GS-Voortgangsrapportage Noordvleugel; januari 2007
Inleiding
De ambitie van de partners in de Noordvleugel is om de regio een positie in de top-5 te laten
innemen op Europese schaal ten aanzien van het vestigingsklimaat. Hiervoor is het nodig om
te beschikken over een concurrerend bedrijfsleven, goede verbindingen (over land, via de
lucht en het water en internet) en een prettig leefklimaat waarin duurzaam wordt omgegaan
met landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en ingespeeld wordt op toekomstige
ontwikkelingen met betrekking tot onder andere klimaat (water) en demografie .
Wij schrijven u deze rapportage om een tweetal redenen. Ten eerste om u te informeren over
de komende 6de Noordvleugelconferentie (16 februari 2007) en ten tweede om u op de hoogte
te stellen van actuele ontwikkelingen. Dit laatste zowel inhoudelijk (besluiten,
ontwikkelingen) alsook procesmatig (planning, werkwijze, samenwerking).
Het programma “Noordvleugel” is van groot belang voor het behalen van diverse
doelstellingen van ons college. Via het programma worden concrete strategieën en
maatregelen in de Noordvleugelregio op het gebied van ruimtelijke- en economische
ontwikkeling, landschap en water, bereikbaarheid en wonen ontwikkeld en wordt de
voortgang en samenhang bewaakt. De leden college van GS zijn op al deze fronten actief.
Bijvoorbeeld als voorzitter van het Platform bereikbaarheid, vice-voorzitter van de
Bestuurlijke Kerngroep en als voorzitter van de stuurgroep metropolitaan landschap.
Een rapportage over de ontwikkelingen in de Noordvleugel kan nooit compleet zijn. Er zijn
vele projecten en processen gaande. In deze rapportage behandelen we de hoofdlijn. In de
komende maanden zult u – onder meer refererend naar deze rapportage – op afzonderlijke
onderdelen geïnformeerd worden en/of om besluiten gevraagd worden.
Dit is de eerste integrale voortgangsrapportage. Wij zullen u uiterlijk in november 2007
wederom op hoofdlijn informeren. Dit mede ter voorbereiding van de 7de conferentie die eind
2007 zal plaatsvinden.
Regelmatig hebben wij u over de ontwikkelingen in het programma Noordvleugel geïnformeerd. De momenten waarop waren vaak gekoppeld aan actuele zaken rond een bepaald
thema of een activiteit. Te denken valt aan de besluiten uit de vijfde Noordvleugelconferentie
(18 november 2005) samen met de ambtelijke groen/blauwe werkconferentie (9 november
2005), de groen/blauwe gebiedsuitwerkingen, het uitvoeringsprogramma “de Groene Uitweg”
(juni 2006) en tevens de evaluatie van het streekplan Noord-Holland Zuid (december 2006) en
op verschillende momenten de ontwikkelingen rond bijvoorbeeld de projecten Schiphol en de
A6-A9.
In deze rapportage informeren wij u over de onderstaande onderwerpen:
a.
Rijks Noordvleugelprogramma
b.
6de en een 7de conferentie Noordvleugel in 2007
c.
het ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040
d.
agenda voor het metropolitane landschap
e.
het project Grote Wateren
f.
het wegproject “SAA” en het OV project “SAAL”
g.
uitvoeringsagenda PLABEKA en planning RIS
h.
Schiphol
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Ad A: Rijksprogramma Noordvleugel
Het Rijksprogramma Noordvleugel heeft als doel om afwegingen op Rijksniveau integraal te
managen. Kortgezegd: als Rijk “praten met 1 mond en geven met 1 hand”. Doel is om
projecten die nodig zijn om de internationale concurrentiepositie te verbeteren te realiseren.
Het programma bestaat uit acht projecten die bijdragen aan de vier ambities die het Rijk
centraal heeft gesteld, namelijk het versterken van de internationale concurrentiepositie; een
betrouwbare bereikbaarheid; het vergroten van de kracht en de dynamiek van de steden en
het versterken van de groen-blauwe en culturele kwaliteit.
Bij deze ambities zijn in de eerste fase van het programma 8 projecten gedefinieerd. Deze zijn
u bekend, maar voor de volledigheid noemen wij ze nogmaals: verstedelijking Almere,
Zuiderzeelijn en IJmeerverbinding, gebiedsuitwerking Haarlemmeermeer/Bollenstreek,
mainport Schiphol en landzijdige bereikbaarheid, ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht,
verkenning/regionale netwerkanalyse Utrecht, planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere en
Nieuw Sleutelproject Zuidas.
Op 25 augustus 2006 heeft de ministerraad ingestemd met de zgn. “noordvleugelbrief” en
deze aan de Kamer gezonden. Als regio hebben wij op 8 september hierop gereageerd. In
oktober heeft de Kamer in een gezamenlijke commissievergadering de Noordvleugelbrief in
eerste termijn behandeld. (de brief kunt u vinden op internet onder:
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/noordvleugelbrief )
Vooropgesteld: de regio is zeer ingenomen met de programma-aanpak en de vele al geboekte
resultaten. Denk hierbij aan de duidelijkheid over de woningbouwopgave en voortgang in de
diverse dossiers. Teleurstelling is geuit over het (nog) niet nemen van besluiten omtrent de
A6-A9 terwijl er in de regio eensluidend is geadviseerd ten aanzien van de stroomlijnvariant.
Hierover later meer. Ten aanzien van groen-blauw constateert de regio een positieve houding
en een aantal positieve resultaten, maar nog onvoldoende bijdrage gezien de ambities en
taakstellingen.
Na het beraad van de Kamer met de meest betrokken ministers (Peijs en Winsemius) waarin
de Kamer behalve over de A6-A9 de Noordvleugelbrief aanvaard heeft, zijn de studies over
de A6-A9 versneld voortgezet en zijn gesprekken gevoerd over een geëiste regionale bijdrage.
Het kabinet is voornemens om de Kamer in januari nog te informeren over de voortgang, met
als intentie om een positief besluit te kunnen voorleggen aan de Tweede Kamer.
Na dit besluit zal het nieuwe kabinet voorstellen presenteren voor een vervolg op de eerste
fase van het programma Noordvleugel. Naar verwachting zal het nieuwe kabinet besluiten tot
een tweede fase. Als provincie – en dat wordt gedragen in de regio – streven we naar een
evenwichtige inzet in zowel het oostelijke als het westelijke deel van de Noordvleugel. Rond
Almere is de samenhang in de ontwikkeling en voortgang van de ecologische schaalsprong
IJmeer/Markermeer tesamen met de verstedelijkingsopgave Almere en de bereikbaarheid
(weg en spoor) evident. Aan de westzijde is de ontwikkeling van Schiphol en de verdere
afspraken over de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek in samenhang met
bereikbaarheid en de water- en groenopgave van belang.
Per gebied is de opgave verschillend. Elke opgave heeft een eigen dynamiek en complexiteit
die via maatwerk moet worden aangepakt. Wel is duidelijk dat we langzamerhand van
strategie naar strategische uitvoering gaan. Naast de publiek-publieke samenwerking zal
steeds meer de publiek-private samenwerking een onderwerp worden om tot een effectieve
uitvoering te komen.
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Ad B: Conferenties 2007
In de laatste conferentie – november 2005 – is aangegeven dat in 2006 er wederom een
Noordvleugelconferentie georganiseerd diende te worden, met als thema blauw-groen.
Onder andere als reactie op de PS-motie 14-10 (2005) bent u over de voortgang geïnformeerd.
In 2006 is aangestuurd op een 6de conferentie eind 2006. Dit bleek niet haalbaar, mede gezien
de val van het kabinet en daarmee de vertraging in de besluitvorming over het
Rijksprogramma. De wens voor het ontwikkelen van een integrale visie en daaraan gekoppeld
een uitvoeringsstrategie groen-blauw (verder genoemd: metropolitaan landschap) en de komst
van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening vormen voor 2007 belangrijke items.
In de Bestuurlijke Kerngroep van 6 december is daarom besloten tot het houden van een
tweetal conferenties in 2007.
De 6de conferentie zal plaatsvinden op 16 februari met als thema’s de uitvoeringsstrategie
PLABEKA en agendasetting/themadefiniëring metropolitaan landschap.
Tijdens de 7de conferentie (eind 2007) staat naast de visie en strategie metropolitaan
landschap de regionale innovatiestrategie en waarschijnlijk het ontwikkelingsbeeld
Noordvleugel op het programma.
Ad C. de GebiedsOntwikkeling Noordvleugel 2040
Op grond van gewijzigde wetgeving (nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening) dienen overheden
hun eigen beleid en instrumentarium vast te leggen in een structuurvisie. Dit zal de provincie
in 2008 ook doen. In de Bestuurlijke Kerngroep Noordvleugel is vastgesteld dat het
verstandig is om voor dit structuurvisie proces een gezamenlijke onderlegger te hebben: het
ontwikkelingsbeeld Noordvleugel. Het jaar 2007 wordt uitgetrokken om in een open proces
tot een gedragen lange termijn ontwikkelingsbeeld voor de Noordvleugel (2040) te komen.
Doel van het project is om in een open proces een gedragen lange termijn ontwikkelingsbeeld
voor de Noordvleugel, volgens het gedachtegoed van de metropolitane strategie en
voortbouwend op de bestaande Noordvleugelafspraken. “Van netwerkstad naar metropool”.
Het plan van aanpak wordt momenteel ontwikkeld en zal na vaststelling in de bestuurlijke
kerngroep ter kennisname worden gezonden aan de Statencommissie ROV.
Er zijn vijf directe aanleidingen voor het opstellen van dit ontwikkelingsbeeld:
• In de eerste plaats de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel; hoe
kunnen de hier gevestigde en zich nog te vestigen economische activiteiten (die soms
onderling concurreren) elkaar versterken, zodat de Noordvleugel als vestigingsplaats
haar concurrentiepositie verbetert.
• Het in samenhang brengen van de reeks van bestaande regionale afspraken, met
zonodig actualisering daarvan en aanvulling daarop met regionale thema’s waarover in
Noordvleugelverband nog geen afspraken zijn gemaakt.
• Het operationaliseren van het concept van de Metropolitane Strategie voor de
Noordvleugel (metropoolvorming, d.w.z. de ontwikkeling van een polycentrische
stedelijke regio -ook wel aangeduid met de term ‘netwerkstad’- naar een volwaardige
Europese metropool).
• Het in verband brengen van deze ontwikkeling met nieuwe grote toekomstthema’s
(klimaat, zeespiegelrijzing, CO2, demografie, leefbaarheid, energie en duurzaamheid)
• Het leveren van een gemeenschappelijke, regionale basis voor de structuurvisies van
de verschillende overheden in het gebied van de Noordvleugel
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Resultaat en product
Gewenst resultaat in 2040: een volgroeide en volwaardige Europese metropool met voldoende
internationale concurrentie- en aantrekkingskracht om zich op topniveau te kunnen
manifesteren.
Gewenst product eind 2007: een Ontwikkelingsbeeld voor de Noordvleugel in 2040 in de
vorm van een ‘kaart met verhaal’, gedocumenteerd in een tentoonstelling en een publicatie.
Metropoolvorming
De Noordvleugel moet concurreren met andere grootstedelijke regio’s in Europa om in de
globale economie welvaart en quality of life te blijven bieden. Want de Noordvleugel
concurreert niet met andere Nederlandse regio’s, maar juist met Europese metropolen die zich
manifesteren op de (toekomstige) groeimarkten die worden aangedreven door kennis,
innovatie en creativiteit. Deze kenniseconomie richt zich primair op menselijk kapitaal.
Behalve dat dit veel investeringen vergt in onderwijs en innovatie, dragen ook ruimtelijke
condities als vestigingsmilieus, leisurevoorzieningen, woonmilieus en omgevingskwaliteit bij
aan de vereiste concurrentiekracht.
Daarbij zijn vragen aan de orde als: Wat voor groei is gewenst en haalbaar in de Noordvleugel
(economische groei, quality of life)? Hoe kan daarbij worden aangesloten op de Lissabonstrategie van kennis, innovatie en duurzaamheid? Waarmee ‘laden’ we het begrip
‘metropool’? Ofwel, hoe kan de regio zich ontwikkelen van een Nederlandse netwerkstad tot
een heuse Europese metropool?
Om die concurrentie succesvol aan te gaan zijn nodig:
specialisatie op datgene wat de regio onderscheidt binnen Europa
niveauverhoging van de top (cultuur, economie, voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit)
Gebiedsontwikkeling
Het project zal starten met het benoemen van relevante langlopende trends en cruciale
thema’s, die vervolgens worden ‘vertaald’ naar regionale opgaven. Algemene trends en
thema’s hebben in de Noordvleugel een specifieke maatschappelijke en ruimtelijke
verschijningsvorm. Wanneer hierop de regionale ambities (metropoolvorming) worden
geprojecteerd worden regionale (ruimtelijke) ontwikkelingopgaven zichtbaar, die in een kaart
kunnen worden verbeeld.
Hierbij komen onder meer aan de orde:
• Uniek internationaal profiel: Scheppen van ruimtelijke condities voor de ontwikkeling
van kansrijke en onderscheidende milieus, sectoren en plekken.
• Schakeren en schakelen: Versterken van ruimtelijke diversiteit op regioschaal èn
zorgen voor meer samenhang binnen de stedelijke regio.
• Toekomstvastheid: Koppelen van ruimtelijke thema’s (verstedelijking, economie,
infrastructuur, groenblauw) aan maatschappelijke lange termijn agenda (klimaat/water,
mobiliteit/congestie, demografie/leefbaarheid, biodiversiteit/landschap,
energie/duurzaamheid).
• Uitdragen: Verbreden en verdiepen van de discussie over regionale ontwikkeling in de
regio zelf.
• Ontdekken: Opsporen van nieuwe perspectiefvolle thema’s en plekken.
Dit leidt uiteindelijk – via analyse en verkenningen – tot een kaart met projecten en ideeën
waaruit gekozen moet worden. En: wie gaat uiteindelijk wat realiseren?
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Het plangebied wordt (in eerste instantie) gevormd door het Noordvleugelgebied. Het
studiegebied is groter want de Noordvleugel heeft duidelijke relaties met Lelystad, regio
Utrecht en de Zuidvleugel (Leiden, maar ook Rotterdam).
Er is sprake van verschillende tijdshorizonten passend bij verschillende ruimtelijke thema’s.
Deze moeten in het proces worden geïdentificeerd en benoemd; welke vraagstukken zijn
wanneer aan snee en vragen welke acties?
Basis vormt in ieder geval het resultaat van het reeds doorlopen Noordvleugeltraject, gericht
op 2020/2030. In het ontwikkelingsbeeld-traject worden ook thema’s benoemd die op langere
termijn oplossingen vragen en qua ruimtelijk-economische ambitie verder reiken. Zowel qua
tijdshorizon als qua ruimtelijk-functionele ambitie overstijgt het Ontwikkelingsbeeld
Noordvleugel 2040 daarmee het Noordvleugel 2020/2030-traject. Het kan voorkomen dat
thema’s en vraagstukken daarbij in hun ruimtelijke oplossing om bijsturing van Noordvleugel
2020/2030-besluiten vragen. Hierop wordt dan uiteraard expliciet ingegaan.
Aansturing en uitvoering
Het project staat onder leiding van een Regiegroep bestaande uit wethouder RO Amsterdam
(Van Poelgeest), gedeputeerde RO Noord-Holland (Hooijmaijers), portefeuillehouder RO
(Van Bezuijen) wethouder RO Almere (Duivesteijn), gedeputeerde RO Flevoland
(Bouwmeester) en de wethouder RO Haarlem (Nieuwenburg).
Van de partners wordt verwacht dat ze zowel de benodigde middelen als inzet leveren en dat
zij zich in principe willen committeren aan de uitkomst: het ontwikkelingsbeeld
Noordvleugel. Voor de provincie wordt dit uit bestaande capaciteiten en budgetten geleverd.
Dat de regiegroep bestaat uit de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening is vanzelfsprekend;
het ontwikkelingsbeeld wordt de basis voor het opstellen van de structuurvisies, de formele
planologische en planologisch-juridische uitwerking van het ontwikkelingsbeeld. Taak is om
vanuit de RO als ‘integratiekader’ er uiteraard ook voor te zorgen dat alle relevante
disciplines, organisaties en invalshoeken aan bod komen in het proces. Er is dus veel aandacht
nodig voor communicatie gedurende het hele project met alle relevante overheden en
organisaties, waaronder ook Utrecht, maar net zo goed ook de Zuidvleugel en betrokken
departementen.
Procesinrichting en werkprogramma
Doel en opgave rechtvaardigen een onorthodoxe aanpak. De werkwijze en de organisatievorm
moeten volgen uit opgave en thematiek. Geen traditionele agenda, maar een aanpak waarbij
samenspraak wordt gezocht met de markt, wetenschap en maatschappelijke organisaties.
Daarbij is hulp van buiten de ambtelijke wereld vereist. Externe experts uit andere landen,
markt en wetenschap zullen om advies worden gevraagd.
Om dit te bereiken gaat een klein, maar stevig projectteam aan de gang (Amsterdam, NoordHolland, Stadsregio, Almere, Flevoland, Haarlem en Haarlemmermeer), dat zich laat bijstaan
door diverse wisselende werkgroepen en dat uiteenlopende werkvormen zal gaan toepassen.
Te denken valt aan werkgroepen als trends, thema’s en scenario’s, survey (data en kaarten),
ruimtelijke modellen, communicatie, benchmarking, en werkvormen waarbij nadrukkelijk de
andere disciplines van alle deelnemende partners en andere betrokken instanties worden
betrokken, dan wel verantwoordelijk zijn voor delen van de uitvoering. Ook inschakeling van
vooraanstaande ontwerpers, planologen en denkers over metropolitane opgaven kan in die
werkvormen plaatsvinden.
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Fasering
Het proces zal lopen volgens de fasering:
• vóór de zomer breed denken = verkennen en analyseren, bepalen leidende trands en
thema’s, bepalen onderscheidende kwaliteiten, kansen en krachten, externe adviezen
en debatten, invliegen van buitenlandse metropool-experts, opstellen scenario’s,
genereren van inspirerende ontwikkelingsmogelijkheden;
• daarna het convergeren tot een ontwikkelingsbeeld met hoofdkeuzen, die op de
slotconferentie kunnen worden vastgelegd.
Extern traject
In het proces is ruim aandacht voor het organiseren van input van buiten (marktpartijen van
Schiphol tot makelaars, maatschappelijke organisaties van groen tot sociaal, experts uit
binnen- en buitenland) via 'thematische tafels', vergelijkbaar met de aanpak van het leisurebeleid door de gemeente Amsterdam.
Om dit onderdeel van het project te leiden wordt een externe intendant/inspirator aangezocht.
Bestuurlijk proces
Voorlopig zijn drie bestuurlijke procesmomenten voorzien:
• De aftrap (januari/februari 2007), de Aftrap wordt een bijeenkomst met een beperkte
groep bestuurders.
• De horizon in beeld (mei/juni 2007) presenteert het hoogtepunt van het denken: de
dream your dreams-kaart, die door buitenlandse keurmeesters tegen het ‘metropolitane
licht’ zal worden gehouden.
• Ontwikkelingsbeeld 2040 (december 2007) is nadrukkelijk ook het scharnierpunt naar
het begin van het formele traject; van governance (Ontwikkelingsbeeld) naar
government (Structuurvisies).
Voor zowel de horizon als het ontwikkelingsbeeld worden de Staten uitgenodigd deel te
nemen en wordt de Staten om besluitvorming gevraagd.

Ad D: De agenda voor het metropolitane landschap
Aanleiding en opdracht
In november 2005 is bij de 5de Noordvleugelconferentie besloten een volgende conferentie te
wijden aan het landschap als onderdeel van het stedelijk netwerk in de Noordvleugel. Het gaat
daarbij niet alleen om de kwaliteit van natuur, water en cultuurhistorie maar juist om de
verbinding tussen het landschap en de stad. In eerdere conferenties is de metropolitane
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strategie onderschreven als leidraad voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van de
regio. Tijdens het middagdeel van de 6e conferentie op 16 februari 2007 staat de positie van
het metropolitane landschap binnen de gehele Noordvleugel op het programma. Deze
conferentie is agendazettend voor een tweede afsluitende conferentie over dit onderwerp in
het najaar van 2007. De op 16 februari genomen besluiten worden in de tussenliggende
periode verder uitgewerkt voor de conferentie eind 2007. Dit loopt parallel aan en levert input
voor het proces van het opstellen van het ontwikkelingsbeeld voor de Noordvleugel.
De titel Metropolitaan Landschap is gekozen om aan te geven dat het gaat om de waarde en
betekenis van het landschap in relatie tot de metropolitane strategie. Het unieke landschap in
de regio levert een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat, het vestigingsklimaat en daarmee
de concurrentiekracht van de Noordvleugel. Dat wordt echter nog onvoldoende erkend.
Bestuurlijk proces
Voor het voorbereiden van de conferentie op 16 februari is een stuurgroep ingesteld onder
voorzitterschap van gedeputeerde Poelmann. De stuurgroep is samengesteld uit bestuurders
van belangrijke Noordvleugelpartijen (wethouder mw. Vos van Amsterdam, gedeputeerde
mw. Bouwmeester van Flevoland, wethouder Luiten namens de Stadsregio Amsterdam en
wethouder Keijzer van Zaanstad). De ambtelijke voorbereiding is in handen van een een
regiegroep waarin Noord-Holland en Flevoland, Amsterdam, Almere en het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Waterland deelnemen.
Inhoud en proces
Thema’s die aan bod komen zijn de economische waarde van het landschap, het betere
benutten van de toeristische potentie, de marketing van de regio, de inrichting van het
landschap, de recreatieve functie in samenhang met wonen en werken en de relatie met de
groeiende belangstelling voor klimaatverandering en duurzaamheid.
De conferentie op 16 februari moet leiden tot consensus over de betekenis van het
Metropolitane landschap en vervolgacties om daar uitvoering aan te geven in relatie tot
bestaande groen-blauwe programma’s en projecten en nieuwe projecten die in
Noordvleugelverband kunnen worden opgepakt. Deze standpunten en besluiten bepalen de
agenda voor de conferentie eind 2007.
Ad E: Aanpak project Grote Wateren
Inhoud
In de Noordvleugelbrief geeft het Kabinet aan een regionale ontwikkelingsopgave te zien
voor IJmeer/Markermeer vanuit nog nader te bepalen taakstellingen voor ecologie,
waterhuishouding, waterkwaliteit en het vervallen van de reservering voor de Markerwaard.
Provincies wordt gevraagd regie te voeren in het maken van een lange termijnvisie voor het
IJmeer/Markermeer in een breed samenwerkingsverband van onder meer het rijk, de
gemeenten Amsterdam en Almere, de provincies Noord-Holland en Flevoland,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Om te kunnen voldoen aan de eisen die de
Natuurbeschermingswet en de Kaderrichtlijn Water stellen, is het noodzakelijk om de
ecologie en het water in IJmeer/Markermeer te verbeteren. Om verstedelijking van Almere en
een verbinding tussen Amsterdam en Almere, zoals onderschreven in de 5e
Noordvleugelconferentie, mogelijk te maken, wordt ingezet op een ecologische schaalsprong
die hand in hand gaat met een verstedelijkingsopgave.
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Stand van zaken
Het project bevindt zich in een definitiefase. Hierin wordt met de diverse betrokken partijen
samen het plan van aanpak opgesteld. De provincies streven naar een plan voor de lange
termijn, dat ook het kader vormt voor gebiedsontwikkeling en leidt tot een programma van
activiteiten: een ‘Werkagenda Markermeer-IJmeer’.
Koppeling aan het Noordvleugelprogramma
Naar verwachting wordt dit project opgenomen in de tweede fase van het Rijksprogramma
Noordvleugel.
Vervolg
Om deze opgave (taakstellingen voor ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit) mogelijk te
maken zullen wij met een voorstel aan PS komen om zich te heroriënteren op het beleid in het
IJmeer en Markermeer. Daartoe worden nu concrete stappen gezet. Met Flevoland en de
andere partners werkt de provincie aan een plan van aanpak, dat naar verwachting voorjaar
2007 ter besluitvorming voorgelegd zal worden, onder andere ook aan PS.
Eind 2007 wordt een eerste, kaderstellend, document verwacht. Conform het besluit in de
Noordvleugelbrief zal de opgave in 2010 moeten zijn afgerond.
Ad F: SAA en SAAL studie
SAA (planstudie weg A6-A9)
Inhoud/proces
Vanaf september 2004 voert Rijkswaterstaat in opdracht van de ministers van V&W en
VROM een Planstudie uit naar de wegverbinding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
In januari 2006 publiceert het rijk de Alternatieven- en Variantennota. Daarin zijn voor de
weginfrastructuur 2 alternatieven op hoofdlijnen onderzocht: het Stroomlijnalternatief en het
Verbindingsalternatief. Alternatieven in de vorm van extra openbaar vervoer zijn niet
meegenomen omdat de Verkenning (2004) had uitgewezen dat de problemen op de weg
aanzienlijk blijven ook na forse investeringen in het openbaar vervoer.
De Alternatieven- en Variantennota is in de eerste helft van 2006 breed besproken en de
resultaten van dat overleg waren aanleiding tot het verzamelen van aanvullende informatie. In
juni 2006 verscheen een supplement dat de antwoorden bevatte op de vragen.
De consultatie, de aanvullende nota en de discussie binnen het kabinet leidden overigens weer
tot een nieuw alternatief, het zgn. Locatiespecifieke Alternatief (alleen A6, A1 en A10-oost
uitbreiden) en de zgn. Amsterdamse stroomlijnvariant (in A’dam Zuidoost aangepaste
stroomlijnvariant).
Op 25 augustus heeft het kabinet een standpunt ingenomen: de 2e fase van de Planstudie zal
zich richten op 3 alternatieven/varianten: de Amsterdamse stroomlijnvariant, een
Verbindingsalternatief als geboorde tunnel en het zgn. Locatiespecifieke alternatief.
De reacties daarop ook vanuit de 2e kamer leidden tot het laten vallen van het
Verbindingsalternatief en tot de afspraak met de regio dat aanvullende informatie wordt
verzameld die vooral betrekking heeft op de financiering. Daarbij is de opdracht om voor de
Amsterdamse Stroomlijn optimalere varianten te ontwikkelen, onderzoeken en vast te stellen
die voldoen aan het criterium ‘minder kosten, maar wel goed ingepast’.
De resultaten moeten eind januari beschikbaar zijn zodat deze minister (mw. Peijs) nog een
besluit kan nemen over de inzet in de 2e fase.
Alle relevante documenten zijn te vinden op www.schiphol-amsterdam-Almere.nl
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Stand van zaken
Op dit moment december 2006/januari 2007 worden de onderzoeken naar de versobering van
de Stroomlijnvariant uitgevoerd. De regio is daar nauw bij betrokken. Bovendien is de vraag
aan de orde of de regio bereid is financieel bij te dragen aan de inpassing van de
Stroomlijnvariant.
Koppeling aan het Noordvleugelprogramma
Het project wordt meegenomen in de tweede fase van het Noordvleugelprogramma
SAAL
Inhoud/proces
Aanleiding tot de studie OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad is de Structuurvisie
Zuiderzeelijn (april 2006). In de Structuurvisie en het beleidsvoornemen van het kabinet is
daarbij vastgesteld dat er bereikbaarheidsproblemen zijn met het openbaar vervoer op de
betreffende corridor die om een oplossing vragen. Problemen overigens die een relatie hebben
met de groei van Schiphol, de ontwikkeling van Amsterdam, de woningbouwopgave en de
gewenste groei van de werkgelegenheid van Almere en de luchthaven Lelystad. De Planstudie
is opgesplitst in een eerste en tweede fase.
Het beoogde resultaat van de eerste fase:
o Onderbouwing van No-Regret maatregelen 2013: maatregelen die sowieso nodig zijn
onafhankelijk van de ontwikkelingen Almere, Zuidas en Schiphol
o Keuze voor een voorkeursvariant 2020
o Selectie van kansrijke oplossingsrichtingen lange termijn (2030)
Over de eerste fase moet in juni 2007 worden besloten.
In de tweede fase zullen de voorkeursvariant en de kansrijke oplossingen voor de langere
termijn nader worden uitgewerkt.
Overigens is de Planstudie gestart zonder budget voor de uit de studie voortvloeiende
investeringen.
Ad G: Uitvoeringsagenda PLABEKA (platform bedrijventerreinen en kantoren)
Na de 4de Noordvleugelconferentie (februari 2005) is het Platform Bedrijven en Kantoren
Noordvleugel (Plabeka) opgericht, met als doel om een betere afstemming te verkrijgen voor
de ontwikkeling en uitgifte van kantoren- en bedrijventerreinen op de schaal van het
Noordvleugelgebied. Plabeka wordt bestuurlijk en ambtelijk getrokken door de gemeente
Haarlemmermeer. Alle Noordvleugelpartijen zijn direct of indirect betrokken bij de Plabeka
activiteiten. Namens ons college is gedeputeerde Schipper vertegenwoordigd in het
Bestuurlijk Overleg Plabeka.
De Plabeka-partijen hebben eind 2005 het Structuurschema Plabeka opgesteld, dat op de 5de
Noordvleugelconferentie (18 november 2005) is vastgesteld. Het Structuurschema is een
analyse van vraag en aanbod van kantoor- en bedrijfsruimte tot 2030, waarbij onder andere is
uitgegaan van de vier bekende CPB scenario’s voor de toekomst van Nederland.
De belangrijkste conclusie van het Structuurschema is de constatering van een grote
discrepantie tussen vraag en aanbod van kantoorruimte. Een maximale vraag tot 2030 van
zo’n 3,5 miljoen m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) in het meest gunstige economische
scenario, tegen een aanbod (plancapaciteit hard en zacht) van bijna 8 miljoen m2 bvo. Voor
bedrijventerreinen wordt min of meer evenwicht geconstateerd tussen vraag en aanbod.
De vraag die in PLABEKA is opgeworpen is: op welke manier kunnen de
Noordvleugelpartijen het evenwicht (met name bij het aanbod kantoorruimte) herstellen
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tussen vraag en aanbod, zodat de negatieve effecten (bijvoorbeeld leegstand) aangepakt
worden, en de positieve effecten (sterke internationale concurrentiepositie) weer in beeld
komen?
Het antwoord van Plabeka is de Uitvoeringsstrategie Plabeka. De Uitvoeringsstrategie legt
regionale afspraken vast betreffende het programma voor de ontwikkeling van kantoor- en
bedrijfsterreinen in de Noordvleugel tot 2030. Ten aanzien van het kantorenprogramma
hebben de Noordvleugelpartijen een forse reductie van kantoorplannen afgesproken in de
Uitvoeringsstrategie. In totaal wordt zo’n 3,5 miljoen m2 kantoorruimte (in planfase) uit de
markt gehaald. Hierbij is goed gekeken naar de regionale verschillen, zoals bijvoorbeeld de
situatie rond Almere, waar een belangrijke opgave ligt om de woon-werkbalans te verbeteren.
De rol van de provincie Noord-Holland is voornamelijk gerelateerd aan de ruimtelijke
ordening. Gemeenten zullen de gemaakte afspraken moeten vastleggen in
bestemmingsplannen. Hierbij is behoefte aan een onafhankelijke partij die deze Noordvleugel
afspraken bewaakt en handhaaft. De enige partij die hiertoe wettelijk bevoegd is, is de
provincie. De provincie heeft de bevoegdheid om bestemmingsplannen goed dan wel af te
keuren. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening zal een andere invulling krijgen, maar geeft de
provincie ook nieuwe mogelijkheden. Ons college zal de Plabeka Uitvoeringsstrategie
afspraken op een passende manier opnemen in de provinciale structuurvisie (2008).
De Uitvoeringsstrategie is het sluitstuk van een Plabeka proces van bijna twee jaar, en toont
aan dat de Noordvleugel-samenwerking ook op het gebied van kantoor- en bedrijventerreinen
in staat is om stevige afspraken te maken waarbij het lokale belang is beoordeeld op basis van
het regionale belang. De Uitvoeringsstrategie zal door de partijen worden vastgesteld in de 6e
Noordvleugelconferentie op 16 februari 2007. Ons college heeft de Uitvoeringsstrategie
inmiddels vastgesteld.
planning RIS (regionale innovatie strategie)
Tot het opstellen van een Regionale Innovatiestrategie is tijdens de 5e
Noordvleugelconferentie besloten: “Standpunt 4: De Noordvleugel verwelkomt de
ontwikkeling van een - op uitvoering gerichte - regionale innovatiestrategie, waarin
samenhang en onderlinge versterking van de verschillende acties binnen de cluster Kennis &
Innovatie centraal staan. Deze strategie zal in samenwerking tussen de verschillende
regionale partners en de Kamers van Koophandel, AIM en het bedrijfsleven de komende zes
maanden worden opgesteld. De innovatiestrategie zal gekoppeld worden aan de ontwikkeling
van passende bedrijvenlocaties door het Plabeka en aan de gezamenlijke promotie en
acquisitie in de Noordvleugel.”
Het genomen besluit komt nu in een veranderde situatie. In juni jl. is het Programma
Noordvleugel Pieken in de Delta vastgesteld, waarin kenniseconomie en innovatie een
belangrijke speerpunt is. Een aantal acties afgesproken tijdens de 4e Noordvleugelconferentie
(zoals breedband en creatieve industrie) zijn nader uitgewerkt en ingediend als
projectvoorstellen bij de Pieken in de Delta regeling. De regionale samenwerking op het
gebied van kenniseconomie en innovatie wordt op uitvoeringsniveau gestroomlijnd via de
Amsterdamse Innovatiemotor, de Utrechtse Taskforce Innovatie en platform RITP Flevoland.
De RIS vat deze ontwikkelingen goed samen en geeft aan dat het een momentopname is.
“Over een jaar dienen zich allicht weer andere acties aan die in gang moeten worden gezet.
De RIS heeft dus ook het karakter van een werkprogramma, dat periodiek moet worden
geëvalueerd en bijgesteld.” Om deze taak uit te voeren stelt het document voor om “een klein
team deskundigen dat kansen en eventuele knelpunten signaleert en met voorstellen voor
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acties en oplossingen komt” in te stellen. Daarmee kan RIS bijdragen aan meer samenhang in
het beleid op het gebied van kenniseconomie en innovatie in de Noordvleugel.
De RIS zal naar alle verwachtingen op de agenda komen van de 7de conferentie, eind 2007.
Ad H: Schiphol
Bij de 4e Noordvleugelconferentie werd onderkend dat de verdere ontwikkeling van
luchthaven Schiphol noodzakelijk is voor versterking van de concurrentiepositie van de
Noordvleugel. Bij de 5e Noordvleugelconferentie werd vervolgens vastgesteld dat Schiphol
als knooppunt van een wereldwijd netwerk van bestemmingen cruciaal is voor de in te zetten
metropolitane strategie en dat de beschikbare milieuruimte daartoe selectief benut zou moeten
worden. Dit werd ook de invalshoek bij de contourennotitie die door Provinciale Staten op 24
april 2006 werd vastgesteld. Deze contourennotitie werd mede opgesteld in het licht van de
besluitvorming in Provinciale Staten op 27 maart 2006 over de reservering voor een eventuele
aanpassing van het banenstelsel en gelet op evaluatie van de luchtvaartwet en het te
verwachten kabinetstandpunt inzake de toekomst van Schiphol. De notitie vormde de basis
voor visievorming voor de middellange termijn respectievelijk voor de zeer lange termijn als
voor de contacten met het Rijk.
De middellange termijn visie “Naar een betere relatie tussen luchthaven en omgeving” werd
in nauwe samenwerking met de partners van de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol,
Amsterdam en Haarlemmermeer, opgesteld. De analyses uit de visie monden uit in een viertal
speerpunten:
• Bij voorrang dient gewerkt te worden aan verbetering van de woon- en leefomgeving. De
overlast, veroorzaakt door de luchtvaart en daarmee samenhangende activiteiten, moet
worden beperkt c.q. zo veel mogelijk teruggedrongen worden en waar nodig voldoende
worden gecompenseerd. Er is op deze punten een forse inhaalslag nodig. Vandaar de inzet
op een leefbaarheidsprogramma, versnelling van de uitvoering van groenprojecten en de
ontwikkeling van gedifferentieerde woonmilieus in het kader van de Noordvleugelacties
en het Rijksprogramma Noordvleugel. Deze acties maken de regio ook vanuit economisch
perspectief aantrekkelijker.
• Er wordt ingezet op het ontwikkelingsperspectief voor Schiphol als duale hub, waarbij de
beschikbare fysieke en milieuruimte selectief worden benut. Het gaat daarbij niet om groei
als zodanig, maar om het waarborgen van voldoende schaal en marktaandeel voor het in
standhouden van het wereldwijde netwerk. De aanduiding “duale” refereert aan een
bepaalde mate van complementariteit tussen de netwerken van de Skyteam leden KLM en
Air France. Daarbij gaat het erom de beschikbare milieuruimte zo goed mogelijk te
benutten voor de publieke rol die de luchthaven als uitvalsbasis en toegangspoort voor ons
land speelt. Mede in overleg met de provincie Flevoland wordt ingezet op selectieve
uitplaatsing naar Lelystad (vakantiecharters), met als bijkomend voordeel een bijdrage aan
een evenwichtiger woonwerkbalans.
• Met stimulering van vernieuwing van de vlootsamenstelling en optimalisering van de
afwikkeling van het vliegverkeer wordt beoogd hinder te minimaliseren en tegelijk de
beschikbare geluidscapaciteit zo goed mogelijk te benutten en te verruimen. Er liggen hier
nog tal van mogelijkheden om deze dubbele doelstelling te realiseren, zoals bij voorbeeld
door verbetering van vliegroutes en -procedures.
• Tenslotte dienen de landzijdige voorwaarden in de ruime zin van het woord gewaarborgd
te worden om de kansen ook te benutten. Ook hier is selectiviteit gewenst. De inzet van de
regio ter versterking van de economische structuur door onder meer een betere benutting
van het economische profiel, verbetering van de samenhang, versterking van de
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kenniseconomie en een stevige inzet op promotie en acquisitie vormen een complement
op deze strategie met betrekking tot de relatie tussen de regio en de luchthaven.
Hieruit zijn vier typen maatregelen gedestilleerd.
1. Verbeteren van de leefbaarheid door beperking van de hinder
2. Investeren in een leefbaarheidsprogramma voor de regio rond Schiphol
3. Een selectief ontwikkelingsbeleid voor de luchthaven
4. Gericht ruimtelijk accommoderen van woon- en bedrijfslocaties en mobiliteit.
De visie werd op 2 juni door de Bestuurlijke Regie Schiphol en op 27 november door
Provinciale Staten vastgesteld en werd benut bij de beïnvloeding van Tweede Kamer.
Mede dankzij die inzet wordt de regio veel nauwer betrokken bij de verdere ontwikkeling van
het Schipholbeleid en is de BRS partner bij de inmiddels voorziene convenanten m.b.t.
hinderbeperkende maatregelen en m.b.t. compensatie en leefbaarheid. Dit krijgt zijn beslag in
het overleg tussen Rijk, LVNL, Schiphol Group, KLM en vertegenwoordigers van CROS en
BRS onder leiding van CdK Alders. Ook de opzet van de MER voor de korte en middellange
termijn voor de benutting van de milieucapaciteit van Schiphol wordt in dit overleg, in nauwe
samenhang met de convenanten, besproken. De maatregelen m.b.t. bedrijfslocaties
respectievelijk infrastructuur krijgen hun beslag in het bijzonder in het kader van
BestuursForum Schiphol en PlaBeKa c.q. het Platform Bereikbaarheid.
Inmiddels is ook een start gemaakt met de verkenning van locatie opties voor de zeer lange
termijn. Een eerste, globale verkenning van een 10-tal alternatieven wordt eind februari
verwacht. Daarin worden de alternatieven onder meer bezien vanuit de volgende
invalshoeken: betekenis voor de knooppuntpositie, voor de metropolitane ontwikkeling en de
bereikbaarheid. In een tweede fase komen onder meer de volgende invalshoeken aan de orde:
geluidshinder, milieu, technische haalbaarheid en kosten. De locaties variëren tussen
doorontwikkeling op de huidige locatie, al dan niet met een aangepast banenstelsel en/of
uitplaatsing naar regionale luchthavens zoals Lelystad tot alternatieve, al dan niet aanvullende
locaties elders op land of in zee. Deze tweede fase wordt nog in 2007 afgerond.
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