
 

 

 
 
 
 

Initiatiefvoorstel kaart OV-lijnen Metropoolregio Amsterdam 
 
Indiener:  PvdA Noord-Holland 
Datum:  9 maart 2015 
 
Het zal u bekend zijn dat wereldsteden van enige omvang vrijwel altijd beschikken over een 
kaart waarop de openbaar vervoerlijnen met trein, bus en metroverbindingen in relatie tot 
elkaar op één overzichtelijke OV-kaart staan. In één oogopslag is daarop zichtbaar hoe je 
binnen een stad of een metropool moet reizen met het openbaar vervoer om op bepaalde 
plekken aan te komen. Dit is op dit moment niet het geval in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). Bij aankomst op Schiphol is het voor de binnenkomende reiziger bijvoorbeeld volstrekt 
onmogelijk om na te gaan hoe men met het openbaar vervoer in Uitgeest, op een locatie in 
Amsterdam,  Haarlem of Broek in Waterland moet komen. Er hangt op Schiphol en op andere 
stations enkel een NS-kaart met alle treinstations; overzichtelijke informatie van treinen in 
samenhang met  busdiensten, tramlijnen en  metro ontbreekt. Dit vindt de PvdA weinig 
uitnodigend voor de reizigers. Naast dolende reizigers, is het gevolg waarschijnlijk dat het 
openbaar vervoer in de MRA niet optimaal gebruikt wordt door bezoekers. 
 
De PvdA doet daarom het volgende voorstel: De provincie Noord-Holland neemt samen met de 
Stadsregio Amsterdam het initiatief om een kaart te ontwikkelen waarop de trein-, de metro- 
en de busverbindingen in de metropoolregio Amsterdam in samenhang staan afgebeeld. Als 
voorzet kan de aanpak in de regio Parijs of Londen dienen. Zie bijgevoegd conceptvoorstel met 
nog ontbrekende lijnen. In één oogopslag biedt een dergelijke kaart de reizigers veel 
helderheid. In eerste instantie kan een handige kaart in drukvorm worden geproduceerd om uit 
te delen aan reizigers die aankomen op onder meer Schiphol, Amsterdam CS en de 
Cruiseterminals van IJmuiden en Amsterdam. Op de langere termijn is het wellicht een idee om 
op alle OV-locaties in de MRA via een app, beeldschermen en/of borden aan te bieden aan de 
reiziger. 
 
De PvdA Noord-Holland verneemt graag uw reactie hoopt dat de uitvoering spoedig en 
voortvarend ter hand wordt genomen.  
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