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Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Jaarrekening 2016

17-05-2018 In de commissievergadering M&F van 17 mei 2018 is het concept

24-05-2018 Na behandeling

hoofdfietsnetwerk /

Perspectief Fiets besproken. 12-04-2018 Het Perspectief Fiets zal als input

van het Perspectief Fiets in de

perspectief fiets

(bouwsteen) dienen voor de Omgevingsvisie. Van mei tot juni 2017 vindt het

commissie M&F van 17 mei is

besluitvormingstraject van de Omgevingsvisie plaats (11 juni concept aangeboden

indieners gevraagd of motie

ter vaststelling aan PS en daarna inspraakprocedure). Het Perspectief Fiets zal ook

van de lijst afgevoerd kan

als input dienen voor de Agenda Mobiliteit. De Agenda Mobiliteit staat op 22

worden en zo niet wat er dan

maart 2018 op de agenda bij de gecombineerde commissie vergadering M&F en

nog nodig is. Volgens indieners

RWW. De Voordracht Fietsknelpunten zal in de commissie M&F van april op de

is dit voorbarig, eerst moet het

agenda staan. Op 25 januari 2018 is er een technische briefing geweest voor de

provinciaal hoofdfietsnetwerk

commissie M&F. Tijdens deze briefing werd de voortgang en de planning ten

meer vorm krijgen.

aanzien van de fiets nader toegelicht. Op 5 oktober 2017 is een BOT overleg
geweest met de commissie M&F waar enerzijds gemeld is dat GS zijn gestart met
de uitvoering van de motie en anderzijds extra informatie bij PS is opgehaald als
input voor het Perspectief Fiets. 11-04-2017: Op 17 mei zal het Perspectief
Fiets in de commissie M&F besproken worden. Met het Perspectief Fiets als basis
kan vervolgens verder gewerkt worden aan de opgaven die plaats krijgen in een
beleidsrijke Agenda Mobiliteit, waarin alle activiteiten met betrekking tot de
mobiliteit zullen worden geagendeerd en in de tijd worden geprogrammeerd. Ook
bestaand beleid zoals het aanpakken van de fietsknelpunten krijgt een plek in dit
programma. 24-10-2017: Op 5 oktober jl. is een BOT overleg geweest met de
cie M&F waar enerzijds gemeld is dat GS zijn gestart met de uitvoering van de
motie en anderzijds extra informatie bij PS is opgehaald als input voor de
Verkenning Fiets. Eind 2017/begin 2018 is de Verkenning Fiets gereed als input
voor de agenda Mobiliteit/Omgevingsvisie. In commissie M&F van 9 april 2018
en in PS van 23 april 2018 wordt een voordracht besproken voor het oplossen van
een aantal knelpunten (provinciaal areaal) van de fietsersbond. Tenslotte is

gestart met ontwikkelen van een provinciaal hoofdfietsnetwerk waarbij ook de
vermarkting wordt meegenomen. Bij het hoofdfietsnetwerk zal een
Uitvoeringsprogramma worden opgenomen om de knelpunten van het
hoofdfietsnetwerk en het restant van de knelpuntenlijst fietsersbond aan te
pakken. E.e.a. afhankelijk van de beschikbare budgetten.
Kadernota 2018

17-05-2018: Indiener heeft

Realiseren van 2

laten weten de behandeling van

fietssnelwegen voor

Perspectief Fiets af te willen

2020. AANGEHOUDEN

wachten. In de commissie is
nog geen uitsluitsel gegeven of
de motie van de lijst kan
worden afgevoerd. 24-072017: Uit notulen PS 10-072017, reden aanhouden motie:
"De heer KLEIN (CU/SGP): Motie
45 over twee fietssnelwegen. Ik
interpreteer de reactie van de
gedeputeerde zo dat zij haar
best gaat doen om dit doel in
de beleidsvisie te realiseren.
Daarom willen wij de motie
aanhouden."

Motie MRA

Motie 35 2018: Motie MRA (Metropoolregio Amsterdam) begroting en werkplan

(Metropoolregio

2019

Amsterdam)

Verzoeken GS:

begroting en

-de herhaalde wens van P5 tot “concretisering van de doelstelling van het

werkplan 2019

bereiken van de top drie
positie als uitgangspunt van alle maatregelen te nemen en het formuleren van
meetbare resultaten op weg daar naar toe” in te brengen in de MRA Regiegroep
van 10 oktober 2018;
- de reacties van de MRA-partners en eventuele toezeggingen van de MRAorganisatie terug te koppelen aan PS, ter bespreking in de eerstvolgende
commissievergaderingen;

