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Inleiding 

Afgelopen week is er in het Parool een artikel verschenen over de toekomst van Amsterdam Bay area: Ruimte voor 100.000 
woningen in Amsterdam Bay Area, met aanleg nieuw metrospoor (parool.nl) 
Hierin wordt oa geschetst dat er ruimte wordt gecreëerd voor 100.000 extra woningen en de aanleg van een metrospoor via 
Muiderberg naar Almere. De PvdA heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Is Gooise Meren betrokken geweest bij dit onderzoek? Zo ja, welk standpunt heeft de gemeente ingebracht? Welke andere 
stakeholders zijn hierbij betrokken geweest, buiten de gemeente Amsterdam en het Ministerie I &W? En sinds wanneer is de 
gemeente Gooise Meren onderdeel van Amsterdam Bay area? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Al jaren pleit de PvdA Gooise Meren voor een tunnelverbinding naar Almere. Ook portefeuillehouder Luijten heeft de 
afgelopen raadsperiode hierop ingezet. In deze plannen lijkt hiervan te worden afgeweken. Is het college het met ons eens 
dat er alsnog ingezet moet worden op een ondergrondse verbinding met Almere? En wat is het standpunt van de MRA? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Hoe kijkt het college naar de plannen om 100.000 woningen te gaan bouwen, en wat zal dit betekenen voor de infrastructuur?  
In het artikel staat dat de Hollandse Brug de extra verkeersbewegingen niet aan zal kunnen. Wat zijn de bij de gemeente 
bekende alternatieven/oplossingen die hiervoor worden aangedragen? Hoe voorkomt het college dat de kernen Muiden en 
Muiderberg in de verdrukking komen door alle geplande activiteiten? 
 
Antwoord 
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