunten heroverwogen 
worden. Het is daarom zaak om de komende tijd via onderzoek in kaart te brengen welke condities vervuld moeten zijn voor dergelijke 
uitbreidingen van het metronet. 

In deze OV-visie kiest de Stadsregio voor voortbouwen op bestaande railtechniek. Alternatieven als de magneetzweefbaan passen 
daar niet bij. Voortbouwen op bestaande railtechniek heeft ook als voordeel dat we nieuwe doorsnijdingen vermijden, wat de ruimtelijke 
kwaliteit ten goede komt.  Ook menging van technieken zoals light rail en zware rail is gezien de zware belasting van het regionale 
spoornet en de gevolgen van menging op de (on)betrouwbaarheid geen aantrekkelijke optie. 

5.6 Uitvoering begint vandaag 
Beter openbaar vervoer heeft een hoge urgentie. Er is geen tijd om achterover te leunen. We moeten dus direct in actie komen. 
Daarom begint het Actieprogramma meteen nadat de Regioraad deze OV-visie heeft vastgesteld. Doel is om al in 2009 projecten op 
straat te hebben. Dat kan ook want veel verbeteringen staan al in het Uitvoeringsprogramma 2008 van het RVVP. Een aantal van die 
projecten is al in gang gezet en wordt in 2009 gerealiseerd. 

Voorbeelden zijn het nieuwe busstation Zaandam en de Zuidtak van de Zuidtangent tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Ook de 
busbaan tussen Aalsmeer en het busstation in Uithoorn passen in deze OV-visie.  De bypass voor tramlijn 5 ter hoogte van de 
Strawinskylaan in Amsterdam voorkomt dat de verbinding met Amstelveen wordt verbroken tijdens de bouw van de Zuidas.  De 
Stadsregio investeert fors in de kwaliteit van de Amsterdamse metro. De ko men de jaren komt er nieuw materieel, wordt materieel voor 
de Noord/Zuidlijn besteld, komt er een compleet nieuwe beveiliging en wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld een grotere werkplaats. De 
kosten van deze projecten bedragen minimaal 700 miljoen euro. De gemeente Amsterdam heeft de Stadsregio gevraagd een groot deel 
van deze investering voor haar rekening te nemen. Tot slot wordt de Oostlijn van 2008 tot 2010 gerenoveerd om weer optimaal te 
voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitseisen. Hiermee is 150 miljoen euro gemoeid. 
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6 MEER NODIG DAN INFRASTRUCTUUR 
Naast verbetering en uitbreiding van infrastructuur zijn organisatorische 
maatregelen nodig. Bijvoorbeeld betere afstemming tussen overheden en 
vervoerbedrijven. Maar ook afstemming rond marketing, reisinformatie en 
tarieven. De kwaliteit van overstappunten en onderwerpen als duurzaam 
vervoer en sociale veiligheid vragen ook om actie. Tenslotte zijn er relaties met 
aangrenzende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening en ‘Anders betalen 
voor mobiliteit’.  
 

De verbeteringen op verschillende corridors leiden tot een beter functionerend regionaal openbaar vervoer. Zo wordt het netwerk 
betrouwbaarder en robuuster en krijgt het betere aansluitingen en meer samenhang.  Voor het goed functioneren van het openbaar 
vervoer wegen ook concessieverlening, ketenmobiliteit, marketing, reisinformatie, sociale veiligheid en tarieven zwaar mee. Niet de 
infrastructuur en het systeem maar de mens blijft de maat der dingen: reizigers moeten zich op hun gemak voelen in het openbaar 
vervoer en ook gemak ervaren. Het imago van het openbaar vervoer moet beter om de ambitie van deze OV-visie waar te maken. De 
(medewerkers van) vervoerders moeten zich daarom meer richten op de reizigers en niet alleen op de opdrachtgever. 

Als vervoerders beter inspelen op de eisen en wensen van doelgroepen, dan kunnen ze het imago van het openbaar vervoer 
verbeteren. In deze OV-visie onderscheiden we drie doelgroepen: 

• De woon-werkreiziger wil vooral snel en betrouwbaar openbaar vervoer en actuele reisinformatie als er onderweg onverhoopt iets 
mis gaat en is – al dan niet via de werkgever – bereid wat meer te betalen. 

• De regelmatige sociaal-recreatieve reiziger wil vooral een betaalbaar, comfortabel en veilig alternatief voor de auto. 
• De incidentele bezoeker of toerist wil vooral helder toegang tot het openbaar vervoer: een begrijpelijk netwerk en simpele tarieven.  

Voor elke doelgroep is een marketing-mix nodig. Dat is vooral de taak van vervoerders. 
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Rolverdeling 
Stadsregio richt zich op aanbod: 
• basistarief 
• bereikbaarheid 
• gemak 
• minimum-voorziening 
• ontsluiting 
• toegankelijkheid Vervoerders richten zich op vraag: 
• marketing 
• opbrengstcontracten 
• productontwikkeling 
• speciale kaartjes en tarieven. 
 
Klantwensenpiramide 
Om wensen van reizigers in kaart te brengen werkt NS met de 
klantwensenpiramide. Daaruit blijkt dat betrouwbaarheid en 
veiligheid het belangrijkst is.  Na deze basiswensen volgen 
gemak, comfort en beleving. Deze klantwensenpiramide geldt 
ook voor het regionaal openbaar vervoer. De Stadsregio ziet 
ook snelheid als basisvoorziening en verwacht dan ook veel van 
projecten voor ‘zachte’ kwaliteit rond betrouwbaarheid, gemak, 
(sociale) veiligheid en andere aspecten in de 
klantwensenpiramide. 

 
               Klantwensen openbaar vervoer, Van Hagen 2006 bewerkt  
                Hagen, Mark van (2006), ‘Door de ogen van de klant,’ NS onderzoeksrapport 



6.1.1 Eén OV-autoriteit voor Randstad 
Bureau Berenschot voert in het kader van de verkenning ‘Eén OV-autoriteit voor de Randstad’ (een actie van het programma Randstad 
Urgent) een probleemanalyse uit. Die moet inzicht bieden in problemen rond afstemming en samenwerking in het openbaar vervoer van 
de Randstad. Op basis van de uitkomsten wordt bekeken of één OV-autoriteit voor de Randstad deze problemen oplost. Met andere 
woorden: beter openbaar vervoer voor de reiziger door een betere afstemming. In het najaar van 2008 verschijnt de rapportage over de 
verkenning. 

 
6.1.2 Afstemming binnen Stadsregio 
Afstemming binnen de Stadsregio is essentieel om de ambities te realiseren. Dit uit zich onder meer in de planvorming van 
ontwikkelgebieden. Volgens de Stadsregio moet OV-bereik baarheid vroegtijdig in de uimtelijke planvorming meewegen, bijvoorbeeld 
via de OV-toets: spelregels waaraan ontwikkelingen moeten voldoen met een prominente plaats voor de OV-bereikbaarheid. 

 
6.1.3 Afstemming met andere OV-autoriteiten 
De Stadsregio en omliggende OV-autoriteiten bespreken beleidsdocumenten, zoals programma’s van eisen. De Stadsregio wil als een 
van de eerste OV-autoriteiten in Nederland de OV-chipkaart invoeren.  Voor het stoppen met het nationaal tarief (strippenkaart en 
sterabonnement) stemt de Stadsregio met andere OV-autoriteiten de communicatie, distributie, invoering, kaartsoorten en tarieven van 
de OV-chipkaart af. 

Vanuit het perspectief van de reiziger zijn er ook andere aandachtspunten: concessiegrenzen, het niet gelijk aflopen van concessies, 
invloed van reizigers op het openbaar vervoer en regie over knooppunten.  De Stadsregio werkt met de provincies Flevoland en Noord-
Holland aan één tarievenbeleid. De vervoerplannen van vervoerbedrijven worden met aangrenzende OV-autoriteiten doorgenomen. Dat 
betekent dat lijnennetten, haltes en dienstregelingen worden afgestemd.  Soms kan het openbaar vervoer de vraag beter bedienen. 
Bijvoorbeeld door onderlinge afstemming binnen het regionaal openbaar vervoer of met NS. Dat beter afstemmen en samen werken 
ook kan zonder ingrepen in de concessies, zo toont het ‘Actieplan Ketenintegratie’ aan. Hierin hebben de partners van het Platform 
Bereikbaarheid Noordvleugel veel quick wins afgesproken. Het gaat om zowel organisatorische als fysieke maatregelen. 

 
6.1.4 Invloed op regionaal spoorvervoer 
Een bestuurlijk knelpunt is dat OV-autoriteiten ondanks de grote afhankelijkheid van het regionale spoorvervoer geen directe invloed 
kunnen uitoefenen op de concessies aan NS en ProRail. De ambities in deze OV-visie nopen juist tot meer rechtstreekse invloed. Om 
de Amsterdamse RegioTrein te verwezen lijken moeten de gezamenlijke OV-autoriteiten invloed krijgen op het regionale spoorvervoer.  
Het fysiek ontvlechten van regionale en (inter)natio nale sporen lijkt tot 2030 geen optie en is voor een optimale benutting van het 
zwaar belaste spoorwegnet wellicht ook niet verstandig. Een organisatorische ontvlechting is wel reëel en biedt kansen voor integratie 
op het terrein van marketing, reisinformatie en tarieven. Succesvolle voorbeelden in buitenlandse stedelijke gebieden bewijzen dat 
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reizigers trein, metro, tram en bus dan ervaren als aantrekkelijk en samenhangend.  De Stadsregio spant zich met de partners in de 
Metropoolregio Amsterdam in om op korte termijn de invloed op de dienstregeling van NS te vergroten, zoals reizigers nu ook invloed 
hebben. Als eerste stap wil de Stadsregio dat regionale overheden deze invloed ook krijgen. Voor langere termijn moet het onderzoek 
naar één OV-autoriteit in het kader van het programma Randstad Urgent duidelijkheid geven over alternatieve organisatiemodellen en 
hun voor- en nadelen. 

 
6.2 Reiziger centraal via opbrengstencontracten 
Welke vrijheid laat de Stadsregio aan de vervoerders die de aanbesteding van een concessie hebben gewonnen? Te nauwe 
voorwaarden kunnen de ontwikkeling van het netwerk door de vervoerders remmen. Ook de manier van subsidiëring kan vervoerders 
beperken. Daarom kiest de Stadsregio voor zogenoemde opbrengstencontracten in de concessies. Zo’n contract koppelt de subsidie 
van de Stadsregio gekoppeld aan de groei van de opbrengsten uit de kaartverkoop. Dat stimuleert de vervoerders om zich op de 
reizigers te richten. Het opbrengsten contract kent een sterke relatie tussen kwaliteit van het aanbod, klantgerichtheid, prestaties, het 
aantal reizigers, de opbrengsten en de subsidie. Daardoor biedt het contract een ruime vrijheid voor vervoerders op het gebied van 
productontwikkeling. Tegelijk krijgt de Stadsregio zekerheid dat de vervoerders zich daadwerkelijk richten op wensen van reizigers. 

 
6.3. Marketing 
Het openbaar vervoer kampt met een imagoprobleem: de mogelijkheden worden te weinig onder de aandacht gebracht en (net-niet) 
reizigers ervaren soms een product dat niet aansluit op hun behoeften.  Dat laatste is voor een deel ook emotie. Om het imago te 
verbeteren en het OV-gebruik binnen de Metropoolregio te vergroten is een beter OV-aanbod onvoldoende. Het openbaar vervoer als 
geheel (en dus niet de vervoerder afzonderlijk) moet zich beter presenteren: (keuze)reizigers verleiden om het openbaar vervoer te 
gebruiken en rei zigers binden. 

De Stadsregio regisseert de helderheid, de herkenbaarheid, het imago en de samenhang van het regionaal openbaar vervoer. En 
verwacht van de vervoerders dat ze de marketing op zich nemen in de zin van markt getting. Dat vergt een klantgerichte aanpak: 
vervoerders moeten actiever gaan samenwerken op het gebied van beheer, imago, kaartverkoop, reisinformatie, toegankelijkheid en 
sociale veiligheid.  Anders herkent de reiziger het regionale openbaar vervoer in 2020 onvoldoende als eenheid. Zo is reisinformatie nu 
te versnipperd: aansluitingen, knooppunten en lijnen zijn moeilijk te doorgronden voor net-niet-reizigers. 

Uit voorbeelden in binnen- en buitenland blijkt dat hiermee veel winst te halen is zonder hoge investeringen.  In de visie van de 
Stadsregio blijft marketing vooral een taak van de vervoerders: zij onderhouden de contacten met hun reizigers, hebben over de 
meeste ervaring en kennis en hebben ook het meeste belang bij het aan de man brengen van hun diensten. Daarom maakt de 
Stadsregio de vervoerders verantwoordelijk voor de marketing. Om hen een handje te helpen wil de Stadsregio meebetalen aan de 
activiteiten van een door vervoerders gezamenlijk op te richten marketingbureau. Te denken valt aan gezamenlijke promotie van 
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producten, gezamenlijke communicatie over projecten, één OV-website, één lijnenkaart, uniforme vertrekstaten en lijnfolders en 
gezamenlijke informatie over de nieuwe dienstregeling of werkzaamheden. 

 
6.4 Actuele reisinformatie op haltes en in het OV 
Actuele informatie vóór en tijdens de reis is een absolute noodzaak. Dat verlaagt de drempel en verkleint de psychologische wachttijd. 
Voor reizigers moet het daarbij niet uitmaken met welke vervoerder ze reizen. 

Informatie- en communicatietechnologie biedt steeds meer mogelijkheden.  Vervoerders kunnen de meeste reisinformatie verzorgen. 
Op twee punten stuurt de Stadsregio de reisinformatie, onder meer met concessievoorwaarden en subsidie: 

• standaard voor uitwisseling gegevens 
• reisinformatie die verder reikt dan één vervoerder. 
In overleg met gemeenten, OV-autoriteiten en vervoerders geeft de Stadsregio de reisinformatie een kwaliteitsimpuls. Vervoerders 
krijgen een prikkel om de reizigers binnen enkele jaren actuele, betere en samenhangende reisinformatie te geven.  Tot 2012 werkt de 
Stadsregio samen met de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam aan een dynamisch 
reisinformatiesysteem (DRIS).  Na proeven in Alkmaar wordt dit systeem (met een standaard voor uitwisseling van gegevens en een 
standaardtaal zodat het niet is gebonden aan één fabrikant of vervoerder) ingevoerd in de hele stadsregio. In 2012 ziet 95 procent van 
de reizigers dan actuele reisinformatie op de halte. Al vóór aankomst op knooppunten moeten ze in de bus, tram, metro en 
Amsterdamse RegioTrein kunnen zien zijn hoe laat en op welk perron hun aansluitende openbaar vervoer vertrekt.  Na 2010 krijgen 
reizigers steeds meer actuele informatie onderweg via mobiele media, zo is de verwachting. Ook commerciële aanbieders zullen brood 
zien in actuele reisinformatie. Er komen TomTom-achtige systemen in de vorm van een ‘personal mobility assistant’. Elke reiziger kan 
daarmee onderweg zoeken naar de op die tijd en die plek handigste reismogelijkheden. Ook hiervoor is een voorwaarde dat alle 
actuele reisinformatie beschikbaar én uitwisselbaar is. Intermodale actuele reisinformatie in het voertuig is rond 2020 de norm. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om actuele bustijden in de trein en actuele treintijden in de metro. 

 
6.5 Eenduidige & samenhangende tarieven 
De prijs voor mobiliteit wordt een sterker instrument om de vraag te beïnvloeden.  Dat is het gevolg van de invoering van de OV-
chipkaart en ‘Anders betalen voor mobiliteit’ (kilometerbeprijzing). 

 
6.5.1 OV-chipkaart 
Landelijk komt er één kaart voor het openbaar vervoer: de OV-chipkaart. Hiermee gaan reizigers per kilometer betalen (in plaats van 
per zone) en kan er meer variatie in tarieven komen (bijvoorbeeld in of buiten de spits). Ook biedt de OV-chipkaart reizigers meer 
(betaal)gemak. Het tarief: 
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• is eenvoudig, helder en laagdrempelig 
• geldt op basis van kilometers 
• wordt betaald met de OV-chipkaart 
• kent één basis voor bus, tram, metro, ART én (regionale reizen in) Intercity’s 
• kan variëren naar plaats, tijd, vervoerwijze en/of doelgroep (scholieren, ouderen) 
• reflecteert de kosten 
• verhoogt de concurrentiekracht van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto 
• leidt tot meer reizigers verspreid over de hele dag 
• wordt in de Metropoolregio zoveel gelijk mogelijk bepaald. 
Om het nieuwe kaart- en tariefsysteem laagdrempelig te maken is er veel te zeggen voor voordelige vastrechtkaarten. Die passen ook 
goed bij het collectieve karakter van het openbaar vervoer. Als veel mensen voor een vaste prijs een abonnement hebben en dus een 
lager tarief betalen voor hun kilometers, dan wordt het openbaar vervoer al snel de voordeligste keus (zoals nu de auto). Bijkomend 
voordeel van vastrechtkaarten is de vaste inkomstenbron voor vervoerders. Ook werkgevers worden zo gestimuleerd om 
vastrechtkaarten te kopen voor hun werknemers. Deze zogenoemde ‘derde betalers’ blijken in Vlaanderen een succes. In de stadsregio 
experimenteert Verkeer.advies daar al mee samen met bedrijven op de Zuidas (‘Destination Work’) en Schiphol (‘Schiphol 
Forenzenpas’).  De ambitie is om in 2030 tenminste 40 procent van de inwoners op een regionaal OV-abonnement te laten reizen. Met 
een meer duurzame klantenbinding wordt het openbaar vervoer voor meer mensen aantrekkelijk. 

De tarieven gaan deel uitmaken van de actieve marketing. Om een ‘woud aan tarieven’ te voorkomen stelt de Stadsregio in 2008 een 
Reguleringskader Tarieven op. Dat kader geeft het speelveld voor de vervoerders aan (abonnementen, kaartjes, tarieven) en 
beschermt reizigers die zijn aangewezen op het openbaar vervoer tegen te grote tariefstijgingen. 

Naast het kilometertarief is voor enkele reizen een ‘flat fare’ denkbaar: een vast tarief voor het reizen binnen één gebied, op één lijn of 
tijdens één periode. ‘Veelgebruikers’ krijgen korting op de kilometerprijs van een enkele reis. Deze korting hangt af van het vaste 
bedrag dat ze vooraf betalen (het vastrecht).  Als dat vaste bedrag toeneemt, bedraagt de korting uiteindelijk 100 procent. Dat is te 
vergelijken met het huidige sterabonnement. 

6.5.2 Gratis of goedkoop openbaar vervoer 
De ultieme korting is een abonnement waarmee reizigers gratis reizen. Dat is te betalen met een hogere subsidie van de Stadsregio 
aan de vervoerders, lagere kosten of minder voorzieningen.  Aangezien het regionaal openbaar vervoer de komende twee decennia 
beter en uitgebreid moet worden, hebben deze drie opties niet de voorkeur. De Stadsregio wil alleen, via een tijdelijke bijdrage, 
meebetalen aan gratis of goedkoop openbaar vervoer als dat past bij de doelen van deze OV-visie. Te denken valt aan experimenten 
met gebleken succes, zoals de Nieuwkomerkaart Waterland en de Schiphol Forenskaart in het kader van het programma FileProof. 
Financiering door derden die belang hebben bij gratis openbaar vervoer voor doelgroepen (bezoekers, ouderen, werknemers) is voor 
de Stadsregio de enige interessante optie. 
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6.6 Betere haltes & knooppunten 
In het openbaar vervoer is overstappen soms onvermijdelijk. De Stadsregio wil met naadloze overstappen het gemak zo groot mogelijk 
maken. Eerst moet de basiskwaliteit op orde zijn.  Dat betekent hoge frequenties, gegarandeerde aan sluitingen en dus korte 
wachttijden.  Dan moet de overstap comfortabeler worden. Dat kan met reisinformatie, wachtruimtes, wegwijzers, winkels en andere 
voor zieningen. Bij overstapkwaliteit draait het niet alleen om snelheid, maar ook om beleving. 

Bij elk type knooppunt horen bepaalde voorzieningen. In het ‘Toetsingskader Infrastructuur op OV-knooppunten’ ligt vast aan welke 
voorzieningen de Stadsregio meebetaalt: 

C Knooppunten zonder veel herkomst- en bestemmingsverkeer: actuele reis informatie, beschutting, fietsenstalling, goede looproutes, 
kaartautomaat en omgevingskaart.  B Stedelijke knooppunten: voorzieningen C-knooppunten plus camera’s, omroep, SOS-zuil, toilet 
en wachtruimte. 

A Grootstedelijke knooppunten: voorzieningen B-knooppunten plus bewaakte fietsenstalling, informatiebalie, kiosken, liften en 
roltrappen, verkooppunten eten en drinken.  De Stadsregio zet in op nauwe samenwerking tussen overheden en spoorpartijen voor een 
betere kwaliteit van knooppunten. In het kader van het ‘Actieplan Ketenintegratie’ krijgen veel knooppunten betere fietsvoorzieningen, 
wordt het nachtnet verbeterd en komt er elk jaar een conferentie waarop vervoerders hun dienstregelingen afstemmen. Verder krijgt 
station Duivendrecht in 2008 een knooppuntmanager. 

Haltes 
De halte is de ‘voordeur’ van het openbaar vervoer. Een toonaangevend project is het verbe teren van haltes: in 2014 moeten 1.900 
bushaltes beter toegankelijk zijn voor reizigers met een mobiliteits beperking (en reizigers met veel bagage of een kinderwagen). Ook 
krijgen reizigers actuele reis informatie op haltes. Zo komen er vanaf 2009 dynamische reisinformatie panelen op haltes. 

OV & fiets 
Openbaar vervoer en fiets vormen een natuurlijke combinatie. Daarom krijgen alle knoop punten voldoende en veilige fietsenstallingen 
en vaak ook fietsverhuur. Bij alle HOV-bus- en tramhaltes moeten ook plekken voor de fiets komen. Het natransport met huurfietsen 
moet uitgebreid worden, net als het makkelijk kunnen meenemen van een fiets in de trein of metro. 

P+R 
Ook de auto en het openbaar vervoer kunnen samen een sterke keten vormen.  Mensen willen snel overstappen en veilig parkeren op 
een P+R terrein. Afhankelijk van de soort P+R kunnen voorzieningen de aantrekkingskracht vergroten: diensten, telewerkplekken, 
vergaderplekken, winkel. ‘Bestemmings P+R’ kan ook fungeren als stadspoort voor toeristische informatie en startpunt voor excursies.  
Uniforme marketing voor P+R moet duidelijk maken welk openbaar vervoer, welke extra’s en welk tarief auto mobilisten kunnen 
verwachten. De Stadsregio wil het P+R beleid afstemmen met gemeenten, vervoerders en wegbeheerders. 
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6.7. Betere sociale veiligheid 
De sociale veiligheid van het openbaar vervoer moet in orde zijn. Het openbaar vervoer kan nog zo snel en comfortabel zijn, als 
reizigers zich niet op hun gemak voelen op het perron of in het voertuig dan blijft een deel van hen weg. Ook met het oog op dreigend 
terrorisme blijft waakzaamheid geboden. Camera’s blijven een hulpmiddel; menselijk toezicht werkt het best. 

Dat toezicht kan wel veranderen. Nu ligt het accent vaak op toegangs- en kaart controle. Met de OVchipkaart kan de inzet verschuiven 
naar service op de perrons en in de voertuigen. Zeker op grotere knooppunten is daar behoefte aan. De laat ste jaren zijn op veel 
plaatsen goede resultaten geboekt met innovatieve ‘technische’ en ‘sociale’ middelen, zoals ‘adopteer een halte’, slimme camera’s, 
veiligheidsscouts, winkeltjes op perrons, enzovoort. De eisen aan de inrichting van haltes, stations en voertuigen (overzicht, verlichting) 
blijven hoog. 

Controle en verkoop kunnen flexibeler. Wellicht hoeft niet in elke tram op elk tijd stip een vaste conducteur in te hebben. Voor de 
verkoop van kaartjes in voertuigen – dat nu op drukke trajecten met veel toeristen vaak oponthoud geeft – zijn een voudige automaten 
op drukke haltes een alternatief.  Daarnaast wint betalen via internet of per mobiele telefoon aan belang. Dat is makkelijker voor de 
reiziger en kost minder tijd bij het instappen. Uiteraard moet elk betaalsysteem bestand zijn tegen zwart rijden. Bij de concessies speelt 
de Stadsregio in op technologische ontwikkelingen. 

 
6.8. Duurzaamheid 
De Stadsregio is zich ervan bewust dat mobiliteit ook negatieve effecten kan hebben voor leefbaarheid en milieu. Duurzaamheid is een 
maatschappelijk thema geworden. Minder CO2 uitstoot, lager energiegebruik, betere luchtkwaliteit: ook het openbaar vervoer moet 
daaraan een bijdrage leveren. In een programma voor duurzame ontwikkeling kunnen deze acties staan: 

• lopen en fietsen naar of van haltes bevorderen om dat die vervoerwijzen de minste ruimte kosten en het schoonst zijn 
• in stedelijke gebieden meer ruimte scheppen voor duurzaam openbaar vervoer ten koste van de auto 
• milieuvriendelijk openbaar vervoer stimuleren voor nieuwe markten en nieuwe groepen gebruikers. 
Ook het Rijk en Europa dienen schoon openbaar vervoer (bus, tram, metro en ART) te onder steunen.  De Stadsregio zelf moet het 
goede voorbeeld geven op weg naar een duurzame economie. Zo kan bij de aanbesteding van concessies niet alleen rekening worden 
gehouden met de prijs van het voertuig maar ook met de kosten van de energie en de uitstoot van verontreinigende stoffen tijdens de 
levens duur van het voertuig. Dat vergroot het bewustzijn over het meewegen van externe kosten en zet aan tot een ‘groen’ 
aankoopbeleid. Zo gelden in de concessie Amstelland & Meerlanden al de strengste EU-uitstootnormen voor bussen: Euro-5 en EEV. 
Dat beleid wordt in komende aanbestedingen uitgebouwd. Waterstofbussen met brandstofcellen maken de lucht schoner (maar de 
exploitatie duurder). De Stads regio begint in 2009 een proef van twee jaar met twee lichte waterstofbussen. 
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6.9. Anders betalen voor mobiliteit 
Er is nu een groot verschil tussen de kostenstructuur van auto en openbaar vervoer. Bij de auto zijn de vaste kosten (aanschaf, BPM, 
motorrijtuigenbelasting) relatief hoog en de variabele kosten (brandstof) relatief laag. Voor een middenklasser is de verhouding 75 
procent vast en 25 procent variabel. De kosten van het openbaar vervoer zijn voor reizigers zonder abonnement variabel en hangen 
dus af van het aantal zones of kilometers. Dit verschil in kostenstructuur maakt het voor mensen met een auto aantrek kelijk om de 
auto te pakken in plaats van het openbaar vervoer. Vooral incidenteel gebruik van het openbaar vervoer met meer mensen ervaren zij 
als duur. 

Vanaf 2012 gaan automobilisten per kilometer betalen, waarschijnlijk gedifferentieerd naar plaats, tijd en milieukenmerken van hun 
auto. Door ‘Anders betalen voor mobiliteit’ worden de vaste kosten van autorijden lager en de variabele kosten hoger en ontstaat een 
eerlijker verdeling van de kosten. Dan wordt het financieel minder aantrekkelijk om voor elke verplaatsing automatisch de auto te 
kiezen.  Met het kilometertarief van de OV-chipkaart groeien de kostenstructuur van auto en openbaar vervoer naar elkaar toe en kan 
de keuzereiziger de kosten makkelijker vergelijken. Door de andere beprijzing van het autogebruik verwacht de Stadsregio meer vraag 
naar het openbaar vervoer. Met spitstoeslagen kan dat effect nog groter worden. 

In de aanloop naar ‘Anders betalen voor mobiliteit’ stelt de minister van Verkeer en Waterstaat tot 2012 een bedrag van 100 miljoen 
euro beschikbaar voor mobiliteitspakketten. Deze pakketten bevatten maatregelen rond ander reisgedrag, betere bereikbaarheid en 
technologische ontwikkelingen. De Metro poolregio komt met een uitgewerkt voorstel dat parallel loopt aan de uitwerking van de 
regionale Taskforce Mobiliteitsmanagement. Onderdelen van dit pakket zijn proeven met filemijden, OV-passen voor werknemers en 
prikkels voor fietsen, P+R en telewerken. Overheden en bedrijfsleven gaan hiermee vanaf 2008 aan de slag. Een van de voorstellen is 
betere OV-bereikbaarheid van bedrijventerreinen. 
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7 De Investeringsopgave 
De noodzakelijke projecten kosten samen ruim 13 miljard euro. Een deel is 
gedekt in lopende projecten en gedane toezeggingen, maar er resteert een 
aanzienlijke financieringsopgave. Om de ambities waar te maken moet er ook 
meer geld komen voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Dat alles vraagt 
samenwerking van Rijk, regio, gemeenten en marktpartijen. De ambities in deze 
OV-visie zijn alleen realistisch als alle partijen willen werken aan een beter 
regionaal openbaar vervoer als impuls voor de Metropoolregio. 
 
7.1 Inleiding 
Alle projecten zijn getoetst aan de doelen van deze OV-visie. Dat heeft geleid tot een globale raming van de benodigde investeringen 
van 2010 tot 2030 (zie Actieprogramma in bijlage 1). 

7.2 Omvang investeringspakket 
Deze OV-visie is geen blauwdruk, maar geeft richting aan het beleid en de investeringen in de komende twee decennia. Veel projecten 
kunnen nu nog niet worden ingevuld. Daarom zijn de meeste projecten geformuleerd als studies naar OV-infrastructuur.  Zo mogelijk al 
met een voorkeur voor vervoerwijze en tracé. De kostenramingen geven een indicatie en kennen een grote onzekerheidsmarge. De 
bedragen zijn gebaseerd op eenheidsbedragen, ervaringsgegevens en kengetallen. Ze zijn vooral bedoeld om investeringen te 
koppelen aan ambities. 

De investeringen zijn verdeeld naar gebied en bestaan uit twee soorten: investeringen die al in het Uitvoeringsprogramma 2008 van het 
RVVP staan en nieuwe investeringen. 
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Het leeuwendeel is voor infrastructuur. Ongeveer 160 miljoen euro is voor andere projecten. 
 

Het investeringspakket bedraagt 13 miljard euro van 2008 tot 2030. Hiervan betaalt het Rijk 1,1 miljard euro voor de Noord/Zuidlijn en 
de regio 850 miljoen euro voor verbeteringen aan het metronet. De extra opgave voor het openbaar vervoer in de Metropoolregio 
bedraagt ruim 11,1 miljard euro. Dat is exclusief extra exploitatiekosten en kosten voor beheer en onderhoud.  De grootste 
investeringen hangen samen met de noodzakelijke capaciteitsvergroting op de regionale spoorverbindingen. Zo is op de meeste 
regionale spoorlijnen gedeeltelijke of gehele viersporigheid noodzaak. Alleen zo kunnen de frequenties omhoog en kunnen mensen 
‘reizen zonder spoorboekje’. Daarnaast moet fors worden geïnvesteerd in nieuwe tangentiële HOV-verbindingen. Op bestaande 
verbindingen is de Stadsregio terughoudend met systeemsprongen (bijvoorbeeld van bus naar tram). Die keuze is gebaseerd op 
realisme: beter snel beginnen met investeren in betere HOV-buskwaliteit op meer plekken dan eindeloze discussies en procedures 
rond één megaproject. Alleen bij grote ruimtelijke plannen, zoals op de as Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad, wijken we af van 
die pragmatische lijn. 

7.3 Onderbouwing investeringspakket 
Om tot de projectenlijst en het investeringsbedrag te komen zijn werksessies gehouden. De analyse van knelpunten en groslijst van 
mogelijke projecten van verkeerskundig onderzoeksbureau TransTec vormde de basis. Deze groslijst is aangevuld met projecten uit 
verkenningen en studies en oplossingen die partijen in de consultatie hebben aangedragen. Het pakket mogelijke oplossingsrichtingen 
is gewogen aan de hand van deze criteria: 

• het belang van herkomst-bestemmingsrelaties voor het ruimtelijk-economisch functioneren van de Metropoolregio: de 
bereikbaarheid van gebieden met de hoogste orde heeft de hoogste prioriteit 

• het aantal bestaande én nieuwe reizigers dat baat heeft bij de investering 
• de mate waarin de investering reistijd verkort en comfort verbetert 
• de mate waarin de investering capaciteitstekort oplost, vooral op trajecten waar de wegcapaciteit voor de auto tekortschiet 
• de mate waarin de investering bijdraagt aan doelen leefbaarheid en veiligheid. 
Ook gelden deze praktische overwegingen: 

• de mate waarin de investering aansluit op (andere) ruimtelijke investeringen 
• de mate waarin de investering de exploitatie van het netwerk verbetert 
• de mate waarin de investering de samenhang in het netwerk versterkt. 
Deze stap heeft geleid tot een lijst met ruim 100 projecten, waarvan ongeveer 70 voor infrastructuur.  Op de kaarten is te zien dat het 
pakket evenwichtig over de Metropoolregio is verspreid. Alle gebieden vragen om forse investeringen. TransTec heeft het totale pakket 
getoetst op oplossend vermogen. In bijlage 7 staat het oordeel van het bureau. Volgens de Stadsregio geven de projecten en 
investeringen een realistisch beeld van wat er de komende twee decennia aan het regionaal openbaar vervoer moet verbeteren. 



 53 

7.4 Faseren in plaats van prioriteren 
De ambitie in deze OV-visie is meer dan een optelsom van losse projecten. Want het is de ambitie het openbaar vervoer om te bouwen 
tot een samenhangend regionaal netwerk dat de Metropoolambities van de regio mogelijk maakt. De projecten hangen samen; je kunt 
dus niet ongestraft projecten schrappen.  De Stadsregio vindt dat alle projecten nodig zijn om de doelen te bereiken. We moeten de 
projecten dus niet prioriteren maar faseren. Opgaven van nu worden meteen aangepakt, opgaven van straks worden opgepakt zodra 
de knelpunten zich voordoen of als ruimtelijk-economische ambities infrastructurele ingrepen noodzakelijk maken. 

 
Sinds 2000 zijn maar twee grote OV-projecten opgeleverd: de Zuidtangent en de IJtram. Voor de komende jaren staan 6 of 7 grote 
projecten op het programma.  Die ambitie vergt niet alleen meer geld, maar ook meer organisatie en menskracht. 

7.5 De projectcategorieën 
De projecten kennen vijf categorieën: 

1 infrastructuur (voor vijf gebieden) 
2 ketenmobiliteit en leefbaarheid 
3 samenwerking, organisatie en werkwijze 
4 ruimtelijke ordening. 
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Deze categorieën sluiten aan op het Uitvoeringsprogramma van het RVVP. Als een project in het UVP staat, is er ook capaciteit en 
geld om het project te bestuderen.  De infrastructurele projecten staan in bijlage 1, met een indicatie van de inves tering, de acties die 
nodig zijn in 2009 en 2010 en de ‘actiehouder’. 
 

7.5.1 Infrastructurele projecten 
De infrastructurele projecten vormen financieel én ruimtelijk de hoofdmoot van het pakket projecten. Infrastructuur structureert de 
ruimte en kost tijd (procedures en bouw). Ondanks de horizon van 2030 en de onzekerheden die daaruit voortvloeien moet de ruimte 
voor OV-infrastructuur vroegtijdig worden gereserveerd.  Met het oog daarop bevat deze OV-visie een overzichtskaart van projecten en 
(indicatieve) tracés voor het toekomstig OV-net. Al die projecten hebben een status die overeenkomt met het MIRT 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en transport) van het Rijk: verkenning, planstudie en realisatie. Het 
investeringsprogramma moet flexibel kunnen inspelen op andere of nieuwe omstandigheden.  Daarom is er onderscheid tussen 
knelpunten die zich zo goed als zeker voordoen en knelpunten die zich alleen onder bepaalde omstandigheden voordoen.  De meeste 
projecten vallen in eerste categorie. Er zijn drie projecten met expliciete voorwaarden: 

1 IJmeerverbinding: hangt af van grote ruimtelijke ontwikkeling Almere Pampus.  2 Metro- of ART-verbinding langs de A4 (via CASH-
tracé) of metro Westlijn: hangt af van ontwikkeling Schiphol met tweede terminal en ontwikkeling in het noordwesten van de luchthaven. 

3 Regionaal snelveer Amsterdam Centraal – Zaandam: hangt af van ruimtelijke ontwikkelingen langs Noordelijke IJ-oevers in 
Amsterdam en Zaanstad. 

7.5.2 Ketenmobiliteit en leefbaarheid 
Voor betere ketenmobiliteit zet de Stadsregio in op: 

• meer en grotere P+R terreinen langs HOV-lijnen en bij stations 
• actuele reisinformatie op haltes en stations 
• betere overstappen op knooppunten 
• andere projecten uit het ‘Actieplan Ketenintegratie’. 
Met deze projecten is een investering gemoeid van 123 miljoen euro.  De Stadsregio eist in het kader van leefbaarheid energie-
efficiëntere voertuigen en schonere brandstoffen. De bijbehorende projecten kosten 123 miljoen euro. 

7.5.3 Samenwerking, organisatie en werkwijze 
De stadsregio versterkt het openbaar vervoer door het aanbod beter af te stemmen op de vraag, onder andere door het stimuleren van 
gezamenlijke marketing door de vervoerders. In de samenwerking met gemeenten, OV-autoriteiten en wegbeheerders stelt de 
Stadsregio zich proactief op om het openbaar vervoer te verbeteren. Dat wordt tastbaar in de meer uitvoeringsgerichte werkwijze. In 
veel gevallen betekent deze OV-visie een koerswijziging, aanscherping of aanvulling van het beleid. Na de vaststelling volgen er dan 
ook voorstellen om de organisatie van de Stadsregio aan te passen. Dat gaat verder dan een paar extra formatieplaatsen. 
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7.5.4 Openbaar vervoer & ruimtelijke plannen hand in hand 
De ontwikkeling van het openbaar vervoer en ruimtelijke plannen moeten hand in hand gaan. Zonder gericht locatie- en 
inrichtingsbeleid van gemeenten kan het openbaar vervoer niet de prestaties leveren die het moet gaan leveren. Ruimtelijke plannen 
moeten al vroeg worden getoetst op een goede en tijdige OV-ontsluiting. Later kan zo’n OV-bereikbaarheidstoets verplicht worden bij 
subsidie-aanvragen.  Intensieve functies moeten worden geconcentreerd bij knooppunten van openbaar vervoer. Ook dienen 
gemeenten voldoende ruimte vrij te houden voor OV-infrastructuur. Op bepaalde plekken moet het openbaar vervoer vóór de auto 
gaan, bijvoorbeeld met parkeernormen en/of hogere parkeertarieven. De Stadsregio werkt aan regionaal locatiebeleid: het juiste bedrijf 
op de juiste plek. De Stadsregio gaat daar formeel niet over maar streeft naar afspraken met gemeenten. 

7.6. Dekking investeringsopgave 
De partijen in de Metropoolregio staan voor de enorme opgave de OV-bereikbaarheid naar een hoger plan te tillen. Als Rijk, provincies 
en stadsregio hun verantwoordelijkheid nemen en blijven samenwerken, dan heeft de Stadregio er alle vertrouwen in dat de opgave 
kan worden uitgevoerd. 

7.6.1 Verantwoordelijkheden 
Het Rijk is verantwoordelijk voor investeringen in het spoornet. Bovendien draagt het Rijk bij aan grotere regionale projecten boven de 
225 miljoen euro. De regionale partijen (Stadsregio Amsterdam, provincies Flevoland en Noord-Holland) zijn samen met de gemeenten 
verantwoordelijk voor projecten tot 225 miljoen euro. Duidelijk is dat het leeuwendeel van de investeringen van het Rijk moet komen.  
Zo bedraagt de optelsom van de nieuwe spoorprojecten en de Rijksbijdrage aan nieuwe grotere regionale projecten 8,0 miljard euro. 
De investeringen in OV-SAAL en de Zaancorridor zijn daarvan met 5,2 miljard euro het grootst. De projectkosten voor de regio raamt 
de Stadsregio op 3,0 miljard euro.  Hoe dekken we deze bedragen? 

7.6.2 Dekking 
Rijksprojecten 
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk reserveert al geld voor spoor- en grote regionale 
projecten in deze stadsregio. Het gaat om 270 miljoen euro voor het Herstelplan Spoor fase 2, 170 miljoen euro voor extra sporen op 
de Zuidas en 170 miljoen euro voor RegioNet. Bovendien ligt er een harde toezegging om 1,35 miljard euro uit het voormalige 
Zuiderzeelijnbudget in te zetten voor de SAAL-corridor tot 2020. Voor de lange termijn oplossingen in SAAL (2020-2030) zijn nog geen 
middelen gereserveerd. In totaal is er bijna 2,0 miljard euro toegezegd. Het Rijk dient dus 6,0 miljard euro extra te financieren. 

Regionale projecten 
De regio moet 3,0 miljard euro dekken voor de periode 2010-2030. De afgelopen jaren hebben de decentrale overheden in de 
Metropoolregio Amsterdam samen 80 miljoen euro per jaar in OV-infrastructuur geïnvesteerd: 

• Stadsregio Amsterdam 50 miljoen 
• provincies Flevoland en Noord-Holland 20 miljoen 
• gemeenten 10 miljoen. 
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De Stadsregio gaat ervan uit dat deze bedragen in elk geval beschikbaar blijven.  Daarnaast hebben de Stadsregio en provincie Noord-
Holland besloten om samen voor 125 miljoen euro deel te nemen in de Zuidas. In totaal draagt de regio dus minimaal 1,8 miljard euro 
bij van 2010 tot 2030. Dit bedrag beschouwen we als een harde dekking. Dan resteert nog 1,2 miljard euro om regionaal te financieren.  
Dat betekent een extra investering van 57 miljoen euro per jaar. 
 

 
 
 
 
 

7.7 Exploitatie opgaven 
De eenmalige kosten van de infrastructuur krijgen vaak de meeste aandacht.  Minstens zo belangrijk zijn de gevolgen voor de 
exploitatiekosten van die nieuwe infrastructuur. Want die kosten komen elk jaar terug. Als vuistregel geldt dat de exploitatiekosten 2 tot 
5 procent bedragen van de investering. Bij uitbreiding van bestaande verbindingen zijn dat niet altijd meerkosten. Zo verdienen 
investeringen voor vlottere doorstroming of hogere snelheid zich vaak (voor een deel) terug.  Door de hogere snelheid kan met 
hetzelfde aantal voertuigen de frequentie omhoog. De exploitatiekosten stijgen dan alleen door de hogere snelheid (hoger 
energieverbruik) maar niet door extra materieel en personeel. Als zo’n investering ook meer reizigers en hogere opbrengsten oplevert, 
verbetert het exploitatieresultaat juist. 

Een aanzienlijke reizigersgroei zónder maatregelen voor vlottere doorstroming leidt ook tot een aanzienlijke hogere exploitatiekosten. 
Hoe meer hoogwaardiger (sneller) het openbaar vervoer, des te hoger de kostendekking. De kwaliteitssprong van deze OV-visie trekt 
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meer reizigers zonder dat de exploitatiekosten navenant stijgen. Toch moeten we gezien de omvangrijke investeringen rekening 
houden met een stijging. Dat is nog zonder de financiële effecten van een situatie waarin de Stadsregio de Amsterdamse RegioTrein 
aanstuurt. 

Berekeningen in het onderzoek ‘Exploitatie Effecten Noord/Zuidlijn’ laten behoorlijke verschillen zien tussen het aantal 
dienstregelingsuren bij het ene of andere netwerk. Het loont dus om te onderzoeken of er optimaliseringen te vinden zijn die én het 
product verbeteren én exploitatiekosten verlagen, waardoor er voor hetzelfde geld beter openbaar vervoer rijdt. 

7.8 Financieringsopgave = samenwerkingsopgave 
Het dekkingsvoorstel gaat ervan uit dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen om de enorme bereikbaarheidsopgave waar de 
Metropoolregio Amsterdam voor staat te lijf te gaan. Niet alleen traditionele partijen in het publiek domein moeten hun bijdrage leveren. 
De Stadsregio zoekt ook naar slimme allianties met de private sector. 

Diverse Rijksnota’s over ruimtelijke en infrastructurele opgaven tot 2040 die binnenkort het licht zien 
geven aan dat een concurrerender openbaar vervoer een harde noodzaak is voor een betere bereikbaarheid 
van stedelijke regio’s. Met deze OV-Visie pakt de Metropoolregio Amsterdam die handschoen 
op. De regio presenteert een totaalvisie op het openbaar vervoer met een pakket van projecten dat 
nodig is om de ambities waar te maken. Dat zijn geen mooie vergezichten maar concrete en realistische projecten met financiële 
duidelijkheid. Als regio willen we bekijken hoe we structureel meer geld 

kunnen vinden voor het openbaar vervoer. We zijn bereid om buiten de geijkte paden te treden en overwegen alternatieve financiering. 
De regio wil hierover graag pakketafspraken maken met het Rijk.  Ons voorstel is om naar aanleiding van deze OV-visie een 
bestuurlijke conferentie te orga niseren waarin we de mogelijkheden voor extra financiële ruimte bespreken. Te denken valt aan geld 
dat ‘Anders betalen voor mobiliteit’ oplevert. Maar ook aan het heffen van bereik baarheidstoeslagen op nieuwbouwprojecten, value 
capturing (waarde toevoeging door betere bereikbaarheid) en gemeentelijke of regionale belasting. Bovendien zijn allerlei slimme 
samenwerkingsconstructies met marktpartijen denkbaar.  Op basis van de uitkomsten van deze bestuurlijke conferentie wil de 
Stadsregio voor de Metropoolregio Amsterdam een samenwerkings- en investeringsconvenant tekenen voor het regionale openbaar 
vervoer.  Dat past goed bij de voornemens van het Rijk rond de uitwerking van de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyses (LMCA’s) 
Spoor en Regionaal openbaar vervoer. 

 
7.9 Opgave is breder 
Het is een misverstand dat het allemaal wel goedkomt als het geld is geregeld.  Het regionaal openbaar vervoer speelt in een complex 
krachtenveld van partijen en verantwoordelijkheden. Meer uniformering in de aansturing van het regionaal openbaar vervoer is op z’n 
plaats. Ook hier liggen majeure opgaven die alleen lukken als alle partijen meedenken en meewerken. Concreet betekent dat dat de 
regio zeggenschap moeten krijgen over het regionale spoor. 
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8 HET BEOOGDE RESULTAAT 
Het beoogde resultaat is een aantrekkelijk openbaar vervoer waarmee de reiziger 
op de grootste knooppunten elke 5 of 10 minuten een trein, metro, tram of bus 
kan nemen naar regionale bestemmingen. Reizigers ervaren het net als een 
geheel – met één kaart- en tariefstelsel – waarmee zij zich veilig en comfortabel 
verplaatsen. Het openbaar vervoer moet zó goed functioneren dat het als 
visitekaartje van de Metropoolregio wordt beschouwd. 
 

Het regionaal openbaar vervoer moet toegroeien naar een kwaliteitsniveau dat past bij de bijzondere kwaliteiten van de Metropoolregio 
Amsterdam. Dat houdt in: hoge frequenties tussen de belangrijkste kernen. Frequenties van 6 tot 12 keer per uur in de spits zijn in de 
toekomst geen uitzondering maar regel. Waar rechtstreekse verbindingen ontbreken kunnen reizigers op aantrekkelijke knooppunten 
snel en naadloos overstappen. Voor- en natransport (fiets, auto en ontsluitende bussen) zorgen dat iedereen toegang heeft tot het 
hoogwaardige regionale netwerk.  Hoewel verschillende vervoerders treinen, metro’s, hoogwaardige trams en hoogwaardige bussen 
rijden ervaart de reiziger het openbaar vervoer als één geoliede machine. Met één kaart, één basistarief, uniforme reisinformatie en 
duidelijke serviceloketten.  Openbaar vervoer blijft een collectief systeem. Dat heeft voordelen voor de efficiency. Het kan grote 
stromen reizigers afwikkelen en voorkomt dat de regio dichtslibt met auto’s. Hoewel de vervoerbedrijven meer moeten inspelen op 
wensen van mensen kan het openbaar vervoer nooit voldoen aan elke individuele wens. Meer dan nu kan het openbaar vervoer wel 
combinaties vormen met fiets en auto (combikaartjes, voorzieningen, werkgeverspassen). Voorwaarden voor groei zijn voldoende 
capaciteit, vlottere doorstroming, inspelen op de vraag en actuele reisinformatie. Reizigers weten dan beter waar ze aan toe zijn.  
Naast ‘harde’ kwaliteit zoals korte reistijden, hoge frequenties en wervende tarieven legt ‘zachte’ kwaliteit zoals een prettige uitstraling 
en een veilig gevoel steeds meer gewicht in de schaal. Dat begint met de mens: de houding en het gedrag van het personeel én de 
reizigers. Alleen met ieders inzet krijgt de Metropoolregio Amsterdam openbaar vervoer dat de vergelijking met andere Europese 
metropolen kan doorstaan. 
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BIJLAGEN 
 
 
Bijlage 1. Actieprogramma (Projecten 2010-2030) 
Opname in het Actieprogramma regionaal openbaar vervoer houdt in dat een project bijdraagt aan de doelen van deze OV-visie. De 
oplossingsrichting van een probleem komt door opname in het Actieprogramma op de agenda te staan. Vaak komt er op korte termijn 
een studie. Bij elk project staat wie de initiatiefnemer is. Opname betekent nog niet dat er al geld is gereserveerd voor het project. Wel 
dat de Stadsregio het project bij een gunstige uitkomst van de studie in principe subsidieert. In het overzicht staan uitsluitend grotere 
UVP-projecten. De status van de kleine UVP-projecten wijzigt niet.  Het Actieprogramma regionaal openbaar komt één op één in het 
Uitvoeringsprogramma van het RVVP.* Daarmee krijgt het een dynamisch karakter, want het UVP wordt elk jaar aangepast. Projecten 
vallen af omdat ze klaar of niet zinvol zijn. Ook komen er nieuwe projecten bij en kunnen projecten als gevolg van ontwikkelingen 
verschuiven in de tijd. 

• De categorie indeling van de projecten sluit aan op die van het UVP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

kaart 11 ALLE PROJECTEN VOOR METROPOLITAAN OPENBAAR VERVOER 
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Bijlage 2. OV-Visie 2003 
In de OV-visie 2003 staat dat iedereen in principe openbaar vervoer ‘in de buurt’ krijgt. Er zijn verschillende normen voor de minimum 
voorzieningen van ‘klasse C’. 

Het aantal inwoners bepaalt het type openbaar vervoer: 

• Buurten met meer dan 4.000 inwoners krijgen van 7.00 tot 23.00 uur elk uur een bus en in de ochtend- en avondspits twee keer per 
uur. 

• Onder de 4.000 inwoners rijdt er vraagafhankelijk vervoer met dienstregeling, haltes en een vaste route. 
• Buurten met meer dan 1.000 inwoners krijgen ten minste twintig keer per dag van 7.00 tot 23.00 uur een vorm van openbaar 

vervoer. 
• Buurten met minder dan 1.000 inwoners krijgen in principe geen openbaar vervoer, behalve: 
1 als deze buurten een aaneengesloten kern vormen 2 of als zich in zo’n buurt ten minste veertig reizigers aandienen 3 of als er door 
zo’n buurt al een buslijn loopt 4 of als in het concessiegebied voor maatwerk wordt gekozen.  Daarnaast bevinden haltes zich op 
maximaal 400 meter hemelsbreed van het zwaartepunt van de bebouwing. Hoe groter de dichtheid van bewoners, des te kleiner de 
afstand tussen haltes kan zijn. De halteafstand hangt ook samen met het aanbod van reizigers. Deze zogenoemde collectiviteitseis 
(voldoende reizigers om schaalvoordelen te halen bij het bundelen van vervoerstromen) geldt bij herkomsten (buurten) en 
bestemmingen (locaties als winkelcentra en onderwijsinstellingen). 

 
Bijlage 3. Basisprojecten 
In deze bijlage staan de regionale OV-infrastructuurprojecten waarvan we aannemen dat ze in 2020 klaar zijn. Het gaat om de huidige 
infrastructuur plus de projecten in het RVVP (regio) of MIRT (Rijk) die nu worden uitgewerkt of uitgevoerd. In het overzicht staat alleen 
de regionale hoofdinfrastructuur.  Uiteraard zijn er ook veel kleinere OV-projecten in uitwerking of uitvoering. 

Toevoegingen op het net van 2007: 

A Bus, tram en metro 
• Noord/Zuidlijn (kerntracé) 
• Zuidtangent Zuidtak (Hoofddorp – Nieuw Vennep) 
• IJtram tweede fase (onder voorwaarde dat IJburg fase 2 er komt) 
• Zuidtangent-Oost (IJburg – Bijlmer, voorkeurtracé) 
• busbaan Hoofddorp – Aalsmeer – Uithoorn. 
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B Trein 
Grote spoorprojecten 
• spoorverdubbeling Amsterdam – Utrecht (inclusief Utrechtboog) 
• HSL-Zuid 
• sporen Zuidas 
• station Purmerend Weidevenne. 
RegioNet (170 miljoen euro) 
• seinverdichting Zaanlijn 
• meer capaciteit Hilversum 
• meer capaciteit Schipholtunnel 
• maatregelen Westhavenweg 
• maatregelen Aziëhavenweg 
• maatregelen Beverwijk 
• betere inhaling Wormerveer 
• halte Hemboog (Sloterdijk perron 9-10) 
• verplaatsing station Krommenie-Assendelft 
• station Halfweg-Zwanenburg 
• station Holendrecht 
• station Watergraafsmeer 
• station Almere Poort. 
 
Herstelplan Spoor fase 2 
• extra maatregelen veiligheid Schipholtunnel 
• dynamisch verkeersmanagement Schipholtunnel voor meer capaciteit 
• seinverdichting Amsterdam Centraal – Amsterdam Bijlmer 
• verlenging spoor 2b-7b Amsterdam Centraal 
• aansluiting/vrije kruising Transformatorweg 
• meer capaciteit Flevolijn voor inhaling Almere Poort 
• Amsterdam Muiderpoort – Amsterdam Watergraafsmeer, meer capaciteit 
• Vechtspoorbrug. 
NB: Het pakket herstel plan spoor fase 2 wordt door Prorail momenteel verbeterd, ondermeer door een slimmere aanpak van bouwen, 
plannen en benutten (triple A).  Randvoorwaarden hierbij is naar mening van de Stadsregio dat dit niet mag leiden tot vertraging in de 
uitvoering. 
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OV-SAAL ‘no regret’ (I, II en III) 
• aanpassing dynamisch verkeersmanagement Riekerpolder 
• dubbele vorkaansluiting Riekerpolder 
• 4 sporen Riekerpolder – aansluiting Utrechtboog (met switch Riekerpolder – Amsterdam Zuid) 
• 4 sporen Zuidas bovengronds (tijdelijk) 
• aanpassing opvolgtijd rond station Duivendrecht 
• goederenwachtspoor Diemen 
• 4 sporen Muiderpoort - aansluiting Gaasperdam (omarming emplacement Watergraafsmeer). 
• meer capaciteit (4 sporen) Almere Poort – Almere Oostvaarders 
• verlenging perronsporen Almere Centrum tot 340 meter voor langere treinen 
• betere (snellere) opvolgtijd in Almere Centrum 
• beheersingsmaatregelen Flevolijn 
• meer capaciteit Hilversum Noord – Hilversum voor betere opvolging treinen 
• 4 sporen Flevolijn, meer capaciteit Almere Centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 4. OV-Knooppunten 
Topknopen met internationale verbindingen: 

• Amsterdam Centraal 
• Amsterdam Zuid 
• Schiphol 
Knooppunten categorie A, B en C 
A 
Almere Centrum 
Amsterdam Bijlmer ArenA 
Amsterdam Sloterdijk 
Amsterdam Oost (toekomstig) 
Diemen (nu) of Amsterdam Watergraafsmeer (straks) 
Haarlem 
Hilversum 
Zaandam 
B 
Almere Poort 
Amsterdam Buikslotermeerplein 
Amstelveen Busstation (nu) of Amstelveen OV-knoop (straks) 
Amsterdam Amstel 
Amsterdam Holendrecht AMC 
Amsterdam Leidseplein/Marnixstraat 
Amsterdam Lelylaan 
Amsterdam RAI 
Duivendrecht 
Edam busstation 
Hoofddorp 
Purmerend Tramplein 
Uithoorn busstation 
C 
Aalsmeer Zwarte Weg 
Alphen aan den Rijn 
Amstelveen Westwijk (Sacharovlaan) 

Amsterdam Ceintuurbaan 
Amsterdam Haarlemmermeerstation 
Amsterdam J. van Hasseltweg 
Amsterdam Van der Madeweg 
Amsterdam Muiderpoort 
Amsterdam Nieuw Sloten 
Amsterdam Weesperplein 
Badhoevedorp (toekomstig) 
Breukelen 
Diemen Zuid 
Driehuis 
Haarlem Schalkwijk 
Haarlem Spaarnwoude 
Halfweg-Zwanenburg (nieuw) 
Heemstede-Aerdenhout 
Hillegom 
Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis 
Hoofddorp Stadshart (Burgemeester Stamplein) 
Krommenie-Assendelft 
Kwadijk (toekomstig) 
Loenersloot (nieuw) 
Monnickendam busstation 
Muiderberg (nieuw) 
Nieuw Vennep 
Purmerend 
Purmerend Overwhere 
Purmerend Weidevenne 
Sassenheim (nieuw) 
Schiphol Oost 
Schiphol Rijk (toekomstig) 
Weesp 
Zaandam Kogerveld 
Zaandam Zuidervaart (Sluispolderweg) 
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Bijlage 5. P+R terreinen 
Aalsmeer 
Abcoude 
Alkmaar CS 
Almere Buiten 
Almere Centrum 
Almere Muziekwijk 
Almere Oostvaarders 
Almere Parkwijk 
Almere Poort 
Almere ‘t Oor 
Amstelveen Spinnerij 
Amsterdam ArenA 
Amsterdam Buikslotermeerplein 
Amsterdam Gaasperplas 
Amsterdam Lelylaan 
Amsterdam Olympisch Stadion 
Amsterdam RAI 
Amsterdam Sloterdijk 
Amsterdam Zeeburg 
Amsterdam Zuid WTC 
Beverwijk 
Bloemendaal 
Breukelen 
Bussum Zuid 
Castricum 
Diemen CS 
Diemen Zuid 
Driehuis 
Duivendrecht 
Getsewoud Zuid 
Haarlem CS 
Haarlem Spaarnwoude 
Heemskerk 
Heemstede-Aerdenhout 

Heiloo 
Hillegom 
Hilversum CS 
Hilversum Noord 
Hilversum Sportpark 
Hoofddorp NS 
Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis 
Koog Bloemwijk 
Koog-Zaandijk 
Krommenie-Assendelft 
Lelystad Centrum 
Lelystad Zuid 
Loenersloot 
Muiden 
Naarden-Bussum 
Nieuw Vennep 
Overveen 
Purmerend CS 
Purmerend Kwadijk 
Purmerend Noord 
Purmerend Overwhere 
Purmerend Weidevenne 
Santpoort Noord 
Santpoort Zuid 
Sassenheim 
Schiphol 
Uitgeest 
Voorhout 
Weesp 
Wormerveer 
Zaandam CS 
Zaandam Kogerveld 
Zandvoort aan Zee 
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