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1. Kennisnemen van 

- de berichtgeving MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam 

 

2. Inleiding 

Dinsdag 7 juni jl. heeft de Gooi- en Eemlander een artikel gepubliceerd waarin uitspraken worden 

gedaan over de uitkomsten van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam. Hierin wordt 

gerefereerd aan een presentatie die is gegeven tijdens de gebiedssessie van 31 mei jl. Deze 

presentatie was een opiniërende beschouwing over voorlopige onderzoeksresultaten.  Op dit 

moment wordt gewerkt aan de afronding van de probleemanalyse. Op 29 juni a.s. worden de 

uitkomsten van deze fase gepresenteerd en besproken door bestuurders tijdens de 

themabijeenkomst Fysiek. Ook wordt dan het vervolgtraject dat vanuit het Rijk wordt ingezet 

besproken, en welke rol de regio daarbinnen kan vervullen.  

 

3. MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam 

Uit analyse is gebleken dat in de toekomst, na 2020, een bereikbaarheidsknelpunt optreedt op de 

A1 tussen Muiden en Hoevelaken. Dit is de aanleiding voor het Rijk om samen met andere partijen 

te onderzoeken hoe in de toekomst de doorstroming van het verkeer aan de oostkant van 

Amsterdam kan worden behouden. De bereikbaarheidsopgave is onlosmakelijk verbonden met 

opgaven en ambities op het gebied van economie en landschap. Geconstateerd is dat de opgaven 

niet alleen met elkaar samenhangen, maar vaak ook regio- of provinciegrensoverschrijdend zijn en 

vragen om een brede, gezamenlijke aanpak. Daarom worden opgaven en ambities ten aanzien van 

bereikbaarheid, landschap en economie in het MIRT-Onderzoek in samenhang onderzocht. In het 

artikel werd gesteld dat het Gooi een negatieve economische invloed heeft op de hele 

Noordvleugel en dat nu ingrijpende maatregelen moeten worden overwogen. Deze conclusies 

gaan te ver en te snel. De onderzoeksresultaten moeten nog worden bekend gemaakt en 

besproken. Aan de hand daarvan komt ook het vervolg aan de orde.  

 

4. Betrokkenheid raden 

Sinds aanvang van het MIRT-onderzoek hebben er informatieve en interactieve sessies 

plaatsgevonden met raden en bestuurders, bijvoorbeeld het regiopodium van 20 september 2015 

en 20 april 2016. Uitgangspunt is dit de komende periode te blijven doen zodat raden in Gooi en 

Vechtstreek zo goed mogelijk worden betrokken. Ter informatie hebben we hieronder de planning 

opgenomen.  

 

5. Planning en besluitvorming 

De fasering van het MIRT-onderzoek is als volgt: 

Najaar 2015   | Bestuurlijke verkenning: Beelden bij een gezamenlijke aanpak  

Voorjaar 2016  | Van opgaven naar mogelijke strategieën voor het gebied 

Najaar 2016   | Afwegen van mogelijke oplossingsrichtingen 
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Vroeg 2017   | Afspraken over het vervolg 

 

 

 
 

6. Opdrachtgevers en betrokken partijen 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de formele opdrachtgever van het MIRT-

onderzoek. In het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-Nederland 2015 is afgesproken dat 

het Rijk samen met regio, maatschappelijke organisaties en bedrijven werkt aan de 

samenhangende aanpak voor economie, natuur en bereikbaarheid. Onder regio wordt hier 

verstaan: de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, regio’s Amersfoort én Gooi en 

Vechtstreek. Vanuit Gooi en Vechtstreek zijn naast gemeenten ook andere partijen 

betrokken. Het gaat dan o.a. om: Economic Board Gooi en Vechtstreek, Bedrijvenfederatie 

Gooi en Vechtstreek, Natuurmonumenten, GNR, Watersportverbond en Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht.   

 

Na de presentatie en bespreking van de onderzoeksresultaten op 29 juni , is een volgende 

belangrijke mijlpaal de bestuurlijke conferentie die naar verwachting plaatsvindt in 

september 2016. Hieraan zal een vertegenwoordiging vanuit Gooi en Vechtstreek 

deelnemen. Daarna vindt in oktober 2016 het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-

Nederland plaats. Dit overleg wordt gevoerd tussen de MRA en Utrecht en het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
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