
Regio Kennermerland 

• Spaarnwoude blijft als groene buffer onbebouwd en open. 

• De provincie start opnieuw OV over het Noordzeekanaal, nu als elektrische veerdienst. 

• De Averijhaven wordt een energiehaven; in samenwerking met Den Helder wordt dit de wind-

offshore haven van Nederland. 

• Op korte termijn komt er een vrije busbaan langs de A9 tussen Amsterdam en Haarlem; op de 

langere termijn een lightrail-verbinding. 

• Er wordt veel meer ruimte gegeven voor windmolens in het Noordzeekanaal-gebied. 

• Er wordt toestemming gegeven om de windmolens op Waarderpolder te vervangen door 

nieuwere en iets grotere modellen. 

• OV-fietsverhuur ook in IJmuiden en in Haarlem bij busstations Schalkwijk, Houtplein en Delftplein 

• Er komen fietstunnels onder de westelijke Randweg bij Orionweg en Kleverlaan 

• Nieuwe R-net bussen: 

o over A200 en A9: IJmuiden – Waarderpolder - Haarlem Spaarnwoude – Schiphol Noord 

o over A22 en A9: Heemskerk – Beverwijk – Schiphol Noord – Amstelveen 

o over N205 en A9: Heemstede – Haarlem Schalkwijk – Schiphol Noord 

• De provincie ontmoedigt Formule 1-races op het circuit van Zandvoort en handhaaft de 

milieunormen. 

Regio Zaanstreek-Waterland 

• Er wordt toestemming gegeven om de windmolen bij ’t Schouw te vervangen door een werkend 

en iets groter exemplaar. 

• Het groene gebied in Waterland is waardevol en wordt niet verder bebouwd. 

• Bij de Nes aan het begin van de dijk naar Marken mag een extra windmolen worden gebouwd. 

• De provincie kiest voor ondertunneling van de N247 door Broek in Waterland 

• De Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Schiphol en Nieuw-Vennep, en tot Purmerend. 

• OV-fietsverhuur ook op Purmerend Weidevenne, Zaandam Kogerveld en Zaandijk Zaanse Schans. 

• Krommenie moet zo snel mogelijk ontlast worden door een rondweg rondom Saendelft met 

geluidswal. De verbinding A8-A9 ontziet daarmee het open gebied dat behoort tot het UNESCO 

werelderfgoed “Stelling van Amsterdam”. 

Regio Haarlemmermeer 

• De reservering voor een zesde start- en landingsbaan voor Schiphol moet opgeheven worden; in 

Rijsenhout kan daardoor gebouwd worden. 

• Langs de A4 kunnen windmolens worden gebouwd. 

• De Duinpolderweg wordt niet aangelegd; in plaats daarvan zet de provincie in de verdubbeling 

van de laatste kilometer van de N207 en de verbetering van de Nieuwe Bennebroekerweg. 

• Duidelijke regie rondom het ambitieuze PARK21, zodat ondernemers en bewoners in dit nog te 

ontwikkelen recreatiegebied weten waar de mogelijkheden, maar ook de beperkingen liggen.  

• De provincie maakt het samen met Schiphol mogelijk dat de lege velden langs de landingsbanen 

vol worden gelegd met zonnepanelen.  

• De Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Schiphol en Nieuw-Vennep, en tot Purmerend. 



Regio Amsterdam-Amstelveen 

• De provincie zet zich in voor het doortrekken de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Nieuw-Vennep, 

en tot Purmerend. Op station Schiphol komt daardoor meer ruimte voor internationale HSL 

treinen. 

• De Bovenkerkerpolder wordt niet bebouwd.  

• Er komt een transferium bij Uithoorn. 

• De Bovenkerkerweg (N521) wordt verbreed tot aan de N201. 

• De provincie stopt met promotie van de regio Amsterdam en zet in plaats daarvan in op 

verspreiding van toeristen over andere regio’s. 

• De provincie maakt zich hard voor vrije busbanen R-net rond Zuidas o.a. voor R-net 346 langs A9, 

A4 en A10 

• De provincie lobbyt voor een tram naar Havenstad en verlengen metro Isolatorweg naar 

Houthavens en Amsterdam Noorderpark 

• R-Net lijn 300 (Zuidtangent) zal worden gewijzigd in een tramverbinding. 

Regio ’t Gooi 
• De provincie geeft de gemeente Huizen, Blaricum en Laren de ruimte om zelf te werken aan een 

oplossing die de bestuurskracht verbetert. 

• Er komt geen weg over de hei tussen de A1 en Mediapark. 

• Er komt een P&R met deelfietsen bij Crailo zodat mensen makkelijk per fiets naar het mediapark 

kunnen. 

• In het vervoersplan voor de nieuwe OV-concessie wordt de norm dat je vanuit iedere plaats in ’t 

Gooi in maximaal 1,5 keer de autoreistijd in Amsterdam en Utrecht kunt zijn. 

• Voor mensen die niet makkelijk kunnen fietsen, is er een dekkend netwerk van OV vervoer op 

afroep. 

• Er komt een snelfietsroute tussen Huizen en Hilversum. 

• De provincie stapt niet zo maar uit het GNR, maar maakt samen met het GNR een realistisch 

toekomstplan waarin de bestuurskracht en financiële stabiliteit is gegarandeerd. 

• De provincie zet in op een spoorverbinding Utrecht-Huizen-Almere. 

• Samen met gemeenten lobbyt de provincie voor terugkeer van de kwartiersdienst van de 

Sprinters tussen Amsterdam en Hilversum en Utrecht in de avond. 

• De provincie pleit bij het Rijk voor een lange-termijn oplossing voor de spoorse doorsnijding in de 

Gooise plaatsen. 

• Er komt OV-fietsverhuur op Hilversum Mediapark. 

• Nieuwe R-Net busverbindingen: 

o over A27: Hilversum – Hollandsche Rading – Utrecht Uithof 

o over A27: Hilversum – Blaricum – Almere (verlenging van bestaande lijn 326) 

• Verlengen R-Net 340 Haarlem-Mijdrecht over de N201 naar Hilversum en onderzoek haalbaarheid 

trein of metrostation Loenersloot. 

• Bij de aanleg van de HOV-lijn in Hilversum wordt ook de fietstunnel onder de spoorlijn bij de Van 

Linschotenlaan gerealiseerd.  



Regio West-Friesland & Alkmaar (Zie voorbeeld in programma) 

Regio Kop van Noord-Holland en Texel 

• De provincie ondersteunt gemeenten bij het maken van een ondermijningsbeeld, gericht op o.a. 

de aanwezigheid van drugscriminaliteit en mensenhandel. 

• De provincie ontwikkelt manieren waardoor verduurzaming van woningen aantrekkelijk wordt 

voor minder kapitaalkrachtige inwoners. 

• Er komt één ICT systeem voor reserveren van flex-OV in heel de provincie.  

• Vliegveld Lelystad: mag niet open zolang de aanvliegroutes laag over de provincie komen; dit 

zorgt voor hinder voor bewoners en is schadelijk voor de zeehonden in het Waddengebied. 

• De provincie ondersteunt de Texelhopper en zoekt samen met Connexxion naar oplossingen voor 

de ervaren knelpunten. 

• Meer controle op het water op alcohol tijdens het varen en hinderlijk varen. 

• De provincie faciliteert en stimuleert uitruil tussen verouderde bedrijventerreinen naar nieuwe 

locaties; op vrijkomende locaties kan woningbouw gepleegd worden.  

• De samenwerking tussen de buurtbus en Connexxion wordt verbeterd, waardoor het mogelijk 

wordt grotere bussen in te zetten als de buurtbus te vol is. 

 


