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Voorwoord 

Collega bouwers,

Dit is het geactualiseerde programmaplan 2021 - 2024 voor het bereikbaarheids-
programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Een actualisatie was nodig, want de 
horizon van het vorige programmaplan stond op 2021. Bovendien kunnen we zo goed 
inspelen op een aantal veranderingen in de context van ons programma.
 
De woningbouw- en bereikbaarheidsopgaven tot 2040 zijn urgent en complex. Het 
programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werkt daarom ook de komende jaren 
hard aan oplossingsrichtingen en heldere beslisinformatie voor onze bestuurders.
 
Het voorliggende programmaplan 2021-2024 beschrijft wat we al deden, wat we  
blijven doen en wat we in de toekomst samen met onze stakeholders gaan oppakken 
om de Metropoolregio Amsterdam ook in de toekomst bereikbaar te houden.
 
Dit programmaplan is in nauwe samenwerking met onze partners tot stand gekomen 
en vastgesteld in ons programmateam, directeurenoverleg en bestuurlijke programma-
raad van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.
 
Wij zien de toekomst enthousiast tegemoet en met dit geactualiseerde programma-
plan is de koers van het bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio  
Amsterdam voor de komende jaren ook duidelijk vastgelegd. 
 

Met dank aan allen die eraan mee hebben gewerkt.
Met vriendelijke groet

Stijn Lechner & Martijn Kas

Programmamanagers Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.
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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een aantrekkelijke en veelzijdige regio. Er wonen 
ruim 2,4 miljoen mensen. De economie groeit flink en dat trekt bedrijven en mensen aan. 
Tot 2040 komen er  nog 250.000 woningen bij. Die verdere verstedelijking biedt kansen, 
maar heeft ook een schaduwzijde. De capaciteit op de wegen en in het openbaar vervoer 
gaan hun grenzen bereiken. De uitdaging is om in deze dynamiek een aantrekkelijk woon- 
en vestigingsklimaat te behouden. Dat lukt alleen door goed samen te werken. Daarom 
hebben Rijk en MRA-regio de handen ineengeslagen met het gebiedsgerichte programma 
Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

In het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) werken Rijk en Metropool-
regio Amsterdam (MRA) aan de opgave op het gebied van bereikbaarheid, die voortkomt 
uit de verstedelijkingsopgave. Na de kwartiermakersfase, is het programma begin 2018 
gestart. In het BO MIRT van 15 maart 2018 is het eerste Programmaplan SBaB vastge-
steld. Vervolgens is het Programmaplan in 2019 geactualiseerd. 

Het voorliggende  geactualiseerde programmaplan legt afspraken vast voor de komende 4 
jaar (2021-2024).

Sinds 2019 heeft het programma zich verder ontwikkeld. Zo is de structuur van het  
programma aanzienlijk veranderd en werken we aan nieuwe en meer programmalijnen 
dan in 2018 en 2019. Verder zien we dat een aantal opgaven richting de uitvoering gaan. 
Hierdoor is er extra aandacht in het programma nodig voor projectbeheersing en  
omgevingsmanagement. Ook hebben we een werkwijze voor de besturing van de  
financiën van het programma, die nog niet eerder is vastgelegd. Tenslotte had het  
vigerende programma plan een horizon tot en met 2021. In de tussentijd is de maatschap-
pelijke context waarin we leven en werken gewijzigd: klimaat en duurzaamheid krijgen 
steeds meer aandacht. Bovendien leven we, ten tijde van het schrijven van dit plan, in een 
pandemie met effecten op korte en lange termijn die impact hebben op de oorspronkelijke 
aanpak en verwachtingen. In dit plan streven we ernaar om zo goed mogelijk in te spelen 
op deze gewijzigde context.

Bovenstaande is aanleiding om het programmaplan te actualiseren. Dit Programmaplan 
is opgesteld door het Programmateam SBaB en wordt na bespreking in het Directeuren-
overleg SBaB aan de Programmaraad ter vaststelling voorgelegd.   

1.2. Programma SBaB tot nu toe (2018-2020)
In de afgelopen jaren is al veel bereikt binnen SBaB. Allereerst is gewerkt aan gemeen-
schappelijk beeld van de opgave. Er is steeds meer richting gekomen in de wijze waarop 
de MRA zich de komende jaren verder kan ontwikkelen tot een internationale toplocatie 
met een hoge leefkwaliteit. Het programma SBaB heeft bijgedragen aan samenhangende 
keuzes in de MRA op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. Enerzijds 
richt het programma zich op het goed functioneren van het daily urban system van de 
MRA. Anderzijds gaat het in Samen Bouw aan Bereikbaarheid ook om het verbeteren van 
het nationale en internationale (verkeers)netwerk.
 
De afgelopen jaren is door het programma gewerkt aan de volgende programmalijnen:
• Netwerkstrategie
• MIRT- onderzoek Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofdorp (ZWASH)
• MIRT- onderzoek Amsterdam Bay Area (ABA)
• Uitvoeringsagenda SBaB
• Ontwikkelpad

Daarnaast is er gewerkt aan verschillende projecten, zoals Rottepolderplein en de A27.

In de Netwerkstrategie is inzichtelijk gemaakt wat de impact is van de groei van het aantal 
woningen en werkgelegenheid op de mobiliteit en de netwerken van openbaar vervoer, 
wegen en fietspaden en  zijn de hoofdopgaven voor het mobiliteitssysteem benoemd. 
Verder zijn er belangrijke stappen gezet in de gebiedsgerichte MIRT-onderzoeken Zuid-
west Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) en Amsterdam Bay Area (ABA). In de 
Uitvoeringsagenda zijn spitsmijdingen gerealiseerd en zijn afspraken gemaakt over het 
realiseren van kortetermijnmaatregelen zoals recentelijk de aanpak van station Amster-
dam Lelylaan. Ook zijn er in SBaB afspraken gemaakt over het starten van een verkenning 
naar het Rottepolderplein en de A27.   
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1.3. Verstedelijkingsstrategie & SBaB
In het programma SBaB staat de bereikbaarheidsopgave van de Metropoolregio  
Amsterdam centraal, die voorkomt uit de verstedelijkingsopgave. De ontwikkeling van de 
bereikbaarheid hangt nauw samen met de manier waarop de verstedelijking zich ontwik-
kelt. Dit laatste wordt uitgewerkt in de Verstedelijkingsstrategie, ook in een samenwerking 
tussen Rijk en MRA-partners. De planning is om de verstedelijkingsstrategie in het BO 
MIRT najaar 2021 vast te stellen. 

De Verstedelijkingsstrategie bestaat uit drie onderdelen: 
•  Het verstedelijkings-concept van de MRA voor de middellange en lange termijn. Deze 

vormt het gemeenschappelijke kader voor de noodzakelijk geachte interventies van 
Rijk en regio;

•  Een fasering met bijbehorende ijkmomenten van integraal te ontwikkelen gebieden en 
thematische opgaven waar gezamenlijke interventies van Rijk en regio noodzakelijk 
zijn;

•  Een investeringsstrategie en uitvoeringsprogramma(s). Uiteindelijke investerings-
beslissingen voor bereikbaarheid vinden plaats in het programma Samen Bouwen aan 
Bereikbaarheid en BO-MIRT. 

De relatie en samenhang tussen bereikbaarheid en de verstedelijking – en daarmee  
tussen SBaB en de Verstedelijkingsstrategie - werkt twee kanten op. Enerzijds zijn 
inves teringen in bereikbaarheid nodig als gevolg van nieuwe woningbouw en extra 
werk gelegenheid. Aan de andere kant zijn bereikbaarheidsmaatregelen vaak randvoor-
waardelijk om een gebied te kunnen ontwikkelen. SBaB en de Verstedelijkingsstrategie 
kunnen dus niet zonder elkaar. Daarom worden continue contacten tussen beide trajecten 
onderhouden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, en wordt ervoor gezorgd dat beide trajecten 
inhoudelijk goed op elkaar zijn afgestemd.

1.4. Leeswijzer
•  In hoofdstuk 2 worden de programmadoelen en de vijf programmalijnen toegelicht.  

Daarbij wordt ook de scope en reikwijdte van het programma behandeld en de  
inhoudelijke raakvlakken die het programma kent met andere projecten en  
programma’s inzichtelijk gemaakt. 

•  Hoofdstuk 3 gaat in op de organisatie en het bestuur van het programma. Ook de  
manier waarop we binnen het programma samenwerken wordt in dit hoofdstuk  
beschreven. 

•  Hoofdstuk 4 behandelt omgevingsmanagement en communicatie.
•  Tot slot wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op programmabeheersing en kwaliteitsborging. 
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2. Programmadoelen en  
programmalijnen 
2.1. Programmadoelen

Ambitie
Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio  
Amsterdam door de aanpak van urgente bereikbaarheidsopgaven: 
• in samenhang met de verstedelijkingsopgave
• met focus op deur-tot-deur bereikbaarheid van personen en goederen; 
• met prioriteit voor de economische toplocaties; 

Programmadoelen
De ambitie (versterken concurrentiekracht MRA) is uitgewerkt in de volgende vier  
programmadoelen, die onderling nauw met elkaar verbonden zijn:  
1. Betere bereikbaarheid van de economische toplocaties in de MRA.
2.  Faciliteren van de bereikbaarheid van nieuwe woningbouw- en werkgelegenheids-

locaties in de MRA. 
3.  Een goed functionerend daily urban system, met aandacht voor reistijd, betrouwbaar-

heid en beleving.
4.  Het versterken van de duurzame mobiliteit en het leveren van een bijdrage aan de 

landelijke klimaatdoelen.  

Daarnaast zijn er andere beleidsdoelstellingen zoals op het gebied van gezondheid, veilig-
heid etc. die we zoveel mogelijk als randvoorwaarde meenemen.  
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De programmadoelen worden  nader geoperationaliseerd in concrete indicatoren die 
meetbaar zijn. Het programma wordt aan de hand hiervan gemonitord en geëvalueerd.
Voor de periode 2021-2022 wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Het program-
ma wordt hierbij ondersteund door het team Monitoring en Evaluatie van het Ministerie 
IenW. 

2.2.  Scope  
De scope van SBaB betreft het gebied van de Metropoolregio Amsterdam maar betreft 
niet alle mobiliteitsprojecten binnen de MRA, zie ook paragraaf 2.5. Raakvlakken. Wel is er 
aandacht in het programma voor de (wederzijdse) relaties met deze projecten en omlig-
gende gebieden zoals Noord-Holland Noord en (delen van) Utrecht en Zuid-Holland voor 
zover die onderdeel uitmaken van het daily urban system van de MRA. Wanneer er sprake 
is van een MIRT-traject, behelst dit de onderzoeks- en de verkenningsfase. Vanaf de Plan-
uitwerking wordt het project overgedragen aan de uitvoerende partij(en), doorgaans de 
beheerder van de infrastructuur.  

2.3.  Programmalijnen
Het programma heeft een adaptief karakter. De bereikbaarheidsopgaven kunnen immers 
veranderen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.  
Begin 2021 wordt de scope van het programma bepaald door de volgende vijf 
programma lijnen: 
• Multimodaal Toekomstbeeld 2040
• Zuidwest Amsterdam Schiphol Hoofddorp 
• Amsterdam Bay Area 
• Uitvoeringsagenda 
• Ontwikkelpad 

Multimodaal Toekomstbeeld 2040
Hoe blijft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) duurzaam bereikbaar in 2040? Dat is de 
hoofdvraag van het Multimodaal Toekomstbeeld 2040. Het Multimodaal Toekomstbeeld 
2040 geeft daarmee richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesterin-
gen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. 

In 2020 is in de Netwerkstrategie een aantal hoofdkeuzes gemaakt en zijn hier besluiten 
over genomen in het BO MIRT. In 2021 wordt gestart met het opstellen van een multi-
modaal toekomstbeeld 2040 MRA, als verdiepingsslag op deze Netwerkstrategie. Dit 
multimodaal toekomstbeeld maakt een integrale afweging mogelijk tussen kansrijke 
bereikbaarheidsmaatregelen op systeemniveau (zowel fysiek als beleidsmatig) om de  
mobiliteitsgroei tot 2040 in de MRA voor zowel personen als goederen zo goed mogelijk 
op te vangen. Het multimodaal toekomstbeeld 2040 wordt verder uitgewerkt op basis van 
de volgende thema’s:
• MRA Toekomstbeeld op het hoofdwegennet in de MRA (re-design wegen);
• Regionaal en landelijk Toekomstbeeld OV;
• MRA Toekomstbeeld fiets;
• MRA strategie en implementatie (uitvoeringsagenda) regio- en stadshubs;
•  MRA visie op de mobiliteitstransitie, waaronder op gedragsverandering als middel om 

de mobiliteitsgroei op te vangen.
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Zuidwest Amsterdam Schiphol Hoofddorp (ZWASH)
In het MIRT-onderzoek ZWASH zijn diverse oplossingen onderzocht op het vlak van metro, 
spoor en weg om dit gebied goed bereikbaar te houden en tegelijkertijd te ontwikkelen 
tot een internationale toplocatie. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor nieuwe 
woningen en werklocaties in relatie tot de mobiliteits-opgave.

In 2020 is het MIRT-onderzoek ZWASH inhoudelijk afgerond. Het doortrekken van de 
Noordzuidlijn tot Schiphol en Hoofddorp en het aanleggen van de ontbrekende schakel 
in de metro Ringlijn tussen Amsterdam Centraal en Isolatorweg zijn als voorkeurs-
alternatieven uitgesproken voor het ontlasten van treininfrastructuur, het creëren van een 
internatio naal vestigingsklimaat op de kerncorridor en het stimuleren van extra woning-
bouw en werkgelegenheid aan de westkant van de MRA. De komende periode treft het 
programma alle voorbereidingen om snel van start te kunnen met de verkenningsfase, 
zodra er zicht is op 75% financiering door het Rijk en de regio.

Amsterdam Bay Area (ABA)
Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het 
IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en 
werkgelegenheid. In het MIRT-onderzoek ABA wordt onderzocht wat de effecten zijn van 
verschillende ruimtelijke ontwikkelingen op bijvoorbeeld de bereikbaarheid, natuur en 
ecologie.
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Het BO MIRT heeft in 2020 het rapport ‘Naar een ontwikkelstrategie voor Amsterdam Bay 
Area’ vastgesteld met daarin de tussenresultaten en -conclusies van het MIRT-onderzoek.
In 2021 wordt via het vervolg van het MIRT-onderzoek verder gewerkt aan de ontwikkel-
strategie voor de oostflank van de MRA. 

Uitvoeringsagenda 
De Uitvoeringsagenda bevat projecten en maatregelen voor de korte termijn (een periode 
van vier jaar met een doorkijk tot tien jaar) en wordt jaarlijks geactualiseerd. Niet alleen 
projecten die voortkomen uit de programma’s zoals Bereikbare Steden, het Regionaal  
Mobiliteitsprogramma en Minder Hinder kunnen worden opgenomen in de Uitvoerings-
agenda. Ook programmalijnen Netwerkstrategie, ZWASH en ABA kunnen projecten  
aandragen wanneer deze binnen de planhorizon van de Uitvoeringsagenda komen.
In de Uitvoeringsagenda worden o.a. maatregelen opgenomen met een focus op gedrags-
verandering, zoals het verankeren van de vlucht die thuiswerken en -studeren door corona 
gekregen heeft. Ook wordt ingezet op maatregelen die bijdragen aan een duurzamer 
gebruik van de netwerken, waaronder maatregelen die voortkomen uit het RMP (Regionaal 
Mobiliteitsplan Noord-Holland en Flevoland: uitwerking klimaatakkoord mobiliteit). 
 
Naast de hierboven beschreven gedragsmaatregelen is de scope van de Uitvoerings-
agenda breder. Zo zijn er maatregelen die bijdragen aan een Multimodale Knooppunt-
ontwikkeling. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van hubs/knooppunten:  

de overstapfunctie, P+R, fietsstallingen, kwaliteitsverbetering (sociale veiligheid, beleving). 
Zo wordt overstappen aantrekkelijker, en daarmee de ketenreis. 
Hier ligt een nauwe relatie met de werkstroom ‘Hubs en Knooppunten’ die in het Multi-
modaal Toekomstbeeld wordt uitgewerkt. En dit draagt bij aan het faciliteren van verstede-
lijkingsopgaven (versnelling woningbouw) rond knooppunten, waar via de programmalijn 
Bereikbare Steden, die zich richt op het realiseren van ca.70.000 woningen rond 9 OV- 
knopen, aan wordt gewerkt.

Ook Netwerkoptimalisaties is een werkstroom van de Uitvoeringsagenda. Denk bij deze 
optimalisaties aan fysieke kortetermijnmaatregelen die bijdragen aan het Multimodaal 
Toekomstbeeld en gebiedsuitwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn:   
• Fietsinfrastructuur: kortetermijnmaatregelen toekomstbeeld Fiets 
• Weginfrastructuur: quick wins 
• OV-infrastructuur: quick wins

Rapport
Ontwikkelstrategie

BO
MIRT

Najaar
2020

2021

Afronden integrale MIRT-Onderzoek

Plan van Aanpak incl. afspraken vervolg 
en eerste bekostigingsafspraken
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Bij de start van het programma zijn door het rijk en de regio bijdragen toegezegd. Voor 
de realisatie van wegenprojecten in de MRA is € 200 miljoen (inclusief BTW)  aan budget 
opgenomen in de begroting van IenW.  Een gedeelte van dat budget is al gereserveerd 
voor de projecten Rottepolderplein A9 (€ 30 miljoen), A27 (€21 miljoen) en een bijdrage 
van € 2,35 miljoen aan het project KANS (knooppunt A10-N247-s116). Tenslotte is er een 
bijdrage van € 1,5 miljoen voor knooppunt Eemnes (A27). Vanuit de regio is toegezegd 
om voor minimaal € 160 miljoen bij te dragen aan stedelijke bereikbaarheidsprojecten t/m 
2025, zoals HOV IJburg-Bijlmer-Weesp,  afrit S114 A10, knooppunt Almere Centrum en het 
MRA-programma fietsparkeren . Rijk en regio besluiten zelf over de uiteindelijke invulling 
van hun bijdrage en aan welke projecten zij dit besteden. In de programmalijn Uitvoerings-
agenda wordt de voortgang gemonitord, actueel gehouden en in overeenstemming 
gebracht met de MRA-Investeringsagenda. 

Ontwikkelpad
In het Ontwikkelpad komen de verschillende opgaven samen en worden deze in de tijd 
worden gezet. Het geeft het stappenplan tot 2050 met alle maatregelen en acties die hier-
bij nodig zijn. Het brengt de relatie in beeld tussen de opgaven in de verstedelijking en de 
bereikbaarheid en geeft een fasering aan van de stappen die nodig zijn. Het is een levend 
document: de resultaten van de verschillende programmalijnen worden voortdurend in het 
Ontwikkelpad verwerkt. Het Ontwikkelpad zorgt ervoor dat op cruciale momenten de juiste 
beslisinformatie beschikbaar is, zodat bestuurders tijdig besluiten kunnen nemen en in 
staat zijn de koers te verleggen als dat nodig blijkt.

2.4.  Projecten 
Naast de programmalijnen kent SBaB enkele projecten die onderdeel maken van het 
programma. 

Rottepolderplein
Het Rottepolderplein is een druk knooppunt tussen Haarlem en Amsterdam en vlakbij 
luchthaven Schiphol. Het verbindt de A9, A200 en A205. Uit een eerder onderzoek naar de 
bereikbaarheid van de A9 blijkt dat er sprake is van een aantal knelpunten in de verkeers-
doorstroming, en dat deze knelpunten niet opgelost kunnen worden zonder te investeren 
in de weginfrastructuur. Hiernaar wordt een verkenning uitgevoerd. Voor de werkzaam-
heden aan het knooppunt is door IenW €30 miljoen gereserveerd.

Verbinding A8/A9
De grote verkeersdrukte op de provinciale wegen N203 en N246 zorgt ervoor dat de leef-
baarheid en bereikbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer zwaar onder druk 
staan. Er is een betere verbinding nodig tussen de A8 en A9 om de problemen nu en in de 
toekomst op te lossen. De opgave wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland.

A27 Knooppunt Eemnes-Almere 
In het BO-MIRT 2020 is afgesproken te starten met een verkenning voor de capaciteits-
uitbreiding van de A27 tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Almere Haven.  
Daarnaast is afgesproken de kruising onder aan de afrit Eemnes te reconstrueren, zodat 
hier een betere verkeersafwikkeling ontstaat.

A2-Entree
Het project A2-entree heeft als doel te komen tot een nieuwe stadsentree ter hoogte van 
knooppunt Amstel (A10/A2). Hiermee worden de veiligheid en bereikbaarheid van het 
wegennet verbeterd en wordt de stedelijke ontwikkeling en de verbinding van bestaand 
stedelijk gebied mogelijk gemaakt. Er is voor de Nieuwe A2 Entree een haalbaarheids-
onderzoek gedaan. De vervolgstappen moeten nog nader worden bepaald. 

Duinpolderweg / Bennebroekerweg
De Duinpolderweg moet een belangrijke provinciale weg worden die Haarlemmermeer en 
de Bollenstreek met elkaar verbindt. Dit onder meer voor het verbeteren van de leefbaar-
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heid in de grensstreek. Het is een gezamenlijk project van de provincies Noord-Holland 
en Zuid-Holland. De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft besloten 
om uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Haarlemmermeer op te waarderen en de 
overige delen van de Duinpolderwegroute niet uit te voeren.

2.5.  Raakvlakken
De scope van het programma omvat zoals eerder beschreven niet alle mobiliteitsopgaven 
in de MRA. Er is een aantal projecten en opgaven die geen onderdeel uitmaken van het 
programma, maar die wel raken aan het belang van het programma. Met deze projecten 
en opgaven dient het programma rekening te houden c.q. in nauwe mate af te stemmen. 
De belangrijkste (externe) raakvlakprojecten van het programma zijn:
• 5e en 6e spoor Zuidas en Zuidasdok
• Amsterdam CS en Amsterdamse Spoorruit (Programma Hoog Frequent Spoor)
• OV-SAAL
• A1/A6/A9/A10 Schiphol-Amsterdam-Almere
• ZaanIJ / Asd. Purmerend
• Hoornse lijn
• HOV-corridor Haarlem  

Voor sommige raakvlakprojecten - zoals bijvoorbeeld Zuidasdok en Amsterdam CS – 
geldt dat ze randvoorwaardelijk zijn voor de infrastructuurplannen van het programma  
(zie ook risicoparagraaf in dit programmaplan).  

De (interne) raakvlakken tussen de verschillende programmalijnen worden binnen het  
programmateam bewaakt. Het Ontwikkelpad speelt  daarnaast een rol spelen bij het ma-
ken van afspraken over timing van de interne en externe raakvlakken.

2.6.  Mogelijke nieuwe opgaven
Wijziging van de scope van het programma door bijvoorbeeld het toevoegen of loslaten 
van onderwerpen of opgaven kan alleen als de programmaraad hierover instemmend 
heeft besloten. Het programmateam en directeurenoverleg adviseren de programmaraad 
hierover. 

De belangrijkste criteria hierbij zijn: 
• is het in lijn met de ambitie van SBaB?
• draagt het project of de activiteit bij aan één of meerdere programmadoelen? 
•  gaat het om een vraagstuk waar landelijke, regionale en lokale belangen samen-

komen? 
•  leveren regio en Rijk beiden (op programmaniveau) een evenwichtige financiële en/of 

beleidsmatige bijdrage?

Richtsnoer en toetsingskader daarbij is dat het betrekking heeft op de bereikbaarheid 
in relatie tot verstedelijking van de Metropoolregio Amsterdam, dat zowel Rijk als Regio 
instemmen en dat de ambtelijke organisatie het kan waarmaken.

Een belangrijke doelstelling van het programma is het zorgen dat de bereikbaarheid op 
orde is om 175.000 woningen tot 2030 en 250.000 nieuwe woningen tot 2040 te kunnen 
faciliteren. Met de lopende programmalijnen ZWASH en ABA, alsook Bereikbare Steden 
(onderdeel van de Uitvoeringsagenda), wordt hier voor een groot deel al invulling aan 
gegeven. Bereikbare Steden richt zich daarbij op ontwikkeling tot 2030 rond bestaande 
OV-knooppunten in steden buiten Amsterdam. ZWASH en ABA richten zich op ontwikkel-
locaties die na 2030 met nieuwe infrastructuur ontsloten moeten worden 

Hiermee wordt niet de volledige woningbouwopgave en de daaruit voortvloeiende mobili-
teitsopgave in de MRA gedekt. Het is duidelijk dat er nog meer woningbouwlocaties in de 
MRA zijn, maar op dit moment geen onderdeel vormen van het programma. De meest in 
het oog springende zijn:
• Amsterdam (o.a. Zuidoost, Noord)
• Overige stationslocaties Almere
• Zaan-IJ corridor
• Reguliere productie, waaronder Lelystad Warande

Dit betekent dat een aantal  ontwikkellocaties die nodig zijn voor het realiseren van de 
250.000 woningen niet vallen onder de focus van het programma. Wanneer er een voor-
stel is om een nieuwe opgave op te nemen in het programma – zoals hierboven vermeld 
- dan zullen die getoetst worden aan de hand de criteria zoals die in deze paragraaf zijn 
vermeld.



3. Organisatie en Bestuur
SBaB werkt op programmatische basis. Dat betekent dat de betrokken partijen zodanig 
samenwerken dat de doelen van het programma behaald worden en aansluiten bij de 
eisen en wensen van de belanghebbenden. 
De producten komen tot stand in het programmateam. Dat programmateam legt verant-
woording af aan het Directeurenoverleg en de Programmaraad). Het programma heeft als 
uitgangspunt dat de leden van het programmateam geworven worden onder de deelne-
mende partijen. Dat gaat in beginsel met gesloten beurs. Ofwel, programmamedewerkers 
worden om niet uitgeleend aan het programma. Daar zijn uitzonderingen op, die verder in 
dit hoofdstuk worden beschreven. 

Programmamanagement 
Het programma(team) wordt aangestuurd door twee programmamanagers. Eén program-
mamanager is afkomstig van het Rijk en de andere programmamanager van één van de 
regiopartners in de MRA. De huidige programmamanager Rijk is afkomstig van I&W en 
de huidige regionale programmamanager is van de Vervoerregio Amsterdam. Er is geen 
scherp afgebakende taakverdeling tussen de duo-programmamanagers. De invulling in 
duo’s is bij de start van het programma geïntroduceerd. De programmamanagers funge-
ren als sparringpartners voor elkaar en kunnen de diverse belangen en ontwikkelingen 
bij Rijk en regio aftasten en mee laten wegen in de besluitvorming. Zij leveren elkaar ook 
tegenspraak. De programmamanagers leggen verantwoording af aan het opdracht gevers-
team (zie verder).

Projectsturing programmalijnen & werkstromen
Voor de vijf programmalijnen zijn – net als voor het programmamanagement – steeds 
twee projectleiders aangesteld: één vanuit de Rijks-zijde en één vanuit de regio. Voor de 
Programmalijn Ontwikkelpad geldt hiervoor een uitzondering. De invulling met duo- 
trekkers is ook vanaf de start van het programma van toepassing. Uitgangspunt is dat  
programmalijnen worden bemenst met duo-trekkers om de balans te behouden en 
signalen en ontwikkelingen binnen zowel Rijk en regio op te halen en bij elkaar te kunnen 
brengen. 
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Binnen programmalijnen zijn in veel gevallen ‘werkstromen’ te onderscheiden. Hiervoor is 
geen duo-trekkerschap vereist, de rol wordt desgewenst ook ingevuld door (een van de) 
duo-trekkers. Voor projecten die onder het programma vallen geldt hetzelfde. Binnen de 
diverse programmalijnen zijn nog diverse andere rollen die hier niet allemaal beschreven 
worden.

Omgevingsmanagement en communicatie
Voor het programma is er een overall-omgevingsmanager. De omgevingsmanager stuurt 
het communicatiebureau aan en is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van 
het programma. De communicatie voor het programma is uitbesteed aan een (extern) 
bureau. 

Programma-ondersteuning
Er is een aantal ondersteunende rollen te onderscheiden binnen het programma. Ten  
eerste is er de secretariële ondersteuning. Deze ondersteuning draagt zorg voor af-
spraken, verslaglegging van de overleggen. Daarnaast is er financiële ondersteuning.  
In deze rol wordt er primair zorg gedragen voor het inzichtelijk maken van de programma-
tische kosten en uitgaven. Tenslotte is er ondersteuning op het gebied van planning. In 
deze rol wordt inzicht gegeven in de planning van het programma zelf en de planning van 
de opgaven en projecten in het programma. Al de ondersteunende rollen worden aange-
stuurd door het programmamanagement.

3.2.  Werkwijze & kernwaarden programmateam
 
Samenwerken (op locatie)
Vanwege de zeer gevarieerde herkomst van de leden van het programmateam is het van 
belang dat de leden elkaar goed weten te vinden (zowel letterlijk als figuurlijk). Daarom is 
samenwerken op één locatie in elkaars nabijheid zeer gewenst. N.B. door de aanhouden-
de maatregelen die genomen zijn in het kader van Corona (Covid-19) is dat samenwerken 
op één werkplek al lang niet mogelijk. Wanneer de maatregelen worden teruggeschroefd 
wordt dit weer  ingesteld. Tot nog toe was daarvoor de gelegenheid in het gebouw van 
RWS te Haarlem. Er werd elke donderdag op die locatie samengewerkt en het voornemen 
is dat weer te gaan doen indien het toegestaan is.

Neutrale aanpak & cultuur
Van teamleden wordt verwacht dat zij ernaar streven zich te conformeren aan de 
programma tische doelen. Dat kan uiteraard botsen met de doelen uit hun moederorgani-
satie. Uiteraard kan van teamleden niet verwacht worden om deze belangen van hun  
moederorganisatie te negeren. Maar er wordt wel een ‘neutrale’ aanpak of houding  
verwacht. Essentie van de neutrale houding is dat men zich bewust is van de verschil-
len tussen programmatische doelen en de diverse belangen in organisaties die partner 
zijn van het programma. Wat daarbij helpt is open en transparant gedrag binnen het 
programma team over de mogelijke dilemma’s die hiermee gepaard kunnen gaan.

Toe- en uittreding SBaB
Het programmateam is samengesteld uit personen die afkomstig zijn uit deelnemende 
partijen. Deze worden ‘om niet’ ingebracht in het programmateam. Ofwel, de bekostiging 
en inzet is voor rekening van de betreffende moederorganisatie. Een uitzondering hierop 
vormen functies die niet betrokken kunnen worden uit deze organisaties (capaciteit en/of 
kwaliteit niet toereikend). Tot nog toe betreft dat alleen een aantal ondersteunende rollen. 
Wanneer vervanging aan de orde is, dan gebeurt dit bij voorkeur door dezelfde moeder-
organisatie.

3.3.  Besturing programma
Het programma SBaB acteert primair op drie niveaus: 
1.  een programmateam. Levert productie ten behoeve van de ambtelijke en bestuurlijke 

besluitvorming, 
2.  een directeurenoverleg. Brengt  de ambtelijke besluitvorming tot stand en adviseert de 

programmaraad, en 
3.  de programmaraad. Neemt  bestuurlijke besluiten en geeft richting aan directeuren-

overleg en programmateam.  In de programmaraad wordt bovendien het jaarlijkse 
Bestuurlijk Overleg MIRT (BO-MIRT) voorbereid.
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Bestuurlijk Opdrachtgeverschap
Het bestuurlijk opdrachtgeverschap is belegd bij de Programmaraad SBaB. De pro-
grammaraad heeft als opgave om de benodigde (bestuurlijke) sturing te geven aan het 
programma. De deelnemers zijn bestuurders in de MRA, met uitzondering van de Rijks- 
partijen. Daar is een ambtelijke vertegenwoordiging van de betreffende bewindvoerder(s).
Leden/deelnemers programmaraad:
• Gemeente Amsterdam
• Provincie Noord-Holland
• Provincie Flevoland
• Gemeente Almere
• Vervoerregio Amsterdam
• Ministerie IenW (ambtelijke vertegenwoordiging bewindvoerder)
• Ministerie BZK (idem)
• Bestuurlijk vertegenwoordiger vanuit Platform Wonen MRA

Naast de leden van de programmaraad is er in de vergadering een vertegenwoordiging 
van het programmamanagement aanwezig ter ondersteuning (projectmanagers, project-
ondersteuning en zo nodig projecttrekkers). De bestuurder (wethouder) van de gemeente 
Amsterdam is momenteel de voorzitter van de Programmaraad. 

Ambtelijk Opdrachtgeverschap
Het ambtelijk opdrachtgeverschap voor het programma is belegd bij een rijksvertegen-
woordiger en een vertegenwoordiger vanuit de regio. Deze opdrachtgevers vervullen om 
beurten de rol als voorzitter van het Directeurenoverleg. Vanuit I&W wordt dit ingevuld 
door het afdelingshoofd Programmering Rijkswegen van de directie Wegen en Verkeers-
veiligheid (Diederik de Jong) en afdelingshoofd Beleid en Omgeving van de directie 
OVS (mw. Rachel van Houwelingen). Vanuit de Vervoerregio is de adjunct-directeur nu 
mede-ambtelijk opdrachtgever (Alex Colthoff). Het opdrachtgeverschap is evenals het 
programmamanagement met duo’s ingericht (Rijk & regio). Gezien het belang van het 
hoofdwegennet als Openbaar Vervoer en Spoor bij de MRA is daar gekozen voor twee op-
drachtgevers. Opdrachtgevers en opdrachtnemers (programmamanagers) spreken elkaar 
elke twee weken in een opdrachtgeversoverleg.
 

3.4  Overlegstructuur SBaB
De voorbereiding van de Programmaraad, Directeurenoverleg en Programmateam wordt 
door het Programmamanagement/ programmateam SBaB uitgevoerd.  

Afbeelding 3.1: Weergave besturing programma
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Programmalijnen

Programmaraad  
Private Partijen

Wetenschappelijk kennisteam 
SBAB

Uitvoerings- 
agenda

Multimodaal  
Toekomstbeeld

ZWASH ABA Ontwikkelpad

Raakvlakken met 
andere bestuurlijke 
overleggen
• BO-Leefomgeving
• BO Wonen
• Platform mobiliteit

Procesteam
• Programmamanagement
•  Omgevingsmanagement en 

communicatie
•  Programma-ondersteuning
• Programmabeheersing
• Kwaliteitsborging

Programmaraad

BO MIRT

Directeurenoverleg 
SBaB

Ambtelijk overleg 
SBaB

Ambtelijk opdracht-
gevers SBaB

Programmateam SBaB



De Programmaraad
Zie voor samenstelling hierboven. Dit overleg wordt ca. 5 x per jaar gehouden.  
De Programmaraad neemt (strategische) besluiten over en voor het programma. 

Vooroverleg Programmaraad private Partijen en maatschappelijke organisaties
Voor dit overleg dat ca. 2x per jaar wordt gehouden worden eindverantwoordelijke  
bestuurders/ CEO’s van bedrijven en organisaties uitgenodigd. Het overleg heeft als  
doel om te informeren vanuit het programma en om draagvlak voor de plannen bij de 
betreffende partijen te toetsen.

De voorzitter van het overleg is de voorzitter van de Programmaraad. Het overleg wordt 
voorafgaand aan de Programmaraad gehouden om de standpunten van bedrijven en  
organisaties te kunnen meenemen in de besluitvorming van de Programmaraad. 

Deelnemende partijen aan dit overleg zijn ondermeer Royal Schiphol Group, Prorail, NS, 
GVB, Arriva, Rover, Transdev, De Alliantie, Bouwagenda – Arcadis, Amvest, Almere 2.0, 
VU, Johan Cruijff ArenA, Fietsersbond, ANWB, en Havenbedrijf Amsterdam (naast de 
Programma raadsleden). 

Directeurenoverleg SBaB
Het directeurenoverleg SBaB is het overleg waar de betreffende directeuren van de 
samen werkende partijen in SBaB zijn vertegenwoordigd (zie voor al de deelnemende 
partijen bijlage 1). In het DO wordt de besluitvorming voor de Programmaraad voorbereid 
en voor het programma essentiële ambtelijke besluiten genomen. Het DO adviseert de 
Programmaraad. Het DO wordt voorbereid door de ambtelijk opdrachtgevers en de  
programmamanagers. 
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Samenwerkende partijen van Rijk en Regio (MRA)
De samenwerkende partijen van SBaB zijn: de ministeries van Infrastructuur 
en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en de overheden vertegenwoordigd in 
het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam. Dit zijn de provincies 
Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en 32 gemeenten waar-
onder Almere, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad. Bij veel projecten is ook het 
bedrijfsleven en soms de directe omgeving betrokken.



Naast het (plenaire) DO SBaB is er de mogelijkheid dat programmalijnen ook een meer 
toegespitste sturing kennen. De invulling hiervan kan in de tijd veranderen. Begin 2021 
betreft het de volgende overleggen: 
•  DO-ZWASH (gekoppeld aan de op handen zijnde overgang naar verkenningsfase, maar 

al in te stellen vooruitlopend hierop); 
•  DO-Uitvoeringsagenda (aansluitend op het reeds bestaande mini-DO dat nog  

vooral de focus legde op gedragsbeïnvloeding en nu meer op de gehele scope van de 
Uitvoerings agenda wil gaan sturen).

•  DO-Oostflank (komt voort uit de behoefte om integraal te sturen tussen Rijk en Regio 
op het gebied van economische ontwikkeling, woningbouw, ecologie en mobiliteit in de 
oostflank van de MRA); 

Het DO ZWASH en het DO Uitvoeringsagenda vallen wat betreft de scope volledig binnen 
SBaB. Het DO-Oostflank kent een bredere scope dan SBaB, waar de bereikbaarheids-
opgave onderdeel van uitmaakt.  

Het DO SBaB is (en blijft) primair verantwoordelijk voor de borging van de integraliteit in 
MRA-verband en de relatie met de verstedelijkingsstrategie. Ook functioneert het DO SBaB 
als voorportaal naar de Programmaraad. Dit betekent dat alle zaken die voor besluit-
vorming in de Programmaraad worden geagendeerd, in ieder geval worden voorbereid en 
besproken in het DO. Dat geldt dus ook voor de programmallijnen waarvoor een zelf-
standige (ambtelijke) sturing geldt.

Ambtelijk Overleg SBaB (AO)
Dit overleg wordt bij uitzondering niet voorbereid door SBaB maar door vertegen-
woordigers van de MRA en het rijk. Het overleg wordt kort voorafgaand aan het DO-SBaB 
georganiseerd. Onderwerp van gesprek zijn (doorgaans) de stukken die in het DO zijn 
geagendeerd. Het geeft samenwerkingspartijen de mogelijkheid om het DO voor te  
bespreken en de deelnemers kunnen zo hun directeuren annoteren. In dit overleg vormen 
de overstijgende programmalijnen multimodaal toekomstbeeld en ontwikkelpad de kern 
van de bespreking. Voor de programmalijnen ZWASH, ABA en Uitvoeringsagenda wordt 
een aantal keren per jaar een update  geleverd door het programmateam. Daarnaast 
zullen de cruciale besluiten / mijlpalen van het programma en de programmalijnen ook 
geagendeerd worden.

Programmateam & procesteam
Het programmateam SBaB is een wekelijks overleg dat voorgezeten wordt door de  
programmamanagers. Deelnemers aan het overleg zijn de leden van het programmateam. 

Het procesteam SBaB komt ook wekelijks bij elkaar en verzorgt onder meer de agenda 
van het programmateam. Deelnemers zijn de programmamanagers, de omgevings-
manager en de projectondersteuners. Zo nodig worden hier ook de planningsadviseur en 
financieel adviseur aan toegevoegd. 

Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-Nederland (BO-MIRT)
In het BO-Mirt -dat per landsdeel wordt georganiseerd- is een vertegenwoordiging uit de 
programmaraad SBaB aanwezig (Rijk en Regio).  In het overleg nemen SBaB-onderwerpen 
doorgaans een groot deel van inhoud voor haar rekening, maar uiteraard worden door ook 
onderwerpen besproken die geen of zijdelings betrekking hebben op de Metropoolregio 
Amsterdam, maar betrekking hebben op de rest van het landsdeel. De inhoudelijke voor-
bereiding van het BO-MIRT wordt voor de SBaB onderdelen voorbereid door het program-
ma SBaB in nauwe samenwerking met de MIRT-coördinatoren van Rijk en regio.

Raakvlakken met andere overleggen
Er bestaat een aantal overleggen dat raakvlakken heeft met SBaB. Hieronder volgen de 
belangrijkste.

BO-Leefomgeving en BO-Wonen
Parallel aan het BO-MIRT worden er ook bestuurlijke overleggen gehouden op landsdeel 
Noordwest waar raakvlakken met het programma SBaB bestaan. In beide overleggen is 
niet primair de bereikbaarheid aan de orde, maar de verstedelijking en in het bijzonder de 
woningbouwopgave. Het programma SBaB en het programma Verstedelijkingsstrategie 
stemmen voorafgaand aan deze overleggen af welke onderwerpen op het BO-MIRT op de 
agenda kunnen komen en welke op het BO Leefomgeving en BO-Wonen. Voor SBaB geldt 
dat het BO-MIRT het bestuurlijk overleg is waar de besluitvorming wordt voorgelegd.

Platform Mobiliteit
Het platform Mobiliteit is een bestuurlijk overleg van de regionale MRA-partijen waarin 
zaken besproken en besloten worden die betrekking hebben op mobiliteit in de MRA in 
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brede zin. Een aantal onderwerpen staat bij beide overleggen op de agenda. De PR van 
SBaB onderscheidt zich van het platform doordat zowel Rijk als Regio op hoog niveau 
vertegenwoordigd zijn.

3.5.  Informatievoorziening en besluitvorming
Van de Programmaraad en het Directeurenoverleg worden verslagen bijgehouden. Deze 
verslagen worden vastgesteld in de opvolgende vergadering. De belangrijkste besluiten  
die in het programma worden genomen zijn op die manier vastgelegd. Van het 
programma team wordt geen verslag gemaakt, maar alleen actiepunten bijgehouden.  
De besluiten die in het BO-MIRT worden genomen over Samen Bouwen aan Bereikbaar-
heid zijn onder deze titel terug te vinden op www.rijksoverheid.nl. 

De openbare informatie is vindbaar op de internetsite voor Samen bouwen aan bereik-
baarheid (www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl). Deze site wordt onderhouden door 
het programma en op regelmatige basis geactualiseerd. Producten van het programma en 
haar programmalijnen die bestuurlijk – door de programmaraad – zijn vastgesteld worden 
op de website gedeeld en zijn zodoende beschikbaar voor de omgeving.

Het programma heeft daarnaast een samenwerkruimte, waar informatie voor samen-
werkende partijen op een beveiligde locatie beschikbaar is. Hier worden de documenten 
en notulen opgeslagen van de (belangrijkste) overleggen in het programma, in ieder geval 
de stukken en verslagen van het Directeurenoverleg en de Programmaraad. Deze plek is 
primair bedoeld om te raadplegen.  Deze locatie wordt actueel gehouden door de onder-
steuning van het programma.

Aandachtspunt bij de informatievoorziening en de besluitvorming is dat de MRA uit 32 
gemeenten bestaat. Slechts een beperkt deel van deze gemeenten is direct aangehaakt bij 
het programma, door deel te nemen aan één of meerdere van de in dit hoofdstuk  
beschreven overleggen. Alle andere gemeenten worden vertegenwoordigd via de Vervoer-
regio Amsterdam, de Provincie Noord-Holland of de Provincie Flevoland. Deze partijen 
zorgen er ook primair voor dat de gemeenten goed worden betrokken bij het besluit-
vormingsproces en tijdig worden geïnformeerd. Het Programmateam en specifiek de 
omgevingsmanager ondersteunen hierbij waar nodig.  

4. Omgevingsmanagement & 
communicatie
Omgeving- stakeholdermanagement
Het Rijk/Regio-programma kent een complexe netwerkomgeving met 2 provincies, 32 
gemeenten, een aantal ministeries en organisaties van het Rijk en de Vervoerregio  
Amsterdam (VRA). Daarnaast zijn er stakeholders uit het bedrijfsleven en vanuit  
onderwijsinstellingen en vervoerders. Dat vergt een continue investering om blijvend in 
verbinding te staan met de omgeving en stakeholders. Hiervoor is een omgevingsteam 
opgesteld waar het (externe) communicatiebureau onderdeel van uitmaakt. 

Het Omgevingsmanagement en de programmacommunicatie worden ingevuld op 
programmatisch niveau en op  programmalijnen-niveau. Op programmatisch niveau 
is er een omgevingsmanager die als taak heeft om projectoverstijgend omgevings-
management en communicatie te verzorgen en/of aan te sturen. Daarnaast kan er in 
programmalijnen ook een behoefte zijn tot omgevingsmanagement en communicatie. 
Samen met een senior communicatieadviseur van het communicatiebureau houdt de 
omgevingsmanager regie op de (alle) communicatieactiviteiten. 

Communicatie
De communicatieactiviteiten zijn erop gericht stakeholders periodiek te informeren 
over tussenstappen, mijlpalen en besluiten. Onder andere  via nieuwsberichten via 
de website, maandelijkse nieuwsbrief en de linkedIn pagina – en als het weer kan via 
fysieke bijeenkomsten of anders via online sessies. Ook heeft de omgevingsmanager en 
communicatieadviseur een sterk coördinerende rol. Denk hierbij aan: 
•  afstemming van de woordvoering en communicatie over bepaalde (politiekgevoelige) 

dossiers (o.a. BO MIRT besluiten) tussen alle partners, 
•  faciliteren dat partners naar SBaB verwijzen in hun communicatie over SBaB onder-

werpen en 
•  sturen op juist gebruik van de huisstijl. 
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Ook levert communicatie een bijdrage aan het in kaart brengen van de communicatie-
opgave en -behoefte van de verschillende programmalijnen en adviseert over de  
inrichting van het communicatieproces, de content en ondersteunende middelen.  
En voert deze activiteiten uit. 

Opgaven
Het programma is sinds 2018 gegroeid, zo is het MIRT-Onderzoek Amsterdam Bay Area 
toegetreden en maakt het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland & 
Flevoland deel uit van de SBaB besturings- en communicatiestructuur. In 2021 zorgen 
de Uitvoeringsagenda 2021-2030 en corona-aanpak (Mobiliteit en gedrag) voor extra 
complexiteit in met name het omgevingsmanagement/communicatie. Deze uitbreidin-
gen bieden zeker kansen voor de zichtbaarheid van het programma, maar brengen ook 
een extra opgave met zich mee.  Bijvoorbeeld de communicatiesamenwerking tussen 
de gebiedsaanpakken, Breikers inclusief het landelijke werkgeversplatform Zo Werkt 
Het! De communicatiefunctie van SBaB heeft hier een aanjagende en coördinerende rol. 
Ook spelen zij een rol bij de ontwikkeling van de communicatiestrategie van het RMP.

Vanaf de oprichting van SBAB is er vanuit de diverse onderzoeken al veel kennis ge-
genereerd over de gebieds- en mobiliteitsopgaven in de MRA. Deze kennis kan verrijkt 
worden door meer te delen met relevante partijen in de triple helix, bijvoorbeeld middels 
informele kennissessies, gastcolleges, of excursies. Het gaat hier dan om zowel het 
brengen van kennis en informatie alsook om het halen daarvan. Naast onze directe 
stake holders valt hierbij bijvoorbeeld te denken aan universiteiten, hogescholen,  
ondernemersverenigingen, economic boards, andere regio’s in binnen- en buitenland.  
We kunnen veel van elkaar leren en hebben inmiddels zoveel kennis dat we een  
interessante partij zijn geworden voor andere organisaties (we hebben veel te bieden).

In 2021 ligt de focus op het verder ‘laden’ van het merk/de beweging SBaB. Ook is 
het vergroten van het eigenaarschap van het gedachtegoed van Samen Bouwen aan 
Bereikbaarheid belangrijker geworden. Dat vraagt om regievoering op de verschillende 
communicatielijnen die lopen binnen het programma (binnen de programmalijnen, aan-
palende projecten en partnerorganisaties). Met als resultaat vergroten van de zichtbaar-
heid van het programma en daarmee verdere opbouw van het SBaB netwerk (professio-
nele community) en versterken van het commitment van de partners.
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5. Programmabeheersing & 
kwaliteitsborging
5.1  Programmafinanciering en financieel afsprakenkader
De instandhouding van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid wordt gefinan-
cierd door de betrokken deelnemers. De kosten die voor het programma gemaakt worden, 
worden bekostigd uit de begroting van het programma. Dat gaat om onder meer het uit-
besteden van onderzoek, het voorbereiden en uitvoeren van de communicatie, maar ook 
de indirecte kosten die nodig zijn om de overleggen tot stand te brengen en het  
programma te laten functioneren. 

Deze programmakosten worden jaarlijks door het programma-management voorgelegd 
aan het Directeurenoverleg voor akkoord. Deze begroting (voor het opvolgende jaar) is 
vertrekpunt voor het programmateam om uitgaven te kunnen doen en verantwoording af 
te leggen aan het Directeurenoverleg. Afwijkingen worden gemeld aan de opdrachtgevers 
van het programma en zo nodig gemeld aan het Directeurenoverleg. Jaarlijks vindt er 
een verantwoording plaats aan de financiers van het programma, die desgewenst door te 
zetten is door de moederorganisaties richting raden en staten. Hier wordt gemeld wat de 
bijdragen zijn van de partners, welke uitgaven zijn gedaan, de over en/of onderschrijdingen 
en de nodige verrekeningen met en tussen de partners. 
    
Financiële taken programmamanagement:
• contactpersoon namens het samenwerkingsverband;
• opstellen van de (programma)begroting van het samenwerkingsverband;
• opleveren van een integraal overzicht voor begroting en realisatie;
•  inzichtelijk maken wie de opdrachtgevende partij is en wie voor welke onderwerpen 

verplichtingen mogen aangaan. 

De financieel adviseur die per 2021 aan het programma is verbonden heeft als kerntaak 
om het overzicht te hebben en houden. Bij mogelijke overschrijdingen zijn de penvoerders 
het Ministerie van I&W en Vervoerregio Amsterdam (VRA) in gelijke mate verantwoordelijk.

Taken penvoerders (Rijk en Regio)
Het programma wordt voor 50% gefinancierd door het Rijk en voor 50% door de Regio. 
De Vervoerregio Amsterdam treedt namens de partners van de Regio op als penvoerder 
van het Regiodeel. I&W treedt namens de partners van het Rijk op als penvoerder voor 
het Rijksdeel. De Vervoerregio en het Ministerie van IenW zijn de twee organisaties van 
waaruit de financiële administratie wordt gevoerd. Dat ligt bij twee organisaties en niet bij 
één, omdat verrekeningen tussen Rijk en Regio ingewikkeld zijn, mede omdat IenW uitgaat 
van de kas-verplichtingstelsel en VRA van het baten-en lastenstelsel. Het Ministerie van 
IenW budgetteert de Rijksmiddelen en zorgt voor het innen van bijdragen van andere Rijks-
partijen. De VRA budgetteert de regionale middelen en zorgt voor het innen van regionale 
middelen (gemeenten, provincies etc.). Deze budgetten zijn opgenomen in één gezamen-
lijke programmabegroting.

De taken en verantwoordelijkheden van de penvoerders zijn:
• voeren van de financiële administratie van het samenwerkingsverband.
•  factureren en innen van de financiële bijdragen bij de partners in het samenwerkings-

verband.
•  aangaan van contracten en verplichtingen (het doen van uitgaven) namens het samen-

werkingsverband.
•  bewaken van het budget.
•  Indien één van de andere partners van de Regio of het Rijk fungeert als opdrachtgever 

van een dossier en aanspraak wil doen op het budget, dan dient de partij vooraf bij de 
betreffende penvoerder na te gaan of er voldoende budget is. Vooraf is bekend wie de 
opdrachtgevende partij is. 

•  Bij het uitzetten van opdrachten hanteren de betreffende partijen hun eigen aanbeste-
dingsbeleid en inkoopvoorwaarden. Zij zijn daar in beginsel ook zelf verantwoordelijk 
voor. 
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5.2. Dekkingsbronnen en toedeling financiers
De vijf kernpartijen van de MRA1 , de ministeries van IenW en BZK zijn de betalende partij-
en voor de instandhouding (proceskosten) van het programma SBaB:
•  Ministerie van IenW/ BZK
•  Vervoerregio Amsterdam
•  Provincie Noord-Holland
• Provincie Flevoland
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Almere

De programmakosten wordt voor 50% gefinancierd door het Rijk en voor 50% door de  
Regio. Voor de betalende deelnemers aan het programma is een verdeelsleutel opgesteld 
en vastgesteld. In onderstaande tabel is deze verdeelsleutel weergegeven. De verdeel-
sleutel heeft betrekking op de programmatische kosten. Voor onderdelen in het  
programma die specifieker van aard zijn, kan hierop een uitzondering gemaakt worden.  
De besteding van de middelen is in die gevallen toe te rekenen aan (belangen van)  
bepaalde partners. In dat geval worden ook alleen deze partners gevraagd om een  
bijdrage te leveren aan het betreffende onderdeel/ onderdelen. Deze uitzondering wordt 
ook al toegepast bij de gebieds-aanpakken ZWASH en ABA. In de plannen van aanpak 
voor deze programmalijnen en in de jaarbegroting SBaB zijn deze verdeelsleutels  
opgenomen. 

1  Andere gemeenten dragen indirect ook bij, bijvoorbeeld via de bijdrage van de Vervoerregio  

Amsterdam.

Verdeelsleutel programmakosten SBaB

Organisatie Percentage van de kosten

Rijk (IenW, BZK) 50,0%

Vervoerregio Amsterdam (VRA) 20,8%

Prov. Noord-Holland 12,5%

Gemeente Amsterdam 11,7%

Provincie Flevoland 2,5%

Gemeente Almere 2,5%

Totaal 100%

Over de realisatiekosten worden separaat afspraken gemaakt, o.a. in het BO-Mirt.

5.3.  Planningsexpertise & risicomanagement en risico’s
Planning is op meerdere manieren belegd in het programma. Ten eerste heeft het  
programma een bestuurlijke planning waarin de mijlpalen voor de aankomende jaren (2/3) 
worden beschreven. Daarnaast is er een uitvoeringsplanning waarin de opgaven/projecten 
worden weergegeven. Dat laatste onderdeel is belegd in een van de 5 programmalijnen, te 
weten het ontwikkelpad. Beide onderdelen vormen de kerntaak van de planningsexpert. 
Het ontwikkelpad heeft een adaptief karakter. Dat wil zeggen dat het in de loop van de tijd 
verandert als gevolg van wijzigende context. Zie hiervoor ook het hoofdstuk waarin de 
programmalijnen worden beschreven. Voor de ambtelijke en bestuurlijke planning korte 
termijn (jaarschijf) wordt een zogenaamd ‘spoorboekje’ opgesteld. Dat is de verantwoor-
delijkheid van de programmaondersteuner. 

Risicomanagement vindt primair plaats in de verschillende programmalijnen. Jaarlijks 
wordt er een risicosessie gehouden waarin de programmatische risico’s in kaart wor-
den gebracht en beheersingsmaatregelen opgesteld. Voor risicomanagement is binnen 
het programma geen functionaris aangesteld. Verwacht wordt dat het programma-
management en projectleiders zelf verantwoording nemen voor risicomanagement 
(risicoanalyse en risicobeheersing). 
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Op voorhand zien we als toprisico’s het uitblijven van financiële middelen om de infra-
structuurprojecten te kunnen realiseren en de voortgang van de eerder benoemde raak-
vlakprojecten (zoals Zuidas-dok en Amsterdam CS) die randvoorwaardelijk zijn voor de 
opgaven binnen het programma. Daarnaast is een risico de gevraagde inzet van personele 
capaciteit bij de partners.  

5.4. Tegenspraak, leren en kwaliteitsborging

Uitwisseling van kennis en best practices met andere programma’s en opgaven 
Leren en ontwikkelen gebeurt in het programma zelf door ervaringen en kennis uit te  
wisselen tussen de verschillende programmalijnen. Het belangrijkste platform daarvoor is 
het wekelijkse programmateam. Daarnaast is er ook kennisuitwisseling met andere  
programmatische aanpakken. De Programmamanager Rijkszijde neemt deel aan het  
overleg met de andere gebiedsgewijze aanpakken waar IenW het programma-
management verzorgt en deelt de daarop gedane kennis met het programmateam en 
andere belanghebbenden. Daaraan nemen deel de programma’s MOVE (MRDH), Uned, 
Smartwayz, MIRT-programma A2 Deil-Vught en Topcorridors. 

Wetenschappelijk kennisteam SBaB
Tijdens de eerder uitgevoerde Quick Scan Westkant Amsterdam is o.a. gebruik gemaakt 
van de adviezen van het wetenschappelijk kennisteam SBaB. Dit wetenschappelijke  
kennisteam bestaat uit bekende wetenschappers die advies uitbrengen over de onder-
zoeksresultaten die vanuit SBAB opgeleverd worden. De adviezen van het wetenschappe-
lijke kennisteam worden meegenomen in het eindadvies richting Programmateam AO en 
DO. De samenstelling van het wetenschappelijke kennisteam kan wisselen naargelang de 
opgave of de specifieke kenmerken/voorkeuren vanuit de regio daar om vraagt. 

Borging van de kwaliteit van de producten en processen
Producten worden binnen het programmateam opgesteld in de te onderscheiden 
programma lijnen. Hierbij wordt gewerkt volgens de spelregels van het MIRT. Binnen het 
programma wordt per programmalijn een plan van aanpak opgesteld. Dat plan van aanpak 
heeft (doorgaans) betrekking op een jaarschijf. Plannen van aanpak worden in beginsel  
vastgesteld door het Directeurenoverleg van SBaB. Risicomanagement maakt hier onder-
deel van uit. Bij faseovergangen wordt het plan van aanpak aangepast op de nieuwe 
situatie of er wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld. Ook deze worden vastgesteld 
door het DO-SBaB.

Het programmateam heeft als taak om de kwaliteit van de stukken die worden opgeleverd 
te waarborgen. Daarbij wordt getoetst op de samenhang met de overige programmalijnen 
en overige raakvlakken. Stukken wordt vrijgegeven door de programmamanagers te  
agendering in het directeurenoverleg of Programmaraad. Zo nodig consulteren zij de 
ambtelijk opdrachtgevers.

Meer informatie en contact
Het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam is 
een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en de regionale overheden in 
de MRA. Meer informatie is te vinden op www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl.
Hebt u vragen over het programma? Dan kunt u mailen naar  
SamenBouwenaanBereikbaarheid@rws.nl.
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