
Nota van beantwoording 
# Instantie Zienswijze Conceptreactie gemeente Almere Leidt de 

reactie tot 
aanpassing in 
de visie? 

1 Stichting 
Regenboogbuurt 

Ik lees in de krant dat de gemeente voornemens is om hoofdfietspaden breder en rood te maken. Dit 
nav de mobiliteitsvisie. Ik wil erop wijzen dat rustige kleuren in de openbare ruimte van de 
Regenboogbuurt essentieel deel zijn van de originele ontwerpvisie. Rode fietspaden in de 
Regenboogbuurt passen daar nadrukkelijk niet bij. In de laatste bewonersavond is dat nog eens 
benoemd door René van der Velde, landschapsarchitect van TU Delft en samen met Alle Hosper mede-
ontwerper van de openbare ruimte van de Regenboogbuurt, en op dit moment als cultuurbewaker 
toegevoegd aan het bouwteam groot onderhoud Regenboogbuurt. De gemeente heeft als beleid: 
stimuleren en faciliteren van origineel kleurgebruik in de Regenboogbuurt. Voor de openbare ruimte 
heeft zij daarin ook een uitvoerende taak. 

Er is in uw buurt 1 hoofdfietsroute: het Gerrit Schultepad. Deze zal de komende jaren 
niet verbreed hoeven te worden, met het oog op de te verwachten aantallen fietsers. Als 
het fietspad in groot onderhoud komt, zal het wel in rood asfalt worden uitgevoerd. Het 
toepassen van rood asfalt is juist van belang voor herkenbaarheid, de vindbaarheid, en 
verkeersveilige kruisingen met structureel voorrang voor de fietser. Rood asfalt wordt in 
heel Nederland geassocieerd met fietsinfrastructuur, en verbetert de duidelijkheid en 
veiligheid van verkeerssituaties. Sinds 2012 wordt stapsgewijs geïnvesteerd in de 
realisatie van het hoofdnet fiets door geheel Almere. Continuïteit van kleurgebruik op het 
hoofdnet fiets heeft daarbij een buurtoverstijgend belang.  

Nee 

2 Windesheim 
Flevoland 

Allereerst complimenten voor de resultaten tot nu toe. De visie maakt diverse relevante 
mobiliteitsthema’s goed inzichtelijk. Het stuk is daarnaast ook goed toegankelijk door een heldere 
opbouw en schrijfstijl. 

Dank voor de complimenten Nee 

3 Windesheim 
Flevoland 

Wij onderschrijven behoud en uitbouw van sterke elementen van het mobiliteitssysteem van Almere, 
zoals het netwerk van vrijliggende busbanen. 

Daarover zijn wij het met u eens Nee 

4 Windesheim 
Flevoland 

Almere moet zich expliciet ontwikkelen tot netwerkstad. Almere is ontstaan als satelliet voor 
Amsterdam. Maar inmiddels is het de 8e stad van Nederland, en groeiende. Almere is een stad van 
belang, die gezien de ligging ook belangrijke functionele relaties heeft in heel Flevoland en met de 
regio’s het Gooi, Utrecht (4e stad van Nederland), Amersfoort (14e stad van Nederland), Zwolle en 
Noord-Holland als geheel. Neem als voorbeeld Zoetermeer; deze stad is ontstaan als satelliet van Den 
Haag. De verbindingen naar Den Haag waren goed, maar met alle andere plaatsen (bijvoorbeeld 
Rotterdam en Leiden) matig. Juist door een hogere, overkoepelende mobiliteitsvisie heeft Zoetermeer 
zich ontwikkeld tot netwerkstad, wat betekent dat naar alle andere plaatsen in de regio goede 
verbindingen zijn gerealiseerd. Een samenhangend OV-netwerk (Randstadrail) is daadwerkelijk 
gerealiseerd, met een verstevigde positie van de stad én een toename op alle OV-lijnen (bus, light rail 
en trein).  

Een netwerkstad is een ruimtelijk uiteengelegde of verspreide stad, die zich niet langer 
duidelijk als een entiteit in het landschap aftekent. Nabijheid in de tijd ligt aan de basis 
van de ontwikkeling, en niet langer fysieke nabijheid (bron encyclo.nl). Dit is slechts 
deels op Almere van toepassing: de nabijheid in tijd is sterk verbeterd voor de auto, 
maar moet nog beter voor openbaar vervoer. De ruimtelijke structuur van Almere is en 
blijft een meerkernige stad met een sterk groen-blauw raamwerk, wij beschouwen dit als 
een kwaliteit van de stad. Wij zijn het met u eens dat de (regionale) bereikbaarheid een 
belangrijke bouwsteen van Almere is. De Almeerse mobiliteitsvisie sluit, zowaar 
mogelijk, aan op de al bestaande afspraken en uitvoeringsprogramma's in regio en 
provincie.  

Nee 

5 Windesheim 
Flevoland 

In de concept-mobiliteitsvisie van Almere zijn weliswaar uitstekende elementen voor zo’n ontwikkeling 
tot netwerkstad te vinden (wens tot verbetering van de OV-verbinding tot Utrecht, ruimtelijke reservering 
Stichtse Lijn), maar deze komen niet expliciet voort uit een hogere visie om te ontwikkelen tot 
netwerkstad, zijn niet erg prominent, zijn als zachte doelen geformuleerd en missen ook richtingen 
zoals een directe OV-verbinding met treinenknooppunt Amersfoort Centraal. Vergeet daarbij niet dat de 
positie van Almere als stad psychologisch enorm aan het veranderen is (centrale ligging sinds de komst 
van de Hanzelijn en een beter imago als woongemeente). 

De alzijdige bereikbaarheid per OV is zeker een punt in de visie. We kiezen er voor om 
ons te richten op die corridors waar de meeste (potentiele) reizigers gebruik van zullen 
maken.  

Nee 

6 Windesheim 
Flevoland 

De wenselijkheid om rond treinstations in hoge dichtheden te bouwen, onderschrijven wij van harte. Bij 
de stedebouwkundige invulling rond station Almere Poort bijvoorbeeld denken wij dat er meer kansen 
zijn dan daar tot nu toe zijn benut, omdat direct bij het station (deels) gekozen is voor extensieve 
bebouwing met laagbouw. Gezien de krapte op de woningmarkt en de uitstekende bereikbaarheid van 
station Poort (als dichtstbijzijnde Almeerse station vanuit Amsterdam) hopen wij dat daar misschien nog 
correcties mogelijk zijn om tot aanzienlijk hogere dichtheden te komen. 

Dat nemen we mee in een van de uitwerkigsopgaven waarbij we op zoek gaan naar 
binnenstedelijke verdichtingsmogelijkheden. In onze Woonvisie nemen wij een 
voorschot op de mogelijkheden en wenselijkheid tot verdere verdichting. 

Nee 



7 Windesheim 
Flevoland 

De opbouw van de ruimte rond fietsen en lopen vinden wij positief. Het streven (in de mobiliteitsvisie) 
om een hogere verblijfskwaliteit te bereiken kan bereikt worden door ook een voor voetgangers 
aantrekkelijke openbare ruimte te creëren. Wellicht dat een voetgangersaudit zoals in Brussel is 
uitgevoerd, een goed voorbeeld kan zijn voor Almere. Desgewenst kan de hogeschool hierover meer 
informatie verstrekken. 

Een voetgangersaudit lijkt ons een goed initiatief. Dit nemen we in overweging. Nee 

8 Windesheim 
Flevoland 

Aandachtspunt rond aantrekkelijke en sociaal veilige fietsroutes is de opbouw van Almere als 
meerkernige stad. Daardoor zijn er tussen de kernen gebieden met minder sociaal toezicht. Voor zover 
wij hebben gelezen, schenkt de concept-mobiliteitsvisie geen aandacht aan specifiek dit element van 
sociale veiligheid van fietsers.  

Het is inderdaad een belangrijk aandachtspunt. We willen dit juist aanpakken door 
functies toe te voegen. Op bladzijde 22 hebben wij de volgende toevoeging gedaan: 
'Maatregelen voor het versterken van het sociaal veiligheidsgevoel zijn het toevoegen 
van bijvoorbeeld woningen langs een fietsroute, het verder verlichten van de 
hoofdfietsroutes en het openmaken van dichte groen stroken.' 

Ja 

9 Windesheim 
Flevoland 

De mobiliteitsvisie lijkt relatief veel op infrastructuur te zijn gericht, en zou nog meer in mogen gaan op 
de maatschappelijke context. Bijvoorbeeld: Fietsen stimuleren is weerbarstig en realiseer je slechts 
deels door het aanbieden van goede infrastructuur. Het is ook goed om aandacht te besteden aan de 
mobiliteitscultuur, bijv. ‘van fietsen is niet cool naar fietsen is wél cool’. Of hoe fietsen stimuleren in een 
multiculturele stad. Dit ook in relatie met de thema’s duurzaamheid en gezondheid. Juist Almere is 
(naast bijv. Houten) een stad waar de vergrijzing extra hard zal gaan ten opzichte van het Nederlandse 
gemiddelde. Dit wordt wel aangestipt, maar er wordt niet aangegeven wat dit betekent. Bijvoorbeeld 
voor de kwetsbaarheid van hoogbejaarden op de fiets. 

De mobiliteitscultuur is een terecht punt. We hebben wel juist een beweging gemaakt 
van infra-gericht beleid naar mobiliteitsbeleid 

Nee 

10 Windesheim 
Flevoland 

Het streven naar duurzame mobiliteit, inclusief het voorkomen van onnodige mobiliteit, zoals benoemd 
in de mobiliteitsvisie, zien wij als belangrijk thema. Bij het voorkomen van mobiliteit wordt alleen de 
ruimtelijke planning van functies benoemd. Waarom geen: Aspecten als thuiswerken en online scholing 
en alle goede voorwaarden daarvoor (snel internet overal + beschikking over laptops voor minder rijke 
bevolkingsgroepen) Meer banen binnen Almere creëren, zodat niet iedereen naar de regio Amsterdam 
gaat voor werk, maar binnen de eigen stad blijft? 

Wij herkennen uw aanbeveling. Binnen de mobiliteitsvisie is er gekozen om specifiek de 
voorbeelden te gebruiken die vanuit mobiliteit uitgevoerd zullen worden. Vanuit de 
gemeente is er slechts beperkt invloed op het aantal thuiswerkenden. De doelstellingen 
en hoofdlijnen moeten niet als afzonderlijk worden gelezen. Beleidsvelden als 
economische zaken, woonbeleid en bijvoorbeeld duurzaamheid dragen hier ook allen 
aan bij. De voorbeelden die u noemt zijn voor ons erg herkenbaar. Wij hebben naar 
aanleiding wel een aanvullende tekst aan bladzijde 25 toegevoegd: 'Voorbeelden van 
onnodige mobiliteit zijn omrijden vanwege onlogische verbindingen, gebrek aan directe 
verbindingen (overstappen) en overbodige pendel.  
 
Daarnaast hebben ontwikkelingen op het gebied van thuis werken een effect op het 
aantal vervoersbewegingen. ' 

Ja 

11 Windesheim 
Flevoland 

Station Almere Centrum is geen toonbeeld van aantrekkelijkheid en uitstraling. Als poortfunctie van een 
moderne stad met zelfvertrouwen zou daar eerder een station met de uitstraling van Rotterdam moeten 
staan, ook een moderne stad met zelfvertrouwen. In de mobiliteitsvisie staat vermeld dat de stations 
weinig uitstraling hebben en laag gewaardeerd worden door reizigers, en dat er al een actie om station 
Almere Centrum op te knappen in de planning staat. Wij hopen dat dit een dusdanige transformatie 
betekent, dat het station een indrukwekkende uitstraling krijgt die (naast uiteraard functionaliteit) ook de 
functie van pijler voor de citymarketing van Almere kan vervullen. 

De transformatie van Station Almere Centrum en omgeving zal daar zeker een 
verbetering in opleveren. Binnen de bestaande plannen is er specifiek aandacht 
geweest voor de beleving van het stationsgebied.  

Nee 



12 Windesheim 
Flevoland 

Heeft de gemeente bij de mobiliteitsvisie ook de over elkaar buitelende nieuwe ontwikkelingen scherp in 
beeld, zoals zelfrijdende auto’s, de kansen en bedreigingen van de opkomst van e-bikes, overige 
nieuwe vervoerwijzen, big data en smart cities? 

De verschillende ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op.  De stip op de 
horizon die we met deze visie zetten is richtinggevend en bepaalt welke eerste stappen 
we zetten met de partners in de stad. Maar juist met het oog op al die ontwikkelingen is 
het geen blauwdruk. De doelstellingen en het behalen van resultaten is hierin leidend. 
De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit worden blijvend met vergaande interesse 
gevolgd.  

Nee 

13 Windesheim 
Flevoland 

Wij zijn geïnteresseerd in de concrete doelstellingen en investeringskeuzes die bij de mobiliteitsvisie 
horen. 

Deze staan in de visie vermeld. U vind dit in de bijlagen.  Nee 

14 Windesheim 
Flevoland 

Klein detail: de foto’s in het rapport maken het geheel zeker aantrekkelijk, maar bij duurzaamheid is 
voor een foto gekozen van een (electrische) Mitsubishi Outlander. Deze keuze is wat minder gelukkig 
omdat deze SUV voor veel mensen symbool staat als een grote onzuinige auto die door een stapeling 
van overheidssubsidies bijna gratis kon worden aangeschaft. 

Wij hebben de foto aangepast. Op bladzijde 25 zult u een nieuwe foto vinden.  Ja 

15 Windesheim 
Flevoland 

Voor Hogeschool Windesheim (Almere) is de algemene bereikbaarheid van het stadshart van Almere 
van groot belang. Zeker gezien het feit dat de hogeschool studenten trekt van binnen én buiten Almere. 
Hogeschool Windesheim biedt ook studies aan die minder vaak elders worden aangeboden. Dat 
betekent dat er ook studenten uit de noordelijke helft van Noord-Holland kiezen voor onze hogeschool. 
Het ontbreken van een busverbinding tussen Enkhuizen en Lelystad (evt doorrijdend naar Almere) 
wordt door de studenten uit dat gebied erg betreurd. Ook het ontbreken van een rechtstreekse intercity 
tussen Utrecht en Almere is een belangrijk gemis. In algemene zin is voor de hogeschool de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer, en met name dat van station Almere Centrum, van wezenlijk 
belang; uiteraard omdat veel studenten met het openbaar vervoer naar onze school komen. 

Een eventuele busverbinding Lelystad - Enkhuizen is iets dat u met de provincies 
Flevoland en Noord-Holland zou kunnen opnemen. Almere kiest er niet voor om hierop 
in te zetten. Een verbetering op de corridor van en naar Utrecht biedt voor meer 
(potentiele) reizigers soelaas. 

Nee 

17 Vis a Vis Er vallen een hoop goede plannen in te lezen. Waar ik in het bijzonder geïnteresseerd in ben is de 
nieuwe wijk Duin in Almere Poort. Kunt u mij vertellen hoe deze nieuwe wijk de komende tijd ontsloten 
gaat worden, met name op het gebied van openbaar vervoer.  

We zijn daarover met Keolis in gesprek. Er zijn zeer concrete plannen om nog deze 
zomer Duin beter te ontsluiten met openbaar vervoer. Over deze plannen zal nog 
besluitvorming plaats vinden, waarna Keolis belanghebbenden in Keolis gaat informeren 
over de veranderingen.  

Nee 

18 Vis a Vis Het is voor ons bij Vis à Vis uiteraard belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn, zodat we weten wat 
we kunnen verwachten voor ons publiek. In het speelseizoen ontvangen wij honderden bezoekers op 
een avond, het is dus belangrijk dat bezoekers en buurtbewoners zich prettig kunnen bewegen in het 
gebied. Het is daarom gewenst in gesprek te blijven over de planning en beoogde ontsluiting van de 
nieuwe wijk.  

Keolis zal u, als belanghebbende in Duin, specifiek nader informeren als er 
besluitvorming heeft plaatsgevonden 

Nee 

19 Dutch Digital Art 
Museum Almere 
(DDAMA)  

De visie van het Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA) op de mobiliteitsvisie is voortgekomen uit 
2 situaties: 1. Van september 2018 – mart 2020 waren wij gehuisvest aan de rotonde van de Hospitaal 
29, Almere; 2. Via een lezing over stadsarchitectuur van de stichting Polderblik ontstond bewustzijn 
over Almere als autostad. Ad 1: Enorme opstoppingen en derhalve veel uitstoot auto’s, die zich 
allemaal moeten wringen door de smalle opening van Hospitaaldreef naar Esplanade en terug. Ad 2: 
Statement lezing: New York is qua lucht schoner dan Almere: in New York verplaatst men zich meestal 
per openbaar vervoer. Almere is volledig ingesteld op vervoer per auto. Dit opende de ogen voor deze 
achterhaalde stadsplanning van Almere. Dit met de volgende nadelen: Het gehele centrum van Almere 
is een grote parkeergarage. Enorme luchtvervuiling in het centrum. Dure grond, die beter voor een 
gezellige, levendige binnenstad gebruikt kan worden. Een ontzettend lelijk centrum met allemaal 
achterkanten van parkeergarages. Nu de lucht schoner wordt door gevolgen van het coronavirus moet 
we dat zo houden en drastisch het roer omgooien qua autobeleid. Het is ook in Amsterdam gelukt om 
het autobeleid om te gooien en de binnenstad van auto’s te bevrijden, wat lang duurde en niet 
eenvoudig was. Maar het ging op de politieke wil. DDAMA denkt graag mee aan oplossingen voor een 
aantrekkelijke autovrije binnenstad zonder parkeergarages. 

Dank u voor het delen van uw visie. Deze is niet helemaal in lijn met onze visie:  Almere 
Centrum is terecht en niet voor niets verkozen tot beste binnenstad 2017-2020 van NL. - 
De auto heeft een blijvende rol in Almere, terwijl die rol wel verandert. - De NSL 
monitoringskaart laat zien dat In Almere geen enkele overschrijding van Europese 
normen voor luchtvervuiling kent en nagenoeg geen overschrijdingen van de WHO 
normen. Ontwikkelingen op het gebied van zero-emissie, elektrisch rijden en de inzet op 
het gebruik van de (e-)fiets gaan aan het behoud van de luchtkwaliteit bijdragen. 

Nee 

20 Provincie 
Flevoland 

De Mobiliteitsvisie is zeer overzichtelijk rond 4 hoofdlijnen opgebouwd. Veel onderwerpen herkennen 
wij uit onze eigen visies en programma. 

Dank voor het compliment. We hebben rekening gehouden met provinciaal beleid Nee 



21 Provincie 
Flevoland 

Over de verstedelijkingsstrategie voeren wij met uw gemeente overleg onder andere met uw 
burgemeester. Daar signaleren we gezamenlijk de noodzaak van het versterken van de economie in uw 
gemeente en het beperken van de pendel richting Amsterdam e.o.  als ook de kansen van innovatieve 
ontwikkelingen als SMART Mobility. De verstedelijkingsstrategie heeft een  nauwe samenhang met uw 
mobiliteitsvisie.  

Daarover zijn wij het met u eens Nee 

22 Provincie 
Flevoland 

Wij signaleren dat Almere nu nog een woonstad is. Op pagina 12 staat dat ca 60% van de inwoners van 
Almere buiten de stad werkzaam is. De infrastructuur en het OV kennen een eenzijdige pendel en het 
ontbreken van ‘tegenspits’. Dit maakt dat de onderbouwing van investeringen o.a. in uitbreiding van het 
OV-aanbod moeizaam blijft. 

Almere wil een stad zijn die meer in balans is op gebied van wonen, werken en 
voorzieningen, zodat er ook meer balans komt in de in- en uitgaande pendel.  Op 
bladzijde 12 hebben wij de volgende passage toegevoegd: 
 
Almere ontwikkelt zich op alle gebieden. De ontwikkeling rondom de knooppunten 
(hoofdlijn 4: knooppunt ontwikkeling) moet bijdragen aan een betere balans tussen 
wonen, werken en voorzieningen. Deze ontwikkeling moet er aan bijdragen dat er ook 
een vorm van 'tegenspits' ontstaat, waarbij het aantal mensen wat zich tijdens de spits 
naar Almere verplaatst hoger wordt.  Overigens is het lokaal OV gebruik in Almere een 
van de hoogste van NL en is de kostendekkingsgraad hoog. 

Ja 

23 Provincie 
Flevoland 

Het onderwerp vaarwegen komt in dit document niet aan bod. Het kan een keuze zijn om hier in andere 
beleidsdocumenten aandacht te besteden maar het is uit oogpunt van integraliteit toch wel wenselijk om 
het in dit document ook te benoemen. 

Op basis van de gesprekken met de stad, de wens voor het aanbrengen van focus en 
afbakening is besloten om dit onderwerp niet op te nemen 

Nee 

24 Provincie 
Flevoland 

In de visie missen wij bij verschillende thema’s een kwantitatieve onderbouwing van de aangegeven 
trends. Zowel als het gaat om de huidige cijfers als om prognoses. Bijvoorbeeld de prognoses van de 
inwoneraantallen van Almere richting 2030. Bovendien ontbreekt vaak bronvermelding. 

Wij zullen waar mogelijk de bronvermelding toevoegen.  Ja 

25 Provincie 
Flevoland 

De maatregelen zijn vooral infragericht en niet of nauwelijks gericht op gedragsverandering (b.v. door 
werkgeversbenadering/campagnes). 

In 2017/2018 zijn werkgevers benaderd  om een zogenaamde 'modal-shift' van auto 
naar fiets en OV  te bewerkstelligen. Op dat moment bleek hier onvoldoende draagvlak 
voor doordat er voldoende parkeermogelijkheden voorhanden waren. In de jaren 2021 - 
2021 zien wij nieuwe kansen om, via campagnes en benaderingen van werkgevers, op 
dit vlak ontwikkelingen voor elkaar te krijgen.  

Nee 

26 Provincie 
Flevoland 

Qua smart mobility wordt stevig ingezet op de e-bike en de deelauto. Voor een stad als Almere zijn 
deelfietsen of elektrische scooters mogelijk ook een mooi alternatief. 

Dat zijn wij met u eens. De visie biedt hier ook ruimte voor. De verdere ontwikkeling van 
fietsroutes en inzet op deelmobiliteit zullen hier verdere invulling aan geven. 

Nee 

27 Provincie 
Flevoland 

Een punt van aandacht is ook de vergrijzing en de invloed die dat heeft op kleinschalig en sociaal veilig 
groepsvervoer. 

Dit onderschrijven wij.   In de netwerksamenwerking Goud in Almere wordt er inhoudelijk 
dieper ingegaan op de aandacht die vergrijzing verdient, makkelijk mobiel is één van de 
thema's die daarbij hoort.. Wij hebben, ter verduidelijking, aan de mobiliteitsvisie 
toegevoegd: 'O.a. het kleinschalig en sociaal veilig groepsverkeer zal daar onderdeel 
van uit maken'. (blz. 15).  

Ja 

28 Provincie 
Flevoland 

Gelet op onze samenwerkingsrelatie met op het thema mobiliteit stellen wij het op prijs als wij bij 
volgende visies en plannen ook betrokken worden, danwel gelegenheid tot reageren krijgen voordat het 
document voor revisie wordt vastgesteld door uw college. De samenwerking met Provincie en 
omliggende gemeenten is vanzelfsprekend van belang bij verdere uitwerking. Bijvoorbeeld als het gaat 
om het ontwikkelen van kaders voor deelmobiliteit.  

Almere ontwikkelt zich op alle gebieden. De ontwikkeling rondom de knooppunten moet 
bijdragen aan een betere balans tussen wonen, werken en voorzieningen. Deze 
ontwikkeling moet er aan bijdragen dat er ook een vorm van 'tegenspits' ontstaat. 

Nee 

29 Provincie 
Flevoland 

In de visie staat dat het “bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus” een 
belangrijk uitgangspunt is bij de aanbesteding. Dit biedt ruimte om vanaf 2027 nog niet volledig ZE 
busvervoer te hebben. Kunt u verhelderen wat uw concrete ambitie is in de periode 2027-2030?   

De ambitie is dat alle nieuwe bussen die instromen na 2025 emissievrij zijn. Nee 



30 Provincie 
Flevoland 

Gemeente Almere wil een laadstrategie openbaar busvervoer opstellen. Daarmee neemt u als 
gemeente de lead. Bent u zich bewust dat u met deze aanpak mogelijke innovaties uit de markt die via 
de aanbesteding van de OV-concessie geïmplementeerd kunnen worden, kunt beperken? Kunt u 
toelichten hoe u dat betrokken hebt bij uw visie om zelf deze laadstrategie te gaan opstellen? 

Doel van de laadstrategie openbaar busvervoer is om ruim voor de volgende 
concessieperiode te verkennen welke nieuwe laadstrategieën kansrijk zijn en hoe de 
gemeente tijdig de juiste voorwaarden voor de implementatie van die strategieën kan 
scheppen. Elektrische laadinfrastructuur vraagt zware stroomverbindingen met 
voldoende capaciteit en snellaadstations kennen omvangrijke apparatuur, terwijl op 
bijvoorbeeld de centrale knoop busstation Almere Centrum de ruimte beperkt is. Ook 
eventuele infrastructuur voor het tanken van waterstof is nog niet in Almere aanwezig. 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling slechts één richting te faciliteren en andere 
onmogelijk te maken. Om innovaties door de vervoerders mogelijk te maken is het 
cruciaal tijdig voorwaarden te scheppen. 

Nee 

31 Provincie 
Flevoland 

Wij missen in uw visie een hoofdfietsroute naar de Stichtsebrug, om op deze manier ook een goede 
fietsverbinding met 't Gooi te hebben. Deze verbinding naar ’t Gooi is wel onderdeel van ons 
hoofdfietsnetwerk. Gezien de ontwikkelingen Gooisekant/Oosterwold wordt deze verbinding 
interessanter. Het zou goed zijn als deze verbinding ook in uw visie staat.  

Er lopen vanuit Haven, Overgooi en Stad reeds diverse fietspaden naar de Stichtsebrug. 
De toekomstige fiets-relaties tussen de oostflank van Almere en het Gooi schatten we 
laag in, het is niet nodig hiervoor bestaande fietspaden te verbreden naar 4m. Maar 
ontbrekende schakels en rood asfalt bij groot onderhoud zal de vindbaarheid van het 
hoofdnet verduidelijken. Hierbij is het goed om te benoemen dat wij in de mobiliteitsvisie 
spreken over een hoofdfietsroute als deze in rood asfalt uitgevoerd gaat worden. Ons 
basisfietsroute en hoofdfietsroute vormen samen de hoofdfietsroute zoals U deze in de 
provinciale kaarten kent. Wij hebben de kaart op blz. 29 gewijzigd. De kaart sluit 
hiermee aan bij de provinciale hoofdfietsnetwerkkaart. 

Ja 

32 Provincie 
Flevoland 

In het document ontbreekt uw visie op het toeristisch recreatief fietsnetwerk. Dit netwerk heeft ook een 
relatie hebben met de wel beschreven netwerken. Het kan een keuze zijn om hier in andere 
beleidsdocumenten aandacht te besteden maar het is uit oogpunt van integraliteit toch wel wenselijk om 
ook in deze visie te benoemen.  

het fietsnetwerk in de mobiliteitsvise bevat alleen het hoofdnet fiets, hieronder ligt nog 
een zeer fijnmazig basisnetwerk dat voor recreatief gebruik beschikbaar is en waar o.a. 
het recreatief fietsknooppuntennet gebruik van maakt. Wij hebben echter wel een 
aanvulling gedaan op de paragraaf 'Fietsnetwerk verbeteren': 'Het bijkomende effect op 
de regionale (recreatieve) aantrekkelijkheid van het fietsennetwerk is als volgt terug te 
vinden: 'Een goed regionaal fietsnetwerk biedt een ook toeristisch recreatief kansen. 
Een goede verbinding met omliggende gemeenten maakt wederzijds verkeer mogelijk.' 
(blz. 28). 

Ja 

33 Provincie 
Flevoland 

Almere heeft een stadsbusnetwerk met allure. U kunt daar met recht trots op zijn. De provincie heeft 
met haar financiële bijdrage aan de busbanen hier ook een bijdrage aan geleverd. Graag worden wij 
nauw geïnformeerd over uw planning van de uitvoering van de busbanen en daarmee de uitvoering van 
ons gezamenlijke convenant. 

Daarover zijn wij het met u eens. Wij zullen via de gebruikelijke wegen informeren en wij 
gaan hier graag met u over in gesprek. 

Nee 



34 Provincie 
Flevoland 

De visie beoogt dat er in Almere meer gelopen en gefietst gaat worden op de kortere afstanden. Wij 
lezen niet in de visie hoe u dit wilt bereiken en tegelijkertijd de bezetting van de bussen voldoende op 
peil wilt/kunt houden om de hoge frequenties te kunnen handhaven.  

Uit de consultatie met de stad kwam dat looproutes op sommige plekken ontbreken of 
aanvulling behoeven. Mede vanuit inclusiviteit gaan we de looproutes naar belangrijke 
bestemmingen ( centra, voorzieningen, OVhaltes) onderzoeken/inventariseren en waar 
nodig verbeteren. Dit levert vooral een kwaliteits en inclusiviteitsverbetering op, we 
faciliteren daarmee beter de voetganger. mar het leidt niet tot substantieel meer 
voetgangers, zoals in de MV gesuggereerd wordt.Lopen is immers ook alleen maar over 
korte verplaatsingen (tezij we het over recreatief wandelen hebben).Wat betreft meer 
fietsen mikken we vooral op modal shift van auto naar fiets: met de verdere groei van de 
stad in de verder weg gelegen stadsdelen (pampus, Oosterwold) zal het autogebruik 
vanuit toenemen en een aantal hoofdwegen in de toekomst hun maximale capaciteit 
bereiken. Door te zorgen dat dan het hoofdnet fiets op orde is, kan voor een deel van 
het lokaal autoverkeer (50% van de lokale ritten is korter fdan 5 km) een hoogwaardig, 
snel fietsalternatief geboden worden. Daarnaast wordt een groei verwacht naar de NS-
stations door toename treinverkeer. Wat betreft modal shift OV-fiets: vanuit het 
bevorderen gezondheid e  beweging  zouden we het prima vinden als die de overstap 
naar de fiets zouden maken.  

Nee 

35 Provincie 
Flevoland 

Een passende OV-voorziening voor Oosterwold zal vanwege de aard van de wijk zeker een uitdaging 
zijn.   

Daarover zijn wij het met u eens Nee 

36 Provincie 
Flevoland 

In uw visie staat dat gemeente met Keolis een pilot gaat uitvoeren om de mogelijkheden en ervaringen 
van autonoom vervoer op uw busbanen in beeld te brengen. Wij worden graag nader geïnformeerd 
over deze pilot en de uitkomsten. Mogelijk zijn de resultaten ook breder in Flevoland toepasbaar.  

Daarover zijn wij het met u eens Nee 

37 Provincie 
Flevoland 

In ambtelijke contacten zijn bij een aantal kruispunten op de Hogering/Buitenring 
doorstromingsknelpunten benoemd. Het zou goed zijn onderwerp/locaties te benoemen in tekst of op 
kaart. De doorstroming op de ringen van Almere vraagt de komende jaren blijvende aandacht. 
Binnenkort zal daar een studie naar worden voor verricht in opdracht van uw gemeente en Provincie 
Flevoland.  

De aandachtspunten die, via de ambtelijke contacten, met u besproken zijn 
veiligheidsknelpunten. Wij zijn blij met de voortvarende aanpak en de studie die naar de 
aandachtspunten zal worden verricht. Wij kiezen ervoor deze aandachtspunten niet in 
de visie op te nemen. Het veilig maken van kruispunten en andere verkeerssituaties is 
onlosmakelijk verbonden met de doelstellingen die wij verwoorden. De studie en de 
vervolgacties zien wij als uitvoering en invulling van onze doelstellingen.  

Nee 

38 Provincie 
Flevoland 

Wij onderschrijven het belang om de alternatieven voor de auto beter te benutten. Zowel vanuit 
bereikbaarheid als duurzaamheid. Daarbij hechten wij in het bijzonder belang aan een goede 
verkeersdoorstroming op de A6 en de A27. Twee belangrijke hoofdaders voor Flevoland. Gezien de 
grote ontwikkelingen die de komende jaren nog in Almere gaan plaatsvinden is dit een forse uitdaging, 
die wij ook graag samen met u oppakken.  

Daarover zijn wij het met u eens Nee 

39 Provincie 
Flevoland 

In de tabel op pagina 36 laat u de in/uitstappers van de stations van Almere zien. Overall is sprake van 
een stijging, het beeld per station verschilt sterk. Zoals u al aangeeft is het project OV-SAAL nog niet 
afgerond. Ook de provincie is voorstander van een hogere frequentie en snellere reistijden. Het zou uw 
visie en ambitie versterken als u ook prognoses voor de reizigersgroei opneemt en een globale analyse 
van de bestemmingen van deze reizigers. Dat versterkt de onderbouwing voor uw wens van extra en 
snellere treinen.  

Onze analyses zijn gebaseerd op het regionaal OV Toekomstbeeld, wat vastgesteld is 
door ons college (en dat van A'dam, Vervoersregio Amsterdam, Noord-Holland en 
Flevoland) op 19 november 2019. Verder is de tabel geactualiseerd met gegevens van 
trein -en busreizigers. Ter verdere verduidelijking is er bij de tabel een bronvermelding 
naar  het vastgestelde regionaal OV Toekomstbeeld 2040 opgenomen. (blz. 36) 

Ja 

40 Provincie 
Flevoland 

In de mobiliteitsvisie wordt gesproken over een multimodale IJmeerverbinding. Niet duidelijk is wat 
hiermee wordt bedoeld. Is voor de gemeente bijvoorbeeld een autoverbinding door het IJmeer ook een 
mogelijkheid?  

Multimodaal geeft aan dat het in onze ogen meer dan alleen een OV verbinding is. Auto 
is niet uitgesloten, maar we denken vooral aan de (elektrische) fiets. 

Nee 



41 Provincie 
Flevoland 

Het valt ons op dat uw visie veel aandacht heeft voor de stadslijnen en de verbindingen met Amsterdam 
en Utrecht. Wij zijn ook benieuwd hoe u de doorontwikkeling in andere richtingen ziet. Zo worden 
bijvoorbeeld de R-NET-verbindingen niet genoemd. Daarmee missen wij uw visie op mogelijk  kansrijke 
verbindingen richting Amsterdam ZuidOost/Amstel en ’t Gooi. Ook zijn wij benieuwd welke kansen u 
ziet voor een betere bezettingsgraad van de treinen in de tegenspits en tussen Almere en het noorden 
van Nederland.   

Wij herkennen uw opmerking. De R-Net lijnen zijn voor ons van groot belang in de 
verbinding richting Amsterdam. In lijn met de opmerking met kenmerk 43 (h)erkennen wij 
de mogelijkheden richting o.a. ’t Gooi. Na vaststelling van de mobiliteitsvisie wordt er 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor ’t Gooi.  Hoewel niet expliciet benoemd, 
bij de versterking van het busnetwerk richting Amsterdam horen ook de verkenningen 
rondom  uitbreiden en versterken van de huidige lijnen. 
 
Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij de volgende zin toegevoegd aan de 
mobiliteitsvisie: ‘De (R-net)busverbindingen tussen Almere en Amsterdam rijden 
overdag en met name rondom de spitstijden goed. Deze busverbindingen blijven van 
groot belang en zullen onderdeel blijven van de verbinding tussen Almere en 
Amsterdam.‘ U vind de toevoeging op bladzijde 36. 
 

Ja 

42 Provincie 
Flevoland 

De visie vermeldt op pagina 38 dat de A-6 tussen Almere en Lelystad volloopt en zou moeten worden 
verbreed. Wij ondersteunen deze rijksinzet waarbij wij ook de rijksambitie om dit traject zo duurzaam 
mogelijk aan te leggen toejuichten. Daarnaast is ook relevant om automobilisten op dit traject te 
verleiden en faciliteren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de trein om de daar beschikbare 
capaciteit beter te benutten.   

Daarover zijn wij het met u eens Nee 

43 Provincie 
Flevoland 

Op pagina 38 geeft u aan dat de pendel tussen Utrecht en Almere steeds belangrijker wordt en dat dit 
een betere busverbinding Almere-‘t Gooi-Utrecht vraagt. Het zou uw visie completer maken als u deze 
toename ook kwantificeert en bij de kansen voor het OV ook de verbeteringen voor het autoverkeer 
betrekt. Hoe gaat u de inwoners van Almere verleiden om de bus naar Utrecht te nemen? In het 
verleden is gebleken dat een busverbinding met één sterk eindpunt (in dit geval Utrecht) weinig 
levensvatbaar is. Wij zijn benieuwd wat is veranderd zodat een dergelijke (HOV)busverbinding al dan 
niet over via de ‘Stichtse Lijn’ nu meer kans van slagen heeft. 

De busverbinding Almere - 't Gooi - Utrecht wordt belangrijker naar mate Almere zich 
ontwikkelt. In de concessie Gooi -en Vechstreek zal onderzocht worden hoe 
levensvatbaar een busverbinding op dit traject is, waarbij er o.a. uit de evaluatie 
snelwegbus Almere Uithof geput zal worden. Wij hebben de volgende toevoeging aan 
de mobiliteitsvisie gedaan: 'Naar mate Almere zich verder zal ontwikkelen wordt de 
kwaliteit van de verbindingen (zowel trein als bus) richting Utrecht en 't Gooi steeds 
belangrijker. In de aankomende jaren zal er meer onderzoek worden gedaan naar de 
levensvatbaarheid van deze OV-verbindingen.'(Blz. 38). 

Misschien, JH 

44 Provincie 
Flevoland 

Provincie Flevoland is ook een voorstander van het versnellen van de reistijd van de sprinter Almere-
Utrecht. Bij voorkeur zouden wij deze sprinter vanuit Lelystad willen laten vertrekken. Net als gemeente 
Almere  zien wij dat dit een complexe opgave is en dat een kwaliteitssprong een grote investering vergt.  

Daarover zijn wij het met u eens.  Nee 



45 Provincie 
Flevoland 

Provincie ziet ook mogelijkheden voor een treinverbinding met Utrecht via Bijlmer. Wij zijn benieuwd 
hoe gemeente Almere hier tegenaan kijkt.  

De gemeente is net als de provincie groot voorstander van een betere, snellere en 
hoogfrequentere (trein)verbinding met Utrecht. Voor de route denken we dat verbetering 
van de huidige verbinding via Hilversum kansrijker is, en als bijvangst ook de regionale 
verbinding met het Gooi / Amersfoort versterkt.  

Nee 

46 Provincie 
Flevoland 

De visie hecht terecht veel belang aan de ontwikkeling van knooppunten. Ook wordt aandacht besteed 
aan goede P+R-voorzieningen in de stad, bij de bestaande stations. Kijkend naar de verwachte 
ontwikkelingen (autoluw Amsterdam, toenemende congestie op de A6/A1) is het de vraag of de 
bestaande P+R-voorzieningen voldoende zijn om de overstap op het openbaar vervoer goed mogelijk 
te maken. Vanuit de brede MRA-regio wordt gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe goed bereikbare 
Hub's in de nabijheid van de autosnelwegen. Het lijkt ons wijs deze optie ook in Almere open te 
houden.  

Daarover zijn wij het met u eens. Destijds(circa 2013-2016 )zijn  in het kader van 
BonROute (Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad) alle P+R terreinen 
uitgebreid of gerealiseerd. De gemeente monitort jaarlijks het gebruik van alle P+R 
terreinen. Hieruit blijkt dat er geen reden is deze uit te breiden.Gebleken is dat er vrijwel 
geen automobilisten van buiten Almere hier parkeren. Het gebruik van deze P+R 
terreinen is grotendeels door Almeerse bewoners.  

Nee 

47 Provincie 
Flevoland 

Samen met gemeenten, NS en ProRail willen provincie Flevoland dit jaar een Ontwikkelagenda 
Flevolijn opstellen met de horizon 2030. Hierin willen wij voor de spoorknooppunten concreter 
beschrijven wat er nodig is om de stations weer geschikt te maken voor de groeiende aantallen 
reizigers. Daarbij komen ook nadrukkelijk het ruimtelijke aspect en de economische kansen/uitdagingen 
in beeld (creëren tegenspits, aantrekkelijke en sociaal veilige stationsomgevingen). Ambtelijk is 
gemeente Almere inmiddels betrokken bij dit proces. Provincie Flevoland is benieuwd naar uw 
uitgewerkte visie op de knooppunten waarbij u mogelijk ook concreter wordt in uw ambities.  

Daarover zijn wij het met u eens. We werken graag met u samen op dit dossier. Nee 

48 Vereniging 
Bedrijfskring 
Almere 

Met in gedachte de toepassing anderhalve meter-economie zal nader moeten worden ingestoken op 
voorkomen van (piek)drukte op voetgangerslocaties en fiets- en voetgangers-routes. Het busvervoer zal 
ingericht moeten worden op deze economie. Dit geldt ook voor vervoer per trein. 

Bij de totstandkoming van de visie is hier geen rekening mee gehouden omdat de 
Corona problematiek destijds nog niet speelde. De visie bestrijkt een periode van tien 
jaar, waarbij de verwachting is dat de aanpassingen niet van blijvende aard zullen zijn. 
Voor de periode van maatregelen: 
De inrichting van busvervoer is een taak van de busmaatschappijen zelf. Er is uiteraard 
overleg tussen gemeente en vervoerder, maar de invloed die vanuit de gemeente hierop 
uit te oefenen is, is beperkt. Hetzelfde geldt voor treinvervoer. 

Nee 



49 Vereniging 
Bedrijfskring 
Almere 

Het onderwerp trein is in deze hoofdlijn buiten beschouwing gelaten en niet duidelijk is waarom. Reizen 
per trein is duurzaam, maar verbetering is mogelijk en de trein is een goede vervanging voor de auto en 
de bus 

Er is voor gekozen om in HL 1 de nadruk te leggen op Almere; en het treinverkeer als 
belangrijke pijler onder de regionale mobiliteit op te nemen in HL 3. In onze uitvoering 
wordt alles getoetst aan het totaliteit van de mobiliteitsvisie.  

Nee 

50 Vereniging 
Bedrijfskring 
Almere 

Deelmobiliteit kan wellicht belemmeringen ondervinden door de Coronacrisis. Veiligheid voor mensen 
en goederen ziet ook op algehele gezondheid en gebruik maken van voorzieningen die zien op 
voorkomen van criminaliteit kunnen bijdragen aan het veiligheidsgevoel. 

De structurele effecten van de Coronacrises op de mobiliteit laten zich nog moeilijk 
inschatten. De impact zal waarschijnlijk het sterkst zijn op het gebruik van het collectief 
vervoer (trein, bus). Wat betreft de Sociale veiligheid: dit is inderdaad een belangrijke 
voorwaarde voor mobiliteit en ook een ontwerpcriterium bij de inrichting van de 
openbare ruimte.  

Nee 

51 Vereniging 
Bedrijfskring 
Almere 

Tevens zou het goed zijn om mobiliteit over het water als duurzame optie nader te beschouwen. Dit 
ontbreekt nu in deze visie. Er liggen enorme kansen voor mobiliteit over het water, met name 
veerverbindingen tussen Almere en onze buursteden, maar ook binnen de Stad Almere zelf. Deze 
verbinding kan de andere verlichten en deze verbinding kan duurzaam opgezet worden. 

 Voor de relatie tussen de toekomstige Hortuswijk en het Stadscentrum wordt naar de 
levensvatbaarheid van een bootverbinding gekeken. Tijdens de Floriade en de 'making 
of' is een bootverbinding over het Weerwater voorzien. Personenvervoer over het 
Markermeer en de Randmeren lijkt kansrijk voor recratief verkeer. Voor utilitair verkeer 
(woon-werkverkeer) is personenvervoer over het Markermeer of de Randmeren niet 
kansrijk gebleken. + Reactie MS: Mobiliteit over water is in het verleden wel onderzocht 
(misschien weet Paul hier nog iets van), maar voor meer dan recreatief gebruik te 
langzaam. Ook binnen Almere geen kansrijke verbindingen. Wat mij betreft niet 
opnemen, hoogstens als recreatief. (Duin - Pampus - IJburg) 

Nee 



52 Vereniging 
Bedrijfskring 
Almere 

Herhaling van wat is opgenomen onder punt 1 m.b.t. de anderhalve meter-economie. Uitbreiding van 
netwerken kan een belasting zijn voor andere aspecten van de gezondheid. Te denken valt aan 
bijvoorbeeld meer geluidhinder en uitstoot van schadelijke gassen, zoals CO2 en stikstof. De belasting 
op het milieu zal mogelijk toenemen, niet alleen door voornoemde uitstoot maar ook door vermindering 
of verstoring van de leefomgeving van dieren en planten. 

Uitbreiding en aanpassingen openbare ruimte voor de 1.5 meter maatschappij zijn nu 
niet voorzien. Wij (h)erkennen de spanning tussen leefomgeving, milieu en ecologie bij 
aanpassingen en investeringen in infrastructuur en in de openbare ruimte.  

Nee 

53 Vereniging 
Bedrijfskring 
Almere 

Insteek is vooral gericht op de het zuidelijk deel van Flevoland. De randstad zal op termijn overval raken 
zodat uitwijken naar Noord-Flevoland nodig zal blijken. 

In de mobiliteitsvisie is wel degelijk (beperkt) rekening gehouden met Noord-Flevoland. 
Zo worden de regionale fiets en autosnelwegverbinding A6 behandeld. Hier valt ook de 
noordelijke verbinding onder. 

Nee 

54 Vereniging 
Bedrijfskring 
Almere 

Voorkomen dat knooppunten geen knelpunten worden. Denk aan doorstroming, opstoppingen en 
samenscholing. Concentratie van mensen en mobiele middelen kan een interessante bron vormen van 
criminaliteit. 

We zijn het met u eens dat doorstroming, opstoppingen en samenscholing waar nodig 
moet worden voorkomen. De gemeente voert bovendien het gesprek met politie en 
handhaving om criminaliteit te voorkomen. 

Nee 

55 Vereniging 
Bedrijfskring 
Almere 

De mobiliteitsvisie Almere 2020-2030 richt zich vooral op de stad Almere en de (trajecten met) steden 
Amsterdam, Utrecht en Lelystad. Alhoewel nu relevant, verwachten wij dat er in de toekomst en binnen 
10 jaar, door het vollopen van de randstad, uitgeweken moet worden naar Noord-Flevoland. Daar zou 
naar onze mening op ingespeeld moeten worden of in ieder geval zal er duidelijk blijk gegeven moeten 
worden dat hierover is nagedacht. De gevolgen van de Coronacrisis vereisen feitelijk een speciale 
benadering van de mobiliteitsvisie die wél inspeelt op de toekomst en dus aansluit op deze visie. 

Het is de vraag of de door u geschetste gevolgen van de coronacrisis zullen leiden tot 
een blijvende verandering in mobiliteits- en modaliteitskeuze. Daar hebben we nu nog 
geen inzicht in. Daarnaast achten we het niet waarschijnlijk dat binnen 10 jaar 
uitgeweken moet wworden naar Noord-Flevoland, er zijn eerder tendenzen om oude 
bedrijventerreinen te herontwikkelen en bestaande steden te verdichten.  

Nee 



56 Vereniging 
Bedrijfskring 
Almere 

Het is verder goed om een scherp oog te houden woon-werkverkeer juist in deze tijd. Een 
goede en veilige bereikbaarheid van alle delen van de stad, met name bedrijventerreinen, 
die zien op alle vormen van mobiliteit. 

Dit zijn wij met u eens. Nee 

57 Mr Wijnschenk 
(VBA) 

De (elektrisch) gemotoriseerde tweewieler wordt in deze visie VOLLEDIG over het hoofd gezien. Dit 
terwijl elektrische scooters, in een later stadium ook elektrische (deel) steps en elektrische motorfietsen 
een goedkope, groene, stille & slimme bijdrage leveren aan lokaal vervoer en in de ketenmobiliteit. 
Zeker waar de recente covid-19 maatregelen en de te verwachten 1,5 meter economie het OV minder 
effectief zal maken, en individuele mobilisatie belangrijker zal worden. 

Stimulering van E-bike en E-snorfiets achten we geen taak voor de gemeentelijke 
oveheid. De verkoop van E_bikes stijgt al jaren en overtreft inmiddels de verkoop van 
gewone fietsen. In het Klimaatakkoord is besloten de verkoop van snorfietsen met 
brandstofmotor vanaf 2025 te verbieden. De Bovag is in gesprek met de overheid over 
een stimulerings- e/o inruilregeling. Wat betreft Covid gaan we er van uit dat de effecten 
tijdelijk zijn totdat er in 2021 een vaccin is. 

Nee 

58 Mr Wijnschenk 
(VBA) 

De Gemeente Almere heeft een serieuze verantwoordelijkheid om zich te committeren aan de MER’s 
met de bijbehorende doelstellingen. De elektrische tweewieler vervult hier een belangrijke rol. 
Bestaande benzine scooters, in grote aantallen aanwezig in Almere door de uitgestrektheid van de 
stad, vervuilen enorm, zijn bovengemiddeld vaak betrokken bij verkeersongevallen en zorgen voor 
disproportioneel veel geluidsoverlast. 

Het is niet mogelijk om zo maarbrom- of snorfietsen te verbieden. Het zou een 
overweging kunnen zijn snorfietsen op de fietspaden niet meer toe te staan, 
echterAlmere overweegt geen snorfiets op rijbaan toe te passen want de fietspaden zijn 
hier relatief breed, de drukte (capaciteitsbenutting) op de paden is nog niet groot, en het 
aandeel brom-/snorfiets is beperkt. Daarnaast is het snelheidsverschil tussen auto’s op 
de dreven en snorfietsen te groot en daarmee te onveilig om snorfiets naar de rijbaan te 
dirigeren. Invoering van eenmilieuzone met als oogmerk brom- en snorfietsen in 
bepaalde gebieden nieet toe te lanten, is in beginsel mogelijk.  echter zal de rechter  dat 
besluit op een aantal aspecten toetsen, waaronder onderbouwing ‘gevolgen voor het 
milieu’ : zijn er deugdelijke onderzoeken waaruit o.a. blijkt hoeveel % van door verkeer 
uitgestoten schadelijke stoffen is afkomstig van brommers. Uit milieuonderzoek blijkt dat 
de luchtvervuiling in Almere laag is, ruimschoots voldoet binnen de normen van EU en 
WHO, en wat er aan uitstoot is, zich vooral op de dreven voordoet. Het effect van 
uitstoot door benzine brommers en snorfietsen is niet waarneembaar . Op grond hiervan 
mag verwacht worden dat invoering van een milieuzone voor benzine-
brommers/snorfietsen  gering zal zijn. Invoering van een milieuzone voor deze categorie 
voertuigen achten we daarom niet kansrijk. Zie overigens het antwoord bij vraag 57. De 
opmerking dat er disproportioneel veel verkeersongevallen zijn met scooters zien we 
niet terug in de ongevallenstatistiek. Voor zover er wel ongevallen met scooters zijn, zal 
dit door de vervanging van benzinemotor door electrische motor niet wezenlijk 
veranderen. 

Nee 



59 Mr Wijnschenk 
(VBA) 

In onze hoedanigheid als betrokken inwoners van Almere sinds 1992, VBA lid én bevlogen 
investeerders achter de grootste elektrische scooterdetailhandel van Almere gaan wij een actieve rol 
niet uit de weg. Wij werken graag mee aan voorlichting, pilots, beschikbaar stellen van demo voertuigen 
voor gemeente ambtenaren, gebruikslessen en het bedenken van oplossingen. 

Wij danken u voor de medewerking en voor uw inzet. (Concept) - in de reactie aan 
indiener verder verfijnen. 

nee 

60 NS Groep NV Op pagina 36 toont it een label met het aantal in- en uitstappers per station. U gebmikt hiervoor onder 
andere cijfers van voor 2016. Omdat echter vanaf 2015 het aantal in- en uitstappers per station 
gemeten wordt met de OV-chipkaart, is het vergelijken van bijvoorbeeld 2008 en 2016 niet zuiver. De 
meest zuivere vergelijking zijn de jaren 16-17-18. 

Voor 2015 werd gebruik gemaakt van visuele tellingen voor het aantal in- en uitstappers 
per trein.   

Nee 

61 NS Groep NV Verder vragen wij om het beeld te complementeren ook een analyse van de in- en 
uitstapgegevens van het aantal in-/uitstappers in de bussen toe te voegen. 

Wij zijn van plan deze cijfers beschikbaar te stellen in een openbare periodieke 
monitoringsrapportage.  

Nee 

62 NS Groep NV Om de door u gewenste verbeteringen in het OV te realiseren, bevelen wij u ten zeerste aan om vanuit 
uw rol in de komende 10 a 15 jaar maximaal bij te dragen aan het verhogen van de 
vervoersvraag en bezettingsgraad van de treinen. Dat betekent inzetten op een integrale aanpak van 
ruimtelijke ordening en vervoer, meer woningen en substantieel meer arbeidsplaatsen in de directe 
omgeving van het station (<1.200m). 

Wij herkennen uw aanbeveling. Hoofdlijn 4 richt zich specifiek op de ontwikkeling van 
knooppunt gebieden, verder geeft onze Woonvisie 2020 - 2030 een inhoudelijke 
verdieping op het aspecten van bewoning en verstedelijking rondom de knooppunten. 

Nee 

63 NS Groep NV De gemeente Almere heeft in vergelijking met andere steden hierbij een imieke iiitgangsituatie. In het 
Concept Mobiliteitsvisie Almere 2020 - 2030 beschouwt u de bus en trein echter als tw'ee gescheiden 
netwerken. Wij adviseren ti om in het Concept Mobiliteitsvisie Almere 2020 - 2030 bus en trein als een 
geheel te beschouwen en op basis daarvan acties te formuleren om de concurrentiepositie te 
versterken. 

Hiermee zijn wij het eens. De hoofdlijnen in de mobiliteitsvisie hebben ieder hun eigen 
ambities en doelstellingen, waarbij inzichtelijk is gemaakt op welke wijze de ambities 
bijdragen aan de doelen. De ontwikkeling van de knooppunten wordt naast de 
mobiliteitsivisie getoetst aan de economische agenda of bijvoorbeeld gerichte plannen 
als de doorontwikkeling van Almere Centrum.  In de 'Visie busvervoer Almere 2018-
2027' is gezocht naar samenhang tussen bus en trein voor de reiziger qua 
reisinformatie, netwerkopbouw en vervoerbewijzen/tarifiëring. Wij hebben, ter 
verduidelijking, de volgende toevoeging aan de mobiliteitsvisie gedaan: 'Almere heeft 
een sterk OV-systeem, niet alleen is het busnetwerk iets om trots op te zijn. De 
aansluiting met bijvoorbeeld trein is van belang voor een goed gebruikt OV systeem. Er 
zal verder worden gewerkt vanuit de principes van verweven OV-lijnen.'. De wijziging is 
op bladzijde 31 aan de visie toegevoegd.  

Ja 



64 NS Groep NV Uit de CROW OV-Klantenbarometer 2019 blijkt dat slechts 61% van de btisreizigers in de 
gemeente Almere de overstaptijd vanuit een ander OV-systeem een 7 of hoger geeft. Hier lijkt ons 
ruimte te zijn om dit te verbeteren. Wij raden om acties te formuleren om de aansluitingen tussen bus 
en trein te verbeteren. 

De beleving van een knooppunt en de kwaliteit van overstap zijn speerpunten binnen de 
mobiliteitsvisie. Wij nemen uw aanbeveling mee, echter zal er nooit een volledige 
aansluiting mogelijk zijn tussen bus en trein. Dit in verband met het aantal buslijnen en 
de frequentie van treinen.  

Nee 

65 NS Groep NV Op pagina 14 van het Concept Mobiliteitsvisie Almere 2020 - 2030 blijkt dat slechts 13% van de 
verplaatsingen met het OV plaatsvindt. Zoals ti terecht constateert is hier ruimte voor groei. In Hoofdlijn 
4 “Knooppunt ontwikkeling” stelt u al een aantal concrete maatregelen voor om het deur tot deur 
vervoer te verbeteren. Deze acties onderschrijven wij ten zeerste, maar zouden hier graag het 
introduceren van stringentere parkeernormen in de omgeving van de stations en voldoende ruimte en 
mogelijkheden voor deelmobiliteit aan toe willen voegen. 

Ten opzichte van andere steden scoort Almere hoog op het gebruik van lokale en 
regionaal OV. Naar aanleiding van deze mobiliteitsvisie zullen er aanvullende 
beleidsnota's worden opgesteld. Zoals wij  op  pagina 41 schrijven zal er ondersteunend 
parkeerbeleid worden opgesteld. In deze mobiliteitsvisie stellen wij doelstellingen 
rondom de inzet van deelmobiliteit. In de aankomende periode (tot en met 2030) zullen 
wij geleidelijk onze doelstellingen gaan verwezenlijken. De punten in uw aanbeveling 
zijn, wat ons betreft, onslosmakellijke verbonden met onze doelstellingen.  

Nee 

66 NS Groep NV Wanneer wij kijken naar de vervoersmarkt tussen Amsterdam en Almere dan is deze zeer 
eenzijdig gericht op Amsterdam en sterk verspitst. Hierdoor is de bezettingsgraad in de treinen lager 
dan elders in Nederland. Wij adviseren u dan ook in het Concept Mobiliteitsvisie Almere 2020 - 2030 
maatregelen te benoemen die u gaat ondernemen om de tegenspits naar Almere te versterken. Hierbij 
kunt u denken aan bestemmingsmarketing, realiseren van de arbeidsplaatsen in de stationsgebieden 
en het concentreren van (regionale) voorzieningen nabij de stations. 

We zijn het met u eens dat de vervoersmarkt zeer eenzijdig en sterk verspitst is. Het 
organiseren van knooppuntontwikkeling is daarom als hoofdlijn opgenomen in onze 
visie. 

nee 

67 NS Groep NV In Hoofdlijn 4 “Knooppunt Ontwikkeling” beschrijft u de 4 doelen. Wij onderschrijven deze 
4 doelen volledig; deze zijn van essentieel belang om de gewenste verbeteringen in het OV te 
bereiken. Toch missen we de concrete acties die u gaat ondernemen om deze doelen te 
bereiken. Graag doen wij een aantal aanbevelingen die bij kunnen dragen aan het bereiken 
van de beoogde doelen. 

De concrete acties worden uitgewerkt in het kader knooppuntontwikkeling, zoals 
aangekondigd op p41. Voor de invulling hiervan maken we graag gebruik van uw 
aanbevelingen.   

nee 



68 NS Groep NV Wij bevelen u aan om op de korte termijn voor de stations Almere Poort, Muziekwijk en 
Parkwijk een plan op te stellen om de (sociale) veiligheid en het beheer(organisatie) van de 
stationsomgeving aanmerkelijk te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan het weghalen 
obstakels, voldoende verlichting, snoeien van groen, overzichtelijke en goed verlichte 
fietsenstallingen, opruimen van zwerffietsen en goede afspraken maken over het beheer van 
de openbare ruimte. Daarnaast blijft het voortvarend uitvoeren van de afspraken in het kader 
van het Lokaal Veiligheidsarrangement van belang. 

Het tweede doel van HL 4 Knooppuntontwikkeling is het verhogen van de 
verblijfskwaliteit rond de knooppunten. Concrete plannen en financiering hiervoor zijn er 
al bij Almere Centrum. Wij danken u voor uw aanbeveling. We herkennen de opgaven 
die u noemt rond de overige stations en zullen naar de mogelijkheden voor het maken 
van plannen en de middelen voor de plannen. 

Nee 

69 NS Groep NV Wij onderschrijven uw keus (pag. 12) om de samenhang tussen mimtelijke ordening en OV 
te versterken. Dit is van essentieel belang om in de toekomst voldoende vervoer te genereren 
en de tegenspits te versterken als basis voor de door u gewenste verbetering van het OV. 
Maar dat betekent zoals u terecht constateert meer woningen (binnen een straal van 1200m 
rond het station) en substantieel meer arbeidsplaatsen realiseren in de directe omgeving van 
stations. Helaas missen wij in uw mobiliteitsvisie echter concrete ambities op dit vlak. 

We (h)erkennen de noodzaak van voldoende vervoersvraag om het gewenst 
vervoersaanbod te rechtvaardigen. De concrete ambities in de samenhang tussen RO 
en OV worden uitgewerkt in het kader knooppuntontwikkeling, zoals aangekondigd op 
p41. 

Nee 

70 NS Groep NV Formuleer concrete ambities per station omtrent het aantal te realiseren woningen (aantal 
woningen of bijv. percentage woningen van totaal nieuw te bouwen aantal woningen in 
Almere) en arbeidsplaatsen binnen een straal van 1200m rond het station en creeer 
onderscheidende woon-/werkmilieus bij de stations. Tevens raden wij u aan om de 
realisatie te monitoren. 

In de mobiliteitsvisie benoemen wij dit als doelstelling bij hoofdlijn 4: knooppunt 
ontwikkeling . In de Woonvisie 2020 - 2030 werken wij verder aan een uitwerking van 
o.a. deze doelstelling. 

Nee 

71 NS Groep NV In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 er 8 miljard minder zakelijke kilometers 
via de weg worden afgelegd. Om dit te bereiken is er veel nodig op het gebied van het 
stimuleren van het OV, gedragsverandering, vestigingsbeleid bedrijven, enz. 

Wij onderschrijven deze constatering en denken met ondernemers mee om tot een 
aanpak bewust reizen te komen. 

Nee 

72 NS Groep NV In Hoofdlijn 1 “Gezonde en duurzame mobiliteit” zouden wij graag onder doel 7 de 
aanbeveling willen opnemen om in te zetten op de C02-reductie en afname van zakelijke 
wegkilometers door werknemers op een duurzame manier te laten reizen of werken. 

Inhoudelijk zijn wij het hiermee eens. Dit is een nadrukkelijke doelstelling binnen de 
eerste hoofdlijn. Hiervoor zien wij verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld waar 
mogelijk het gebruik van fiets of OV. De ontwikkeling van elektrisch rijden/zero emissie 
moet hier verder aan bijdragen.  

Nee 



73 NS Groep NV Concreet zou u als derde doelstelling kunnen opnemen het aantal werkgevers dat zich in 
2030 gecommitteerd heeft aan coalitie Anders Reizen. Hierin hebben zich inmiddels 45 
grote ondernemingen gecommitteerd aan een halvering van de C02-uitstoot op zakelijke 
mobiliteit en woon-werkverkeer. 

De doelstellingen die de coalitie echter uitdraagt passen bij onze ambities. Wij zullen ons 
dan ook, in de aankomende jaren, in gaan zetten. De coalitie Anders Reizen is een 
nationale coalitie die minder van toepassing is op lokale bedrijven in Almere. Wij zien de 
coalitie daarom niet als doelstelling an sich voor het behalen van de doelstellingen in 
Almere.  

Nee 

74 NS Groep NV Inmiddels zijn wij samen met de Provincie Flevoland en onder andere de gemeenten 
Almere gestart met het opstellen van een Regionale Ontwikkelagenda Flevoland 2020 - 
2030. In het kader van deze agenda maken graag nog dit jaar concrete afspraken over de 
wijze waarop NS bij kan dragen aan het realiseren van uw ambities. 

Daarover zijn wij het met u eens. We werken graag met u samen op dit dossier. Nee 

75 Gemeente 
Weesp 

In 2019 is de Regio Gooi en Vechtstreek, in samenwerking met de provincie Noord-Holland, 
een initiatief gestart om na te gaan hoe de regionale fietsverbindingen versterkt kunnen 
worden. Het doel is om fietsgebruik, zowel recreatief als door forenzen, te stimuleren door 
het bieden van goede fietsverbindingen met zo min mogelijk belemmeringen en tevens zo 
aantrekkelijk mogelijk. De knelpunten op de routes worden in kaart gebracht en de kosten 
voor aanpassingen worden geraamd. De regionale fietssnelweg Amsterdam-Almere is één 
van de kansrijke tracés binnen dit onderzoek. Samen met u willen wij deze route 
optimaliseren en waar nodig verbeteren, met name op het gebied van verkeersveiligheid. 

Het traject Ijsselmeerweg-Naarderstraatweg is voor fietsers relatief onveilig door 
hardrijdend (vracht)verkeer, voor de snelfietsroute Almere-Amsterdam ontbreekt hier 
nog een vrijliggend fietspad.De fietsroute Hackelaarsbrug-Weesp-Amsterdam-ZuidOost 
behoeft in Weesp een gestrekter tracé. Voor beide trajecten hebben wij suggesties en 
zoeken graag de samenwerking met u en de regio Gooi & Vechtstreek op. 

Nee 

76 Gemeente 
Weesp 

In uw Mobiliteitsvisie pleit u voor verbetering van de nachtverbinding tussen Amsterdam en 
Almere. Sinds de nieuwe concessie rijden er in twee nachten (vrijdag-zaterdag en zaterdag- 
zondag) nachtbussen tussen Amsterdam en Almere. Om uw stad aantrekkelijker te maken 
wenst u op donderdagnacht ook een verbinding. Hiertoe wordt een onderzoek gestart naar 
de verschillende mogelijkheden. Aangezien het college van Weesp ook op zoek is naar de 
mogelijkheden voor een nachtverbinding van openbaar vervoer tussen Weesp en Amsterdam 
voor haar inwoners, willen wij graag meeliften met dit onderzoek en de mogelijkheden 
verkennen. 

Het nachtvervoer is een onderwerp van gesprek tussen de gemeente (als 
concessieverlener) en Keolis. Gezien de hoge kosten en lage bezetting van deze lijnen 
ligt een uitbreiding altijd gevoelig. De wens van uw college wordt ook meegenomen in 
deze gesprekken. We zullen u informeren over de voortgang / uitkomsten.  

Nee 



77 Gemeente 
Weesp 

Een goede en frequente spoorverbinding tussen Almere via Weesp naar Amsterdam en Schiphol is 
noodzakelijk. Wat ons betreft kunt u op dit punt ambitieuzer zijn in uw mobiliteitsvisie, naast de nieuwe 
verbinding door het IJ-meer. Weesp en Almere trekken samen op in de uitbreiding van 6- naar 8 sporen 
bij station Weesp om meer capaciteit op het traject te kunnen realiseren. De uitbreiding naar 8 sporen 
zal de problematiek van de 10 minuten wachttijd voor sprinters, om ingehaald te worden door intercity’s 
op station Weesp, waarschijnlijk niet oplossen. Het hele spoortraject tussen Weesp en Almere dient, om 
de vervoerstroom goed op te kunnen vangen, viersporig te worden met een verbreding van de 
Hollandse brug en een tunnel onder de Vecht.  

We delen het beeld dat een goede en frequente spoorverbinding Almere - Weesp - 
Amsterdam noodzakelijk is. De prioriteit voor de gemeente ligt (na afronding van OV-
SAAL) nadrukkelijk bij het realiseren van Almere Pampus inclusief IJmeer-verbinding. 
Gezien de looptijd van deze visie hebben we gekozen om het hier bij te houden.  

Nee 

78 Vervoerregio 
Amsterdam 

Niettemin noemt u in uw concept Mobilitetsvisie Almere expliciet de IJmeerverbinding en 
geeft u aan dat een dergelijke verbinding multimodaal moet zijn. Daarbij moet wel opgemerkt 
worden dat een mogelijke IJmeerverbinding die aansluit op IJburg niet volledig multimodaal 
kan zijn, omdat autoverkeer daar niet mogelijk is. In eerdere studies, zoals uit de Planstudie 
Schiphol-Amsterdam-Almere is een autoverbinding die aansluit op het rijkswegennet in 
Amsterdam-Oost niet wenselijk. Een autoverbinding via IJburg is niet wenselijk en mogelijk, 
gezien de plannen met betrekking tot IJburg fase 2. Bij een mogelijke IJmeerverbinding zal – 
qua modaliteit - eerder gedacht kunnen worden aan een OV-verbinding en zo mogelijk in 
combinatie met een fietsverbinding. 

Multimodaal geeft aan dat het in onze ogen meer dan alleen een OV verbinding is. Auto 
is niet uitgesloten, maar we denken vooral aan de (elektrische) fiets. 

Nee 

79 Vervoerregio 
Amsterdam 

Bij de regionale bereikbaarheid noemt u het doel om van 4 naar 6 directe treinen tussen 
Almere en Amsterdam te willen gaan. De haalbaarheid hiervan kan niet los worden gezien 
van keuzes die moeten worden gemaakt voor het hele spoornetwerk van de MRA en van 
Nederland. Ik verwijs u hierbij naar het lopende traject van de (multimodale) Netwerkstrategie 
van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB) en het landelijke – en 
regionale OV Toekomstbeeld 2040. Bepalend voor de maakbaarheid/haalbaarheid is 
daarbij de uitkomst van het lopende onderzoek OV SAAL (corridor Schiphol-Amsterdam- 
Almere-Lelystad) op de middellange termijn voor aanpassingen bij station Weesp. Samen 
met u volgen wij deze ontwikkelingen via het MRA Platform Mobiliteit. 

Wij zijn, net als de rest van de MRA, benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek 
naar de maakbaarheid/haalbaarheid, alsook die van de verschillende andere 
onderzoeken. Tot dat daar een uitkomst en besluit over bekend is, houden we ons aan 
de eerder gemaakte afspraken. 

nee 



80 Vervoerregio 
Amsterdam 

In hoofdlijn 4, knooppuntontwikkeling, kunnen wij instemmen met uw ambities, die 
overeenkomen met het door u en ons vastgestelde Ontwikkelpad van SBAB en de 
uitgangspunten van de MRA verstedelijkingsstrategie. Een versterking van een polycentrische 
MRA betekent o.m. versterking van de stedelijke knopen buiten Amsterdam en moet gericht 
zijn op het realiseren van zeer aantrekkelijke hoogstedelijke woon-werkmilieus nabij OV- 
stations van hoge kwaliteit en van voldoende omvang. Almere-Centrum is daarbij één van die 
knooppunten. Het belang van het versterken van vooral de werkgelegenheid in/nabij de 
stations is hierbij belangrijk. 

Wij nemen kennis van uw instemming Nee 

81 Vervoerregio 
Amsterdam 

Om de bereidheid tot samenwerking de komende jaren (beter) te borgen, kan gedacht 
worden om de samenwerkingsparagraaf iets verder uit te breiden. Bijvoorbeeld door in te 
gaan op de wederkerige relatie tussen de gemeente Almere en partners of door 
invalshoeken of standpunten van deze partners hierbij op te nemen. 

Dank u voor de opmerking en wij zijn het met u eens. We hebben er, in de definitieve 
versie, voor gekozen om de samenwerkingsparagraaf in te steken op programma 
niveau. Hiermee kiezen wij er bewust voor om niet al onze partners individueel te 
benoemen. De programma's leiden tot het behalen van onze doelstellingen. Uiteraard is 
het wel voor ons van belang dat onze partners zich herkennen in de programma's. Wij 
hebben daarom de volgende wijzigingen op de samenwerkingsparagraaf doorgevoerd. 
 
Toevoeging aan de paragraaf: Metropoolregio Amsterdam (Blz. 48) en tekstuele 
wijzigingen van de passage Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB).  
Toevoeging: 
 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
 
In de MRA werken 2 provincies, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam samen 
aan het versterken en verbeteren van de metropoolregio. Op het vlak van mobiliteit zijn 
er gezamenlijke programma’s, zoals de Metropolitane Fietsroutes. Ook worden 
regionale belangen en prioriteiten afgestemd. Binnen de MRA neemt het convenant 
Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer een bijzondere plek in. Hierin hebben de 
convenantpartners hun wens vastgelegd om tot een eenduidige aansturing van het 
regionale verkeer- en vervoersysteem te komen. 
 
Wijziging SBAB:  
 
Sinds 2017 werken Rijk en regio samen in het gebiedsgerichte programma Samen 
Bouwen aan Bereikbaarheid. In dit programma worden, in samenhang met woningbouw 
en economie, de belangrijkste besluiten rond nationale en regionale bereikbaarheid voor 
de korte en lange termijn bepaald. Het programma vormt de basis voor de 
besluitvorming over rijksinfragelden vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (MIRT).  
 
Het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area is onderdeel van het programma SBaB. 
Daarnaast werken we via het samenwerkingsverband Almere 2.0 mee aan het 
Handelingsperspectief, waarin de verdere ontwikkeling van Almere wordt onderzocht. In 
hoofdlijn 3, regionale bereikbaarheid, zijn deze al uitgewerkt. 

Ja 



82 ROCOV 
Flevoland 

Verdichting kan helpen het centrum weer aantrekkelijk en levendig te maken zal het 
een stimulans zijn voor het openbaar vervoer (trein en bus). In Almere Poort is de 
dichtheid al iets hoger dan in de rest van de Almeerse kernen. U wijst er zelf op dat 
het gebruik van de trein vanaf het station in dit stadsdeel groter is dan elders. De 
knooppuntenontwikkeling bij de andere stations steunen wij ook, alhoewel er van 
tevoren bedacht moet worden hoe het OV daarop kan inspelen. Meer bussen en 
treinen? Andere frequenties? Andere vorm van openbaar vervoer? 

De gemeente onderschrijft dat bij verdichting en knooppuntontwikkeling ook het aanbod 
van het openbaar verder moet groeien. Per gebied zal er, voordat er gestart wordt met 
de ontwikkeling, gekeken worden naar de specifieke behoefte van een gebied.  

Nee 

83 ROCOV 
Flevoland 

In hoofdlijn 4, paragraaf 4, pagina 42, wordt de ontwikkeling van station Almere Centrum als 
overstappunt besproken. In dat kader is het belangrijk om aan de noordzijde van dit station 
ruimte te behouden voor een mogelijke uitbreiding van 4 naar 6 sporen. Dit kan wenselijk 
zijn mocht in de toekomst de IJmeerlijn en/of Stichtselijn gerealiseerd gaan worden. 

Uw reactie is geheel juist. Er wordt in de ruimtelijke structuur (bijvoorbeeld de invulling 
van het Mandelaplein) rekening gehouden dat er geen permanente structuren worden 
gerealiseerd.  

nee 

84 ROCOV 
Flevoland 

Op pagina 31 geeft u aan dat het - met huidige dichtheden - onmogelijk is om hoogfrequent 
OV naar Oosterwold te laten rijden. In de rest van de provincie is het moeilijk, door een te laag 
passagiersaanbod, een goed ov-netwerk in stand te houden. Er gaat relatief veel geld naar ‘dunne’ 
gebieden. In het kader van de Mobiliteitsvisie vragen we u deze overweging bij verdere ruimtelijke 
ontwikkelingen te betrekken. Door diverse kortingen is er in de afgelopen jaren al flink gesneden in het 
budget van de Almeerse concessie. Als er ook nog OV naar de ‘dunne’ gebieden in Almere komt zal dat 
waarschijnlijk gaan ten koste van het goed renderende en veel gebruikte OV. 

Onze verwachting is dat gebieden als Oosterwold voornamelijk gebruik zullen (blijven) 
maken van de auto, waardoor voor die gebieden,  via maatwerk, afzonderlijk gekeken 
wordt of en hoe OV mogelijk gemaakt kan worden.  

nee 

85 ROCOV 
Flevoland 

We hebben de indruk dat er een betere afstemming moet plaatsvinden tussen ruimtelijke 
plannen en de inpassing van het OV. Een acuut probleem speelt bijvoorbeeld 
in het snelgroeiende recreatiegebied Buitenhout. Alhoewel hier belangrijke recreatieve, 
sportieve en horecavoorzieningen zijn, is Buitenhout niet bereikbaar met het 
OV. Omdat deze voorzieningen niet de hele dag geopend zijn, kan gedacht worden 
aan een vorm van maatwerk waardoor het gebied tijdens de openingstijden toch 
voor iedere Almeerder ontsloten wordt. 

Het klopt dat Buitenhout geen OV verbinding heeft. Door de beperkte openingstijden van 
de voorzieningen is er op het moment geen directe OV verbinding. Wij houden uw 
aanbeveling in het achterhoofd.  

Nee 



86 ROCOV 
Flevoland 

De busontsluiting naar Duin en Nobelhorst is ter hand genomen. Aangezien dit in de 
planning past en er al budget voor was gereserveerd, stemmen wij hier van harte 
mee in. Wel willen we benadrukken dat het tempo van de bouwproductie zodanig 
moet zijn dat die busontsluiting ook gerechtvaardigd is. 

We nemen kennis van uw instemming. Er mag worden verondersteld dat de 
busontsluiting en (het tempo van) bouwproductie gerechtvaardigd zijn. 

Nee 

87 ROCOV 
Flevoland 

Almere scoort hoge ogen als het om logistieke bedrijven gaat. Deze en andere bedrijven 
(bijvoorbeeld de Vaart en de Stichtse Kant) worden vaak slecht ontsloten 
door het openbaar vervoer terwijl het werknemers soms aan eigen vervoer ontbeert. 
Mogelijk kan de gemeente hierin een coördinerende rol vervullen door met 
de werkgevers op één terrein gemeenschappelijk begin– en eindtijden af te spreken. 
Als zich daardoor voldoende passagiers aandienen zou bekeken moeten worden 
wat het OV hier kan betekenen. 

Wij houden de vervoersvraag van deze bedrijven in de gaten en voeren waar mogelijk 
het gesprek met ondernemers en de vervoerder over ov-ontsluiting van deze gebieden. 

nee 

88 ROCOV 
Flevoland 

U pleit voor snel en goed openbaar vervoer in zowel de stad als de regio. De OVconcessies 
Almere-Stad en Almere-Streek zijn bij de laatste aanbesteding samengevoegd. 
Het principe van R-net (in de Streek) is dat interlokaal vervoer hoogwaardig 
moet zijn. We zien dat er steeds meer inbreuk aan dit principe wordt gedaan. Rnetbussen 
worden (tussen Parkwijk en Poort) bijvoorbeeld gebruikt als stadsbussen 
terwijl dat niet de bedoeling van R-net is. Wij hebben hierover grote zorgen en vragen 
u de snelheid van de streeklijnen zoveel mogelijk te garanderen. 

 Eén van de uitgangspunten in de Visie busvervoer Almere 2018-2027 was dat 
paralleliteit tussen lijnen zo veel als mogelijk beperkt moest worden, voornamelijk 
ingegeven door de financiële randvoorwaarden. Op sommige plekkken vervullen R-net 
lijnen daarom ook een lokale functie. De snelheid van R-net proberen wij zo goed als 
mogekij te garanderen. 

Nee 

89 ROCOV 
Flevoland 

De inzet op een ov-lijn over Pampus naar Amsterdam onderschrijven wij. Ook wij 
zijn er voorstander om de ruimtereservering voor een nieuwe spoorverbinding 
(Stichtselijn) langs de A27 vast te houden. (Hoofdlijn 3, paragraaf 5 en 6, pagina 38). 

Wij zien het belang. De ruimte reservering voor de Stichtselijn is onderdeel van de 
structuurvisie Almere. Er is nog geen zicht op gebruik van deze reservering voor een 
spoorverbinding. Het behoud van de ruimtereservering behoud de mogelijkheid tot een 
toekomstige ontwikkeling.   

Nee 



90 ROCOV 
Flevoland 

De belangrijkste corridor op de spoorlijn tussen Weesp en Hilversum is de verbinding 
Amsterdam – Amersfoort. De mogelijkheden voor Almere via die route zijn daardoor 
zeer beperkt. Via een nieuwe spoorlijn kan een rechtstreekse verbinding geboden 
worden met Utrecht Science Park (De Uithof) en eventueel aangesloten worden op 
de gewenste spoorlijn tussen Utrecht en Breda. Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en 
Hilversum kunnen aanhaken op de ontwikkeling van deze verbinding. Afhankelijk 
van verdere ontwikkelingen in Oosterwold zou daar een station kunnen komen met 
een busverbinding naar Nobelhorst. 

We zijn het met u eens dat de verbinding Amsterdam - Amersfoort op deze spoorlijn de 
belangrijkste corridor is. De alternatieve spoorlijn A27 en daaraan gerelateerde 
ruimtereservering zijn daarom reeds opgenomen in de visie. 

Nee 

91 ROCOV 
Flevoland 

De klimaatverandering noopt tot vergaande maatregelen. De inzet van bussen met 
zero emissie is een goede stap voorwaarts. Er is voortdurend sprake van nieuwe 
technische ontwikkelingen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat de Almeerse 
gemeenteraad stadsbussen op aardgas wilde. Dit was toen een innoverende en milieu vriendelijk 
pleidooi maar inmiddels zijn we enkele stappen verder. U wilt (blz. 24) anticiperen, door de aanleg van 
laadpunten voor bussen, op de verdere toekomst. We willen u vragen nieuwe ontwikkelingen op dit 
gebied met een open oog te volgen en u niet te snel te binden aan technieken die misschien snel 
achterhaald zijn. 

De concessiebeheerders voor de concessie Ijssel-Vecht hebben opgenomen dat bussen 
met zero emissie onder andere in Flevoland zullen gaan rijden. Met laadpunten dragen 
wij hieraan bij. Checken bij Paul! (toevoeging Check Paul Eradus: Wij nemen uw 
aanbeveling in onze concessies mee, zero emissie is een breed begrip. Op het moment 
is het elektrisch rijden (laadpunten) passend, maar ontwikkelingen in de markt zullen wij 
natuurlijk niet tegen werken).  

nee 

92 ROCOV 
Flevoland 

Vanouds staat ons gebied bekend vanwege het winderige karakter dat zich met 
name doet voelen op het, hoog boven de A6 gelegen, overstapstation ’t Oor. Een 
overkapping wordt daar node gemist en wij steunen uw wens om daarin te voorzien. 

We zijn het met u eens dat een overkapping bijdraagt aan een betere overstapsituatie. 
Daarom hebben wij deze reeds opgenomen in onze visie. 

Nee 

93 Fietsersbond 
Almere 

Wij delen de visie zoals uitgesproken in het voorwoord, minder CO2 uitstoot en niet alleen 
het hebben over de mobiliteit in de stad maar ook daarbuiten. Verder spreekt deze visie 
over gezonde en duurzame mobiliteit. Iets waar wij het zeer mee eens zijn.  

Bedankt voor de complimenten. Nee 



94 Fietsersbond 
Almere 

Daarnaast is voor de Fietsersbond belangrijk, het actief promoten van het  fietsgebruik, minder CO2 
uitstoot, lagere fijnstof-belasting en minder stikstof uitstoot. Wij zien graag dat de gemeente zich actief 
opstelt bij het op korte termijn realiseren van fietssnelwegen naar Lelystad en Amsterdam. Vergeleken 
bij andere steden van gelijk aantal inwoners, draagt Almere de rode lantaarn. Terwijl wij het beste 
fietswerknet hebben van Nederland. Dat is voor ons niet acceptabel. Een gezonde en duurzame 
mobiliteit voor alle inwoners van Almere  (bij jong en oud),, helpt en is de basis van een gezonde 
bevolking die meer beweegt. Het helpt het relatief hoge aantal obese inwoners van Almere te  drukken, 
draagt bij aan het voorkómen van nieuwe patiënten met Diabetes Mellitus type II. Goede voorlichting en 
educatie en voorbeelden laten zien, is wenselijk 

Almere is actief betrokken en in overleg met de provincie Flevoland,Regio Gooi en 
Vechtstreek en provincie NoordHolland voor doortrekking van de fietssnelweg naar 
Lelystad en Amsterdam. Flevoland is momenteel bezig met de planvorming en zal de 
fietssnelweg in 2022 realiseren.. Gooi en Vechtstreek werkt tegelijkertijd aan prioritering 
van hun regionaal fietsplan. in de Zomer 2020 word hierover meer bekend. Realisatie 
van een ontbrekend traject fietssnelweg van Hollandsebrug naar Hackelaarsbrug is van 
belang.  voor OV- en fietspromotie zal najaar 2020 een campagne voorbereid worden 
lopen primair gericht op de autoforensen van Almere naar Amsterdam. We zoeken 
hierbij naar promotionele acties die ook van nut kunnen zijn voor de lokale modal-shift 
van auto naar fiets/OV Wij zien dit als steunbetuiging aan onze doelstellingen. Het 
versterken van de regionale aansluiting van de fietspaden moet meer mogelijkheden 
bieden wat betreft woon-werkverkeer en recreatief fietsen. Via het programma gezond in 
Almere wordt er ingezet op educatie op het gebied van bewegen.  

nee 

95 Fietsersbond 
Almere 

VVN en de Fietsersbond delen de mening dat door het gescheiden verkeerssysteem het aantal 
slachtoffers kleiner is dan met vergelijkbare steden. Dat is geen reden op achterover te leunen. Er 
gebeuren nog te veel ongelukken, vooral met kinderen en ouderen. Daarnaast is oog  voor 
inrichtingsdetails zoals juiste boogstralen en geen onnodige obstakels op de fietsroutes wenselijk. Wij 
zouden zo graag willen dat de tijd  tussen signalering en uitvoering om de een kruising veilig te maken, 
verkort wordt door meer samenhang en coördinatie. Als voorbeelden noemen we de gevaarlijke 
situaties die wij als Fietsersbond bij betrokken afdelingen hebben aangekaart: Gooisekant, 
Sallandsekant en de Bartokweg. Deze gevaarlijke situaties werden wel aangepakt, maar er zat haast 
twee jaar tussen signalering en uitvoering. 

In de verkeersveiligheidsanalyse moet duidelijk worden welke 
verkeersveiligheidsknelpunten er zijn  en of en hoe deze aangepakt kunnen worden. We 
evalueren ook de "Aanpak Veilig Fietsen"waarbij in 2015-2017 op ruim 60 locaties 
aanpassingen en/of grotere reconstructies hebben plaatsgevonden. De kruising 
Spoorbaanpad-Bartokweg was een complex probleem, dat een gedegen analyse 
vergde. De maatregelen op Gooisekant en  Sallandsekant waren niet geprogrammeerd, 
dus was geen budget voor, dan is realisatie binnen 1,5 jaar best snel. we zijn met u eens 
dat inrichtingsdetails op fietsroutes van belang zijn. Apert onveilige situaties die aanpak 
vergen vernemen we graag in het regulier uoverleg gemeente-Fietsersbond dt elk 
kwartaal plaatsvindt. 

Nee 

96 Fietsersbond 
Almere 

Jaarlijks maakt de gemeente Almere een verkeersveiligheidsanalyse. Hieruit komen de onveilige 
punten naar voren. Deze cijfers zijn de basis voor mogelijke maatregelen. Wij willen graag weten hoe 
de prioritering  van onveilige situaties in zijn werk gaat 

De prioritering geschiedt op volgorde van ernst van de ongevallen. Locaties met veel 
en/of ernstige ongevallen worden als eerst veilig gemaakt. De verkeersveiligheid wordt 
via diverse rapportages en monitors gemeten, op basis waarvan de prioriteringen 
worden aangepast (indien nodig).  

Nee  



97 Fietsersbond 
Almere 

Drie jaar geleden is door VVN, Fietsersbond en bewoners een aantal gevaarlijk situaties op de 
Meridiaan aangewezen, die nu voor een deel worden gerealiseerd. De gemeente geeft aan dat er  niet 
genoeg financiële middelen zijn om het helemaal goed te doen. Een mobiliteitsfonds zou hier verlichting 
kunnen brengen. Als dat niet kan : verzoeken wij u om een taakstellend jaarlijks structureel budget voor 
aanpak fietsonveiligheid, met name op bedrijventerreinen zijn nog veel locaties van kruisingen met 
fietsroutes met brede in potentie gevaarlijke wegen op bedrijventerreinen die onvoldoende met 
maatregelen zijn beveiligd.  

Volgens ons bedoelt u hiermee de verkeerssituatie op de Evenaar. De analyses voor 
een aanpak zijn afgerond en recent gedeeld met bewoners. Op korte termijn zijn de 
financiele mogelijkheden beperkt, maar de maatregelen zullen geprioriteerd worden 
najaar 2020 in een nieuwe versie van het meerjarig Infrastructuur Programma MIPA. 
Een meerjarig programma voor de verbetering van fietskruisingen op bedrijventerreinen 
is een goede suggestie, we gaan dit in het nieuwe MIPA voorstellen 

Nee 

98 Fietsersbond 
Almere 

Het fietsnetwerk verbeteren is een goede zaak. Wij zijn zeer tevreden over de fietssnelweg, het 
Spoorbaanpad die in 2022 klaar zal zijn. Ook de hoofdroute naar Nobelhorst richting stad krijgt gestalte. 
Het onderhoud is van cruciaal belang om de kwaliteit van het fietsnetwerk op niveau te houden.  De 
hamvraag is : wat kan beter bij ontwerp, renovatie en groot onderhoud om meer mensen te laten 
fietsen. 
De zwakke schakels in het fietsnetwerk verminderen de kwaliteit van het fietsnetwerk. 
De fietsersbond wil de gemeente graag adviseren over wat wij vinden dat zwakke schakels zijn. 
Wij willen best de ogen en de oren voor de gemeente zijn op fietsgebied.  

we vernemen graag uw adviezen in het regulier kwartaaloverleg  tussen gemeente en 
Fietsersbond. 

Nee 

99 Fietsersbond 
Almere 

Wij vragen aandacht voor het recreatief fietsen. Meer paadjes door de bossen, parken. Rustplekken , 
bankjes, picknicktaffels. Fietsen door het groen is goed gezondheid en draagt bij aan een geluksgevoel. 
Almere vergrijst en er gaan meer ouderen op e-bikes en sportfietsen recreëren dicht bij huis. 

zoals bekend ligt er ruim 500 km aan fietspaden/fietsroutes in Almere. Niettemin  vinden 
we dit aardige suggesties. We gaan intern in overleg met collega's van landschap en 
recreatie of hier mogelijkheden voor zijn. Bankjes op mooie rustplekken is een 
aandachtspunt dat ook door de ANWB al eens is geconstateerd. We gaan onderzoeken 
of hier draagvlak en budget voor kan komen. 

Nee 

100 Fietsersbond 
Almere 

Een zorgenkindje is het bewegwijzeringssysteem. Een bewegwijzeringssysteem is ook een beetje een 
visitekaartje voor de stad. Als bezoekers uit verre landen de Floriade bezoeken en nog een eindje willen 
gaan fietsen in Almere, en dan jammerlijk verdwalen is  een "nasty experience to take home". Geef 
prioriteit aan het bewegwijzeringssysteem voor de fiets. 

Binnen de verdere (door)ontwikkeling van het fietsennetwerk is bewegwijzering een 
belangrijk onderdeel. Aanpassen bewegwijzering is een project in het MIPA. Voor de 
Floriade  zal  enige tijdelijke bewegwijzering worden geplaatst. 

Nee 

101 Fietsersbond 
Almere 

Over het fietsstallingsbeleid zijn wij zeer tevreden. Dat forensen straks voldoende fietsparkeerplaatsen 
hebben het station Almere centrum is mooi vooruitzicht.  

Wij zijn blij dit te horen. Wij delen uw mening.  Nee 



102 Fietsersbond 
Almere 

We zijn getroffen door een Corona-crisis. Almere is een stad met nog steeds veel ruimte. gebruik deze 
ruimte dan ook om op fiets en wandelroutes de gebruikers de ruimte te geven zodat ze zich veiliger 
kunnen bewegen naar een gezonder Almere. Een suggestie van Mark Rutte, dat jongeren, die gebruik 
maken van het openbaar vervoer, beter op de fiets naar school of werk kunnen gaan, vinden we een 
goede suggestie. 
Verder vinden we het een prima meer jaren visie.  

Almere werkt aan verbreding van het hoofdnet fiets waar dit nodig is. Een goed 
voorbeeld is het gerealisserd traject Spoorbaanpad, waar ook structureel over de hele 
route een voetpad is toegevoegd. Verder is inderdaad op veel paden nog ruimte en 
gaan we uit van gezond versand van voetgangers en fietsers om de 1,5m zoveel 
mogelijk in acht te nekmen totdat er naar verwachting in 2021 een vaccin is. De 
suggestie van Rutte voor de periode tot dan onderschrijven we. 

Nee 

 

  



Reacties stellingen 
Stelling Eens Oneens Geen 

reactie  
Totaal 

Als er betere looproutes in de stad komen, ga ik vaker lopend ergens heen. 19 26 1 46 

Als ik een elektrische fiets heb/zou hebben, maak ik binnen Almere minder gebruik van de auto 
of de bus. 

33 13 0 46 

Eén centraal afhaalpunt voor pakketjes in de wijk is beter dan de bezorgbusjes door de straten. 29 17 0 46 

Als ik zou beschikken over een deelauto overweeg ik een eigen auto weg te doen 15 31 0 46 

Ik voel me net zo veilig in een automatisch rijdende bus dan in een bus met chauffeur 23 23 0 46 

Almere moet meer geld investeren in fietspaden dan in autoroutes. 26 20 0 46 

Recreatiegebieden in de stad zijn per fiets makkelijk te bereiken. 40 5 1 46 

Tussen de stadsdelen langs fietspaden huizen bouwen, helpt om me als fietser veiliger te voelen 
in het donker. 

28 16 2 46 

Het is goed als er rondom stations meer woningen gebouwd worden i.p.v. alleen in de 
nieuwbouwgebieden Poort, Nobelhorst en Oosterwold. 

38 8 0 46 

Ik heb liever de buurtsupermarkt langs de dreef dan midden in de wijk waar ik woon 18 28 0 46 

Verbetering van de openbaar vervoerverbinding naar Utrecht is net zo belangrijk als die naar 
Amsterdam. 

39 7 0 46 

Een stadsbus naar Oosterwold is niet rendabel, dus niet realistisch 13 33 0 46 

Er moet een extra verbinding naar Amsterdam komen, de IJmeerverbinding, ook al kost deze 
veel geld. 

33 13 0 46 
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