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Jelle Postma, 10/06/2021
Framing natuur en aanleiding ABA
-	Bij aanleiding van ABA goed om natuur/unieke landschap centraal te stellen. Maar wel direct ook de link te maken dat natuurontwikkeling samenhangt met de gebiedsontwikkeling en deze versterkt. 
-	TBES-maatregelen niet presenteren als ‘plus’ op natuur en ecologie. Maar als stevig basispakket met natuur- en ecologische maatregelen. Een ‘must have’ die direct volgt uit de bestuurlijke opdracht.

Wat heeft Almere aan de ontwikkeling?
-	Perspectief is nu relatief sterk op regio en nationaal en straalt nog beperkt de meerwaarde voor Almere uit. Dit meer benadrukken in verhaal en rapportage.

Amsterdam; doelredenaties?
-	Een wat lastig te volgen reactie vanuit Amsterdam
-	Centrale aanleiding/ambitie stellen: een vitale en krachtige metropool en Almere. Natuurontwikkeling en natuurwaarden zijn hier een basiselement van.
-	‘Meer verbindend presenteren, en minder doelredeneringen’. Vond ik lastig te plaatsen. Gaat dit over de verbinding tussen de verschillende thema’s in de presentatie?

Kostenramingen en MKBA
-	Weergeven als NCW, in plaats van reëel, omdat het verschil met bedragen van vorig jaar zo enorm wordt. Maar, moet ook hetzelfde zijn als ZWASH (die heeft reëel). IenW wil graag reëel. 
-	Exploitatie OV: bespreken met IenW experts, verzoek Harry.
-	Waarom zijn MKBA-scores, OV-exploitatie en kostenramingen nu anders dan in 2013? Toelichten.
-	Kosten voor groter gedeelte tunnel dan brug; zijn dit bereikbaarheidskosten of natuur/ecologische kosten (want mitigatie). Aandacht voor framing rond waarom IJmeerlijn nu duurder is, niet alleen als gevolg gebiedsontwikkeling.
-	MKBA: de IJmeerweg geeft 0,3 ‘strafpunt’ aan de IJmeermetro. Wat is score bij alleen IJmeerweg (is dit te beantwoorden?)

Conclusies
-	Storyline verder uitwerken obv voorgaande opmerkingen. En haalbaarheidsonderzoeken ‘harden’ met de experts.
-	Beeld bij besluiten dit jaar: bestuurlijke opdracht krijgen om de 75% bekostiging rond te gaan maken. Hoofdopgave voor volgend jaar. Om een Startbeslissing te kunnen gaan nemen.
-	Beeld bij besluiten dit jaar: Er is veel inhoudelijk werk verzet en de benodigde beslisinformatie is beschikbaar. Nu geen extra inhoudelijk onderzoek; wel onderzoeksvragen benoemen voor vervolg.
-	Nader te bespreken vraag: wat gaan we doen als er het kabinet geen aanleiding heeft om ABA te ontwikkelen? 4 jaar wachten of verder?

Jelle Postma, 10/11/2021
Slide 2
BO MIRT bepaald dat dit een goede locatie is waar het programma past. Bereikbaarheid is een grote opgave. Oplossingen: hollanse brug en IJmeerverbiniding. Adhv 9 perspectieven.
Investeren in natuur en recreatie. 
Openstaande vragen: wonen/werken aantallen, wegknelpunten, kantelpunten, natuur/ecologie. 

Slide 3: antwoorden op vragen van vorig jaar
-	

Slide 4: Alternatieven
-	3 Alternatieven zijn gebaseerd op de drie bereikbaarheidsoplossingen. Die zijn leidend. Want: bereikbaarheid het duurste, en bepalend. Dat zijn de grote investeringen. 

Slide 5, onderzoek bereikbaarheid
-	IJmeerverbinding vermindert reistijden. 
-	IJmeerverbinding vermindet reizigers op het hoofdspoor.
-	Weg: knelpunten blijven bestaan, altijd. Zelfs bij a1/a6 niet op te lossen.

Slide 6: onderzoek ov-exploitatie
-	OV exploitatie IJmeermetro. Gaat heel hard. Hele hoge frequenties. Betekent wat voor inpassing in Amsterdam.

Slide 7: ruimtelijk-economische kwaliteit
-	IJmeerverbinding -> Hoogstedelijk en kansen op economie.

Slide 8: natuur en IJmeer
-	Stevig pakket met TBES maatregelen en duurzaamheidsmaatregelen. Met alle investeringen.

Slide 9: Mitigerende maatregelen
-	Mitigerende maatregelen per alternatief, voor alle drie de alternatieven. 

Slide 10: resultaten haalbaarheidsonderzoek
-	Alt 1: investeringskosten, MKBA, bekostigingsopties
-	Alt 2..

Slide 11: vergelijking alternatieven
-	Tabel

Slide 12, vergelijking met 2012
-	IJmeerverbinding veel duurder
-	IJmeerverbinding ineens veel beter
-	Hollandse Brug niet meer interessant, waarom? Duurder en MKBA in verhouding slechter.
-	MKBA >1? Integrale benadering.

Slide 13: No-regret

Slide 14: vervolgstappen
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