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Geachte leden van Staten en gemeenteraden, 

Al sinds het einde van de lobby wegens de Zuiderzeelijn ( juni 2008
Convenant RSP Zuiderzeelijn) ben ik verbaasd hoe slecht u
geïnformeerd bent en betrokken wordt bij de projecten en processen
rond infrastructuur waar het Rijk via het MIRT finaal financieel
verantwoordelijk voor is. Als er een uitstekend voorbeeld te benoemen
valt dan is het de 'Aanpak Ring Zuid' in de provincie Groningen. Dit zijn
projecten waarbij de politici in Staten en gemeenteraden zoveel
mogelijk vooraf hun eigen stempel op wat het Rijk vraagt een
'Bestuurlijke voorkeursvariant'. Die later omgezet wordt in een
zogenaamd 'Tracébesluit'. Omdat de provincie en gemeente Groningen
expliciet zelf hun huiswerk niet op orde hadden over de gewenste
inpassing van de vernieuwde A7/N7 Zuid. Kon het Rijk
(Rijkswaterstaat) elk willekeurig bedrag noemen voor het project
zonder zelf ook maar enige kennis van het gebied te hebben. U hoeft de
regionale media maar te volgen van het Dagblad voor het Noorden of
RTVNoord. Dus hoe gaat u uw colleges houden aan dit artikel met
betrekking tot het MIRT - BO-MIRT / Deltaplan? 

Wettelijke grondslag Art. 169 lid 1 en 2, Gemeentewet: Het college
en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording
schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Zij geven de
raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak
nodig heeft.

Dit artikel heeft betrekking op alle projecten in het MIRT en
voorbereiding BO-MIRT. Ook in de provinciewet is een vergelijkbaar
artikel te vinden. Wat mij al meer dan anderhalf decennium opvalt is
dat de lagere overheden die goed scoren in het BO-MIRT dat de
gemeenteraden en PS per project tot in de politieke haarvaten
betrokken zijn. Zoals Eindhoven doet. In de genoemde gevallen ligt
de collegebrief 'Verantwoording BO-MIRT' op dezelfde dag bij de
leden van de gemeenteraad / PS als het Ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat deze documenten naar de 2e Kamer stuurt. Expliciet niet als
'Ingekomen stuk van Derden' afzender SNN. Aangezien de colleges
direct verantwoording aan de staten en gemeenteraden verschuldigd
zijn wegens de financiële risico's,  niet de ambtelijke uitvoering van het
SNN. Verschillende colleges leggen dit artikel op de verkeerde
staatsrechtelijke wijze uit aan uw raad of Staten. 
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Portefeuille Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 


Agendapunt 10


Datum besluit  B&W 11 oktober 2022


Onderwerp


Kennisnemen van de raadsinformatiebrief over de halaarlijkse rapportage januari-juli 2022
Programma Lightrail 2020-2040


De commissie wordt gevraagd


kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en de halaarlijkse rapportage januari-juli 2022 van het
Programma Lightrail 2020-2040. Met deze stukken wordt de raad geïnformeerd over de voortgang
in het eerste half jaar van 2022 van het onderzoek naar het probleemoplossend vermogen van het
doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metro Ringlijn
voor de bereikbaarheidsopgave aan de westzijde van de stad.


Wettelijke grondslag


Art. 169 lid 1 en 2, Gemeentewet: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad
verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Zij geven de raad alle
inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.


Bestuurlijke achtergrond


In de collegeperiode (2014-2018) is in opdracht van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar
verschillende mogelijkheden voor uitbreiding van het metronetwerk. Het betrof maatschappelijke
kosten en baten analyses, tracéverkenningen en kostenramingen (Metrostudies Amsterdam 2015 en
2016). Het huidig college heeft hier een vervolg aangegeven door in het coalitieakkoord van 2018 op
te nemen onderzoek te doen naar uitbreiding van het metronetwerk.


Begin oktober 2018 heeft de wethouder Verkeer en Vervoer, stedelijk directeur Ruimte en Economie
gevraagd om samen met directeuren van Schiphol, NS, ProRail en KLM na te denken over een
alternatief in het traject Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Dit omdat er te weinig versnelling was
om de urgente problematiek op station Schiphol op te lossen. Daar is een overleg uit voortgekomen
dat heeft geleid tot een aanbod aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
om versneld de hypothese uit te werken. Deze hypothese is: “Dat het doortrekken van de Noord-
Zuidlijn naar Hoofddorp en het sluiten van de kleine metroring over Centraal Station een goede
oplossing is voor de problematiek op station Schiphol en de bereikbaarheid aan de zuidwestkant van
Amsterdam”.


Het college heeft op 4 december 2018 ingestemd met het verzenden van een brief met het aanbod
aan de staatssecretaris. Tijdens dezelfde vergadering heeft het college ingestemd met de opdracht
om een business case op te stellen voor het gesprek tussen G4 en Rijk over verstedelijking. In deze
business case stond de gebiedsontwikkeling aan de westkant van Amsterdam Centraal Station.
Het doortrekken van de twee bovengenoemde metrolijnen zijn in die business case essentiële
infrastructuur investeringen. Door dezelfde problematiek in beide trajecten centraal te stellen geeft
Amsterdam een eenduidige boodschap aan de regio en het Rijk af.


Op 11 december 2018 is de brief met het aanbod aan de staatssecretaris door de president-
directeur van de NS verzonden namens gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam (VRA),
gemeente Haarlemmermeer, Schiphol, KLM en NS. Het Ministerie heeft ProRail een aanwijzing
gegeven waardoor zij niet mochten tekenen. De gemeente is niet verder geïnformeerd over de
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achterliggende reden, dit is een kwestie tussen IenW en ProRail. ProRail is en blijft betrokken bij het
vervolg.


Het Ministerie van IenW heeft niet formeel gereageerd op de brief. In meerdere informele
overleggen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau is afgesproken dat de resultaten van het
onderzoeken van de hypothese ingebracht worden bij besluitvorming in het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid (SBAB), in het
eerste kwartaal van 2020. In al die gesprekken is bevestigd dat het inbrengen in het programma niet
tot vertraging mag leiden. Het doel van dit traject is versnelling. Dat willen we bereiken door inhoud
gedreven de oplossing die door experts als meest kansrijk gezien wordt uit te werken.


Na overleg met de Directeur-Generaal, de directeur Spoor en de programmamanager van het
MIRT-programma SBAB is besloten dat het Ministerie van I&W als agenda lid aanschuift in het
directieoverleg van de zeven partijen.


Het college heeft 19 november 2019 ingestemd met het Programmaplan Lightrail 2020 – 2040. Dit
programma draagt zorg voor het Amsterdamse aandeel in het onderzoeken van de hypothese.


De tussenresultaten van het hypothese-onderzoek zijn besproken in een bestuurlijk overleg van de 7
partijen op 15 oktober, de Programmaraad SBAB op 16 oktober en in het Platform Mobiliteit van de
MRA op 4 november 2019.


Tijdens het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT van 20 november 2019 zijn de tussenresultaten van
het hypothese-onderzoek niet geagendeerd. Wel is besloten tot een “Quick scan westkant
Amsterdam”. Hiermee trekken Rijk en regio samen op om alle informatie van de lopende projecten
(o.a. de ontwikkelstrategie ZWASH, MASH, airportsprinter, woningbouwopgave) te bundelen om
toekomstige besluitvorming te faciliteren.


Daarnaast heeft de minister van IenW ingestemd met het voeren van een gesprek over de
bereikbaarheidsopgaven in SBAB. De minister heeft aangegeven dat ze in het voorjaar 2020 geen
investeringsbesluiten zal nemen.


In het BO MIRT van 25 november 2020 is vastgesteld dat het MIRT-onderzoek Zuidwestkant
Amsterdam Schiphol Hoofddorp als afgerond beschouwd wordt en zijn de conclusies vastgesteld.
Daarmee zijn het doortrekken van de Noord/Zuidlijn tot Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de
metroring (Ringlijn) tussen Amsterdam Centraal Station en Isolatorweg als voorkeursalternatieven
uitgesproken voor het ontlasten van treininfrastructuur, het creëren van een internationaal
vestigingsklimaat op de kerncorridor en het stimuleren van extra woningbouw en werkgelegenheid
aan de westkant van de MRA. De raad is hier per brief op 15 december 2020 geïnformeerd.


In afwachting van een mogelijke startbeslissing - waarbij ook zicht op 75% financiering nodig
is - heeft het programma haar onderzoekmatige activiteiten teruggeschroefd. Het vinden van
financiering behoort niet tot de scope van het programma. Over de lopende gesprekken tussen rijk
en regio over de financiering worden het college en de raad separaat geïnformeerd.


Reden bespreking


Geagendeerd o.v.v. het lid Hendriks (Volt). In de raadsbrief wordt gesproken over onderzoeken naar
de IJmeerverbinding in het kader van de Amsterdam Bay Area (metro naar Almere). De fractie van
Volt wil daar graag over in discussie en heeft ook wat alternatieven daarvoor.


Uitkomsten extern advies
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n.v.t.


Geheimhouding


n.v.t.


Uitgenodigde andere raadscommissies


n.v.t.


Wordt hiermee een toezegging of motie afgedaan?


n.v.t.


Welke stukken treft u aan?


Meegestuurd Registratienr. Naam


AD2022-110818
1. Raadsinformatiebrief Halaarlijkse Rapportage Programma Lightrail
2020-2040, 1 januari-30 juni 2022.pdf (pdf)


AD2022-110817
2. Halaarlijkse rapportage Programma Lightrail 2020-2040, 1 januari-30
juni 2022.pdf (pdf)


AD2022-110819 Commissie MOW (1) Voordracht (pdf)


Ter Inzage


Registratienr. Naam


Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)


Bijzondere Projecten, H. Detmar, programmadirecteur (tel. 06-55707982,
H.Detmar@amsterdam.nl)








 


  
Raadsinformatiebrief  


  


 Aan: De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 


 Datum 11 oktober 2022 
 Portefeuille(s) Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 
 Portefeuillehouder(s): Melanie van der Horst 
 Behandeld door H. Detmar, Bijzondere Projecten (bestuurszaken.bp@amsterdam.nl)  
   
 Onderwerp Halfjaarlijkse rapportage Programma Lightrail 2020-2040 januari-juni 2022 


 Bijlagen 1. Halfjaarlijkse rapportage Programma Lightrail 2020 -2040, 1 januari  t/m 30 
juni 2022 


   
   


Geachte leden van de gemeenteraad,  


 


U wordt verzocht kennis te nemen van de halfjaarrapportage van het Programma Lightrail 2020-


2040 over de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Het programma Lightrail verzorgt 


binnen en namens Amsterdam sinds 2019 de onderzoekmatige voorbereiding voor de uitbreiding 


van het metronetwerk en coördineert de Amsterdamse inbreng in overleggen met derden. 


 


Het programma heeft in 2019/2020 gewerkt aan het  “Toekomstbestending Mobiliteitssysteem 


Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (MASH)”. Medio 2020 is in de programmaraad van SBAB 


(Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, een rijk regio combinatie) vastgesteld dat zowel het 


doortrekken van de Noord/Zuidlijn als het doortrekken van de ringlijn tussen Isolatorweg en 


centraal station een dusdanig toegevoegde waarde leveren dat op inhoudelijke gronden een MIRT 


verkenning gestart zou kunnen worden.  Voor een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 


Transport (MIRT) verkenning is ook zicht op 75% financiering nodig. Aan die financiering is de 


afgelopen jaren gewerkt maar dat maakte geen deel uit van dit inhoudelijke programma. 


 


Het afgelopen half jaar zijn die werkzaamheden verricht die passend zijn bij het bestaande 


mandaat van de Onderzoeksfase MIRT, in afwachting van  een eventuele startbeslissing. Het gaat 


om de volgende zaken: 


 


a) De verdere doorontwikkeling van de Ringlijn is vanuit Zuidwest Amsterdam-Schiphol-


Hoofddorp (ZWASH) opgepakt in nauwe samenwerking met programma Haven-Stad en 


programma Lightrail. Er zijn in deze initiatieffase voorbereidingen getroffen voor de 


Verkenning, zoals activiteiten die gericht zijn op het opstellen van het Startdocument, een 


concrete set van uitgangspunten ten behoeve van het plan van aanpak en het inventariseren 


(concept Nota van Uitgangspunten) en afwegen van reeds bekende oplossingsrichtingen ten 


behoeve van de concept Nota Kansrijke oplossingsrichtingen. Daarnaast wordt er 


vervolgonderzoek uitgevoerd naar de vervoerswaarden voor de Ringlijn om de verschillende 


scenario’s verder te onderbouwen. 
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b) Eind 2021 is afgesproken dat het programma Lightrail actief en structureel expertise ter 


beschikking stelt aan de onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van Amsterdam Bay 


Area naar de IJmeerverbinding (metro naar Almere). Op dit moment worden deze afspraken 


ingevuld door specifiek te kijken naar de aansluiting op het Amsterdamse netwerk op het 


gebied van de lijnvoering, vervoerswaarden en civieltechnische uitdagingen. 


 


c) Op het gebied van omgeving kan gemeld worden dat er de afgelopen periode is gewerkt aan 


een eerste uitwerking van de participatiestrategie voor de verkenningsfase. Een bredere 


maatschappelijke participatie is een essentieel onderdeel van de verkenningsfase en een 


belangrijke pijler onder de spelregels van het MIRT en de toekomstige Omgevingswet. 


Daarnaast heeft er een eerste afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen Haven-Stad en 


ZWASH over participatie en de mogelijkheden om hierbij de samenwerking tussen Haven-


Stad en ZWASH op te pakken voor wat betreft het sluiten van de metroringlijn. In de komende 


periode vindt hier nadere uitwerking van plaats.  


 


d) Tot slot kan gemeld worden dat het programma het afgelopen half jaar op verzoek van 


ZWASH  gestart is met het opstellen van een voorstel voor een projectorganisatie voor de 


verkenning van de Noord/Zuidlijn zodat, mocht daar bij het BO-MIRT van november 2022 een 


positief besluit over worden genomen, daarmee een vliegende start gemaakt kan worden. 


 


De  startbeslissing is zoals gezegd afhankelijk van de financiële dekking. Uw  raad wordt over de 


gesprekken die daar tussen rijk en regio over lopen separaat geïnformeerd.  


 


Mocht het tot uitvoering van de aanleg van de Noord/Zuidlijn komen dan is de Uitloop planning 


raakvlakproject Zuidasdok een belangrijk risico. In het gebied van de verlengde Noord/Zuidlijn 


vindt ook het project Zuidasdok plaats. De onzekerheid van de Noord/Zuidlijn-planning 


gecombineerd met de vertraging van het Zuidasdok verhoogt risico’s op raakvlakken en 


uitvoerbaarheid in een toch al krap werkgebied Noord/Zuidlijn. De samenwerking met Zuidasdok 


wordt geïntensiveerd om tijdig knelpunten te signaleren en te mitigeren. 
 


Financiën: 
De kosten van de Amsterdamse inbreng tot en met 2022, voor de beschreven activiteiten ter 
voorbereiding van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de Ringlijn, passen 
binnen de begroting. 
 
Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  


Met vriendelijke groet, 


Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 


 


 


 


 


 


Melanie van der Horst  


Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 
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1 Inleiding 


Voor u ligt de rapportage over de eerste helft van 2022 voor het Programma Lightrail 2020 - 2040. 


Het programma is ondergebracht bij de directie Bijzondere Projecten (DBP).  Tot aan de 


startbeslissing Verkenningsfase wordt er halfjaarlijks gerapporteerd over het programma Lightrail 


2020-2040.  


1.1 Doel en rapportageperiode 


Het Programma Lightrail 2020-2040 levert de Amsterdamse bijdrage aan het onderzoek naar 2 


metro-uitbreidingen (doortrekken Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn) 


onder de naam Toekomstbestending Mobiliteitssysteem Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp 


(MASH). Daarnaast wordt de betrokkenheid bij de IJmeerlijn (ABA: Amsterdam-Bay-Area) ook 


steeds sterker.  


 


Deze halfjaarlijkse rapportage geeft het gemeentebestuur, de gemeentedirecties en de 


strategische partners inzicht in het gevolgde proces en heeft betrekking op de periode 1 januari 


2022 tot en met 30 juni 2022. 


1.2 Managementsamenvatting 


 


Q3+Q4


2021 


Q1+Q42


2022 


 


 
 
 


 


 
 
 


 


Project 


Voortgang 


Het afgelopen half jaar zijn de werkzaamheden, in afwachting van 


een eventuele startbeslissing, beperkt gebleven tot de volgende 


zaken: 


 De verdere doorontwikkeling van de Ringlijn is vanuit Zuidwest 


Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) opgepakt in nauwe 


samenwerking met programma Haven-Stad en programma 


Lightrail. Er zijn in deze initiatieffase voorbereidingen getroffen 


voor de Verkenning, zoals activiteiten die gericht zijn op het 


opstellen van het Startdocument, een concrete set van 


uitgangspunten ten behoeve van het plan van aanpak en het 


inventariseren (concept Nota van Uitgangspunten) en afwegen 


van reeds bekende oplossingsrichtingen ten behoeve van de 


concept Nota Kansrijke oplossingsrichtingen. Daarnaast wordt 


er vervolgonderzoek uitgevoerd naar de vervoerswaarden voor 


de Ringlijn om de verschillende scenario’s verder te 


onderbouwen. 
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 Eind 2021 is afgesproken dat het programma Lightrail actief en 


structureel expertise ter beschikking stelt aan de onderzoeken 


die worden uitgevoerd in het kader van Amsterdam Bay Area 


naar de IJmeerverbinding (metro naar Almere).  Op dit moment 


worden deze afspraken ingevuld door specifiek te kijken naar 


de aansluiting op het Amsterdamse netwerk op het gebied van 


de lijnvoering, vervoerswaarden en civieltechnische 


uitdagingen. 


 


 Tot slot kan gemeld worden dat het programma op verzoek van 


ZWASH  gestart is met het opstellen van een voorstel voor een 


projectorganisatie voor de verkenning van de Noord/Zuidlijn 


zodat, mocht daar bij het BO-MIRT van november 2022 een 


positief besluit over worden genomen daarmee een vliegende 


start gemaakt kan worden. De startbeslissing is afhankelijk van 


de financiële dekking.  De raad wordt over de gesprekken die 


daar tussen rijk en regio over lopen separaat geïnformeerd.  
 


 
 
 


 


 
 
 


 


Scope/VTW’s Geen opmerkingen. 


 
 
 


 


 
 
 


 


Planning In de vorige rapportage is gemeld dat op verzoek van de het 


Nationaal Groeifonds (NGF) een realistisch tijdschema voor het 


deelproject “doortrekken Noord/Zuidlijn” is gemaakt voor de 


Noord/Zuidlijn alternatieven. De realisatieplanning resulteerde in 


een start exploitatie op zijn vroegst mogelijk per augustus 2034 voor 


variant PA3.1 (tracé tot aan Schiphol). Voor de langere tracés PA3.2 


(Hoofddorp via Schiphol Noordwest) en PA3.3 (Hoofddorp via 


Schiphol Noord) was dit respectievelijk augustus 2036 en november 


2036. In de planning is geen rekening gehouden met het opschuiven 


van de startdatum verkenning (op zijn vroegst november 2022) en 


duur verkenningsfase (van 1,5 naar 2 jaar).  In de volgende fase zal 


de planning probabilistisch worden opgesteld waarbij ook deze 


aspecten zullen worden meegenomen. 


 


 
 
 


 


 
 
 


 


Financiën  


 


 


 


PEW onderzoeksfase 2019-2022: 


De stand van de aangegane verplichtingen en cumulatieve uitgaven 


voor de onderzoeksfase blijven ruimschoots binnen het toegekende 


budget.  


 


 
 
 


 


 
 
 


 


Risico’s 


 


 


 


Mocht het tot uitvoering van de aanleg van de NZL komen dan is de 


uitloop planning raakvlakproject Zuidasdok een belangrijk risico.  


In het gebied van de verlengde Noord/Zuidlijn vindt namelijk ook 


het project Zuidasdok plaats. De onzekerheid van de 


Noord/Zuidlijn-planning gecombineerd met de vertraging van het 


Zuidasdok verhoogt risico’s op raakvlakken en uitvoerbaarheid in 
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een toch al krap werkgebied Noord/Zuidlijn. De samenwerking met 


Zuidasdok wordt geïntensiveerd om tijdig knelpunten te signaleren 


en te mitigeren. 


 


 
 
 


 


 
 
 


 


Kwaliteit en  


Organisatie 


 


 


Eén van de lessen van de Noord/Zuidlijn is het belang van het 


organiseren van tegenspraak. Deze tegenspraak krijgt vooralsnog 


vorm door middel van second opinions (o.a. het 


projectcommissariaat civiele constructies o.l.v. Cees Veerman). 
 


Er wordt binnen het programma actief nagedacht over de te 


vormen projectorganisatie voor de Verkenningsfase, waarvan de 


intentie is uitgesproken om deze projectorganisatie door 


Amsterdam te laten trekken vanuit de Dienst bijzondere projecten. 


 


 
 
 


 


 
 
 


 


Omgeving en 


communicatie 


 


 


Het stakeholdermanagement is ondergebracht bij ZWASH. De rol 


van omgevingsmanager binnen ZWASH is ook in 2022, op verzoek 


van VRA, vanuit programma Lightrail ingevuld. Mede ingegeven 


door deze benoeming draagt het programma Lightrail actief bij aan 


het stakeholdersmanagement.  


 


In aanloop naar de verkenningsfase staat het benaderen en 


intensiveren van contacten met stakeholders buiten de directe 


samenwerkingspartners centraal. Hiermee starten we met het 


opbouwen van duurzame relaties voor de toekomst, bouwen we 


aan draagvlak ten behoeve van aankomende besluitvorming en 


stellen we stakeholders in staat zich voor te bereiden op de 


verkenningsfase. Insteek voor het betrekken van stakeholders in 


deze fase blijft “informeren”.  


 


De afgelopen periode is tevens gewerkt aan een eerste uitwerking 


van de participatiestrategie voor de verkenningsfase. Participatie is 


een essentieel onderdeel van de verkenningsfase en een belangrijke 


pijler onder de spelregels van het MIRT en de toekomstige 


Omgevingswet.  


 


Daarnaast heeft een eerste afstemmingsoverleg plaatsgevonden 


tussen Haven-Stad en ZWASH over participatie en de 


mogelijkheden om hierbij de samenwerking tussen Haven-Stad en 


ZWASH op te pakken voor wat betreft het sluiten van de 


metroringlijn. In de komende periode vindt hier nadere uitwerking 


van plaats.  


 


Communicatie: 


Ook ten aanzien van de rol voor communicatieadviseur is in 2022 


invulling gegeven vanuit het programma Lightrail 2020-2040. In de 


afgelopen periode heeft in de stuurgroep ZWASH meermaals 


afstemming plaatsgevonden over de communicatiestrategie tot 
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aan de start voor de MIRT-verkenning.  


 


Afspraken/Acties/ 


Maatregelen 
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2 Projectvoortgang 


2.1 Projectleiding 


 


Het afgelopen half jaar zijn de werkzaamheden, in afwachting van een eventuele startbeslissing, 


beperkt gebleven tot de volgende zaken: 


 


 De verdere doorontwikkeling van de Ringlijn is vanuit Zuidwest Amsterdam-Schiphol-


Hoofddorp (ZWASH) opgepakt in nauwe samenwerking met programma Havenstad en 


programma Lightrail. Er zijn in deze initiatieffase voorbereidingen getroffen voor de 


Verkenning, zoals activiteiten die gericht zijn op het opstellen van het Startdocument, een 


concrete set van uitgangspunten ten behoeve van het plan van aanpak en het inventariseren 


(concept Nota van Uitgangspunten) en afwegen van reeds bekende oplossingsrichtingen ten 


behoeve van de concept Nota Kansrijke oplossingsrichtingen. Daarnaast wordt er 


vervolgonderzoek gedaan naar de vervoerswaarden voor de Ringlijn om de verschillende 


scenario’s verder te onderbouwen. 


 


 Eind 2021 is afgesproken dat het programma Lightrail actief en structureel expertise ter 


beschikking stelt aan de onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van Amsterdam Bay 


Area naar de IJmeerverbinding (metro naar Almere).  Op dit moment worden deze afspraken 


ingevuld door specifiek te kijken naar de aansluiting op het Amsterdamse netwerk op het 


gebied van de lijnvoering, vervoerswaarden en civieltechnische uitdagingen. 


 


 Tot slot kan gemeld worden dat het programma op verzoek van ZWASH  gestart is met het 


opstellen van een voorstel voor een projectorganisatie voor de verkenning van de 


Noord/Zuidlijn zodat, mocht daar bij het BO-MIRT van november 2022 een positief besluit 


over worden genomen daarmee een vliegende start gemaakt kan worden. De startbeslissing is 


afhankelijk van de financiële dekking. De raad wordt over de gesprekken die daar tussen rijk 


en regio over lopen separaat geïnformeerd.  
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3 Projectbeheersing 


3.1 Scope 


Programma Lightrail 2020-2040 


Het Programma Lightrail 2020 – 2040 richt zich op: 


1. Het realiseren van de Amsterdamse bijdrage aan MASH en ZWASH: advies voor 


voorkeurstracés naar Schiphol-Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn tussen station 


Isolatorweg naar Centraal Station, inclusief hoofdkeuzes t.a.v. systemen en rijdend materieel. 


Van deze voorkeursvariant zal een kostenindicatie opgesteld worden voor de initiële aanleg, 


exploitatie en beheer & onderhoudskosten.  


 


2. In het licht van de prioriteit voor deze 2 mogelijke uitbreidingen van het metronet komen tot, 


en bijhouden van, een lightrail agenda gericht op het bereikbaar en leefbaar houden van 


Amsterdam in de periode 2020 – 2040.  


 


3. Het leveren van een bijdrage aan het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area (ABA) ook wel 


bekend vanuit metro inzake de IJmeerlijn. Structurele inzet vanuit het Programma Lightrail 


vanaf Q1 2022 op gebied van tracé, planning, kosten, vervoerswaarden etc.  


 


4. Het programmateam vormt de verbindende factor tussen de verschillende stakeholders 


binnen de gemeente Amsterdam (en overige stakeholders in samenwerking met de VRA), 


stelt het gemeenschappelijk belang centraal bij de inhoudelijke uitwerking en neemt bij 


eventuele conflicten in belangen, een faciliterende rol in om deze te overbruggen en tot 


besluitvorming te brengen. 


 


Wijzigingen/VTW: 


Geen bijzonderheden te melden op dit punt. 


3.2 Planning 


In de vorige rapportage is gemeld dat op verzoek van de het Nationaal Groeifonds (NGF) een 


realistisch tijdschema voor het deelproject “doortrekken Noord/Zuidlijn” is gemaakt voor de 


Noord/Zuidlijn alternatieven. De realisatieplanning resulteerde in een start exploitatie op zijn 


vroegst mogelijk per augustus 2034 voor variant PA3.1 (tracé tot aan Schiphol). Voor de langere 


tracés PA3.2 (Hoofddorp via Schiphol Noordwest) en PA3.3 (Hoofddorp via Schiphol Noord) was 


dit respectievelijk augustus 2036 en november 2036 (zie tabel 1: planning metroalternatieven). 
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Tabel 1 : PLANNING METROALTERNATIEVEN 


 
 


De planning is opgebouwd met deterministische waarden en houdt dus geen rekening met 


onzekerheden en/of risico’s. In deze planning is bovendien geen rekening gehouden met het 


opschuiven van de startdatum verkenning (op zijn vroegst november 2022) en duur 


verkenningsfase (van 1,5 naar 2 jaar).  In de volgende fase zal de planning probabilistisch worden 


opgesteld waarbij ook bovenstaande aspecten zullen worden meegenomen. 


 


3.3 Financiën 


3.3.1 Budget 


De kosten voor de onderzoeksfase zijn geraamd op circa € 1 miljoen voor 2019, € 2 miljoen voor 


2020, € 1 miljoen voor 2021 en € 1 miljoen voor 2022. Deze kosten bestaan uit kosten voor 


capaciteit van het programmateam en advies en onderzoekskosten (zie kolom referentiebudget 


tabel PEW).  


3.3.2 Financiering 


De financiële dekking voor de onderzoeksfase voor 2019 bestaat uit een deel Algemene middelen 


en een deel SMF-bijdrage. Voor 2020 bestaat de dekking uit gelijke bijdragen uit het Stedelijk 


MobiliteitsFonds (SMF) en het Vereveningsfonds (VEF). De financiële dekking voor 2021 en 2022 


wordt volledig gefinancierd vanuit het SMF-fonds. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze 


dekking via het vaststellen van de gemeentebegroting. 


3.3.3 Prognose en resultaat 


In onderstaand tabel is de prognose einde werk weergegeven voor de onderzoeksfase tot en met 


2022. 


 


 
 


Tracé PA 3.1 (1bS) PA 3.2 (2bH) PA 3.3 (3cH)


Eindpunt Schiphol
Hoofddorp via 


Schiphol Noordwest


Hoofddorp via Schiphol 


Noord


Startdatum 


Exploitatie
11-8-2034 6-8-2036 25-11-2036


PEW
 STAVAZA 30/06/2022    Referentie


budget


Beschikbaar             


budget


Verplicht Betaald Nog te 


verplichten


PEW 1e 


helft 2022


Saldo PEW     


vorige 


rapp.


PEW 


mutaties


Prijspeil 2022 1 2 3 4 5 6=3+5 7=2-6 8 9=6-8


Engineering 2019 t/m 2022 5.000.000 4.769.739 4.494.814 3.466.368 -594.378 3.900.436 869.303 3.135.675 764.761


Totaal 5.000.000 4.769.739 4.494.814 3.466.368 -594.378 3.900.436 869.303 3.135.675 764.761


Programma Lightrail 2020-2040  







Gemeente Amsterdam Versie document 0.4 


Kwartaalrapportage Q1-Q2 2022 
 


Status concept 


Datum 08-09-2022 


Kenmerk    PLR/OVG/01335 
 


 


11 
 


Toelichting op Beschikbaar budget: 


Het beschikbaar budget (€ 4,76 miljoen) tot en met 2022 wijkt af van het begrote budget (€ 5 


miljoen). Dit heeft o.a. als reden dat in 2019 is afgerekend op werkelijk gemaakte kosten en het 


surplus niet is doorgeschoven naar 2020.  


 


Toelichting op Engineeringskosten tot en met 2022: 


De stand van de aangegane verplichtingen en cumulatieve uitgaven blijven ruim binnen het 


toegekende budget.  


3.4 Risico’s 


Mocht het tot uitvoering van de aanleg van de NZL komen dan is de uitloop planning 


raakvlakproject Zuidasdok een belangrijk risico. In het gebied van de verlengde Noord/Zuidlijn 


vindt namelijk ook het project Zuidasdok plaats. De onzekerheid van de Noord/Zuidlijn-planning 


gecombineerd met de vertraging van het Zuidasdok verhoogt risico’s op raakvlakken en 


uitvoerbaarheid in een toch al krap werkgebied Noord/Zuidlijn. De samenwerking met Zuidasdok 


wordt geïntensiveerd om tijdig knelpunten te signaleren en te mitigeren. 


 


 


4 Kwaliteit en organisatie 


4.1 Kwaliteitsmanagement 


 


4.2 Tegenspraak  


Eén van de lessen van de Noord/Zuidlijn is het belang van het organiseren van tegenspraak. Deze 


tegenspraak krijgt vooralsnog vorm door middel van second opinions.  


Dit is in de tweede helft van 2020 ingevuld door het laten opstellen van een SSK-raming, waarmee 


eerder uitgangspunten voor de raming verder getoetst en gehard werden 


Tevens is ten aanzien van het raakvlak met Zuidasdok veelvuldig gebruik gemaakt van het OV 


Overleg, waarin alle stakeholders betrokken zijn en benoemde uitdagingen en oplossingen breed 


besproken zijn.  Daarnaast is tegenspraak binnen de gemeente georganiseerd op o.a. gebied van 


risicomanagement door bijvoorbeeld experts van Zuidasdok. Voor de actualisatie van de 


producten ten behoeve van de Groeifonds is wederom gebruik worden gemaakt van second 


opinions. 
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4.3 Audits 


Geen bijzonderheden te melden. 


4.4 Organisatie en personeel 


Het programmateam bestaat uit een vaste kernteam aangevuld met experts binnen- en buiten de 
MET-organisatie. De gehele programma organisatie kenmerkt zich door een voortrollend 
karakter, wat betekent dat deze meegroeit met de omvang van de opgave. 
 


Er wordt binnen het programma actief nagedacht over de te vormen projectorganisatie voor de 


Verkenningsfase, waarvan de intentie is uitgesproken om deze projectorganisatie door 


Amsterdam te laten trekken vanuit de Dienst bijzondere projecten. 


4.5 Procedure AO&I 


N.V.T. 
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5 Omgeving en Communicatie 


5.1 Omgevingsmanagement 


Het stakeholdermanagement is ondergebracht bij ZWASH. De rol van omgevingsmanager binnen 


ZWASH is ook in 2022, op verzoek van VRA, vanuit programma Lightrail ingevuld. Mede 


ingegeven door deze benoeming draagt het programma Lightrail actief bij aan het 


stakeholdersmanagement.  


 


In aanloop naar de verkenningsfase staat het benaderen en intensiveren van contacten met 


stakeholders buiten de directe samenwerkingspartners centraal. Hiermee starten we met het 


opbouwen van duurzame relaties voor de toekomst, bouwen we aan draagvlak ten behoeve van 


aankomende besluitvorming en stellen we stakeholders in staat zich voor te bereiden op de 


verkenningsfase. Insteek voor het betrekken van stakeholders in deze fase blijft “informeren”.  


Zo hebben de afgelopen periode er onder andere gesprekken plaatsgevonden met X het 


projectteam Oeverlanden en belangenorganisaties binnen Oeverlanden, programmateam Stelling 


van Amsterdam, Schinkelkwartier. Daarnaast worden er actief contacten onderhouden met de 


partners van ZWASH.  


 


De afgelopen periode is tevens gewerkt aan een eerste uitwerking van de participatiestrategie 


voor de verkenningsfase. Een bredere matschappelijke participatie is een essentieel onderdeel van 


de verkenningsfase en een belangrijke pijler onder de spelregels van het MIRT en de toekomstige 


Omgevingswet. De aanpak sluit aan bij de Code Maatschappelijke Participatie bij MIRT-projecten 


en de Omgevingswet. Kernwoorden hierbij zijn: tijdig, transparant en open. De aanpak van de 


participatie is gericht op het informeren en consulteren van bewoners, bedrijven en 


maatschappelijke organisaties. Gedurende de verkenningsfase voorzien we participatie in 


meerdere rondes die aansluit bij de planning en fasering van de verkenning. Verdere uitwerking 


van deze aanpak vindt plaats in een plan van aanpak participatie en communicatie, dat in de 


startfase van de verkenning wordt opgesteld. 


 


Daarnaast heeft er een eerste afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen Haven-Stad en ZWASH 


over participatie en de mogelijkheden om hierbij de samenwerking tussen Haven-Stad en ZWASH 


op te pakken voor wat betreft het sluiten van de metroringlijn. In de komende periode vindt hier 


nadere uitwerking van plaats.  


 


Het stakeholdermanagement van Programma Lightrail 2020 -2040 blijft zicht richten op de 


verschillende directies binnen de gemeente Amsterdam. Het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn 


en het sluiten van de Ringlijn hebben vele raakvlakken met lopende projecten en programma’s. De 


betrokken teamleiders van Verkeer & Openbare Ruimte, Ruimte & Duurzaamheid, Economische 


Zaken, Clusterstaf Ruimte & Economie, Public Affairs, Bijzondere Projecten en het Programma 


Lightrail 2020-2040 stemmen de voortgang van de verschillende mobiliteits- en 


gebiedsontwikkelingen, en de Amsterdamse inzet daarin, met elkaar af.  
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5.2 Communicatie  


Ook ten aanzien van de rol voor communicatieadviseur is in 2022 invulling gegeven vanuit het 


programma Lightrail 2020-2040. In de afgelopen periode heeft in de stuurgroep ZWASH 


meermaals afstemming plaatsgevonden over de communicatiestrategie tot aan de start voor de 


MIRT-verkenning. De communicatiestrategie tot start MIRT-verkenning is: 


 Actief kansen grijpen om doortrekken Noord/Zuid-lijn onder de aandacht te blijven 


brengen (mede in relatie tot dossiers stikstof en woningbouw). Kernwoorden: 


Bereikbaarheid wonen en werken, duurzaamheid, terugdringen korte vluchten, meer 


(inter)nationaal treinverkeer, robuustheid OV systeem corridor. 


 Tot de MIRT-Verkenning verloopt de communicatie voornamelijk vanuit de deelnemende 


organisaties aan ZWASH. De strategie blijft: zoveel mogelijk met één mond naar 


buitenspreken, de externe communicatie onderling afstemmen en elkaar niet verrassen 


 Handhaven neutrale boodschap over de tussenfase: ‘Rijk en regio werken samen met 


partners aan voorbereidingen Startbeslissing MIRT-verkenning (aanpak, financiële dekking, 


kosten & scopebeheersing en risicoverdeling) 


 


De werkgroep communicatie van ZWASH is de afgelopen periode 4x (digitaal) bij elkaar gekomen. 


De werkgroep communicatie ZWASH is gebruikt om de communicatieadviseurs van alle partners 


te informeren over de stand van zaken en voor afstemming ten aanzien van evenementen. Vanuit 


ZWASH wordt een communicatie- en evenementen kalender bijgehouden ten behoeve van tijdige 


afstemming van inhoud. De afgelopen periode is aan verschillende evenementen meegewerkt om 


actief de deelopgaven binnen het programma ZWASH onder de aandacht te brengen, zoals: 


 Dag van de Lightrail 


 ORAM Mobility Talk 


 Uitzendingen van SpoorProTV en NHnieuws 


 Spoor Seminar “Investeringen Spoorinfrastructuur” 


 Dag van het OV 


 


. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tevens wachten ze in die regio's niet af of 'Den Haag' genegen is geld
te geven. Maar maken ze strak vooraf het huiswerk per project. Waarbij
de raden en PS hun kaders, wensen en bedenkingen kunnen geven
gedurende het proces. Dat er 'geen geld is' is een Haagse drogreden.
Voor de missende bruggen over de vaarweg Lemmer - Delfzijl
momenteel binnen de gemeente Groningen geldt hetzelfde. 

Het is raadzaam de documenten gestuurd aan uw collega's van de
gemeenteraad van Amsterdam eens grondig te bestuderen. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
Groningen
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Portefeuille Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 

Agendapunt 10

Datum besluit  B&W 11 oktober 2022

Onderwerp

Kennisnemen van de raadsinformatiebrief over de halaarlijkse rapportage januari-juli 2022
Programma Lightrail 2020-2040

De commissie wordt gevraagd

kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en de halaarlijkse rapportage januari-juli 2022 van het
Programma Lightrail 2020-2040. Met deze stukken wordt de raad geïnformeerd over de voortgang
in het eerste half jaar van 2022 van het onderzoek naar het probleemoplossend vermogen van het
doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metro Ringlijn
voor de bereikbaarheidsopgave aan de westzijde van de stad.

Wettelijke grondslag

Art. 169 lid 1 en 2, Gemeentewet: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad
verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Zij geven de raad alle
inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Bestuurlijke achtergrond

In de collegeperiode (2014-2018) is in opdracht van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar
verschillende mogelijkheden voor uitbreiding van het metronetwerk. Het betrof maatschappelijke
kosten en baten analyses, tracéverkenningen en kostenramingen (Metrostudies Amsterdam 2015 en
2016). Het huidig college heeft hier een vervolg aangegeven door in het coalitieakkoord van 2018 op
te nemen onderzoek te doen naar uitbreiding van het metronetwerk.

Begin oktober 2018 heeft de wethouder Verkeer en Vervoer, stedelijk directeur Ruimte en Economie
gevraagd om samen met directeuren van Schiphol, NS, ProRail en KLM na te denken over een
alternatief in het traject Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Dit omdat er te weinig versnelling was
om de urgente problematiek op station Schiphol op te lossen. Daar is een overleg uit voortgekomen
dat heeft geleid tot een aanbod aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
om versneld de hypothese uit te werken. Deze hypothese is: “Dat het doortrekken van de Noord-
Zuidlijn naar Hoofddorp en het sluiten van de kleine metroring over Centraal Station een goede
oplossing is voor de problematiek op station Schiphol en de bereikbaarheid aan de zuidwestkant van
Amsterdam”.

Het college heeft op 4 december 2018 ingestemd met het verzenden van een brief met het aanbod
aan de staatssecretaris. Tijdens dezelfde vergadering heeft het college ingestemd met de opdracht
om een business case op te stellen voor het gesprek tussen G4 en Rijk over verstedelijking. In deze
business case stond de gebiedsontwikkeling aan de westkant van Amsterdam Centraal Station.
Het doortrekken van de twee bovengenoemde metrolijnen zijn in die business case essentiële
infrastructuur investeringen. Door dezelfde problematiek in beide trajecten centraal te stellen geeft
Amsterdam een eenduidige boodschap aan de regio en het Rijk af.

Op 11 december 2018 is de brief met het aanbod aan de staatssecretaris door de president-
directeur van de NS verzonden namens gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam (VRA),
gemeente Haarlemmermeer, Schiphol, KLM en NS. Het Ministerie heeft ProRail een aanwijzing
gegeven waardoor zij niet mochten tekenen. De gemeente is niet verder geïnformeerd over de
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achterliggende reden, dit is een kwestie tussen IenW en ProRail. ProRail is en blijft betrokken bij het
vervolg.

Het Ministerie van IenW heeft niet formeel gereageerd op de brief. In meerdere informele
overleggen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau is afgesproken dat de resultaten van het
onderzoeken van de hypothese ingebracht worden bij besluitvorming in het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid (SBAB), in het
eerste kwartaal van 2020. In al die gesprekken is bevestigd dat het inbrengen in het programma niet
tot vertraging mag leiden. Het doel van dit traject is versnelling. Dat willen we bereiken door inhoud
gedreven de oplossing die door experts als meest kansrijk gezien wordt uit te werken.

Na overleg met de Directeur-Generaal, de directeur Spoor en de programmamanager van het
MIRT-programma SBAB is besloten dat het Ministerie van I&W als agenda lid aanschuift in het
directieoverleg van de zeven partijen.

Het college heeft 19 november 2019 ingestemd met het Programmaplan Lightrail 2020 – 2040. Dit
programma draagt zorg voor het Amsterdamse aandeel in het onderzoeken van de hypothese.

De tussenresultaten van het hypothese-onderzoek zijn besproken in een bestuurlijk overleg van de 7
partijen op 15 oktober, de Programmaraad SBAB op 16 oktober en in het Platform Mobiliteit van de
MRA op 4 november 2019.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT van 20 november 2019 zijn de tussenresultaten van
het hypothese-onderzoek niet geagendeerd. Wel is besloten tot een “Quick scan westkant
Amsterdam”. Hiermee trekken Rijk en regio samen op om alle informatie van de lopende projecten
(o.a. de ontwikkelstrategie ZWASH, MASH, airportsprinter, woningbouwopgave) te bundelen om
toekomstige besluitvorming te faciliteren.

Daarnaast heeft de minister van IenW ingestemd met het voeren van een gesprek over de
bereikbaarheidsopgaven in SBAB. De minister heeft aangegeven dat ze in het voorjaar 2020 geen
investeringsbesluiten zal nemen.

In het BO MIRT van 25 november 2020 is vastgesteld dat het MIRT-onderzoek Zuidwestkant
Amsterdam Schiphol Hoofddorp als afgerond beschouwd wordt en zijn de conclusies vastgesteld.
Daarmee zijn het doortrekken van de Noord/Zuidlijn tot Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de
metroring (Ringlijn) tussen Amsterdam Centraal Station en Isolatorweg als voorkeursalternatieven
uitgesproken voor het ontlasten van treininfrastructuur, het creëren van een internationaal
vestigingsklimaat op de kerncorridor en het stimuleren van extra woningbouw en werkgelegenheid
aan de westkant van de MRA. De raad is hier per brief op 15 december 2020 geïnformeerd.

In afwachting van een mogelijke startbeslissing - waarbij ook zicht op 75% financiering nodig
is - heeft het programma haar onderzoekmatige activiteiten teruggeschroefd. Het vinden van
financiering behoort niet tot de scope van het programma. Over de lopende gesprekken tussen rijk
en regio over de financiering worden het college en de raad separaat geïnformeerd.

Reden bespreking

Geagendeerd o.v.v. het lid Hendriks (Volt). In de raadsbrief wordt gesproken over onderzoeken naar
de IJmeerverbinding in het kader van de Amsterdam Bay Area (metro naar Almere). De fractie van
Volt wil daar graag over in discussie en heeft ook wat alternatieven daarvoor.

Uitkomsten extern advies
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Raadsinformatiebrief  

  

 Aan: De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 

 Datum 11 oktober 2022 
 Portefeuille(s) Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 
 Portefeuillehouder(s): Melanie van der Horst 
 Behandeld door H. Detmar, Bijzondere Projecten (bestuurszaken.bp@amsterdam.nl)  
   
 Onderwerp Halfjaarlijkse rapportage Programma Lightrail 2020-2040 januari-juni 2022 

 Bijlagen 1. Halfjaarlijkse rapportage Programma Lightrail 2020 -2040, 1 januari  t/m 30 
juni 2022 

   
   

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

U wordt verzocht kennis te nemen van de halfjaarrapportage van het Programma Lightrail 2020-

2040 over de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Het programma Lightrail verzorgt 

binnen en namens Amsterdam sinds 2019 de onderzoekmatige voorbereiding voor de uitbreiding 

van het metronetwerk en coördineert de Amsterdamse inbreng in overleggen met derden. 

 

Het programma heeft in 2019/2020 gewerkt aan het  “Toekomstbestending Mobiliteitssysteem 

Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (MASH)”. Medio 2020 is in de programmaraad van SBAB 

(Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, een rijk regio combinatie) vastgesteld dat zowel het 

doortrekken van de Noord/Zuidlijn als het doortrekken van de ringlijn tussen Isolatorweg en 

centraal station een dusdanig toegevoegde waarde leveren dat op inhoudelijke gronden een MIRT 

verkenning gestart zou kunnen worden.  Voor een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport (MIRT) verkenning is ook zicht op 75% financiering nodig. Aan die financiering is de 

afgelopen jaren gewerkt maar dat maakte geen deel uit van dit inhoudelijke programma. 

 

Het afgelopen half jaar zijn die werkzaamheden verricht die passend zijn bij het bestaande 

mandaat van de Onderzoeksfase MIRT, in afwachting van  een eventuele startbeslissing. Het gaat 

om de volgende zaken: 

 

a) De verdere doorontwikkeling van de Ringlijn is vanuit Zuidwest Amsterdam-Schiphol-

Hoofddorp (ZWASH) opgepakt in nauwe samenwerking met programma Haven-Stad en 

programma Lightrail. Er zijn in deze initiatieffase voorbereidingen getroffen voor de 

Verkenning, zoals activiteiten die gericht zijn op het opstellen van het Startdocument, een 

concrete set van uitgangspunten ten behoeve van het plan van aanpak en het inventariseren 

(concept Nota van Uitgangspunten) en afwegen van reeds bekende oplossingsrichtingen ten 

behoeve van de concept Nota Kansrijke oplossingsrichtingen. Daarnaast wordt er 

vervolgonderzoek uitgevoerd naar de vervoerswaarden voor de Ringlijn om de verschillende 

scenario’s verder te onderbouwen. 

 

mailto:bestuurszaken.bp@amsterdam.nl
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b) Eind 2021 is afgesproken dat het programma Lightrail actief en structureel expertise ter 

beschikking stelt aan de onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van Amsterdam Bay 

Area naar de IJmeerverbinding (metro naar Almere). Op dit moment worden deze afspraken 

ingevuld door specifiek te kijken naar de aansluiting op het Amsterdamse netwerk op het 

gebied van de lijnvoering, vervoerswaarden en civieltechnische uitdagingen. 

 

c) Op het gebied van omgeving kan gemeld worden dat er de afgelopen periode is gewerkt aan 

een eerste uitwerking van de participatiestrategie voor de verkenningsfase. Een bredere 

maatschappelijke participatie is een essentieel onderdeel van de verkenningsfase en een 

belangrijke pijler onder de spelregels van het MIRT en de toekomstige Omgevingswet. 

Daarnaast heeft er een eerste afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen Haven-Stad en 

ZWASH over participatie en de mogelijkheden om hierbij de samenwerking tussen Haven-

Stad en ZWASH op te pakken voor wat betreft het sluiten van de metroringlijn. In de komende 

periode vindt hier nadere uitwerking van plaats.  

 

d) Tot slot kan gemeld worden dat het programma het afgelopen half jaar op verzoek van 

ZWASH  gestart is met het opstellen van een voorstel voor een projectorganisatie voor de 

verkenning van de Noord/Zuidlijn zodat, mocht daar bij het BO-MIRT van november 2022 een 

positief besluit over worden genomen, daarmee een vliegende start gemaakt kan worden. 

 

De  startbeslissing is zoals gezegd afhankelijk van de financiële dekking. Uw  raad wordt over de 

gesprekken die daar tussen rijk en regio over lopen separaat geïnformeerd.  

 

Mocht het tot uitvoering van de aanleg van de Noord/Zuidlijn komen dan is de Uitloop planning 

raakvlakproject Zuidasdok een belangrijk risico. In het gebied van de verlengde Noord/Zuidlijn 

vindt ook het project Zuidasdok plaats. De onzekerheid van de Noord/Zuidlijn-planning 

gecombineerd met de vertraging van het Zuidasdok verhoogt risico’s op raakvlakken en 

uitvoerbaarheid in een toch al krap werkgebied Noord/Zuidlijn. De samenwerking met Zuidasdok 

wordt geïntensiveerd om tijdig knelpunten te signaleren en te mitigeren. 
 

Financiën: 
De kosten van de Amsterdamse inbreng tot en met 2022, voor de beschreven activiteiten ter 
voorbereiding van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de Ringlijn, passen 
binnen de begroting. 
 
Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 

 

 

 

 

 

Melanie van der Horst  

Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 
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1 Inleiding 

Voor u ligt de rapportage over de eerste helft van 2022 voor het Programma Lightrail 2020 - 2040. 

Het programma is ondergebracht bij de directie Bijzondere Projecten (DBP).  Tot aan de 

startbeslissing Verkenningsfase wordt er halfjaarlijks gerapporteerd over het programma Lightrail 

2020-2040.  

1.1 Doel en rapportageperiode 

Het Programma Lightrail 2020-2040 levert de Amsterdamse bijdrage aan het onderzoek naar 2 

metro-uitbreidingen (doortrekken Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn) 

onder de naam Toekomstbestending Mobiliteitssysteem Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp 

(MASH). Daarnaast wordt de betrokkenheid bij de IJmeerlijn (ABA: Amsterdam-Bay-Area) ook 

steeds sterker.  

 

Deze halfjaarlijkse rapportage geeft het gemeentebestuur, de gemeentedirecties en de 

strategische partners inzicht in het gevolgde proces en heeft betrekking op de periode 1 januari 

2022 tot en met 30 juni 2022. 

1.2 Managementsamenvatting 

 

Q3+Q4

2021 

Q1+Q42

2022 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Project 

Voortgang 

Het afgelopen half jaar zijn de werkzaamheden, in afwachting van 

een eventuele startbeslissing, beperkt gebleven tot de volgende 

zaken: 

 De verdere doorontwikkeling van de Ringlijn is vanuit Zuidwest 

Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) opgepakt in nauwe 

samenwerking met programma Haven-Stad en programma 

Lightrail. Er zijn in deze initiatieffase voorbereidingen getroffen 

voor de Verkenning, zoals activiteiten die gericht zijn op het 

opstellen van het Startdocument, een concrete set van 

uitgangspunten ten behoeve van het plan van aanpak en het 

inventariseren (concept Nota van Uitgangspunten) en afwegen 

van reeds bekende oplossingsrichtingen ten behoeve van de 

concept Nota Kansrijke oplossingsrichtingen. Daarnaast wordt 

er vervolgonderzoek uitgevoerd naar de vervoerswaarden voor 

de Ringlijn om de verschillende scenario’s verder te 

onderbouwen. 
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 Eind 2021 is afgesproken dat het programma Lightrail actief en 

structureel expertise ter beschikking stelt aan de onderzoeken 

die worden uitgevoerd in het kader van Amsterdam Bay Area 

naar de IJmeerverbinding (metro naar Almere).  Op dit moment 

worden deze afspraken ingevuld door specifiek te kijken naar 

de aansluiting op het Amsterdamse netwerk op het gebied van 

de lijnvoering, vervoerswaarden en civieltechnische 

uitdagingen. 

 

 Tot slot kan gemeld worden dat het programma op verzoek van 

ZWASH  gestart is met het opstellen van een voorstel voor een 

projectorganisatie voor de verkenning van de Noord/Zuidlijn 

zodat, mocht daar bij het BO-MIRT van november 2022 een 

positief besluit over worden genomen daarmee een vliegende 

start gemaakt kan worden. De startbeslissing is afhankelijk van 

de financiële dekking.  De raad wordt over de gesprekken die 

daar tussen rijk en regio over lopen separaat geïnformeerd.  
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Scope/VTW’s Geen opmerkingen. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Planning In de vorige rapportage is gemeld dat op verzoek van de het 

Nationaal Groeifonds (NGF) een realistisch tijdschema voor het 

deelproject “doortrekken Noord/Zuidlijn” is gemaakt voor de 

Noord/Zuidlijn alternatieven. De realisatieplanning resulteerde in 

een start exploitatie op zijn vroegst mogelijk per augustus 2034 voor 

variant PA3.1 (tracé tot aan Schiphol). Voor de langere tracés PA3.2 

(Hoofddorp via Schiphol Noordwest) en PA3.3 (Hoofddorp via 

Schiphol Noord) was dit respectievelijk augustus 2036 en november 

2036. In de planning is geen rekening gehouden met het opschuiven 

van de startdatum verkenning (op zijn vroegst november 2022) en 

duur verkenningsfase (van 1,5 naar 2 jaar).  In de volgende fase zal 

de planning probabilistisch worden opgesteld waarbij ook deze 

aspecten zullen worden meegenomen. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Financiën  

 

 

 

PEW onderzoeksfase 2019-2022: 

De stand van de aangegane verplichtingen en cumulatieve uitgaven 

voor de onderzoeksfase blijven ruimschoots binnen het toegekende 

budget.  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Risico’s 

 

 

 

Mocht het tot uitvoering van de aanleg van de NZL komen dan is de 

uitloop planning raakvlakproject Zuidasdok een belangrijk risico.  

In het gebied van de verlengde Noord/Zuidlijn vindt namelijk ook 

het project Zuidasdok plaats. De onzekerheid van de 

Noord/Zuidlijn-planning gecombineerd met de vertraging van het 

Zuidasdok verhoogt risico’s op raakvlakken en uitvoerbaarheid in 
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een toch al krap werkgebied Noord/Zuidlijn. De samenwerking met 

Zuidasdok wordt geïntensiveerd om tijdig knelpunten te signaleren 

en te mitigeren. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Kwaliteit en  

Organisatie 

 

 

Eén van de lessen van de Noord/Zuidlijn is het belang van het 

organiseren van tegenspraak. Deze tegenspraak krijgt vooralsnog 

vorm door middel van second opinions (o.a. het 

projectcommissariaat civiele constructies o.l.v. Cees Veerman). 
 

Er wordt binnen het programma actief nagedacht over de te 

vormen projectorganisatie voor de Verkenningsfase, waarvan de 

intentie is uitgesproken om deze projectorganisatie door 

Amsterdam te laten trekken vanuit de Dienst bijzondere projecten. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Omgeving en 

communicatie 

 

 

Het stakeholdermanagement is ondergebracht bij ZWASH. De rol 

van omgevingsmanager binnen ZWASH is ook in 2022, op verzoek 

van VRA, vanuit programma Lightrail ingevuld. Mede ingegeven 

door deze benoeming draagt het programma Lightrail actief bij aan 

het stakeholdersmanagement.  

 

In aanloop naar de verkenningsfase staat het benaderen en 

intensiveren van contacten met stakeholders buiten de directe 

samenwerkingspartners centraal. Hiermee starten we met het 

opbouwen van duurzame relaties voor de toekomst, bouwen we 

aan draagvlak ten behoeve van aankomende besluitvorming en 

stellen we stakeholders in staat zich voor te bereiden op de 

verkenningsfase. Insteek voor het betrekken van stakeholders in 

deze fase blijft “informeren”.  

 

De afgelopen periode is tevens gewerkt aan een eerste uitwerking 

van de participatiestrategie voor de verkenningsfase. Participatie is 

een essentieel onderdeel van de verkenningsfase en een belangrijke 

pijler onder de spelregels van het MIRT en de toekomstige 

Omgevingswet.  

 

Daarnaast heeft een eerste afstemmingsoverleg plaatsgevonden 

tussen Haven-Stad en ZWASH over participatie en de 

mogelijkheden om hierbij de samenwerking tussen Haven-Stad en 

ZWASH op te pakken voor wat betreft het sluiten van de 

metroringlijn. In de komende periode vindt hier nadere uitwerking 

van plaats.  

 

Communicatie: 

Ook ten aanzien van de rol voor communicatieadviseur is in 2022 

invulling gegeven vanuit het programma Lightrail 2020-2040. In de 

afgelopen periode heeft in de stuurgroep ZWASH meermaals 

afstemming plaatsgevonden over de communicatiestrategie tot 
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aan de start voor de MIRT-verkenning.  

 

Afspraken/Acties/ 

Maatregelen 
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2 Projectvoortgang 

2.1 Projectleiding 

 

Het afgelopen half jaar zijn de werkzaamheden, in afwachting van een eventuele startbeslissing, 

beperkt gebleven tot de volgende zaken: 

 

 De verdere doorontwikkeling van de Ringlijn is vanuit Zuidwest Amsterdam-Schiphol-

Hoofddorp (ZWASH) opgepakt in nauwe samenwerking met programma Havenstad en 

programma Lightrail. Er zijn in deze initiatieffase voorbereidingen getroffen voor de 

Verkenning, zoals activiteiten die gericht zijn op het opstellen van het Startdocument, een 

concrete set van uitgangspunten ten behoeve van het plan van aanpak en het inventariseren 

(concept Nota van Uitgangspunten) en afwegen van reeds bekende oplossingsrichtingen ten 

behoeve van de concept Nota Kansrijke oplossingsrichtingen. Daarnaast wordt er 

vervolgonderzoek gedaan naar de vervoerswaarden voor de Ringlijn om de verschillende 

scenario’s verder te onderbouwen. 

 

 Eind 2021 is afgesproken dat het programma Lightrail actief en structureel expertise ter 

beschikking stelt aan de onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van Amsterdam Bay 

Area naar de IJmeerverbinding (metro naar Almere).  Op dit moment worden deze afspraken 

ingevuld door specifiek te kijken naar de aansluiting op het Amsterdamse netwerk op het 

gebied van de lijnvoering, vervoerswaarden en civieltechnische uitdagingen. 

 

 Tot slot kan gemeld worden dat het programma op verzoek van ZWASH  gestart is met het 

opstellen van een voorstel voor een projectorganisatie voor de verkenning van de 

Noord/Zuidlijn zodat, mocht daar bij het BO-MIRT van november 2022 een positief besluit 

over worden genomen daarmee een vliegende start gemaakt kan worden. De startbeslissing is 

afhankelijk van de financiële dekking. De raad wordt over de gesprekken die daar tussen rijk 

en regio over lopen separaat geïnformeerd.  
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3 Projectbeheersing 

3.1 Scope 

Programma Lightrail 2020-2040 

Het Programma Lightrail 2020 – 2040 richt zich op: 

1. Het realiseren van de Amsterdamse bijdrage aan MASH en ZWASH: advies voor 

voorkeurstracés naar Schiphol-Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn tussen station 

Isolatorweg naar Centraal Station, inclusief hoofdkeuzes t.a.v. systemen en rijdend materieel. 

Van deze voorkeursvariant zal een kostenindicatie opgesteld worden voor de initiële aanleg, 

exploitatie en beheer & onderhoudskosten.  

 

2. In het licht van de prioriteit voor deze 2 mogelijke uitbreidingen van het metronet komen tot, 

en bijhouden van, een lightrail agenda gericht op het bereikbaar en leefbaar houden van 

Amsterdam in de periode 2020 – 2040.  

 

3. Het leveren van een bijdrage aan het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area (ABA) ook wel 

bekend vanuit metro inzake de IJmeerlijn. Structurele inzet vanuit het Programma Lightrail 

vanaf Q1 2022 op gebied van tracé, planning, kosten, vervoerswaarden etc.  

 

4. Het programmateam vormt de verbindende factor tussen de verschillende stakeholders 

binnen de gemeente Amsterdam (en overige stakeholders in samenwerking met de VRA), 

stelt het gemeenschappelijk belang centraal bij de inhoudelijke uitwerking en neemt bij 

eventuele conflicten in belangen, een faciliterende rol in om deze te overbruggen en tot 

besluitvorming te brengen. 

 

Wijzigingen/VTW: 

Geen bijzonderheden te melden op dit punt. 

3.2 Planning 

In de vorige rapportage is gemeld dat op verzoek van de het Nationaal Groeifonds (NGF) een 

realistisch tijdschema voor het deelproject “doortrekken Noord/Zuidlijn” is gemaakt voor de 

Noord/Zuidlijn alternatieven. De realisatieplanning resulteerde in een start exploitatie op zijn 

vroegst mogelijk per augustus 2034 voor variant PA3.1 (tracé tot aan Schiphol). Voor de langere 

tracés PA3.2 (Hoofddorp via Schiphol Noordwest) en PA3.3 (Hoofddorp via Schiphol Noord) was 

dit respectievelijk augustus 2036 en november 2036 (zie tabel 1: planning metroalternatieven). 
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Tabel 1 : PLANNING METROALTERNATIEVEN 

 
 

De planning is opgebouwd met deterministische waarden en houdt dus geen rekening met 

onzekerheden en/of risico’s. In deze planning is bovendien geen rekening gehouden met het 

opschuiven van de startdatum verkenning (op zijn vroegst november 2022) en duur 

verkenningsfase (van 1,5 naar 2 jaar).  In de volgende fase zal de planning probabilistisch worden 

opgesteld waarbij ook bovenstaande aspecten zullen worden meegenomen. 

 

3.3 Financiën 

3.3.1 Budget 

De kosten voor de onderzoeksfase zijn geraamd op circa € 1 miljoen voor 2019, € 2 miljoen voor 

2020, € 1 miljoen voor 2021 en € 1 miljoen voor 2022. Deze kosten bestaan uit kosten voor 

capaciteit van het programmateam en advies en onderzoekskosten (zie kolom referentiebudget 

tabel PEW).  

3.3.2 Financiering 

De financiële dekking voor de onderzoeksfase voor 2019 bestaat uit een deel Algemene middelen 

en een deel SMF-bijdrage. Voor 2020 bestaat de dekking uit gelijke bijdragen uit het Stedelijk 

MobiliteitsFonds (SMF) en het Vereveningsfonds (VEF). De financiële dekking voor 2021 en 2022 

wordt volledig gefinancierd vanuit het SMF-fonds. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze 

dekking via het vaststellen van de gemeentebegroting. 

3.3.3 Prognose en resultaat 

In onderstaand tabel is de prognose einde werk weergegeven voor de onderzoeksfase tot en met 

2022. 

 

 
 

Tracé PA 3.1 (1bS) PA 3.2 (2bH) PA 3.3 (3cH)

Eindpunt Schiphol
Hoofddorp via 

Schiphol Noordwest

Hoofddorp via Schiphol 

Noord

Startdatum 

Exploitatie
11-8-2034 6-8-2036 25-11-2036

PEW
 STAVAZA 30/06/2022    Referentie

budget

Beschikbaar             

budget

Verplicht Betaald Nog te 

verplichten

PEW 1e 

helft 2022

Saldo PEW     

vorige 

rapp.

PEW 

mutaties

Prijspeil 2022 1 2 3 4 5 6=3+5 7=2-6 8 9=6-8

Engineering 2019 t/m 2022 5.000.000 4.769.739 4.494.814 3.466.368 -594.378 3.900.436 869.303 3.135.675 764.761

Totaal 5.000.000 4.769.739 4.494.814 3.466.368 -594.378 3.900.436 869.303 3.135.675 764.761

Programma Lightrail 2020-2040  
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Toelichting op Beschikbaar budget: 

Het beschikbaar budget (€ 4,76 miljoen) tot en met 2022 wijkt af van het begrote budget (€ 5 

miljoen). Dit heeft o.a. als reden dat in 2019 is afgerekend op werkelijk gemaakte kosten en het 

surplus niet is doorgeschoven naar 2020.  

 

Toelichting op Engineeringskosten tot en met 2022: 

De stand van de aangegane verplichtingen en cumulatieve uitgaven blijven ruim binnen het 

toegekende budget.  

3.4 Risico’s 

Mocht het tot uitvoering van de aanleg van de NZL komen dan is de uitloop planning 

raakvlakproject Zuidasdok een belangrijk risico. In het gebied van de verlengde Noord/Zuidlijn 

vindt namelijk ook het project Zuidasdok plaats. De onzekerheid van de Noord/Zuidlijn-planning 

gecombineerd met de vertraging van het Zuidasdok verhoogt risico’s op raakvlakken en 

uitvoerbaarheid in een toch al krap werkgebied Noord/Zuidlijn. De samenwerking met Zuidasdok 

wordt geïntensiveerd om tijdig knelpunten te signaleren en te mitigeren. 

 

 

4 Kwaliteit en organisatie 

4.1 Kwaliteitsmanagement 

 

4.2 Tegenspraak  

Eén van de lessen van de Noord/Zuidlijn is het belang van het organiseren van tegenspraak. Deze 

tegenspraak krijgt vooralsnog vorm door middel van second opinions.  

Dit is in de tweede helft van 2020 ingevuld door het laten opstellen van een SSK-raming, waarmee 

eerder uitgangspunten voor de raming verder getoetst en gehard werden 

Tevens is ten aanzien van het raakvlak met Zuidasdok veelvuldig gebruik gemaakt van het OV 

Overleg, waarin alle stakeholders betrokken zijn en benoemde uitdagingen en oplossingen breed 

besproken zijn.  Daarnaast is tegenspraak binnen de gemeente georganiseerd op o.a. gebied van 

risicomanagement door bijvoorbeeld experts van Zuidasdok. Voor de actualisatie van de 

producten ten behoeve van de Groeifonds is wederom gebruik worden gemaakt van second 

opinions. 
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4.3 Audits 

Geen bijzonderheden te melden. 

4.4 Organisatie en personeel 

Het programmateam bestaat uit een vaste kernteam aangevuld met experts binnen- en buiten de 
MET-organisatie. De gehele programma organisatie kenmerkt zich door een voortrollend 
karakter, wat betekent dat deze meegroeit met de omvang van de opgave. 
 

Er wordt binnen het programma actief nagedacht over de te vormen projectorganisatie voor de 

Verkenningsfase, waarvan de intentie is uitgesproken om deze projectorganisatie door 

Amsterdam te laten trekken vanuit de Dienst bijzondere projecten. 

4.5 Procedure AO&I 

N.V.T. 
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5 Omgeving en Communicatie 

5.1 Omgevingsmanagement 

Het stakeholdermanagement is ondergebracht bij ZWASH. De rol van omgevingsmanager binnen 

ZWASH is ook in 2022, op verzoek van VRA, vanuit programma Lightrail ingevuld. Mede 

ingegeven door deze benoeming draagt het programma Lightrail actief bij aan het 

stakeholdersmanagement.  

 

In aanloop naar de verkenningsfase staat het benaderen en intensiveren van contacten met 

stakeholders buiten de directe samenwerkingspartners centraal. Hiermee starten we met het 

opbouwen van duurzame relaties voor de toekomst, bouwen we aan draagvlak ten behoeve van 

aankomende besluitvorming en stellen we stakeholders in staat zich voor te bereiden op de 

verkenningsfase. Insteek voor het betrekken van stakeholders in deze fase blijft “informeren”.  

Zo hebben de afgelopen periode er onder andere gesprekken plaatsgevonden met X het 

projectteam Oeverlanden en belangenorganisaties binnen Oeverlanden, programmateam Stelling 

van Amsterdam, Schinkelkwartier. Daarnaast worden er actief contacten onderhouden met de 

partners van ZWASH.  

 

De afgelopen periode is tevens gewerkt aan een eerste uitwerking van de participatiestrategie 

voor de verkenningsfase. Een bredere matschappelijke participatie is een essentieel onderdeel van 

de verkenningsfase en een belangrijke pijler onder de spelregels van het MIRT en de toekomstige 

Omgevingswet. De aanpak sluit aan bij de Code Maatschappelijke Participatie bij MIRT-projecten 

en de Omgevingswet. Kernwoorden hierbij zijn: tijdig, transparant en open. De aanpak van de 

participatie is gericht op het informeren en consulteren van bewoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Gedurende de verkenningsfase voorzien we participatie in 

meerdere rondes die aansluit bij de planning en fasering van de verkenning. Verdere uitwerking 

van deze aanpak vindt plaats in een plan van aanpak participatie en communicatie, dat in de 

startfase van de verkenning wordt opgesteld. 

 

Daarnaast heeft er een eerste afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen Haven-Stad en ZWASH 

over participatie en de mogelijkheden om hierbij de samenwerking tussen Haven-Stad en ZWASH 

op te pakken voor wat betreft het sluiten van de metroringlijn. In de komende periode vindt hier 

nadere uitwerking van plaats.  

 

Het stakeholdermanagement van Programma Lightrail 2020 -2040 blijft zicht richten op de 

verschillende directies binnen de gemeente Amsterdam. Het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn 

en het sluiten van de Ringlijn hebben vele raakvlakken met lopende projecten en programma’s. De 

betrokken teamleiders van Verkeer & Openbare Ruimte, Ruimte & Duurzaamheid, Economische 

Zaken, Clusterstaf Ruimte & Economie, Public Affairs, Bijzondere Projecten en het Programma 

Lightrail 2020-2040 stemmen de voortgang van de verschillende mobiliteits- en 

gebiedsontwikkelingen, en de Amsterdamse inzet daarin, met elkaar af.  
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5.2 Communicatie  

Ook ten aanzien van de rol voor communicatieadviseur is in 2022 invulling gegeven vanuit het 

programma Lightrail 2020-2040. In de afgelopen periode heeft in de stuurgroep ZWASH 

meermaals afstemming plaatsgevonden over de communicatiestrategie tot aan de start voor de 

MIRT-verkenning. De communicatiestrategie tot start MIRT-verkenning is: 

 Actief kansen grijpen om doortrekken Noord/Zuid-lijn onder de aandacht te blijven 

brengen (mede in relatie tot dossiers stikstof en woningbouw). Kernwoorden: 

Bereikbaarheid wonen en werken, duurzaamheid, terugdringen korte vluchten, meer 

(inter)nationaal treinverkeer, robuustheid OV systeem corridor. 

 Tot de MIRT-Verkenning verloopt de communicatie voornamelijk vanuit de deelnemende 

organisaties aan ZWASH. De strategie blijft: zoveel mogelijk met één mond naar 

buitenspreken, de externe communicatie onderling afstemmen en elkaar niet verrassen 

 Handhaven neutrale boodschap over de tussenfase: ‘Rijk en regio werken samen met 

partners aan voorbereidingen Startbeslissing MIRT-verkenning (aanpak, financiële dekking, 

kosten & scopebeheersing en risicoverdeling) 

 

De werkgroep communicatie van ZWASH is de afgelopen periode 4x (digitaal) bij elkaar gekomen. 

De werkgroep communicatie ZWASH is gebruikt om de communicatieadviseurs van alle partners 

te informeren over de stand van zaken en voor afstemming ten aanzien van evenementen. Vanuit 

ZWASH wordt een communicatie- en evenementen kalender bijgehouden ten behoeve van tijdige 

afstemming van inhoud. De afgelopen periode is aan verschillende evenementen meegewerkt om 

actief de deelopgaven binnen het programma ZWASH onder de aandacht te brengen, zoals: 

 Dag van de Lightrail 

 ORAM Mobility Talk 

 Uitzendingen van SpoorProTV en NHnieuws 

 Spoor Seminar “Investeringen Spoorinfrastructuur” 

 Dag van het OV 
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