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Onderwerp 

Reactie op motie PS over A27  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Reageren op de motie PS 12 december 2012 over A27. 

 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie nr. 56 d.d. 12 december 2012. 
 

Inleiding: 

Door de provincie Flevoland is jarenlang actie ondernomen om het Rijk te bewe-
gen tot capaciteitsvergroting van de A27 tussen de A1 (knooppunt Eemnes) en 
Almere. Regionale druk werd georganiseerd om de daarvoor nodige verkenning 
uit te voeren.  
Deze inspanningen hebben er niet toe geleid dat het Rijk een formele verkenning 
wil starten. In deze mededeling wordt een overzicht gegeven van deze inspan-
ningen alsmede de conclusies die GS hieraan verbindt. 
 
Mededeling: 

In 2009 kwam de Preverkenning Almere-’t Gooi-Utrecht (AGU) gereed. Het be-
treft een brede verkenning van de problematiek van de ontsluiting van de oost-
flank van Almere en de corridor Almere-’t Gooi-Utrecht, zowel voor de weg als 
voor het openbaar vervoer. De verkenning is op aandringen van de regio (betrok-
ken provincies en gemeenten) uitgevoerd in opdracht van het ministerie in sa-
menwerking met de regio, conform de toezegging in het BO MIRT van mei 2008. 
Het ministerie heeft gekozen voor de kwalificatie Preverkenning, waarmee de 
formele status werd beperkt. De provincie Flevoland heeft bestuurlijk en ambte-
lijk de betrokkenheid van de regio gecoördineerd. De Preverkenning concludeert 
dat er problemen zijn en beveelt aan op korte termijn een (formele) verkenning 
te starten. 
 
In het op basis van de Preverkenning gevoerde overleg tussen ministerie en regio 
heeft het ministerie aangegeven de start van de verkenning te willen koppelen 
aan het verschijnen van de RRAAM-brief. Daarbij zou tegelijkertijd kunnen wor-
den besloten over op korte termijn te realiseren benuttingsmaatregelen op de 
A27 en een hoogwaardige ov-verbinding AGU aansluitend op het Hoogwaardig 
openbaar vervoer ’t Gooi. Informatie voor de RRAAM-brief is uitgewerkt in een 
uitgevoerde fase 2 van de Preverkenning AGU. 
In de RRAAM-brief (november 2009) is opgenomen dat het knelpunt A27 nader 
wordt getoetst in de NMCA (Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse). De NMCA 
concludeert dat over het volledige traject van de A27 van knooppunt Almere tot 
Utrecht de verkeersafwikkeling aan de gestelde norm voldoet als de voorgeno-
men capacititeitvergroting van het traject van knooppunt Eemnes tot Utrecht is 
uitgevoerd. Daarmee komt voor het ministerie het overige traject niet voor 
capaciteitsvergroting in aanmerking. 
  
In het BO MIRT van het voorjaar 2010 spreken partijen af een en ander nader uit 
te werken teneinde in het najaarsoverleg tot besluitvorming over het vervolg van 
het project te komen. 
In het BO RRAAM van najaar 2010 ligt de focus niet meer in de eerste plaats op 
de inhoudelijke argumentatie maar op de financiering. Duidelijkheid over de 
financiële kaders zal er uiterlijk in 2012 zijn. Tevens wordt afgesproken dat er 
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wordt gezocht naar mogelijkheden tot combinatie met andere voorgenomen investeringen aan de 
A27. 
In het BO MIRT van voorjaar 2011 wordt besluitvorming over AGU doorgeschoven naar BO RRAAM in 
2012. 
De Tweede Kamer neemt in juni 2011 de motie Aptroot aan waarin de regering wordt verzocht de 
mogelijkheden van de aanleg van spitsstroken op de A27 te onderzoeken. 
 
Uit de opgestelde verkeersprognoses blijkt dat op het traject knooppunt Almere – Waterlandseweg 
tot 2030 de huidige capaciteit voldoende is. Het knelpunt zit in het traject Waterlandseweg – 
knooppunt Eemnes. 
In het ambtelijk overleg tussen ministerie en regio worden de kosten van de aanleg van spitsstroken 
op dat traject geraamd op € 54 mln (prijspeil 2010, incl. BTW, incl. interne kosten RWS). 
Op dit traject staat voor 2014 onderhoud gepland voor een bedrag van € 4 mln. De combinatie van 
deze werkzaamheden met capaciteitsvergroting levert voordeel op. Het financiële voordeel wordt 
door RWS geraamd op maximaal € 2 mln. 
 
In het BO MIRT van november 2011 concludeert de minister dat met de onderzochte maatregelen 
op de A27 onvoldoende winst kan worden behaald. Door Noord-Holland worden dan de doorstro-
mingsproblemen voor de bus op de A27 tussen Waterlandseweg en knooppunt Eemnes aan de orde 
gesteld. Afgesproken wordt dat de provincies in overleg met RWS in het voorjaar 2012 voorstellen 
zullen doen voor optimalisatie. De motie Aptroot wordt hiermee door de minister impliciet als 
voldoende beantwoord beschouwd en blijkbaar neemt de Kamer daarmee genoegen. 
 
In het kader van de verbetering van de doorstroming van de bus op de A27 hebben Noord-Holland 
en Flevoland in overleg met RWS een oplossing uitgewerkt voor een betere afwikkeling van het 
busverkeer binnen het knooppunt Eemnes. Verbeterde busdoorstroming in het knooppunt heeft 
onder andere voordeel voor een aantal Almeerse streeklijnen.  
De kosten worden geraamd op € 1,9 mln. Het Rijk wil daaraan in het kader van Beter Benutten de 
helft bijdragen. Uitgaande van bijdragen van de gemeente Almere, de provincie Flevoland en de 
provincie Utrecht van elk € 100.000 wil de provincie Noord-Holland de rest bijdragen. 
Met deze bijdragen geeft de regio het signaal af dat zij maatregelen ter verbetering van de corridor 
A27 belangrijk vindt en bereid is zich daar naar haar mogelijkheden voor in te zetten. 
 
Parallel aan het beschreven proces over de A27 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de capa-
citeitsvergroting van de A6 en A1 ten behoeve van de westelijke ontsluiting van Almere. In relatie 
tot de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad is nu aan de orde de uitbreiding van de A6 tot 
Lelystad. Hiervoor is een MIRT-onderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan worden in november nadere 
afspraken gemaakt met Rijk en gemeente Lelystad (MIRT-verkenning). 
 
Standpunt GS 

- Aan de aanleg van de busdoorsteek knooppunt Eemnes zal de provincie Flevoland evenals 
de gemeente Almere en de provincie Utrecht € 100.000 bijdragen.  

- Verdere inspanning om het rijk te beïnvloeden met betrekking tot de A27 blijft onderdeel 
van de lobby, maar op korte termijn worden geen concrete acties ondernomen. 

- De inspanning richting Rijk wordt nu sterk gericht op de uitbreiding van de A6 tot Lelystad. 
 
Het vervolg 

Hiermee is volgens GS de motie van PS afgehandeld.      
 
Ter inzage in de leeskamer 

      
Verdere informatie 
  


