tot slot
□wars door het Groene Hart (in de Zaanse regio, red.) is een weg

Vraag tot slot is of het bedrijf na aftrek van alle kosten een batig

geprogrammeerd, de verbinding A8-A9. Door te investeren in

saldo overhoudt. Alleen dan heeft oprichting zin, ook als dat een

de leefomgevingkwaliteit kan een gebied tot stand komen waarin

saldo is in maatschappelijke baten en de financien geen batig saldo

straks deze weg thuishoort, of misschien niet. De weg kan zorgen

laten zien. Een batig saldo van het Leefomgevingbedrijf betekent

voor een veel betere verbinding tussen functies binnen en buiten

balans in een gebied. Dat wil zeggen maatschappelijke functies die

gebied waardoor balans ontstaat. Aan de andere kant kan de

elkaar versterken en niet waarde van elkaar vernietigen. Als het

weg een vermindering betekenen van waarden in het gebied. In

bedrijf daaraan aanwijsbaar bijdraagt, dan heeft oprichting zin.

beide gevallen heeft het Leefomgevingbedrijf een functie: het kan
werken aan een ontwikkeling van uiteenlopende landschappelijke en
stedelijke functies. Die zorgen voor een gebied waarin de weg goed
ingepast kan worden, indien nodig.

de groene snelweg, Peter Manhardt, 1974
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verdieping (ochtend)
n/euwe onderneming: Waardetransferium

Het Leefomgevingsbedrijf begint met de verkenning van de

de Stelling van Amsterdam en roodgroen bij Zaandam, kruising A8-

bestaande landschappelijke kwaliteiten en daarnaast worden eerst

spoor Alkmaar-Zaandam), ERIH-route koppelen aan recreatieve

de bestaande diensten in het gebied in beeld gebracht. Via recreatie,

transferia, inundatievelden benutten voor waterbergingsopgave tot

cultuurhistorie, brakke polder en verzilte landbouw, combinaties

de aanleg van nieuwe recreatieve verbindingen (oa. tijdelijk over het

boeren en recreatie, golfbaan, aan watergerelateerde diensten,

trace A8A9).

waterpeilbeheer, Stelling van Amsterdam, groengerelateerde

Tenslotte wordt een nieuwe onderneming gedefinieerd op basis van

diensten, natuurbeheer en recreatieve routes komt het Leefomge¬

de maatregelen die het grootste verbindende karakter hebben. De

vingsbedrijf tot zijn eerste doelstelling: het verbinden van de oude

nieuwe onderneming heet: Waardetransferium. De twee trans¬

lagen met de nieuwe infrastructuur en nieuwe ontwikkelingen.

feria worden de spil waaraan zowel landelijke, regionale als lokale

Inventarisatie van de diensten geeft een goed beeld van de mogelljk-

doelstellingen kunnen worden verbonden. Het verbinden, slim

heden voor meerwaarde. In de volgende ronde worden mogelijke

koppelen van beheer en exploitatievraagstukken aan investeringen

maatregelen, een nieuwe onderneming en de doelen van de onder¬

en het verrassen met innovatieve en onverwachte combinaties zijn

neming geformuleerd.

essentiele karakteristieken van de onderneming. Hieruit ontstaat de

De maatregelen worden bedacht via de vragen:

meerwaarde voor de leefomgeving.

•

Hoe kun je de diensten versterken en combineren?

Als laatste worden de belanghebbenden in de waardetransferia

•

Kunnen nieuwe ontwikkelingen helpen bij behoud?

genoemd. Dit zijn oa. recreatieschap, NS Spoor/regiopoort, water-

•

Hoe kunnen de bestaande en oude lagen gekoppeld worden

schap, gemeentes, stadsregio, provincie, RWS, Zaanse Schans,

op de ontwikkeling van A8A9?

Schiphol, ERIH, locale boeren, SBB, DLG en Noord-Hollands

De maatregelen zijn sterk gerelateerd aan de recreatie en varieren
van het ontwikkelen van twee recreatieve transferia (groenblauw bij

Landschap.
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verrijking (middag)
Vanuit het Leefomgevingbedrijf is als resultaat voortgekomen een

wekken en aan zilte landbouw te doen. Producten van die landbouw

plan om bottom up te beginnen -direct- om over 10 tot 20 jaar

kunnen samen met andere streekproducten in het blauwgroene

mogelijk een weg te hebben.

transferium verkocht worden.

Eerste onderdeel van het plan is de aanleg op het A8A9-trace van

Organisatorisch komen er ondernemingen, of een holding, die na

een energiepark van 60 ha. Dat wekt tegelijk elektriciteit en warmte

verloop van jaren gaan besiissen of de weg er komt. Naam van de

op. Over dit park, dus over de zonnepanelen wordt een fietspad

holding is: “De Baet gaat voor de Cost uit”.

aangelegd. Dat zal meteen een belangrijke toevoeging zijn aan de

Aandeelhouder is onder meer RWS die zijn winst reserveert voor

recreatieve structuur in de regio.

inpassing van de A8A9. Aandeelhouders zijn ook bewoners die zo
wennen aan het idee dat de weg er kan komen,

Tweede onderdeel zijn twee transferia, een roodgroene en een
blauwgroene. Beide beschouwen wij als business cases die op

Laatste idee: er komt meteen een piek(h)uur weg, die als bypass

zichzelf kunnen staan. De blauwgroene business case drijft op een

kan dienen.

versterking van landschap, recreatie, natuur, bodem, milieu en
cultuurhistorie waar de beheerders morgen mee kunnen beginnen.
De Mobiliteitsonderneming kan meteen het toerisme in goede
banen gaan leiden van en naar de transferia.
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Aanvullende ideeen zijn om in het verzilte gebied Blue Energy op te

meerwaarde
De grote meerwaarde van het Leefomgevingbedrijf voor de leefom-

financiering voor een optimale inpassing van de weg door in de

geving zit in het onderscheid in maatregelen die al morgen kunnen

voorfase verdiende energiebaten. A8A9 en het gereserveerde

beginnen en vender kunnen uitgroeien en transformeren in andere

trace zijn de motoren geworden in een verrassende ontwikkeling.

meerwaarden na aanleg van A8A9. Het ontwikkelen van de waarde-

Het Leefomgevingbedrijf verbindt, verrast en genereert steeds

transferia en de energieweg kan al morgen beginnen.

nieuwe mogelijkheden voor meerwaarde, zoals geformuleerd in de

De maatregelen nu leveren baten voor de toekomst: “de baeten

oorspronkelijke doelstellingen.

gaan voor de costen uit". Het ontwikkelen van de weg wordt
gekoppeld aan de doelstelling om van deze streek de duurzaamste
regio van Nederland te maken. Daarnaast is er meerwaarde door
het leereffect van de weg/ het proces om te komen tot de realisatie
van nieuwe wegen als integrale gebiedsopgaven. Hierdoor krijgt
het gebied internationale en landelijke status als voorbeeld- en
pilotproject. Regionale sectoragenda’s worden gecombineerd. Het
rendement komt tot uiting in betrokkenheid van overheden, particulieren en diensten, bewoners en boeren. De synergie tussen de
doelstellingen van het Leefomgevingbedrijf, de Mobiliteitsonderneming en de Energiecooperatie levert direct een duurzame leefomgeving, interessante recreatieve mogelijkheden, beter perspectief
voor de uitvoering van A8A9, meer draagviak en mogelijk extra

63

de Energiecooperatie
Essay

Dineke van der Burg

Heeft de Forbo warmte over? Zo ja, dan zou het lokaal duurzaam

Een begin is gemaakt. De overheid wilde dat v66r 2010 maar iiefst

Energiebedrijf Saendelft dat afnemen, als het zou bestaan. Dergelijke

negen procent van het binnenlandse elektriciteitsverbruik duurzaam

bedrijfjes schieten momenteel als paddestoelen uit de grond. Vaak

zou worden geproduceerd. En dat is gelukt'*! Een felicitatie waard!

opgericht door burgers of gemeenten, en bijvoorbeeld de Forbo

Toch?

zou daarin kunnen deelnemen.

Er is een keerzijde: we halen die doelstelling dankzij de economische

Door nu de Energiecooperatie Saendelft op te richten kunnen

crisis en dankzij de daarmee verband houdende daling van het ener-

gebruikers in de omgeving vast werken aan toekomstig aanbod van

giegebruik. Nu de economie weer wat aantrekt, de energiebehoefte

energie. Ook creeren zij hiermee een bedding voor de A8A9 om in

straks vender stijgt en nog later fors toeneemt, zien we dat we ver

de toekomst waarde toe te voegen aan het gebied.

achterlopen op de doelstelling. Datgeeft een naargevoel, omdat
we weten dat het einde van onze voorraad fossiele energie in zicht
is. Eerder vroeger dan later. Omdat we bijna al onze energie nog uit
die voorraad halen, groeit het urgentiegevoel andere bronnen te
ontdekken.

duurzame energie
Gelukkig is er veel creativiteit in Nederland en is het aantal initiatieven duurzame energie op te wekken groot. Anders zouden we

I) Zie cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 24 februari 2010

r

m

If.

nooit aan die negen procent elektriciteitsverbruik zijn gekomen.
Er liggen ook tal van ideeen op de plank, ongeduldig wachtend op
uitvoer ing. Ook -soms grootse- nicuwc ideeen en initiatieven uit
het buitenland bereiken ons regelmatig, Denk bijvoorbeeld aan
de fabuleuze zonne-weg uit de Verenigde Staten: een highway

M

m.

bekleed met zonnepanclcn’'. Dc firma Itroog vorig jaar subsidie van
het Amerikaanse ministerie van Verkeer en Waterstaat om een

I

prototype te ontwikkelen. Een interessante ontwikkeling, temeer
daar er berekeningen zijn gemaakt dat, als alle highways in de VS
zouden worden bekleed met de zonnepaneien (onder een glasplaat
waarop veiiig auto’s kunnen rijden), er genoeg energie zou worden
opgewekt om te voidoen aan de vraag van drie keer de wereidbehocftc aan onorgie. Maar ook hier is een keprzijde: zover zijn we
nog iang met, de ontwikkeiingen zijn nog in een iieel pi II sUdium

€

en sceptic! zijn er genoeg. Toch is ook Nederland aan vergeiijkbare
rekensommen begonnen en zoekt TNO binnen afzienbare tijd een
vi.i.il) llHK|iad om irfs vcrgclljlibadrs Uit to prober en.

2) Zie www.solarroadways.com
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3) Heerhugowaard wil in 2030 geheel emissieneutraal zijn. In de aanloop daarnaar
toe bouwt de gemeente onder meer een C02-emissieneutrale wijk, die de ‘ Stad
van de Zon’ heet. Zie ook de website http;//www.heerhugowaard.nl/web/show/
id=78631 /Scad_van_de_Zon.html
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A8A9
Stel, die Saendelft-cooperatie is er. De samenwerking is ontstaan,

de weg. Voorbeelden met warmte-koude-opslag, met biomassa

juridische hobbels zijn genomen, een financieringsconstructie

langs de bermen en met windmolens langs de weg worden op

is van de grand gekomen en het proces loopt. En dan ineens

de agenda gezet. De weg wordt betrokken bij de agenda van de

komt opnieuvi/ de discussie over de verlenging van de A8A9. Kan

cooperatie en een samenwerking met RWS krijgt vorm. Nieuwe

Saendelft hier iets mee of is dit een project dat totaal buiten haar

mogelijkheden laten zich zien. Zou dit de eerste weg in Nederland

omgaat?

kunnen worden waar via inductie elektrische auto's kunnen worden

Gelukkig bestaat de cooperatie uit creatieve, visionaire en prak-

opgeladen? Te ambitieus? Het streven daarnaartoe is het denken

tische mensen. Zij zien kansen aan te haken bij de verkenningen

erover waard. Anders lukt het nooit af te komen van die fossiele

rondom de weg. Gelukkig ver voordat een besluit valt over het

brandstoffen.

trace en de uitvoering van de weg. Want nu is er de mogelijkheid
rekening te houden met inwinning van duurzame energie op en in

de Energiecooperatie
overtollige energie ops/aanen afvoeren naar
aangrenzende gemeenten

restwarmte Forbo gebruiken
verfichting met zonnepane/en
lb

zonneoarfi
zonneparfSien op oaken
.
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biomassa

inzet groene bussen

warmte/ko

f

slag

verdieping (ochtend)
De energiecooperatie onderkent allereerst dat het zich meet

De opgave voor de Energiecooperatie is derhalve het vinden van

inzetten om bestaande initiatieven en particuliere energie-opwek-

afnemers en opwekkers van energie, en het vinden van innovatieven

kers (boeren met eigen windmolens, vergistingsmachines) met

die zouden kunnen worden ingepast in de proeftuin A8A9,

elkaar in contact te laten komen. Daarnaast is van belang dat er een
nabije afzetmarkt wordt gevonden. De nog aan te leggen woonwijk
Kreekrijk lijkt daarvoor bij uitstek in aanmerking te komen, en zou
volledig kunnen worden verwarmd en van energie voorzien door de
innovaties die worden ingepast in de A8A9 en de omgeving.
Overigens wordt ook ingezien dat voor de Energiecooperatie de
meeste opbrengsten waarschijnlijk niet uit de A8A9 zelf komen,
maar dat moet worden gekeken naar een ruimere opwek- en
afzetmarkt. Wat de A8A9 voor de energiecooperatie wel kan zijn
is een proeftuin voor nieuwe innovaties, waarmee de regio zich kan
gaan onderscheiden als Silicon Valley op het gebied van energie en
duurzaamheid.
Om het draagviak hiervoor nog vender te vergroten wordt gedacht
aan aandeeluitgave, waarbij verscheidene belanghebbenden
aandeelhouder kunnen worden: van bewoners van Kreekrijk
tot weggebruikers van de A8A9, van energiebedrijven tot lokale
boeren, en van gemeentes tot autoproducenten.

electrische auto’s
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De samenwerking van de drie ondernemingen hebben gezorgd

_)
Bestaande initiatieven onderbrengen in cooperatie. Opwek- en
afzetmarkt vinden. Piloteren.

voor sociale cohesie. De ambitic om uit tc grocicn tot dc Silicon
Valley op energiegebied kan pas worden gerealiseerd wanneer de
mobiliteit in orde is, en goed stil wordt gestaan bij de gevolgen voor

Bewoners, weggebruikers, boeren, gemeenten, energiebedrijven,

de leefomgeving. De mobilotheken bieden samen met de nieuwe

industrie, autobedrijven, woningbouwcodperaties, RWS.

woonwijk Kreekrijk een lokale afzetmarkt voor energie en warmte.
Daarnaast bctckcnt hct rccrcaticf vcrrijkcn van hot gcbicd dat hot
gebied zich nog sterker kan proflleren ais klimaatneutraal gebied.
Het idee van de proeftuinweg sluit daar natuurlijk uitstekend op aan.

____

J

Oprichting mobilotheken: klimaatneutrale opiaadpunten voor
electrisch vervoer. Aanleg ‘proeftuinweg’ voor diverse energieinnovaties.

Voor de A8A9 heeft de samenwerking geleid tot een robuuste
fasering van de aanleg van de (snel)weg. Daarnaast is de A8A9 door
het koppelen van de verschillende belangen verworden tot een
katalysator voor de daadwerkelijke oprichting van de Energiecooperatie, zorgt de A8A9 ervoor dat bestaande initiatieven aan elkaar

_)
Route markeren d.m.v. zonnebomen & proeftuinweg aanleggen.
Transferia aanleggen. Bestaande initiatieven onderbrengen in coope¬
ratie.

worden gekoppeld, en zorgt het C02-creditsysteem, samen met de
aandolonuitgifto voor oon solido draagviak onder de omwonenden
en de toekomstige gebruikers van de weg.

_J
N203 opwaarderen. Toepassen van innovaties die op de proef¬
tuinweg goed werkten. C02-creditsysteem implementeren.

de Mobiliteitsonderneming
Essay

Albert Cath

Optimale bereikbaarheid binnen de gemeenten Zaanstad, Bever-

Ruimtelijke ordening, infrastructuur, economie, leefbaarheid, mobi-

wijk, Heemskerk en Uitgeest vergroot de waarde daar van alle

liteit en duurzaamheid zijn ten nauwste aan elkaar verbonden zou je

functies: wonen, werken, zorg, onderwijs, winkels. Uitgekiend mobi-

denken. Toch worden deze grootheden nog vaak apart behandeld.

liteitsmanagement kan zorgen dat op zowel het hoofdwegennet, als

Zowel beleidsmatig als in de uitvoering. Uit een brede analyse''* blijkt

het onderliggend wegennet een optimale doorstroming ontstaat.

dat problemen rond bereikbaarheid van locaties worden veroor-

Een ritje van Krommenie naar Beverwijk verloopt dan gladjes

zaakt doordat de bereikbaarheid een ondergeschikte rol speelt in

in plaats van hortend en stotend, De wegbeheerders van rijk,

de planvorming, de aanleg en het gebruikvan een locatie en dat

provincie en gemeente kunnen hiervoor gecoordineerd zorgen in

bij deze planvorming onvoldoende rekening wordt gehouden met

een gezamenlijke Mobiliteitsonderneming. Hier kan ook onderzocht

de leefomgeving en het ontsluitende netwerk. Dit komt omdat in

worden hoe verschillende vervoersvormen (openbaar vervoer, fiets

iedere levensfase van de locatie andere partijen actief zijn. Gebrui-

en auto) een toevoeging kan bieden aan het mobiliteitsmanagement.

kers en bezoekers van de locatie worden nauwelijks betrokken en

Heeft de Mobiliteitsonderneming het regionale en lokale verkeer

collectieve voorzieningen, zoals openbaar vervoer (OV), worden

onder controle, dan zai de komst van de A8A9 een verlichting zijn.

pas laat in de ontwikkeling en vaak pas na de ingebruikname

Met andere woorden, door nu al te investeren in de Mobiliteits¬

gerealiseerd. Daarnaast is er een groot verschil in tijdsdimensie

onderneming creeren partijen een bedding voor de komst van de

van de verschillende partijen en een verschil in tijdshorizon waarop

A8A9.

de meerwaarde van de locatie voor de verschillende partijen
zich voordoet. Locaties zijn bovendien onderdeel van historisch

■4) ‘lederzijn deel, locatiebereikbaarheid anders aanpakken'; Raad voor Verkeer en
Waterstaat. 2004.
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OMINSTER IN THE FUTURE
Leominster in the Future (ansichtkaart circa 1910, www,paleofuture.com)

gegroeide, bestaande, verkeernetwerken en leefomgevingen. Ten

en bereikbaarheid waar te nemen. Tot dan toe stond het beleid in

slotte dient ook nog bedacht te worden dat mobiliteit en bereik-

het teken van het bevorderen van ‘modal split' ten faveure van het

baarheid zich niets aantrekken van bestuurlijke grenzen of verleende

openbaar vervoer. Vanuit de vernieuwende gedachte van Keten-

vervoersconcessies.

mobiliteit (combineren van verschillende vervoerssystemen) is later

''

|

Het Atlantis, praktijkcase A8A9, project biedt daarom een uitge-

mobiliteitmanagement geboren. De consequentie van de omsiag

lezen kans om de onderlinge verbondenheid van al deze elementen

naar ‘mobiliteit mag’ is dat faciliteren van mobiliteit een totaal

opnieuw te beschouwen en te integreren zodat in de praktische

andere aanpak vereist dan het belemmeren van verkeersstromen.

uitvnering verrassende combinaties ontstaan, waarbi] alle bctrok-

Vooi' dat laaLste is eeii verkeerskundige aanpak nodig en voor tacili-

kenen aan hun trekken komen.

teren is veel focus op de markt -de behoeften van reizigers- nodig.

;

' Met andere woorden de laatste aanpak gaat vooral over mensen, de
eerste vopral oyer voertuigen.,

ijg:

,,

Er zijn de afgelopen decennia heel veel mooie ideeen, concepten,

Een nog veel grotere uitdaging dan de verandering van aanpak,

pilots en beleid ontwikkeld om het fileprobleem en de toene-

is de ambitie om bereikbaarheidsproblemen op te lossen. Dat

mende onbereikbaarheid van locaties te bestrijden. Maar we 's:

vergt een navenante gezamenlijke inspanning van de overheid en

kunnen constateren dat het grootschalig implementeren daarvan

andere betrokken partijen, zoals werkgevers, mpbiliteitaanbieders,

een probleem is. Blijkbaar bestaat er een grote kloof tussen wat

iocatie-exploitanten, locatiegebruikers, de bouwwereid en zeker

de beleidsmakers en de aanbieders van mobiliteitsdiensten, zoals

ook burgers. Het gaat hier om industrieterreinen, kantoorlocaties,

openbaarvervoer en automobiliteit, verzinnen aan de ene kant en

recreatieparken, stadscentra, buitenwijken evenementen en zieken-

de logica en behoeften van de reiziger aan de andere kant. De afge¬

huizen.

lopen 15 jaar is er wel een kentering in het denken over mobiliteit

. .:

,

Ik ben van mening dat om het tij te keren, een ander perspectief

De praktijk heeft in dit geval bewezen dat ze dat nu goedkoper en

nodig is. De beperkte mogelijkheden van nieuwe fysieke infrastruc-

vrijer kan dan in de tijd van het bakeliet. Misschien moet er op een

tuur, vereisen een andere manier van kijken naar mobiliteit. Maar

dergelijke wijze ook naar de mobiliteit in relatie tot bereikbaarheid

bij het stimuleren van een ander gedrag hoort bijvoorbeeid ook

gekeken worden.

een goed aanbod van alternatieve diensten. Dat vraagt om een
ommezwaai van het denken bij politici, beleidmakers en overige

de Mobiliteitsonderneming

stakeholders van het traditioneie modaliteitperspectief (waarin

Een ondernemer is er op uit om diensten aan te bieden aan klanten,

de auto de concurrent is van het OV) naar het bereikbaarheids-

op zodanige wijze dat beide partijen daar voordeel bij hebben. De

perspectief waarbij de reiziger de klant is van de bestemming.

beoogde verkeersonderneming zal dan ook als mobiiiteitsmake-

Mobiliteit is daarbij een onderdeel van het totale dienstenaanbod,

laar zowel bestaande modaliteiten combineren, als een onderdeel

dat dan ook bestaat uit ‘leefomgeving’ en duurzame energie. De

vormen van het geheel van diensten voor de locatie, in ons geval

verkeerskundige aanpak wordt dan vervangen door een gebrui-

het ‘groene hart’ dat omgeven wordt Zaanstad, Beverwijk, Heems-

kersgerichte aanpak wat overigens iets anders is dan marktwerking.

kerk en Uitgeest. Dat betekent onder andere dat de onderneming

Een andere belangrijke uitdaging voor de politiek in dit kader is

van goede bereikbaarheid een kostenbespaarder of beter nog een

‘loslaten’. De telecommunicatie Industrie heeft bewezen dat een

inkomstenbron maakt. De voorwaarden daarvoor zijn: de locatie-

wat saaie nutsvoorziening kan uitgroeien tot een bloeiende markt

gebruikers gaan samenwerken, de locatie-exploitanten beschouwen

door een gebruikersgerichte aanpak. De politiek maakte zich daarbij

de locatie als een dagelijks evenement (zoals Lowlandsfestival, de

aanvankelijk grote zorgen om het sociale aspect. Zou de spreek-

Efteling of de Elfstedentocht). Daarnaastzal de locatieontwikkeiaar

woordelijke ‘weduwe van Appelscha’ in die commerciele situatie

alleen dan aan de slag gaan als de bereikbaarheid verdisconteerd is.

nog wel goedkoop met haar kinderen en de dokter kunnen bellen?

En ook de overheid zal dan kunnen ontsnappen uit haar gevangenis,

.
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Utopieen hebben de prettige eigenschap dat ze meestal tot
mislukken zijn gedoemd. Ze kunnen overigens ook veel schade
en ellende berokkenen zo leert ons de geschiedenis. Ze werken
immers als een vergrootglas die slechts een deel van de werkelijk-

(TO

heid bellcht. Cr Is

In uiize

Lijd een einde gekotnen aan de 'grote

verhalen’, volgens de postmoderne filosofen. Het ene grote verhaal
maakt plaats voor talloze kleinere verhalen en zo wordt de veelvormige werkelijkheid meet recht gedaan. Laat deze observatie als
namelijk dat iedereen naar haar verwijst als mobiliteit en bereikbaarheid in het geding zijn. Ze is dan conform de governance principes
slechts een van de partijen, en maakt daarmee ook andere belanghebbenden verantwoordelijk. Ze kan dan bijvoorbeeld verhandelbare ontwikkelingsrechten introduceren en op een dergelijke manier

een richtsnoer voor de ontwikkeling van de verkeersonderneming
gelden. Ik laat het dan aan de lezer over om te bepalen wat in deze
bijdrage de utopie is...! Bedenk daarbij ook dat in het streven zelf
naar utopische idealen, regelmatig een aantal waardevolle dingen
zijn bereikt^f

profiteren van door haar veroorzaakte waardevermeerdering in het
gebied. Deze inkomsten kunnen dan weer ingezet worden voor het
stimuleren van de kwaliteit van de leefomgeving en duurzaamheid.
Deze laatste (zie daar) zijn overigens ook weer interessante potentiele inkomstenbronnen voor de verschillende stakeholders.
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5) Zie de bijdrage van Hans Achterhuis ‘op zoek naar ruimte en tijd’ in de bundel
Verkeerschaos en vervoershonger, perspectief op mobiliteit: SMO. 1995.
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verdieping (ochtend)
De Mobiliteitsonderneming wil winst maken. Dat is immers de

waar ook aanvullende functies een plek hebben gevonden. Hier

belangrijkste taak als bedrijf. De winst kan gemaakt worden door

halen wij extra inkomsten uit. Voor iedereen; scholier of ouder,

een facilitator te zijn van diensten in de mobiliteit. Om dit voor

toerist of werknemer, oud en jong bieden wij een dienst op maat.

elkaar te krijgen wordt de mobiliteitsonderneming een ‘community
organiser’. Partijen die belang hebben bij bereikbaarheid brengen
wij samen. Dit zijn klanten zoals bijvoorbeeid Hoogovens, Rode
Kruis Ziekenhuis, Zwarte Markt, overheid, gemeentes, Zaanse
Schans, Stelling van Amsterdam, etc. Als onderneming bieden wij
mobiliteitspakketten op maat waarbij bereikbaarheid een randvoorwaarde is. Een mobiliteitsdienst is hierbij niet alleen de taxirit van
het verzorgingshuis naar het ziekenhuis. De afspraak bij de specialist
wordt ook geregeld en ook dat de juiste medicijnen direct mee naar
huis gaan. Door deze diensten op maat aan te bieden kunnen wij de
mobiliteitsafwikkeling optimaliseren en hierdoor een betere bereik¬
baarheid garanderen. Bewoners en bezoekers bieden wij altijd twee
gelijkwaardige mobiliteitsopties aan waardoor de reis van A naar B
onthaastend en ontspannend wordt. Wij werken vanuit transferia
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vernjking (middag)
Als Mobiliteitsonderneming kunnen wij de faciliterende hand bieden

zal niet in gebruik zijn als sluiproute omdat samen met de bewoners

voort het leefomgevingsbedrijf en de energiecooperatie. Wij stellen

de weg opnieuw wordt ingericht. Het is een woonomgeving volgens

voor om in hetgebied twee transferia te maken. Deze transferia

het shared space principe. De woonkwaliteit en leefomgeving

hebben beide een andere een andere hoofdfunctie. Het transfe-

rondom de N203 is met sprongen verbeterd.

rium ‘Wormerveer’ richt zich op de zakelijke mobiliteitsfuncties.
Als forens uit Alkmaar kan je hier overstappen op het openbaar

meerwaarde

vervoer naar Amsterdam, of zelfs inchecken voor Schiphol. Wij

Als facilitator is de Mobiliteitsonderneming afhankelijk van andere

trekken met ons klimaatneutrale autogebruik groene, duurzame

functies. Door samen met de drie bedrijven een holding op te

ondernemers aan. Het transferium is zelfvoorzienend en kan zelfs

richten kunnen wij elkaar versterken. De Mobiliteitsonderneming

het elektrische wagenpark van stroom voorzien. Het transferium

kan op een efficiente manier diensten aanbieden die de leefbaarheid

‘de Stelling van Amsterdam’ biedt hoofdzakelijk recreatieve arran-

en woonkwaliteit verhogen. De drie bedrijven versterken elkaar

gementen aan gericht op de Stelling van Amsterdam, de Zaanse

waardoor de concurrentiepositie in de regio wordt versterkt. Voor

Schans, de Zwarte Markt en zelfs het strand. Een ander attractie-

de A8A9 ontstaat ook een grote meerwaarde. De nieuwe weg

punt wordt de duurzame energie-opwekking. De nieuwe A8A9

wordt van een streep een beleving. Het wordt een attractiepunt

wordt een energie-leverende weg. Met functies als het opwekken

in de regio met nieuwe vormen van energie als grote trekken De

van zonne-energie, een inductiegenerator, een warmtewisselaar

Mobiliteitsonderneming houdt het gebied bereikbaaren mobiel

etc. De energie wordt geleverd aan de nieuwe wijk Kreekrijk en de

door het aanbieden van verschillende diensten.

bewoners zijn aandeelhouder in de weg. De gehele A8A9 wordt
verdiept aangelegd. Het wordt een tolweg voor de forenzen en de
passanten. Als aandeelhouder rijd je gratis over de weg. De N203
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Winst maken door op te treden als facilitator en mobiliteitsdiensLen
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ledereen; Hoogovens, borbo, Zwarte Markt, bewoners, forenzen,
passanten, ouderen, scholieren etc.
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Opzetten van een zakclijk cn recreatiet transferlum waar vanuit
dieiisten gefaciliteerd worden zoals: bczorgservice, haal-breng
service, autoverhuur, inchecken Schiphol, vervoersarrangementen
.Id' ■:

etc.

_)
Het opzetten van de eerste mobiliteitsdiensten. Upbouw van de
transferia.

_)
Attractiepunt: de energieopwekkende weg. Downgraden N203
waarbij de bereikbaarheid voor de huidige bewoners niet verminderd.
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Zowel de provinde als de gemeente zijn al jaren op /opk naar een

Het Leefomgevingbedrijf is leading. Zij staat voor de mimtelijke

manier om de A8A9 gerealiseerd te krijgen. Tijdens het atelier zijn

en functionele kwaliteit van het gebied en heeft de mogelijkheid

drie, voor hetgebied beiangrijke, thema's toegevoegd:

om verschillende ideeen en functies te verbinden. De proeftuin

1)

De kwaliteit van de leefomgeving vergroten.

vanuit de Energiecoooperatie doet dienst als attractiepunt en zal

2)

Duurzaamheid en energie. Zaanstad wil een energie-neutrale

op verschillende manieren geld in het laatje brengen (opbrengsten

gemeente worden.

door: energie-neutrale stad te worden, innovatieve energie-oplos-

Mobiliteit en verbetering van de bereikbaarheid van de woon-

singen trekt mensen aan, toerisme). De Mobiliteitsondernemer

en werkomgeving.

is de facilitaLor-. Zij zorgt met mobiliteitsdiensten dat het gebied

3)

bereikbaar blijft. Samen vormen de bedrijven een basis voor innova¬
Door het toevoegen van deze drie thema’s ontstaat een verbreding

tieve initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en

van het blikveld. Het v^ordt duidelijk dat er samenhang is tussen

betere bereikbaarheid van de totale regio.

de verschillende thema’s. Ze kunnen elkaar versterken en geven
daarmee (extra) meerwaarde. Door op deze manier naar een
gebied te kijken vindt een verandering plaats in de argumenten om
een functie of verbinding zoals de A8A9 wel of niet te realiseren.
De drie thema’s zijn ondergebracht in verschillende virtuele
bedrijven. De bedrijven moeten hun eigen bestaansrecht organiseren en daardoor wordt dieper over de haalbaarheid en wenselijkheid van de meerwaarde doorgedacht. Het blijkt dat elk bedrijf een
eigen rol heeft.
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Het gebied heeft meer te bieden dan het realiseren van een ontbrekende schakel in het Rijkswegennet. Door de integrale benaderingswijze is een aanpak ontwikkeld waarbij iedereen gedwongen wordt
buiten de gebruikelijke denkkaders te treden. Hierdoor blijkt dat
door de thema’s leefomgeving, energie en mobiiiteit te koppelen
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en kansen ontstaan. De nieuwe
benaderingswijze opent de ogen. Er zijn kansen in het landschappelijke en het verstedelijkte gebied zichtbaar geworden die op korte
termijn al gerealiseerd kunnen worden, waardoor de betekenis en
de uitstraling van deze ingreep minimaal een regionale meerwaarde
opievert die kan leiden tot het mede investeren van vele partijen tot
de A8A9. De volgende bladzijdes laten zien welke ingrepen nu al
gedaan kunnen worden en welke gevolgen dat kan hebben voor de
laatste stap. De aanleg van A8A9.
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Overstappunten tussen verschillende (recreatieve) vervoersmodaliteiten, eventuee!
verrijkt met horecafaciliteiten.

Transferia benutten om bestaande recreatieve verbindingen aan elkaar te koppelen.
Verdere verrijking van recreatieve routes d.m.v. nieuwe functies en bezienswaardigheden.

Producten die in de regio worden geproduceerd kunnen in de transferia ter verkoop
aangeboden worden.

Diverse mobiliteitsdiensten kunnen worden aangeboden: thuiswerken, boodschappenbezorgdiensten en recreatieve arrangementen (denk aan bezoek aan Zaanse Schans in
combinatie met bezoek aan Stelling van Amsterdam).

Jile

JB
Diverse culturele en maatschappelijke diensten kunnen fysiek of dienstverleningstechnisch aan elkaar gekoppeld worden: zorginstellingen, bibliotheek, schoien en de kapper.

De A8A9 kan initieel worden aangelegd als weg waarvan het wegdek wordt gevormd
door zonnepaneien, waaroverheen kan worden gereisd.

Een breed scala aan energietechnische proefopstellingen kan worden toegepast op het

ITV

traject van de A8A9 en in de omgeving: de eerder genoemde zonneweg, vergistingsmachines, restwarmteopsiag, inductiestroken om electrische auto’s op te laden, etc.
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Bij de wegverblnding A8A9 is uitgangspunt dat deze C02'neutraal wordi aangeiegd

Dankzij de aanleg van de wegverbinding A8A9 kan de N203 goed worden ingepast in
de stedelijke onngeving. Dit vergroot de leefkwaliteit en de veiligheid van de woonomgeving

Er is voldoende financiering gehaald uit de energiebaten van proeftuinweg om de
wegverbinding A8A9 optimaai in te passen.

EVALUATIE

7. evaluatie
Op 17 mei is de klankbordgroep bij elkaar gekomen voor een evalu-

2. “Door de gekozen aanpak, het redeneren vanuit ‘de onderne-

atiebijeenkomst. De klankbordgroep vind de praktijkcase A8A9

ming’ zijn partijen gedwongen om zich toch enigszins te houden

zeer geslaagd. Dit kwam met name naar voren bij de resultaten van

aan de eisen en randvooi^aarden van rentabiliteit, efRciency en

het meerwaarde-atelier. Er is een innovatieve procesopzet ontstaan

commerciele slaagkansen. Daarmee voorkom je luchtfietserij en niet

wat ook bij andere projecten ingezet kan worden. Onderstaand zijn

levensvatbare oplossingen,”

de reacties van de verschiliende klankbordleden weergegeven.
3. “Vooral de wending, waarbij niet alleen naar het eindbeeld (de

Theo van Eijk

aanleg van de gewenste verbinding), maar ook naar de stappen

(gemeente Zaanstad)

er naar toe wordt gekeken, was voor mij een echte ‘eye opener.

“Met name de zoektocht naar de meerwaarde van deze verbinding

Op de korte termijn kunnen we met het denken dat tijdens het

heeft nu veel meer concrete resultaten opgeleverd. Ik heb een

meerwaarde-atelier is ontwikkeld, een belangrijke stap zetten in dit

aantal succesfactoren gevonden.”

dossier. Het grote winstpunt is dat we snei grote stappen kunnen
zetten in draagviakcreatie en in het verbinden van de A8-A9 met

I. “Vanuit de soundbite ‘als je de zon wil zien, moet je ernaast

94

belangrijke onderwerpen als klimaatneutralitelt en duurzaamheid.

kijken’ worden mensen aangespoord om af te stappen van het

Niet in de laatste plaats zie ik voor Zaanstad nu visioenen voor me

eendimensionale (op een vakdiscipline gerichte) denken. Daarvoor

van toeloop en belangstelling voor deze creatieve oplossingsrich-

is een goede mix van mensen uitgenodigd die vanuit hun achter-

ting."

grond en hun gezamenlijke belangstelling voor integrale oplossingsstrategieen volop hebben bijgedragen aan het succes van deze dag.”

“Dat we door de simulatles via de bedrijven in staat bleken naast de
zon te kijken hielp bij de ontdekking dat het gebied meer te bieden

heeft dan het realiseren van een ontbrekende schakel in het Rijks-

innovaties op het gebied van ict en nieuwe groene energietech-

wegennet. Op die manier kunnen we op korte termijn een aantal

nieken worden zo geTntegreerd. Het is belangrijk dat de beslis-

grote kansen ontsluiten in het landschappelijke en het verstedelijkte

sers over de A8/A9 en de benodigde investeerders daaromheen

gebied, waardoor de betekenis en de uitstraling van deze ingreep

zich terdege bewust zijn van de kansen die we met elkaar kunnen

mininnaal een regionale meerwaarde opievert die kan leiden tot het

creeren, alleen door er anders naar te kijken dan we gewend

mede investeren van vele partijen. Moeizaam realiseerbare kleinere

waren.”

en middelgrote projecten blijken opeens als puzzelstukken in elkaar
te passen en een beeld op te leveren waar Mooi Nederland op zit
te wachten.”

Wil Rene Jansen
(Wegen naar de Toekomst, Rijkswaterstaat)
Wil Rene vindt het project een eye opener voor het 4D-ontwerp,

“Wegen naar de Toekomst schetst voor de verbinding van A8

waarbij de dimensie tijd aan het 3D-ontwerp is toegevoegd. Er kan

naar A9 ietterlijk en figuurlijk een verbinding van thema’s, partijen,

nu al iets gerealiseerd worden wat in het verloop van de project

gebruikers en bestuurders die kwalitatief en daardoor ook financieel

weer aangepast wordt.

meerwaarde opievert. Niet alleen voor de lokale en regionale
consumenten, maar mogelijk ook tot buiten onze landsgrenzen
belangstelling en aantrekkingskracht zal kunnen opleveren."

Het sleuteimoment van de dag lag in het begin van de middag. De
doelgerichte vraag die in de ochtend was geformuleerd was essentieel voor de totstandkoming van de resultaten. Omdat het succes

“De sociale en economische spin-off van een bijzonder diverse en

van de sessies sterk wordt bepaald door de deelnemers, werd de

kwalitatieve gebiedsontwikkeling die aansluit op de wensen van de

afwezigheid van kennis van en inspiratie uit lokale initiatieven node

toekomst en gebruik maakt van en ook ruimte biedt aan tal van

gemist (bv. inventarisatie krantenberichten ed.). Soms kunnen hier

bijzondere onver^achte aanknopingspunten uit worden gedistilleerd.

voren;
•

de optie om het trace nu al neer te leggen als zonnecel weg is
heel interessant.

De plenaire terugkoppeling aan het eind van de middag was niet
scherp. De behaalde resultaten kwamen onvoldoende tot hun recht

Procesmatig:

in de eindpresentaties, waardoor het enthousiasme en de energie

•

van de middagsessie langzaam wegvioeide.

de dag was zeer productief en dit is aan de resultaten te zien.
Door de ondernemingen kwam er scherpte in de discussie
waardoor ook direct een discussie over haalbaarheid ontstond

“Ik ben erg blij datwe Zaanstad zo concreet geholpen hebben.

terwiji ook de vernieuwende ideeen naar boven kwamen.

Voor mij was het ook een zeer geslaagde dag. Wij hebben een
mooie concrete testcase gehad hoe je waarde kunt toevoegen aan

Hans Staller

de snelweg. Wat mij betreft heeft deze sessie aangetoond dat deze

(gemeente Zaanstad)

aanpak werkt.”

De praktijkcase A8A9 is voor de gemeente Zaanstad een eye
opener. Er wordt nu meer en meer duidelijk hoe bestaande

Jurgen van der Heijden

projecten elkaar kunnen versterken en hoe deze benadering van

(AT Osborne)

gebiedsontwikkeling realisatiekansen vergroot. De gemeente

Jurgen ziet zowel inhoudelijk als procesmatig een aantal duidelijke

Zaanstad was al bezig met de ontwikkeling van het groen-rode

resultaten.

transferium. Door het toevoegen van dit gebied aan de case en

Inhoudelijk:

met name het tweede transferium zien zij de haalbaarheid van de

•

transferia stijgen. De resultaten worden gebruikt bij een subsidie-

de 2 transferia kwamen in alledrie de ondernemingen naar

aanvraag voor Mooi Nederland betreffende het transferium. Daar-

ondernemingen goed is uitgevoerd. Dit heeft veel concreetheid

naast worden de resultaten gebruikt bij een ronde tafelgesprek over

opgeleverd. De opbrengst is terug te zien in de ideeen. De vraag

het gebied met de regiopartners.

is of dit voldoende is om de urgentie van het project A8A9 te
verhogen. Wellicht kan door deze idee-ontwikkeling sneller geld

Evelien Eshuis
(advies & management)

Evelien vindt de oogst buiten verwachting. Er zijn veel vernieuwende ideeen naar boven gekomen. De voorbereiding van het
atelier was prima en ook tijdens de atelierdag is er goed gestuurd.
Een minpuntje vond Evelien dat de lokale belanghebbenden niet
voldoende aanwezig waren. Hier had meer uit kunnen komen,
en men mist nu wellicht essentiele aansluiting, bijvoorbeeld bij de
natuurorganisaties. Dit betekent dat op dit punt de uitnodiging
nog beter had moeten zijn. Zij benadrukt tevens het belang van de
klankborgroep als continue en meedenkende factor in het proces.

Wim Brussaard
(Provincie Noord Holland)

Was helaas niet de gehele dag bij het atelier en kan daardoor
moeilijk een oordeel vellen. Hij ziet wel dat de opzet van de 3

vrijkomen waardoor de realisatie van de A8A9 wordt versneld.

Ingrid Roos
(projectleider Atlantis, Rijkswaterstaat)

“Het was een vruchtbare dag. Opvallend was dat de focus bij alle
ondernemingen dezelfde richting op ging.”

Albert Cath
(Narratio)
Albert vond het een mooie dag. Met de ideeen voor de transfeha
als goed resultaat. Bij de uitwerking hiervan is het van belang om als
vertrekpunten exploitatie, haalbaarheid en meerwaarde te nemen.
Er is zeerzeker meerwaarde ontstaan, en niet alleen inhoudelijke
meerwaarde. De semi-open procesaanpak heeftgoed gewerkt; de
valkuil van luchkastelen bouwen is vermeden omdat bepaalde delen
van het speelveld duidelijk waren afgebakend, zonder als restrictie
gezien te worden.
Deze methode zou vaker gebruikt moeten worden, zeker bij
complexe processen.
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8. conclusies en aanbevelingen
resultaat
De praktijkcase A8A9 heeft een succesvolle procesaanpak opgele-

deren. Dit wordt gestimuleerd doordat experts en vrijdenkers bij

verd wat een duidelijke meerwaarde kan bieden voor het lopende

lokale belanghebbenden aan tafel zitten. Kennis en kunde worden

project. Het meerwaarde-atelier heeft aangetoond dat de A8A9

zo gebundeld tot innovatieve plannen voor de A8A9.

meerwaarde kan leveren voor zijn omgeving door te functioneren
als een vliegwiel voor diverse gewenste ontwikkelingen in de directe

De voorbereiding van het ontwerpatelier waarin proces en inhoud

omgeving en de regio. Naast “wat” zou de meerw'aarde kunnen

is gecombineerd, is cruciaal om te komen tot een goed meer¬

zijn” is tevens een antwoord gekomen op de vragen; “hoe kan je

waarde-atelier. Tijdens de voorbereiding heeft de klankbordgroep

komen tot meerwaarde” en “wie heb je erbij nodig”.

continu geholpen om het proces een stap verder te brengen. De

Het totale proces heeft laten zien dat de Atlantis-aanpak een goede

combinatie van lokale sleutelfiguren met vrijdenkers en experts

bijdrage kan zijn bij de toekomstige ontwikkeling van infrastructuur

maakt het mogelijk om specifiek op inhoud in te gaan en vanuit de

als onderdeel van totale gebiedsontwikkeling (van MIT naar MIRT).

inhoudelijke invalshoek het proces vorm te geven. Ook tijdens het

Het succes zit in de combinatie van proces en inhoud. De v roeg in

atelier hebben de klankbordleden hun waarde bewezen. Hun kennis

het proces gesignaleerde meerwaarde-ideeen hebben geleid tot een

van de praktijkcase bevorderde het vrijdenken en snel oppakken

goede inhoudelijke voorbereiding van het meerwaarde-atelier en

van complexe materie tijdens het meerwaarde-atelier.

het selecteren en gericht mobiliseren van deelnemers.
In de loop van het proces is een stappenplan ontstaan. Dit stap-

succesfactoren

penplan kan gebruikt worden bij een volgend meewaardeproces.

Het succes van de praktijkcase zit verder in de semi-open proce¬

In de evaluatie is duidelijk geworden dat de aanpak werkt en deze

saanpak. Door de introductie van business ideas wordt men

methode zou vaker gebruikt moeten worden, zeker bij complexe

gedwongen om concreter na te denken over de A8A9. Het wordt

processen. Het helpt om met behulp van de inhoud een meer¬

hiermee mogelijk om het project op een andere manier te bena-

waarde-atelier vorm te geven.

passen zodat meet deelnemers kunnen komen. Bijvoorbeeld

Het succes is vooral te vinden in de combinatie top-down en
bottom up aanpak. De doele, kaders en input worden eerst door

om 4 uur’s middags starten voor het avondeten het verdiepen

de belangrijkste stakeholders geformuleerd. In het atelier moeten

van de ondernemingen en naar het eten samenwerkingsver-

de virtuele ondernemingen nadenken wat hun rol en betekenis
voor het gebied kan zijn. Uiteindelijk wordt met de business ideas

banden zoeken en eindpresentatie.
•

gestreefd naar een win-win situatie.

Voor een aantal deelnemers was het niet duidelijk wat hun
exacte rol kon zijn. Lokale deelnemers vonden het nog erg ver
van hun bed. Het is raadzaam om juist met deze deelnemers

verbeterpunten en aanbevelingen

een interview te houden zodat zij een duidelijker beeld krijgen

mobiiisatie en aans/uitmgsbehoefte

van het project.

Het was lastig om potentiele deelnemers enthousiast te krijgen.
Vooral lokale belanghebbenden waren lastig te mobiliseren. Het

De ate/ierdag

denkproces meemaken is cruciaal om de aansluitingsbehoefte te

Over de atelierdag was men in het algemeen erg enthousiast.

vergroten en om te snappen waar het project over gaat. De rol van

Ondanks verschillen van inzicht had men een grote bereidheid om

de klankbordgroep moet hierin niet worden onderschat. Zij kunnen

met elkaar in dialoog te treden. Op de volgende punten is verbete-

binnen hun network zoeken naar potentiele deelnemers. De klank-

ring nodig:

bordleden hadden een grotere rol kunnen spelen bij hetzoeken en

•

De inleidingen van de sprekers moeten zo kort en concreet

•

Het programma was erg vol, er was weinig tijd voor ontmoe-

•

Het einde van de middagsessie was rommelig doordat men

enthousiasmeren van de juiste deelnemers. Twee andere redenen
om niet mee te doen met het meerwaarde-atelier waren:
•

mogelijk

Een gehele dag bleek vooral voor lokale belanghebbende
niet te combineren met de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit kan
opgelost worden door het tijdstip van het programma aan te

ting tussen de deelnemers

weer terug moest naar de eigen onderneming. De plenaire

sessie miste hierdoor energie en kracht. Een optie kan zijn om

•

Voor de realisatie van de A8A9 is het van belang om niet te

na het zoeken van de samenwerkingsverbanden deze plenair

blijven hangen in het proces. Probeer aan te haken en in te

terug te koppelen en dan gezamenlijk op zoek te gaan naar de

spelen op ontwikkelingen in de buitenwereld. Kan bv beleggen

meerwaarde.

in gebiedsontwikkeling helpen om de A8A9 eerder te realiseren.

vervolg
De praktijkcase A8A9 kan helpen bij de verdere uitwerking van de

Daarnaast dient de praktijkcase A8A9 als een voorbeeidproject.

transferia en de realisatie van A8A9.

De praktijkcase A8A9 heeft bewezen dat een andere procesaanpak

•

de ontwikkeling van meerwaarde stimuleert.

Bij de transferia moet gezocht worden naar de reele onderneming. Transferia moeten ontworpen worden op basis van
bereikbaarheid , ondernemerschap en marktbehoefte. Dat

Onderstaand zijn 10 vervolgacties aangegeven die voortgekomen

lukt niet altijd. Als voorbeeld wordtgenoemd een aantal

zijn uit de resultaten van het atelier:

mislukte transferia als de ArenA, en het transferium langs
de N44 bij Leiden. Bij deze transferia is gedacht vanuit de

10 acties

infrastructuur, aanbod of louter locatie. Een transferium heeft

At/antis/ Wegen naar de Toekomst

een onderneming nodig die het wil exploiteren. Hierbij komt

1.

de opiossing van het probleem vanzelf naar boven drijven. Het

met DGMo (directoraat generaal mobiliteit) over deze

is daarom van belang om vast te houden aan het Atlantis-

procesopzet. Met als doel om te laten zien welke voordelen
deze benadering heeft binnen de ontwikkeling van snelwegen.

proces zoals het nu is ingezet. Bouw een community op, vind
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Op27mei20IO heeft Wil Rene Jansen een gesprek

fakkeldragers (bv Ahold), laat het netwerk groeien en laat de

2.

Op 3 juni 2010 is in Rotterdam weer een Atlantisbijeenkomst,
de praktijkcase zal ook hier kort aan bod komen.

nieuwe ondernemingen ontstaan.
3.

Het zou goed zijn om het proces nog een stap vender te

brengen. Zo kan Atlantis laten zien dat met een dergelijke

felgesprek over de beide transferia, met stadsregio, provincie,

aanpak wel degelijk ballen aan het rollen gebracht kunnen

V&W, (hopelijk VROM), gemeente. Wil Rene Jansen zal

worden en er nieuwe, verrassende initiatieven kunnen ontstaan.

namens Atlantis bijschuiven. De resultaten van het meer¬
waarde-atelier worden gebruikt als input bij het rondetafelgesprek.

Lokaal/ gemeente Zaanstad
4.

Het groene transferium: tijdens het meerwaarde-atelier bleek

8.

Stichting Babel (platform voor vormgeving en RO in Zaanstad)

dat momenteel 3 partijen bezig zijn met nadenken over en

kan een interessante organisatie zijn om de burger als

investeren in dit gebied. Het is een kans om deze partijen

participant te betrekken. Deze is nu nog niet in het proces

nu samen te brengen. Daarnaast kan een groen transferium

betrokken geweest.

precies die meerwaarde zijn waar Unesco naar op zoek is.
5.

Energieweg: ook dit idee iijkt vele mogelijkheden te bevatten,

Provincie A8A9

vooral nu blijkt dat Saendelft al een kleine energiemaatschappij

9.

het ministerie. De praktijkcase kan hier mogelijk input voor

stelt Jurgen van der Heijden voor om het idee vender uit te

leveren. Jurgen van der Heijden biedt samen met DN Urbland
aan om hierbij te helpen.

diepen en samen met de relevante lokale partijen een brainstormsessie te houden. De gemeente Zaanstad kan hierbij het

6.

10.

In September zal de provincie weer een bijeenkomst orga-

initiatief naar zich toe trekken.

niseren over de stand van zaken van het project A8A9. De

3 I mei 2010 een aanvraag voor Mooi Nederland wordt

praktijkcase en haar uitkomsten zal hierzeker in besproken

ingediend betreffende het transferium door de gemeente

worden. De manierwaarop zal nog worden uitgewerkt.

Zaanstad. De resultaten van het meerwaarde-atelier zijn
gebruikt als input.
7.

Wim Brussaard moet nog een reactie geven op de brief van

heeft. Voor zowel de energieweg als de energiemaatschappij

7 juni 2010 de gemeente Zaanstad organiseert een rondeta-

samenvatting
In het kader van het project Atlantis, opgezet door Rijkswater-

In deze samenvatting is de ontwikkelde procesaanpak beschreven,

staat, is van november 2009 tot mei 2010 een praktijkcase over de

aan de hand van het inhoudelijke resultaat voor de A8A9. Een

toekomstige wegverbinding A8A9 georganiseerd. Doelstelling van

uitgewerkte beschrijving van de praktijkcase en de procesaanpak is

Atlantis voor de A8A9 was het creeren van nieuwe innovatieve

te vinden in het rapport ‘Atlantis Praktijkcase A8A9’.

ideeen voor een optimaal ruimtelijk, maatschappelijk en financieel
geTntegreerd plan. Daarnaast moest een Atlantlsprocesaanpak

I. voorbereiding

ontwikkeld worden dat drastlsch afweek van de huidige gang van

Uitgangspunt voor meerwaarde-ontwikkeling is een interactief

zaken binnen Rijkswaterstaat. De centrale vraag was; “Hoe kan je

planproces, waarbij inhoud en proces op elkaar worden betrokken.

een proces zodonig inrichten dat er meerwaarde ontstaat bij een niewue

De vragen “hoe", “wat” en “wie” moeten als eerste beantwoord

snelweg?”

worden. Om tijdens een meerwaardeatelier de lokale kennis, innovatie en creativiteit los te laten komen, is het van groot belang om

De praktijkcase heeft een succesvolle procesaanpak opgeleverd met

tijdens de voorbereiding al de inhoudelijke invalshoeken en thema-

op meerdere fronten een duidelijke meenv/aarde. De belangrijkste

tiek van het gebied op tafel te krijgen.

reden van het succes ligt in de combinatie van inhoud en proces,
een semi-open procesaanpak (waarbij lokale belanghebbenden

Hiervoor is samen met een klankbordgroep, bestaande uit lokale

en experts gezamenlijk op zoek gaan naar meerwaarde) en een

sleutelfiguren en experts vanuit RWS, een stappenpian ontwikkeld.

continue ondersteuning van een klankbordgroep (bestaande uit

Tezamen met de klankbordgroep kan vanuit de inhoud aan het

Atlantisleden en lokale belanghebbenden).

meePA'aardeproces invulling worden gegeven, en kunnen uiteindelijk de belanghebbenden, die voor het meerwaardeatelier moeten
worden uitgenodigd, worden benoemd.

2. organisatie atelier

3. atelierdag

Wanneer de thematiek en de bijbehorende belanghebbenden

De grootste uitdaging tijdens het atelier is de deelnemers te inspi-

bekend zijn, kan gestart worden met de organisatie van het atelier.

reren, te bewegen tot een andere “Atlantis”-manier van denken

De organisatie bestaat uit twee parallelle acties. Als eerste worden

en implementatie in de praktijk. Door hen te laten nadenken over

de inhoudelijke invalshoeken uitgewerkt om als input voor het

synergie en mogelijkheden voor meertvaarde in het gebied, wordt

atelier te kunnen dienen. Hierbij kan de kennis van experts uiter-

de stimulans vergroot voor een integrale en duurzame gebiedsont-

mate belangrijk zijn. In het geval van de praktijkcase A8A9 is een

wikkeling. De business ideas zijn een hulpmiddel om te discussieren

drietal experts gevraagd een essay te schrijven over drie business

over de haalbaarheid van de onderneming en wie mogelijke belang¬

ideas met de thema’s: mobiliteit, leefkwaliteit en energie (duurzaam-

hebbenden (toekomstige stakeholders) zijn.

heid).
Het atelier is ingedeeld in 4 onderdelen:
De deelnemers, bestaande uit lokale belanghebbenden en experts

•

de inhoudelijke inleidingen;

(op de thema's), kunnen uitgenodigd worden. Het netwerk van de

•

verdieping van de thema’s: uitwerking van het business idea tot

•

verrijking van de thema’s: ondernemingen gaan met elkaar

klankbordgroep kan hier bij uitstek van pas komen om de juiste
deelnemers te vinden. Op de uitnodiging wordt vooral ingegaan

‘onderneming’;

door de deelnemers zij persoonlijk benaderd worden. De deelne¬

samenwerken en denken na over wat nu al kan, en wat later

mers is een korte, mondelinge toelichting van het project en het

mogelijk is;

proces gegeven. Vervolgens is een inhoudelijk document toegezonden ter voorbereiding op het atelier.

•

beschrijving van de ontstane meerwaarde: samen bepalen wat
de meerwaarde is voor het project, het gebied en de regio.

I OS

4. realisatie meerwaarde

Energieproefweg A8A9

Om ervoor te zorgen dat het proces niet eindigt bij de afsiuitende

De drie thema’s die tijdens het meerwaardeatelier zijn verdiept

borrel aan het eind van het meerwaardeatelier, worden de resul-

waren: de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid en energie,

taten verbeeid en v^orden vervoigstappen geformuleerd.

en mobiiiteit en bereikbaarheid. In het atelier bleek dat veel
ingrepen op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. De maatre-

Voor de verdere uitwerking van de ideeen kunnen de lokale over-

gelen van nu leveren baten voor de toekomst. Het ‘Leefomgeving-

heden en betrokken instances de business ideas een stap vender

bedrijf heeft hierin een leidende rol. Het Leefomgevingbedrijf staat

brengen naan een business case. Hierbij kan de semi-openproce-

voor ruimtelijke en functionele kwaliteit en het verbindt ideeen en

saanpak voortgezet worden, zodoende wordt samenwerking tussen

functies. Hiervoor wordt een tweetal transferia gei'ntroduceerd.

partijen gestimuleerd. Op deze manier ontstaat een gebiedsontwik-

Vanuit de ‘Energiecooperatie’ is een proeftuin ontwikkeld waarin

kelingsproces waarvan de snelweg een integraal onderdeel is.

verschillende innovatieve energieoplossingen een plaats kunnen
vinden. Een van die opiossingen is de aanleg van een ‘Zonneweg’ als
marketing van de toekomstige A8A9.
De ‘Mobiliteitsonderneming’ is de facilitator. Zij zorgt voor bereik¬
baarheid van het gebied door mobiliteitsdiensten aan te bieden.

succesfactoren
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Het succes van de praktijkcase zat voornamelijk in de combinatie
van inhoud en proces, en de semi-open procesaanpak. Dit was
een zoektocht naar “hoe meerwaarde ontwikkeld ontwikkeld kan

worden bij de ontwikkeling van infrastructuur.” Eerst zijn de meerwaarde-ideeen verkend. Met de introductie van business ideas zijn
de ideeen verdiept en verrijkt. Men is gedwongen om zeer concreet
na te denken over de meer^aardemogelijkheden van hetgebied
en de haalbaarheid van de ideeen. Doordat experts en vrijdenkers
aan tafel zitten bij lokale belanghebbenden worden kennis en kunde
gebundeld in innovatieve piannen voor de regio, het gebied en de
A8A9.

uitkomsten
Het atelier heeft verschillende acties in werking gezet:
•

De gemeente Zaanstad onderzoekt hoe de transferia vender
uitgewerkt kunnen worden met bovenstaande resultaten in
het achterhoofd.

•

De resultaten van het atelier worden als input gebruikt door

•

Atlantis/ Rijkswaterstaat onderzoekt hoe deze procesaanpak

de provincie Noord Holland bij het project A8A9,

op andere projecten kan worden toegepast.
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stap I: gebiedsanalyse & inventarisatie

inventarisatie bestaand proces, voot^
lopig PvA, klankbordgroep vormen
(mix lokale belanghebbenden & vriidenkers)

stap 2: interviews sleuteifiguren
gevoeiigheden & randvoorwaarden gebted & proces

stap 3: doelen, ambities, verwachtingen & randvoorwaarden definieren

4;
stap 4: potentiele meerwaarde onderzoeken
input workshop > invalshoeken meerwaarde

beTnvIoedingsruimte, opdrachtgeversschap etc.

^

stap 5: definitief PvA organisatie atelier
inhoud stap 4 is input voor procesopzet, keuze thema’s

Stap 6: bepalen belanghebbenden/ deel
nemers atelier (mix lokaal, experts, vrijdenkers)

voorbereiding: input business ideas

mobiliseren & uitnodigen deelnemers
gebruik netwerk klankbordgroep/ sleuteifiguren

resultaten
workshop stap 4

Allantisgedachte

lokale ontwikkelingen ■ thematische essays

m

meerwaarde m.b.v. business ideas
(concreetheid, wie, wat & hoe?)
sessie I:

sessie 2:

sessie 3:

4

inleiding &
.
ondernemingen /

verdieping

samenwerking
& allianties

vemjking

.
>

samenvatten

arde
aanzet voor business cases meerwaarde
• kansrijke meerwaarde-ideeen

• bottom up-ontwikkelingen opstarten

• concrete maatregelen

• allianties en samenwerkingsverbanden voor meenv/aarde

• doelen en ambities voor gebiedsontwikkeling {inclusief A8A9)
draagviak voor ontwikkeling
• input voor MIRT-proces A8A9
vervoigstappen {wat kan nu, wat kan later)

4
vervolg
bijeenkomst klankbordgroep
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Deelnemers klankbordgroep

Deelnemers workshop 7 december

Wil Rene Jansen (Rijkswaterstaat, Atlantis), Evelien Eshuis

Wil Rene lansen (Rijkswatprstaat, Atlantis), Evelien Eshuis

(Advies en Management), Jan Kolvoort (Rijkswaterstaat), David

(Advies en Management), Jan Kolvoort (Rijkswaterstaat), Theo

van Zelm van Eldik (VROM), Theo van Eijk (projectleider

van Eijk (projectleider A8A9, gemeente Zaanstad), Wim Brus¬

A8A9, gemeente Zaanstad), Wim Brussaard (projectleider

saard (projectleider A8A9 provincie Noord-Holland), Dennis

A8A9 provincie Noord-Holland), Jacco Visser (Rijkswaterstaat

Luier (JAM), Annemieke Tromp (Rijkswaterstaat), Marije

Noord Holland), Jurgen van der Heijden (AT Osborne), Marja

Schuurman (programmabureau Stelling van Amsterdam), Hans

Nevalainen (DN Urbland, projectleider praktijkcase A8A9) en

Dekker (DN Urbland), Marja Nevalainen (DN Urbland ,

Sabine Provily (DN Urbland)

projertleider praktijkcase A8A9) cn Sabine Provily (DN Urbland)

Deelnemers meerwaarde-atelier 23 april
Dineke van der Burg (Rijkswaterstaat, essayist), Jurgen van

gemeente Zaanstad), Jan Kolvoort (Rijkswaterstaat), Wil Rene

der Heijden (AT Osborne, essayist), Albert Cath (Narratio,

Jansen (Rijkswaterstaat), Geert Pieter Wagenmakers (Kamer

essayist), Mina Spaho (Metropoolregio Amsterdam), Erna

van Koophandel), Milko Buter (gemeente Zaanstad), Robert

van Gils (gemeente Zaanstad), Ernie Weijers (ECN), David

Jan ter Kuile (Taskforce Mobiliteitsmanagement), Gerard

Wesdorp (Deems raadgevende ingenieurs), Ronald Dikstaal

Smakman (KplusV), Jacco Visser (Rijkswaterstaat), Evelien

(Eneco), Heleen de Mul (milieudienst IJmond), Wim Brussaard

Eshuis (Advies & management), Ingrid Roos (Rijkswaterstaat),

(projectleider A8A9, provincie Noord-Holland), David van Zelm

Hans Dekker (ateliermeester, DN Urbland), Marja Nevalainen

van Eldik (VROM), Michael Tijmensen (Eneco), Hans Staller

(DN Urbland, projectleider praktijkcase A8A9), Sabine Provily

(gemeente Zaanstad), Miriam Brouwer (Recreatie Noord-

(DN Urbland), Jennifer van Noort (DN Urbland) en Jeroen

Holland), Paul Berends (Nieuwe Hollandse Waterlinie), Rene

vai?ller Vlist (DN Urbland).

Gerrits (Rijkswaterstaat), Theo van Eijk (projectleider A8A9,
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