Nieuwsbrief maart 2011

Stadsregio Amsterdam, gemeente Amstelveen en gemeente Amsterdam hebben begin 2010 Projectbureau Amstelveenlijn opgericht. Het bureau
onderzoekt de mogelijkheden van ombouw van de Amstelveenlijn tot metro en kijkt naar alternatieve oplossingen. De verwachting is dat rond de
zomer van 2011 een tussenbesluit wordt genomen over verdere uitwerking van de metrovariant of van een alternatieve oplossing.

Stand van zaken
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van verkeerskundige
en technische onderzoeken naar de mogelijkheid en haalbaarheid
om lijn 51 om te bouwen tot metro. De conceptresultaten van de
onderzoeken zijn inmiddels aan de stuurgroep voorgelegd.
De stuurgroep wil de komende maanden gebruiken om aanvullend
onderzoek te doen naar zaken als de precieze kosten en baten van
de verschillende varianten, de mogelijkheden voor rijksfinanciering,
de planning en de verkeersontwikkeling. Dit aanvullend onderzoek is nodig om een zorgvuldige
afweging te kunnen maken tussen de aanleg van een metro of een alternatieve (niet-metro) oplossing.
Het bereikbaar houden van Amstelveen staat daarbij centraal. Ook de aansluiting op de Zuidas speelt
bij de keuze een rol.
Daarnaast is gebleken dat de aanvankelijke wens om de omgebouwde lijn 51 gelijktijdig met de
Noord/Zuidlijn in gebruik te nemen niet realiseerbaar is, waardoor het kritische tijdpad is verschoven.
Medio 2011 verwacht de stuurgroep op basis van een compleet beeld een tussenbesluit te kunnen
nemen. Dan kan een richtinggevende keuze worden gemaakt of de metrovariant of een alternatieve
variant de voorkeur heeft voor verdere uitwerking. Op basis van dit tussenbesluit worden de
vervolgstappen bepaald.
Via de nieuwsbrief en http://www.amstelveenlijn.nl/ houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Inloopmomenten
Het projectbureau wil u graag blijven informeren over de
werkzaamheden en het proces van het projectbureau. De
inloopmiddagen en -avonden van de afgelopen maanden worden
daarom de komende periode voortgezet.
Tijdens deze inloopmomenten kunt u zomaar even bij ons
binnenlopen. Medewerkers van het projectbureau zijn dan
beschikbaar om toelichting te geven op het project en vragen te
beantwoorden. Hoewel we nog niet alle antwoorden hebben, vertellen wij u graag over de stand van
zaken en de werkzaamheden. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden.
Het eerstvolgende inloopmoment is op:
• Woensdag 9 maart 2011, 18:30 - 21:00 uur
Nieuwe data worden op de site aangekondigd.
U bent van harte welkom op Projectbureau Amstelveenlijn, Stroombaan 4 te Amstelveen.

