Binnen het programma is er voor gekozen om te focussen op een beperkt aantal projecten die samenhang vertonen en bij de besluitvorming ‘in elkaar haken’. Het programma
NV bestaat uit de volgende projecten/onderdelen.
Onderdelen
Noordvleugel
programma

Verantwoordelijkheidsverdeling

Te nemen besluiten

Planstudie
Weg Schiphol
- Almere

Het kabinet spreekt een voorkeur uit voor een tracé
voor de Planstudie: de nieuwe verbinding A6-A9 of
het Stroomlijntracé (uitbreiden bestaande A6/A1/A9).
Het gekozen tracé wordt nader uitgewerkt

Vakminister: V&W
Trekker: V&W

Schiphol

Er wordt een besluit genomen over eventuele maatregelen t.b.v. de landzijdige ontsluiting van Schiphol in
combinatie met de mogelijke ontwikkelingen van de
luchthaven.

Vakminister: V&W
Trekker: V&W

Zuid-as

Er wordt nagegaan of het wenselijk is een NV op te
richten voor het dokmodel (n.a.v. advies Brinkman).
In 2006 zal het Rijk zijn standpunt formuleren in het
kader van de Tracé-MER procedure (dok of dijk).

Vakminister: V&W/
VROM
Trekker: Gemeente

Zuiderzeelijn

(Afhankelijk van de conclusies van de TK n.a.v.
TCI). Een Programma van Eisen wordt opgesteld en
een prijsvraag wordt gestart. Begin 2006 maakt de
prijsvraag duidelijk of er sprake is van een go (inclusief
keuze tussen modaliteiten) of no-go.

Vakminister: V&W
Trekker: V&W

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer

Het kabinet neemt een standpunt in over de door de
regio op te stellen gebiedsuitwerking. Deze gebiedsuitwerking heeft betrekking op wonen en werken,
mede in relatie tot het huidige verkeer- en vervoersysteem, groen blauw en de te verwachten ontwikkelingen rond Schiphol

Vakminister: VROM
Trekker: Regio

Almere

Er is duidelijkheid over het groeiscenario (omvang
en locaties) van Almere met de daarbij behorende
afspraken tussen Rijk en Almere over voorzieningen
(voornamelijk ontsluiting) en woningbouwtaakstelling.

Vakminister: VROM
Trekker: VROM

IJmeerverbinding

Op basis van de besluiten over de ZZL, de Planstudie
Weg Schiphol-Almere en het groeiscenario van Almere
zal worden gekozen voor het al dan niet aanleggen
van een IJmeerverbinding.

Vakminister: V&W
Trekker: V&W

Verkenning
Utrecht

Op basis van de integrale verkenning bereikbaarheid
Utrecht neemt het kabinet een besluit over mogelijke
verdere betrokkenheid bij de infrastructuurprojecten
rond Utrecht.

Vakminister: V&W
Trekker: V&W

Verstedelijking
Utrecht

Het kabinet neemt een standpunt in over de door de
regio opgestelde visie op de verstedelijkingsontwikkeling in de Noordvleugel van Utrecht 2010 - 2030.

Vakminister: VROM
Trekker: Regio

Vormgeving: VenW SSO ICT/E-services

Noordvleugel programma
Gecoördineerde besluitvorming door het Rijk
over projecten in de Noordvleugel
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Planstudie Schiphol - Almere
Mainport Schiphol
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Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer
Zuiderzeelijn
Ontwikkeling Almere
Utrecht ‘mobiliteit en verstedelijking’



Noordvleugel programma
Rijk en regio streven naar een versterking van de internationale concurrentiepositie van de Randstad Holland. Versterking van de economie, vergroting van de
kracht en dynamiek van de steden en ontwikkeling van de bijzondere kwaliteiten
en vitaliteit van het Groene Hart dragen daar aan bij. In de Noordvleugel spelen meerdere projecten een rol bij deze doelstelling. Voorbeelden zijn de groei
van Almere, het verbeteren van de infrastructuur tussen Amsterdam en Almere
en het vasthouden van de dynamiek van de mainport Schiphol. Alleen door te
sturen op de samenhang van de besluitvorming is het mogelijk om tot synergie
te komen.

Rijk

Noordvleugelteam

Programma directeur
Menno Olman
Tel: 070-351 7511
E-mail: menno.olman@minvenw.nl

Themacoördinator Schiphol
Catherine du Croix
Tel: 070-351 6517
E-mail: catherine.du.croix@minvenw.nl

Programma Manager
Michiel Ruis
Tel: 070-351 6410
E-mail: michiel.ruis@minvenw.nl

Themacoördinator Groen – Blauw
Bert Flach
Tel: 06-2043 2305
E-mail: bert.flach@minvenw.nl
E-mail: E.N.Flach@rdij.rws.minvenw.nl

Het programma Noordvleugel heeft als doel binnen het Rijk te komen tot een
gecoördineerde en samenhangende besluitvorming van de projecten in de
Noordvleugel. Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat komt hier nog
bij dat zij de programmastructuur tevens wil gebruiken om een gecoördineerde
aansturing en uitvoering van de V&W-projecten te realiseren.

Programmasecretaris
Marc Koolwijk
Postbus 20901
2500 GX DEN HAAG
Tel: 070-351 6914
Fax: 070-351 7726
E-mail: marc.koolwijk@minvenw.nl

Het resultaat van het Noordvleugel programma moet zijn dat dit kabinet een
aantal samen-hangende besluiten kan nemen over infrastructuur, verstedelijkingslocaties en groen/blauwe kwaliteiten in de Noordvleugel. Een overzicht
van de te nemen besluiten vindt u op de achterzijde van deze brochure.

Coördinator financiële middelen
Henk Schutte
Tel: 070-351 7718
E-mail: henk.schutte@minvenw.nl

Het succes van het Noordvleugelprogramma hangt af van de bereidheid tot samenwerking, zowel binnen het Rijk als tussen Rijk en Regio. Daarnaast is uiteraard ook de inbreng van andere partijen noodzakelijk zoals het bedrijfsleven en
de natuur- en milieuorganisaties. Ook de bewoners van de Noordvleugel, voor
wie we dit uiteindelijk doen, zullen actief bij onze voorbereidingen worden betrokken. Ik hoop op een vruchtbare en constructieve samenwerking.

Themacoördinator Ruimtelijke
Ontwikkeling +
Contactpersoon VROM
Maarten Jenniskens
Tel: 070-351 7539 (V&W)
Tel: 070-339 1480 (VROM)
E-mail: maarten.jenniskens@minvenw.nl
E-mail: maarten.jenniskens@minvrom.nl

Met vriendelijke groet,
PROGRAMMA DIRECTEUR NOORDVLEUGEL

Themacoördinator Infrastructuur +
Planstudie Schiphol-Almere
Joost Hurkens
Tel: 070-351 7416
E-mail: joost.hurkens@minvenw.nl
Thema coördinatoren Omgeving
Bart Spaargaren
Tel: 06-5249 3631
E-mail: bart.spaargaren@minvenw.nl
b.spaargaren@dnh.rws.minvenw.nl

Mr. M.J. Olman

Florien Molendijk
Tel: 070-351 7853
E-mail: florien.molendijk@minvenw.nl

Thema coördinator IJmeergebied
David Janssen
Tel: 070-351 7139
E-mail: david.janssen@minvenw.nl

Contactpersoon EZ
Hinne Paul Krolis
Tel: 023-553 0037
E-mail: h.p.krolis@minez.nl
Contactpersoon LNV
Gerrit Schoemaker
Tel: 070-8883217
E-mail: g.j.schoemaker@minlnv.nl
Regio
Ton Buffing
Gemeente Amsterdam, IVV
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
tel 020 5565239
E-mail t.buffing@ivv.amsterdam.nl
Michiel Weijs
Gemeente Amsterdam, DRO
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
E-mail: wes@dro.amsterdam.nl
en
Regionaal Orgaan Amsterdam
Afdeling Ruimte en Mobiliteit
Postbus 626
1000 AP Amsterdam
E-mail: michiel@roa.nl

