Aanleiding
De juiste balans tussen bereikbaarheid en verstedelijking is een
belangrijk middel bij het versterken van de concurrentiekracht en de
leefbaarheid van Nederland. Multimodale OV-knooppunten spelen
hierbij een belangrijke rol, want daar komen verkeersstromen van
nationale, regionale en lokale netwerken samen en het zijn, idealiter,
concentratiepunten van economische en sociale activiteiten. Door op
deze goed bereikbare locaties een intensief ruimtelijk programma te
realiseren met hoge verblijfskwaliteit en een goede afwikkeling van
de mobiliteitsstromen, kunnen investeringen van het Rijk en van
lokale overheden elkaar versterken en kan de agglomeratiekracht
van ons stedelijk netwerk worden vergroot.
Ondanks dat er tegenwoordig een grote hoeveelheid informatie
beschikbaar is, zien we dat betrokken partijen niet over de juiste
gegevens beschikken om deze balans tussen verstedelijkingen en
mobiliteit daadwerkelijk te kunnen optimaliseren en vraagstukken
integraal te kunnen beschouwen. Binnen deze pilot is getracht
om (semi-)publieke data samen te brengen en nieuwe inzichten te
genereren om beleidsafwegingen beter te kunnen onderbouwen.
Een dergelijk systeem kan bijvoorbeeld helpen bij de MIRTonderzoeken, waarbij de opgaven gebiedsgericht en vanuit
verschillende invalshoeken (bereikbaarheid, ruimte, economie)
in samenhang worden bezien, door relevante RO- en
bereikbaarheidsdata aan elkaar te koppelen. Het systeem moet
objectieve data bevatten om het gesprek tussen verschillende
partijen te bevorderen, te ondersteunen bij het monitoring van OVknooppunten en bij het maken van analyses.
Sinds 2012 werken Vereniging Deltametropool, de Provincie NoordHolland, het College van Rijksadviseurs (CRa) en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM) in verschillende samenstellingen
aan diverse projecten omtrent knooppuntontwikkeling. Vereniging
Deltametropool heeft, samen met Noord-Holland, de leidraad
knooppuntontwikkeling “Maak Plaats!“ opgesteld en heeft, in
opdracht van het CRa, gewerkt aan het advies “OV Knooppunten en
hun omgeving” voor de directeur- generaal Ruimte en Water (IenM).
Om het denken over knooppuntontwikkeling een stap verder te
brengen hebben deze partijen de handen ineengeslagen in deze
pilot, waarin bestaande data van verschillende partijen wordt
samengebracht om zo nieuwe inzichten te verwerven in het
optimaal benutten van bestaande ruimte en mobiliteitsnetwerken.
Er is gekeken naar het functioneren van knooppunten, de OVbereikbaarheid van locaties en de plannen voor verstedelijking
in Noord-Holland. Doel van het systeem is om beleidsmakers te
ondersteunen bij het beantwoorden van beleidsvragen, met slimme
combinaties van beschikbare data.
Het informatiesysteem knooppunten
- biedt een overzicht van potenties in de ruimtelijke ontwikkeling
en het OV-netwerk, aan partijen uit de sectoren ruimtelijke
ontwikkeling, verkeer en vervoer, netwerkbeheer en economische
zaken;
- levert inzicht voor een integrale ontwikkeling van bereikbaarheid
en verstedelijking;
- laat gemeenten, regionale overheden en het Rijk met gedeelde
kennis makkelijker samenwerken;
- stimuleert private ontwikkelpartijen en maatschappelijke
organisaties om mee te werken aan het effectief benutten van de
kansen van goed bereikbare locaties;
- biedt flexibiliteit om verschillende ontwikkelingscenario’s voor
wonen te testen ten opzichte van de stationscapaciteit.

Beleidsvragen
De pilot is op 31 oktober 2016 gestart. Tijdens de voorbereidingsfase
zijn drie beleidsvragen geselecteerd om het pilot project focus te
geven en om de werking van het informatiesysteem te testen. Deze
beleidsvragen luiden als volgt:

1) “Wat zijn de consequenties van het concentreren van de gehele
woningbouwopgave in de MRA rond OV-knooppunten voor de
restcapaciteit van de knooppunten?”
2) “Welke goed bereikbare locaties worden op dit moment
onderbenut’ of ‘hoe verhoudt zich de ruimtelijke programmering
in het invloedsgebied van multimodale knooppunten tot
het ruimtelijke programma voor de gehele stedelijke regio
(verstedelijkingsafspraken)?”
3) “Hoe kunnen afvangstations worden ontwikkeld om de druk
op overbelaste stations te verminderen, in het kader van de
bereikbaarheid van belangrijke locaties?”

NAAR EEN DATASYSTEEM
RUIMTE & MOBILITEIT

Technische uitwerking
Deze pilot bestaat uit drie samenhangende modules:

database
- inzicht in bestaande en
(semi) openbare data;
- beoordeling van bruikbaarheid en actualiteit
van de bronnen;

calculatie

interface

- analyse van de te
beantwoorde vraagstukken;

- onderzoeken welke interfacemogelijkheden er
zijn;

- opstellen van criteria;

- beoordelen welke interactie door de verschillende groepen gebruikers
gevraagd wordt;

- inzicht in de voor de
vragen benodigde data;

- opstellen van “queries”
(zoekopdracht in een database);

- data op orde voor de
te beantwoorden vragen

- genereren van bruikbare
kaarten

- uitwerken interface die
past binnen de scope van
de pilot;
- advies voor vervolguitwerking

Download
Binnen deze pilot is een interface ontwikkeld als plug-in (KPO) in
een open source GIS-software (QGIS 2.14).
Deze plug-in is voor iedereen te downloaden via:
https://github.com/Deltametropool/kpo-pilot
QGIS 2.14 is te downloaden via:
http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
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INVLOEDSGEBIEDEN TREINSTATIONS

Next steps
Aanbevelingen voor vervolgstappen zijn:
- het verder uitbreiden van de database. Specifieke applicaties
(apps) kunnen worden ontwikkeld om de vragen van verschillende
gebruikers te beantwoorden. Deze apps zouden allemaal op één en
dezelfde database aangesloten kunnen worden – zoals het Aurin
datanetwerk van Australië;
- het definiëren van breed inzetbare indicatoren (zoals de PTAL),
zorg daarbij voor fundamentele onderbouwing en doorgaande
ontwikkeling;
- het maken van goede afspraken tussen de betrokken partijen om
het gebrek aan belangrijke informatie op te lossen. Met name de OVgebruiks- en capaciteitsdata zijn aanwezig, maar niet voorhanden;
- het zorgen voor kennisontwikkeling en –uitwisseling door het
informatiesysteem (tenminste gedeeltelijk) openbaar te houden;
- toepassen van het informatiesysteem in lopende trajecten, zoals
bijvoorbeeld het Innovatieprogramma Mobiele Stad.

Disclaimer: Omdat het hier een pilot betreft, kunnen aan de tabellen
en kaarten in deze folder geen rechten worden ontleend. De data en
analyse in deze pilot demonstreren enkel het potentiële gebruik en
de voordelen van een dergelijk informatiesysteem.

PILOT
INFORMATIESYSTEEM

KNOOPPUNTEN
80% van de inwoners in de MRA (PNH)
kunnen een treinstation binnen 10 minuten
bereiken (lopen, met de fiets of met
bus/tram/metro)

Het Ministerie van IenM, de Provincie Noord-Holland, het College
van Rijksadviseurs en de Vereniging Deltametropool hebben een
pilot opgezet voor het ontwikkelen van een informatiesysteem ter
ondersteuning van knooppuntontwikkeling.

Kick off meeting #2:
Pilot Datasysteem Ruimte en Mobiliteit
projectleider: Mariana Faver
mariana.faver@deltametropool.nl
010 - 737 0340

7 november 2016, 14:30 uur

MIN FIN - Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag (Snipzaal)

Het doel van dit informatiesysteem is om meer inzicht te verkrijgen
in de samenhang tussen verstedelijking en mobiliteit en om
beleidsmakers te ondersteunen bij het beantwoorden van daaraan
gerelateerde (beleids)vraagstukken, door middel van slimme
combinaties van beschikbare data. Daarbij wordt gekeken naar het
functioneren van knooppunten, de OV- bereikbaarheid van locaties
en de plannen voor verstedelijking in Noord-Holland.
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Het verdichten rondom
stationslocaties leidt in de meeste
gevallen tot meer OV-reizigers. Het zou
interessant zijn om de capaciteit van
het netwerk en de bijbehorende op- en
overstaplocaties inzichtelijk te hebben
om hier vervolgens strategische
afwegingen in te maken.

De bereikbaarheid van een locatie is
voor sommige mensen een belangrijke
overweging bij de keuze voor
een woning. Dat goed bereikbaar
wonen niet duur hoeft te zijn, is te
zien op deze kaart. Goedkope en
goed bereikbare woonlocaties zijn
hier weergegeven door de WOZwaarde af te zetten tegen het OVbereikbaarheidsniveau van deze
plekken.

BETAALBAAR X BEREIKBAAR

+2%

Aantal in- en uitstappers in 2015:

UITGEEST
5.167

PURMEREND OVERWHERE

+2%

100.000

2.135

WORMERVEER

5.572

100.000

KOOG-ZAANDIJK

+12%

3.020

+3%

10.000
1.000

KOOG BLOEMWIJK
2.898

ZAANDAM KOGERVELD

+11%

1.445

903

797

20.790

+18%

+19%

Deze kaart geeft de verwachte
reizigersgroei of –daling weer voor
verschillende woningbouw scenario’s. De
invloed hiervan op de stationscapaciteit
wordt, bij gebrek aan data over
capaciteit van de stijgpunten, perrons en
loopstromen, gemeten aan de hand van de
bezettingsgraad van de fietsenstallingen
(zie kaart beneden).

Goed bereikbare woning

Het verschil tussen het aantal huishoudens in het WLOscenario Laag 2040 en de huidige situatie is gebruikt om
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Gebouwen binnen een gebied met zeer goede
OV bereikbaarheid (PTAL >5) en
gem. WOZ waarde < € 200.000 (CBS, 2012)

OV Bereikbaarheidsniveau: PTAL (bewerkt o.b.v. OV9292, 2017)
1a - zeer slecht (0.01 tot 2.5)
1b - zeer slecht (2.5 tot 5)

*TOD-beleidsniveaus in het informatiesysteem gaan over
de mate waarin uitvoering wordt gegeven aan knooppuntontwikkeling wat betreft woningbouw.
“Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’, kortweg
WLO, is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied
van de fysieke leefomgeving in Nederland. De WLO is
opgesteld door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)
en het CPB (Centraal Planbureau). Voor de WLO hebben
onderzoekers van beide planbureaus trends en toekomstige
onzekerheden verkend die van belang zijn voor de fysieke
leefomgeving.” (wlo2015.nl)

2 - slecht (5 tot 10)
3 - gemiddeld (10 tot 15)
Treinstation

4 - goed (15 tot 20)

Spoor

5 - zeer goed (20 tot 25)

Gebouwen binnen een gebied met zeer goede
OV bereikbaarheid (PTAL >5) en
gem. WOZ waarde < € 200.000 (CBS, 2012)

6a - excellent (25 tot 40)
6b - excellent (40 of meer)

OV Bereikbaarheidsniveau: PTAL (bewerkt o.b.v. OV9292, 2017)

Het OV-bereikbaarheidsniveau van elke gridcel, van 100m
x 100m, op de kaart is gebaseerd op dezelfde principes
als de PTAL methodologie van TfL. Deze methode
houdt rekening met de frequentie van verschillende
transportroutes binnen het bereik van de locatie (gridcel),
gewogen naar modaliteit. De enige aanpassing op het TfL
model is de afstand tot de haltes van de verschillende
modaliteiten. Hierbij hanteren we dezelfde afstanden
naar een bepaalde halte als degene die gebruikt zijn om
de invloedsgebieden van de stations in deze studie te
definieren, namelijk: 3.000m (tien minuten fietsen) van
een treinstation, 800m (tien minuten lopen) van een
metrohalte en 400m (vijf minuten lopen) van een bus- of
tramhalte. De resultaten zijn opgedeeld in categorieën van
zeer slecht tot excellent.
Het doel van deze kaart is om betaalbare en bereikbare
gebieden te identificeren. Een selectie van alle 100m
x 100m cellen met een gemiddelde WOZ-waarde
van minder dan 200.000 Euro* is gemaakt en deze
informatie is gecombineerd met gebieden die een OVbereikbaarheidsniveau hebben van zeer goed tot excellent.
Dat kan een gebied rondom een intercity station zijn,
zoals Amsterdam Sloterdijk en Haarlem, maar ook een
gebied dat in de buurt van een sprinter station ligt en heel
goed aangesloten is op het metro- of busnetwerk, zoals
Purmerend of Amsterdam Holendrecht.

De gebruikersintensiteit van elke cel in het 100m x
100m grid is de som van alle inwoners, werknemers en
studenten binnen die cel. Het OV-bereikbaarheidsniveau
van elke gridcel van 100m x 100m, gebaseerd op de
PTAL methodologie van Transport for London (TfL), is in
deze kaart ook gebruikt om de goed bereikbare locaties
inzichtelijk te maken. Een selectie van alle 100m x 100m
cellen met een intensiteit van minder dan 25 mensen per
hectare* is gemaakt, en deze informatie is gecombineerd
met gebieden die een OV-bereikbaarheidsniveau hebben
van zeer goed tot excellent. Vervolgens is gekeken naar
de beschikbare ontwikkelruimte in Noord-Holland
(plancapaciteit en leegstaande kantoren).

Treinstation
Spoor
Onderbenutte bereikbare locaties
<25 inwoners+werknemers+studenten per hectare in gebieden met een PTAL > 5

Ontwikkelruimte: Plancapaciteit (PNH, 2016)

* Het is mogelijk om de gekozen parameters aan te passen
in de interface van het Informatiesysteem Knooppunten.

* Het is mogelijk om de gekozen parameters aan te passen
in de interface van het Informatiesysteem Knooppunten.

Ontwikkelruimte: Kantoorlocaties met leegstaand (PNH, 2016)

1a - zeer slecht (0.01 tot 2.5)

WLO-SCENARIO LAAG 2040

KRIMP

INVLOEDSGEBIEDEN

Aantal nieuwe huishoudens
Invloedsgebied van een treinstation
-1.261
tot -5003.000m)
(10 min fietsen:

Spoor

Een belangrijke toepassing van een
dergelijk informatiesysteem is het
in kaart brengen goed bereikbare,
onderbenutte plekken. Dit helpt
om inzicht te verkrijgen in hoe het
bestaande netwerk beter gebruikt
kan worden en hoe eerder gedane
investeringen in mobiliteit beter
kunnen renderen. Deze kaart toont
onderbenutte locaties ten opzichte
van een zeer goed en excellent OVbereikbaarheidsniveau.
Onderbenutte locaties zijn voor deze
studie geïdentificeerd op basis van
de gebruikersintensiteit ten opzichte
van het OV-bereikbaarheidsniveau.
Daarbij is gekeken naar de beschikbare
ontwikkelruimte in Noord-Holland door
het in kaart brengen van plancapaciteit en
leegstaande kantoren. Het resultaat laat
zien hoeveel woningen gebouwd zouden
kunnen worden op deze onderbenutte
locaties en daarmee bijdragen aan het beter
benutten van de bestaande infrastructuur.

planning-with-webcat/webcat

Spoor

(WLO Laag, TOD 50%)

(WLO Laag, TOD 50%)

35% van de geplande woningen
komen in de onderbenutte bereikbare
locaties in de provincie
Noord-Holland

https://tfl.gov.uk/info-for/urban-planning-and-construction/

KRIMP

+15%

ONDERBENUT X ONTWIKKELRUIMTE

Op zoek naar een goede balans tussen de
dichtheid en het openbaar vervoer, is door
Transport for London (TfL) de tool PTAL
(Public Transport Accessibility Level)
ontwikkeld. Deze tool berekent hoe goed
een punt aangesloten is op het openbaar
vervoer netwerk. Aan de hand van het
resultaat kunnen planningsautoriteiten
parkeernormen en dichtheden bepalen
die bij een plek passen. PTAL is online
beschikbaar en kan door iedereen worden
gebruikt; de website laat ook gebieden zien
die eventueel verdicht kunnen worden.

onder €200.000

100.000

ZAANDAM

+ 10%

Aantal in- en uitstappers in 2040
(WLO Laag, TOD 50%)

+23%

DRIEHUIS
SANTPOORT NOORD

+33%

(WLO Laag, TOD 0%)

+28%

BEVERWIJK

2.401

Aantal in- en uitstappers in 2040

+18%

5.262

PURMEREND

+7%

3.804

KROMMENIE-ASSENDELFT

2.058

+28%

10.000
PURMEREND WEIDEVENNE
1.000
1588

HEEMSKERK

+6%

Potentie voor het transformerenvan 800.000m2 leegstaande
kantoren naar woningen binnen
onderbenutte bereikbare locaties

HOORN

STATIONSCAPACITEIT
bezettingsgraad van fietsstallingen

OV HALTES + FREQUENTIE
1b - zeer slecht (2.5 tot 5)
2 - slecht (5 tot 10)

BEREIKBAARHEIDSNIVEAU (PTAL)

WOZ WAARDE

< 200.000
200.000 - 300.000

3 - gemiddeld (10 tot 15)
Bezettingsgraad Onbewaakte Fietsstallingen

50% - 80%

Treinstation
4 - goed (15 tot 20)
Metrostation
5 - zeer goed (20 tot 25)
Tramhalte

80% - 100%

6a - excellent (25 tot 40)
Bushalte

< 50%

> 100%

Gemiddelde WOZ-waarde per 100mx100m

6b - excellent (40 of meer)

Gebieden die helemaal
Invloedsgebied van een treinstation
buiten invloedsgebieden vallen
(10 min fietsen: 3.000m)

INTENSITEIT

Gemiddelde WOZ-waarde per 100mx100m

300.000 - 500.000

PLANCAPACITEIT

Aantal inwoners + werknemers + studenten per hectare
< 25

LEEGSTAANDE KANTOREN

inwoners+werknemers+studenten per hectare
26 - 50

Aantal inwoners + werknemers + studenten per hectare

51 - 100

Aantal geplande nieuwe woningen

Leegstand Kantoren

< 200.000

500.000 - 750.000

< 25

101 - 200

<100

< 5.000 m2

200.000 - 300.000

750.000 - 1.000.000

26 - 50

201 - 300

100 - 500

5.000 - 15.000

300.000 - 500.000

> 1.000.000

51 - 100

> 300

500 - 1.000

15.000 - 30.000

500.000 - 750.000

101 - 200

1.000 - 3.000

30.000 - 60.000

750.000 - 1.000.000

201 - 300

> 3.000

> 60.000 m2

> 1.000.000

> 300

Spoor
Gebieden die helemaal
buiten invloedsgebieden vallen

Spoor
-100
tot 0

Spoor

GROEI

0 tot 100
100 tot 500
500 tot
3.510
Lopen
(800m)
Invloedsgebied
Fietsen
(3.000m)van een treinstation
(10 min fietsen: 3.000m)

Gebieden die helemaal
buiten invloedsgebieden vallen
Spoor

bronnen: TOP10NL, Treinstations: Maak Plaats!, 2013

bron: WLO, 2015

bron: ProRail, 2015

bron: OV 9292, 2017

bron: OV 9292, 2017 bewerkt door Jorge Gil

bron: CBS, 2012

bronnen: CBS, 2014; LISA, 2016 bewerkt door Jorge Gil

bron: PNH, 2016

bron: PNH, 2016

