Strategische Statenagenda Commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid
voor PS 17 januari 2022
Beeldvorming (Fase 1)
: BOT-overleg of technische briefing / overleg derden
Oordeelsvorming (Fase 2) : ter bespreking, B-agenda
Besluitvorming (Fase 3) : Voordracht ter voorbereiding PS, A-agenda
vetgedrukt = mutatie na meest recente vergadering (cie. M&B of PS)
2021

GS

Behandeling

1e Begrotingswijziging

allen

2022: 1e Begrotingswijziging 14-02 M&B, 07-03 PS

2e Begrotingswijziging
Laatste begrotingswijziging

allen

Jaarstukken en Kaderbrief
Begroting

allen
allen

2022: 2e Begrotingswijziging 12-09 M&B, 19-09 PS
2021: laatste Begrotingswijziging 29-11 M&B, 13-12 PS
2022: laatste Begrotingswijziging 05-12 M&B, 19-12 PS
2022: 20 juni in commissie M&B (A-agenda) en 4 juli in PS
2021: 28 oktober in commissie M&B (A-agenda) en 8 november in PS
2022: 31 oktober in commissie M&B (A-agenda) en 14 november in PS

Commissie M&B

28-10

2022
29-11

17-01

2023
14-02

21-03

09-05

20-06

12-09

29-09

31-10

5-12

Q1

Algemeen

Mobiliteit/
Bereikbaarheid
Nota Infrastructurele
Kapitaalgoederen (NIKG)

Olthof

Bijpraatmoment Rocov-NH
(Regionaal Overleg
Consumentenbelangen
Openbaar Vervoer NH)

Olthof

Jaarlijks overleg met raadscie.
gem. A’dam en Vervoerregio
Amsterdam

Olthof

Verkeersveiligheid

Olthof

Perspectief Mobiliteit
(v/h Agenda Mobiliteit)

Olthof

28-09-2020 Technische briefing (met uitnodiging van de cie. EFB)
26-10-2020 Voordracht in cie. M&B
09-11-2020 Voordracht in PS
Nadere invulling van de duurzaamheidsambities binnen de infrastructurele
projecten 2021-2023 zoals eerder aangekondigd in de Nota Infrastructurele
Kapitaalgoederen 2020-2023 (NIKG).
22-04-2021 Voordracht Duurzaamheidsambities provinciale infrastructuur ‘21‘23 in cie. M&B, 17-05-2021 in PS
Halfjaarlijks bijpraatmoment over recente ontwikkelingen.
Het is gebruikelijk dat Rocov de cie. 2 x (soms 1 x) per jaar informeert.
18-01 18.30 uur online overleg met Rocov-NH
27-09-2021 overleg
21-03-2022 volgend overleg
Eens per jaar is er een bijeenkomst met de leden van de commissie, leden van
de raadscie. verkeer (Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water
(MLW)) van Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam.
Voorjaar 2022 (na raadsverkiezingen)
Jaarverantwoording verkeersveiligheid 2020:
In de commissievergadering Bereikbaarheid en Mobiliteit van 20 januari 2020 is
toegezegd de commissie jaarlijks te rapporteren over de activiteiten van GS op
het gebied van verkeersveiligheid. In de jaarverantwoording wordt naast een
terugblik op 2020 ook vooruitgeblikt op de activiteiten in 2021.
15-02-2021 C-agenda: Uitvoeringsregelingen verkeersveiligheid 2021 en
jaarverantwoording 2020
17-01-2022 C-agenda Uitvoeringsregeling subsidie Verkeerseducatie Scholieren
Noord-Holland 2022 en de Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen
Noord-Holland 2022
Perspectief Mobiliteit is de nieuwe titel van Agenda Mobiliteit.
De Agenda Mobiliteit is al eerder in de commissie besproken, nl.:
11-02-2019 discussiestuk Agenda Mobiliteit (B-agenda)
16-09-2019 BOT-overleg Agenda Mobiliteit
Onder de nieuwe naam Perspectief Mobiliteit bespreekt GS graag:
22-04-2021 concept-Agenda Perspectief Mobiliteit (B-agenda)
06-09-2021 voordracht definitief Perspectief Mobiliteit (A-agenda) (13-09 in PS)
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Juni 2019: Dit onderwerp maakt deel uit van het coalitieakkoord “Duurzaam
doorpakken”:
In februari en eind mei van dit jaar bent u per brief geïnformeerd
(kenmerken 1 1 60469/1 357255 en 1 427994/1 427999) over de stappen van
het project 'Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9'. In de
brief van eind mei hebben wij o.a. aangegeven dat u het Landschapsplan in
kwartaal 1 van 2021 zou ontvangen. Dat wordt nu Q4 van 2021. Wij bekijken
samen met de partners uit de Stuurgroep Verbinding A8-A9 en het consortium
of dit proces is te versnellen.
14-06 technische briefing
06-09 ter kennisname Bouwstenen voor het Landschapsplan Stelling van
Amsterdam / Verbinding A8-A9’ (C-agenda)

Q1

11-01-2022 19.00-21.00 uur technische sessie Landschapsplan Stelling van
Amsterdam/A8-A9, met uitnodiging van de commissie EFB
17-01-2022 Landschapsplan Stelling van Amsterdam/A8-A9 (A-agenda), met
uitnodiging van de commissie EFB

Bereikbaarheid
HaarlemmermeerBollenstreek

Olthof

Krommenie/Assendelft:
Informeren over het uitvoeringsprogramma Krommenie/Assendelft cie M&B
april 2021 (C-stuk)
Juni 2019: dit onderwerp staat in het coalitieakkoord “duurzaam doorpakken”:
Bereikbaarheid Bollenstreek. Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen
opnieuw gehoord worden over de voorkeursvariant. N.a.v. deze gesprekken zal,
op basis van het Noord-Hollandse belang, opnieuw gesproken worden met de
provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de
voorkeursvariant.
25-03-2020 in Stuurgroep
20-04-2020 Voordracht in cie. M&B
18-05-2020 Voordacht in PS (in uitloopvergadering 25-05)
Juni 2020
Netwerkstudie Haarlemmermeer
PNH start samen met Haarlemmermeer (penvoerder) en Vervoerregio
Amsterdam een Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 (zie brief
1440252/1440261 van 24-06-2020, C-agenda alle commissies aug. 2020).
20-05-2021 gezamenlijke online informatiebijeenkomst, organisatie vanuit
Haarlemmermeer
06-09-2021 Gezamenlijke actie-agenda netwerkstudie Haarlemmermeer (Bagenda)
Bennebroekerweg
Begin oktober 2020 hebben wij u geïnformeerd over de intentieovereenkomst
die wij hebben afgesloten met onze partners de Vervoerregio en gemeente
Haarlemmermeer.
Cie M&B 22 maart 2021 (C-agenda) Aanpak en een
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de gecombineerde verkenning- en
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planfase. In de SOK maken wij afspraken over de organisatie, planning en
financiën van het project (Nieuwe) Bennebroekerweg voor het komende jaar.
Gedurende het jaar werken we toe naar een voorkeursalternatief voor de
(Nieuwe) Bennebroekerweg.
De gekozen vorm van co-creatie is ingezet door PS en wordt doorgezet in de
vervolgaanpak. Het Plan van Aanpak voor het vervolg zal in april 2020 worden
voorgelegd aan de Stuurgroep. Vervolgens zal dit door GS worden vastgesteld.
De aanpak is in lijn met het reeds doorlopen proces. Als onderdeel hiervan
worden de commissieleden Mobiliteit en Bereikbaarheid uitgenodigd voor
specifieke inloopavonden/workshops. In Q4 2020 wordt een moment gezocht
om de commissie bij te praten over deze aanpak.
26-10-2020 Nota vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang in Broek in
Waterland, N247 (B-agenda)
De vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang in de N247 in Broek in
Waterland is gestart. Hiervoor hebben de leden van de Statencommissie
Mobiliteit en Bereikbaarheid een uitnodiging ontvangen om dit proces van
dichtbij te volgen via ateliers.

N247-16, Bereikbaarheid
Waterland

Olthof

Bereikbaarheid kust ZuidKennemerland

Olthof

Houtribdijk

Olthof

Streven is om in Q2 van 2022 een uitgewerkt voorstel voor de onderdoorgang
voor te kunnen leggen aan GS en PS waarbij er inhoudelijk nog een keuze kan
worden gemaakt over de inrichting van de N247 qua rijstrookindeling, mede in
relatie tot de financiering.
In Q3 2022 zal dan een definitieve keuze worden voorgelegd aan PS over de
realisatie van een onderdoorgang.
29-11 Voortgang project N247-16, Bereikbaarheid Waterland (B-agenda)
14-02 Voordracht Vaststelling partiële herziening PIP N247, kavelpad
Molenkade 2, 07-03 in PS
Bereikbaarheid kust Zuid-Kennemerland: De eerste stap is gezet: het verbeteren
van de spoorverbinding tussen Amsterdam/Haarlem en Zandvoort. De regio is
uitgenodigd om voorstellen te doen hoe om te gaan met het resterende budget.
De coronaperikelen en beperkte capaciteit bij de gemeenten hebben er toe
geleid dat niet meer in Q3 2020 maar voor de zomer van 2021 de voorstellen
gereed zijn voor besteding van het resterende budget. Doel van de strategische
samenwerkingsagenda is om eind dit jaar een PvA te hebben en daarin
voorstellen voor het resterende te doen.
Dat komt dan in de eerste helft van 2022 terug in de commissie M&B.
In Q1 en Q2 2020 inventariseren we bij RWS de huidige situatie en ambities voor
de Houtribdijk, zowel op het gebied van mobiliteit als de potentie om de
biodiversiteit van het Markermeer te versterken. Ook met Flevoland gaan we in
gesprek om de ontwikkelingen aldaar te bespreken.
De verwachting is dat PS in Q4 2020 een notitie ontvangt wat de inventarisatie
tot dan toe heeft opgeleverd en waar we als provincie eventueel op zouden
kunnen inspelen. De inventarisatie is nodig om richting te kunnen bepalen.
Hierin betrekken we ook de Omgevingsvisie en het OV Toekomstbeeld. RWS
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iDienst VMAAS
(Verkeersmanagement as a
Service)

Smart Mobility

Gebiedscontracten
OV Toekomstbeeld
OV jaarverslag
OV-concessies
OV-concessie Gooi en
Vechtstreek

Behandeling

Olthof

Olthof

beheert de Houtribdijk, IJsselmeer en het Markermeer. Noord-Holland gaat over
het Natura 2000 beleid van het Markermeer.
26-10-2020 in cie. M&B (B-agenda)
Nieuw onderwerp betreffende de verkeersmanagement IDiensten:
MAAS/IDiensten, eerder Verkeersmanagement as a Service genoemd.
(Samenhang met andere onderwerpen zoals smart mobility en toekomst
bediening kunstwerken.)
14-06-2021 Afnemen iDienst VMaaS (‘Verkeersmanagement as a Service’) door
en voor provincie Noord-Holland (B-agenda)
Er wordt jaarlijks gerapporteerd over de activiteiten in het
Uitvoeringsprogramma.
De Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 2020 is voor het zomerreces toegezonden. (C-agenda 31-08)
30-11-2020 technische briefing
22-04-2021 Voordracht Focus Smart Mobility in cie. M&B, 17-05 in PS
30-11-2020 technische briefing
22-06-2020 Technische briefing over de winnende aanbieder van de nieuwe OVconcessie Gooi en Vechtstreek
31-08-2020 input PS voor de nieuwe OV-concessie Gooi en Vechtstreek (Bagenda). In Q4 2020 kan hierover terug worden gerapporteerd.
31-08-2020 Ter kennisname Het Jaarverslag 2019 concessies Openbaar Vervoer
(C-agenda)
Er is een start gemaakt met het opstellen van een Ketenaanpak Noord-Holland.
Dit is een vertaling van de opdracht om een OV-visie te maken: Beleidsmatig is
namelijk met alle partners het Regionaal OV toekomstbeeld opgesteld. Hierin is
feitelijk een visie voor heel NH geschetst (stip aan de horizon). Het ontbreekt nu
aan een aanpak voor de komende jaren en de rol van PNH hierin. Voor de zomer
hebben wij een inventarisatie gemaakt van de knelpunten in de
concessiegebieden en met de aangrenzende concessies. Daarvoor doen we een
ronde langs de aangrenzende provincies, de VRA, de gemeenten (via de PVVB’n),
ROCOV NH, ROVER en PS. Deze laatste willen wij inplannen op 20 april 2020.
Omdat er natuurlijke momenten zijn om aanpassingen door te voeren in de
concessies (herijking NHN in 2021, HIJ in 2022 en start nieuwe concessie GV in
2021), gebruiken we Q2 en Q3 2020 voor de inventarisatie. In Q4 2020 kan
hierover terug worden gerapporteerd. In de ketenaanpak worden alle OV
gerelateerde werkzaamheden met elkaar in verband gebracht en met andere
beleidsvelden/programma’s, zoals OV-knooppunten/Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid en de Verstedelijkingsstrategie.
OV Toekomstbeeld:
De provincie Noord-Holland werkt samen met vervoerders en overheden in de
regio aan een sterk OV-netwerk in de provincie. Eind 2019 is het Regionaal OV
Toekomstbeeld 2040 voor Noord-Holland en Flevoland (ROVT) opgeleverd en
bestuurlijk vastgesteld. Met de vaststelling van het ROVT hebben de betrokken
bestuurders besloten om vervolgstappen te zetten om het voorkeursnetwerk
ROVT te realiseren. Dit netwerk is een visie op het toekomstig OV-netwerk
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dat in 2040 gerealiseerd moet zijn. Voordat daadwerkelijke realisatiebesluiten
van ambities in het netwerk aan de orde zijn, zal eerst nog verkennend
onderzoek moeten worden uitgevoerd.
Na vaststelling van het ROVT eind 2019 is de commissie Mobiliteit &
Bereikbaarheid in 2020 geïnformeerd over de voortgang van het vervolg op het
ROVT:
- 20 januari 2020 : B-agenda – kenmerk 1309457/1309462;
- 31 augustus 2020 : C-agenda – kenmerk 1440972/1440978;
- 30 november 2020 : B-agenda – kenmerk 1510902/1519010.
15-02 vaststellen onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld 2040
01-03-2021 Technische briefing Transitieplan OV-concessies N-H als gevolg van
de coronacrisis
22-03-2021 Transitieplan OV-concessies N-H als gevolg van de coronacrisis (Bagenda)
06-09 Beschikbaarheidsvergoeding 2021 en transitieplan Openbaar Vervoer
Noord-Holland (C-agenda)

Fiets

Olthof

14-02-2022 jaarrapportage Onderzoeksagenda ROVT 2040 (C-agenda)
31-08-2020 Uitvoeringsregeling subsidie regionaal fietsnetwerk 2020 en
intentieverklaring doorfietsroute regio Alkmaar (C-agenda)
15-02-2021 Uitvoeringsregelingen verkeersveiligheid (incl fiets) 2021 (C-agenda)
Begin Q2 2021 zullen wij een Uitvoeringsagenda Actieve Mobiliteit voorleggen
aan PS. Onderdeel daarvan is een bestedingsplan voor de bestaande en nieuw
beschikbare middelen uit het coalitieakkoord. In de regio’s Alkmaar en Gooi- en
Vechtstreek is inmiddels een intentieverklaring voor regionale doorfietsroutes
ondertekend. In 2021 verwachten we ook in de regio Zuid-KennemerlandIJmond bestuurlijk gedragen plannen te kunnen bekrachtigen. In samenwerking
met de partners in de MRA werken we aan een plan om gezamenlijk de
fietsparkeervoorzieningen bij R-Net haltes te gaan verbeteren. Met ProRail en
gemeenten werken we samen aan een plan om fietsparkeervoorzieningen bij
stations in Noord-Holland in beeld te brengen bij het door het Rijk beschikbaar
gestelde gelden vanuit het Klimaatakkoord. Bij het BO-Mirt van 26-27 november
2021 zijn voor diverse stations gelden beschikbaar gesteld.
Binnen de INHI nemen we fietsveiligheid mee in de beoordeling van onze
wegen. In 2021 lanceren wij een vernieuwde en met de (door-)fietsopgave
samengevoegde uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur met hoge
subsidiepercentages voor investeringen in fietsveiligheid (70%) en
doorfietsroutes (80%). Vooralsnog zijn er voor de Spitspont Velsen geen nieuwe
afspraken nodig. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.
Proces Nationaal Toekomstbeeld Fiets, Regionaal Toekomstbeeld Fiets en de
oplegger Actieve Mobiliteit
De besluitvorming over het Nationaal en het Regionaal Toekomstbeeld zal in
november 2021 op het BO MIRT plaatsvinden. De eerste fase voor het Nationaal
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Toekomstbeeld fiets (NTF) is een Nationale Contourenschets van het NTF.
Onze input hiervoor zal geleverd worden via een Regionale Contourenschets
voor Noord-Holland, VRA en Flevoland.
De verwachting is om in Q2 de Regionale Contourenschets, tezamen met een
eerste concept van de ‘oplegger Actieve Mobiliteit’ (eerder ook genoemd
Uitvoeringsagenda Actieve Mobiliteit), voor te leggen. Als B-stuk om te
bespreken.
14-06-2021 Concepten actieve mobiliteit en regionaal toekomstbeeld fiets (Bagenda)

N241 - AC de Graafweg

Olthof

PIP vernieuwing en
verbreding Cruquiusbrug

Olthof

Programma centrale
bediening kunstwerken

Olthof

Herstel bruggen Krommenie

Olthof

Leeghwaterbrug

Olthof

Verwachting 14-02-2022 cie. M&B Voordracht Regionaal Toekomstbeeld Fiets
en de oplegger actieve mobiliteit
19 september 2019: Provinciale Staten heeft het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
definitief vastgesteld op 4 maart 2019. Er lopen dertien beroepszaken tegen het
PIP, waaronder één van gem Opmeer. GS heeft 14 mei 2019 het Landschappelijk
Inpassingsplan(LIP) vastgesteld.
31-08-2020 Onteigening N241 (C-agenda)
28-10-2021 Voordracht Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) in cie. M&B (811 in PS)
Q3 2020 ontwerp PIP ter kennisname naar PS (C-agenda 28-09-2020).
18-01-2021 Samenwerkingsovereenkomst Cruquiusbrug (C-agenda)
22-03-2021 Voordracht vaststelling PIP in cie. M&B (12-04 in PS)
30-03-2020 Werkbezoek Bediencentrale en Vrouwenverdrietbrug is i.vm. het
coronavirus vervallen.
In de cie. M&B van 24-02-2020 heeft u besloten 32 kunstwerken volgens de
veiligheidseisen van de machinerichtlijnen (MRL) te koppelen aan de
bediencentrale in Heerhugowaard en daarvoor het benodigde budget
beschikbaar te stellen. Dit besluit is in uw PS-vergadering van 09-03-2020
bekrachtigd. Met dit besluit is een extra investering van € 9,5 miljoen gemoeid.
In de Statencommissie is reeds aangegeven dat niet met zekerheid te zeggen is
of dit bedrag voldoende is, omdat op dit moment niet exact bekend is wat de
status van de kunstwerken is. Ook is er een diversiteit van de kunstwerken
waardoor ieder kunstwerk apart moet worden beoordeeld.
GS zullen u spoedig informeren over de ontwikkelingen.
22-06-2020 Brief PS over 24u centrale bediening (van C naar B-agenda)
31-08-2020 Voortgang transitie brug- en sluisbediening (van C naar B-agenda)
17-09-2020 werkbezoek aan de bediencentrale Langebalk in Heerhugowaard en
de Kogerpolderbrug bij De Woude (geannuleerd wegens onvoldoende
aanmeldingen)
27-09-2021 Vervolg centrale bediening kunstwerken (B-agenda)
28-09-2020 Stand van zaken via brief van GS (C-agenda)
Verwachting eind Q1 2022 PS worden geïnformeerd over planning bruggen
Krommenie (B-agenda)
Evaluatie gehele project Q1-2022, verwachting februari (C-stuk)
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logistiek
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Goederenvervoer over water

Olthof

Nieuwe onderwerp, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord.
De provincie stelt een agenda slimme en schone logistiek op om de provinciale
inzet betreffende het goederenvervoer verder vorm te geven.
30-09 (uitloop 27-09) concept Agenda Slimme en Schone Logistiek NoordHolland (B-agenda)
Q4 ‘21/Q1 ‘22: Verwerken feedback commissie en stakeholders tot definitieve
agenda slimme en schone logistiek
Verwachting 21-03-2022 cie M&B: Voordracht Agenda Slimme en Schone
Logistiek Noord-Holland
Goederenvervoer over water: Op 4 februari 2020 hebben wij kennis genomen
van het rapport ‘Vervolgonderzoek goederenvervoer over water, provincie
Noord-Holland’. We gaan aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek
en werken dit de komende periode uit in beleidsvoorstellen. Het genoemde
onderzoek wordt als input gebruikt voor de totstandkoming van het Regionaal
Mobiliteitsplan (RMP). De provincie Noord-Holland en de provincie Flevoland
werken samen met gemeenten en andere relevante partijen de afspraken uit
het Klimaatakkoord uit via het RMP. De aanbevelingen uit het genoemde
onderzoek zullen landen in het concept-RMP dat in Q3 aan u wordt voorgelegd
ter bespreking. Op basis van uw bespreking en de bespreking in andere
bestuursorganen in de regio wordt eind 2020 een definitief RMP opgesteld dat
aan u begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd wordt.
20-04-2020 Technische briefing Duurzame Mobiliteit
28-09-2020 concept-RMP in cie. M&B (B-agenda)

Commissie M&B

28-10

2022
29-11

17-01

2023
14-02

21-03

09-05

20-06

12-09

29-09

31-10

5-12

Q1

en
Regionaal
Mobiliteitsprogramma (RMP)
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Onderzoeken doortrekken NZlijn
Zaanstad/Purmerend en
Schiphol/Hoofddorp
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27-09-2021 Definitief RMP in cie. M&B (B-agenda)
Onderzoek doortrekken NZ-lijn Zaanstad/Purmerend:
Samen met onze partners VRA, gemeente Amsterdam, Zaanstad en Purmerend
zijn we gestart met het uitvoeren van een probleemanalyse naar de HOV
capaciteit tot en met 2040 op de ZaanIJ-corridor en de verbinding AmsterdamPurmerend. In het onderzoek is gekeken naar de Ruimtelijke ontwikkelingen in
Amsterdam-Noord en Zaanstad, ook in samenhang met Haven-Stad. De
probleemanalyse is de eerste fase in het onderzoek naar het doortrekken van de
noord-zuidlijn richting Zaanstad en Purmerend en het project loopt richting zijn
einde. Naar planning worden de resultaten in Q1 2021 vastgesteld en
verwachten wij PS in een gezamenlijke informatiebijeenkomst met raadsleden
te informeren over de resultaten.
01-03-2021 19.00-21.00 uur online presentatie aan raads- en Statenleden over
de onderzoeksresultaten naar het HOV op de Zaan-IJ corridor en de corridor
Amsterdam-Purmerend (i.s.m. en georganiseerd door Vervoerregio Amsterdam)
22-03-2021: rapport in cie. M&B ter bespreking (B-agenda)
In de volgende fase wordt onderzocht welke oplossingsrichting het meest
geschikt is om de reizigersgroei op de corridors op te vangen.
Het is de intentie om het onderzoek uit te voeren onder het programma SBaB.
Doortrekken NZ-lijn naar Schiphol/Hoofddorp:
Onze belangrijkste prioriteit in het Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 (ROVT) is
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deze doortrekking. Het ROVT is aangeboden aan de Minister van I&W in het BO
MIRT 2019. Een nationale alliantie van zeven partijen, waaronder de provincie
Noord-Holland, heeft in november 2020 een bod neergelegd bij het Rijk met het
voornemen om gezamenlijk circa € 1 miljard bij te dragen ten behoeve van het
doortrekken van de NZ-lijn en het sluiten van de ringlijn Amsterdam. In het BO
MIRT 2020 is vervolgens geconstateerd dat er nu geen middelen beschikbaar zijn
voor het starten van een MIRT-verkenning. De afspraak is gemaakt om in het
project ZWASH (Zuidwestcorridor Amsterdam/Schiphol/ Hoofddorp) gezamenlijk
door te gaan met de verdere uitwerking van een integrale ontwikkelstrategie,
waarin de ruimtelijke economische ontwikkelingen inclusief versnelling
woningbouw en de ontwikkelingen omtrent luchtvaart en internationaal
treinverkeer aansluiten op de bereikbaarheidsmaatregelen in openbaar vervoer,
weg en fiets. In het BO MIRT 2021 moet dan een besluit worden genomen. Dit
project is één van de onderdelen van het Rijk/Regio programma Samen Bouwen
aan bereikbaarheid (SBAB).
Voor beide onderzoeken zal aan PS worden gevraagd hoe zij hierbij betrokken
willen worden.
07-12-2021 Digitale bijeenkomst op 7 december over Hoogwaardig OV corridor
Haarlem-Schiphol/Amsterdam 2040. Dit is een technische briefing waar PS-leden
technische en verhelderende vragen kunnen stellen over de studie.
17-01-2022 cie M&B Bekostigen doortrekken Noord/Zuid-lijn naar Schiphol en
Hoofddorp (C-agenda)

Verdubbeling spoor AlkmaarDen Helder

Oplossen knelpunten Den
Helder

Olthof

14-02-2022 rapport Hoogwaardig OV corridor Haarlem-Schiphol/Amsterdam
2040 (B-agenda)
Met de regio is gesproken over de ontwikkeling van deze spoorverbinding in het
samenwerkingsprogramma De Kop Werkt! Er ligt een niet-gepubliceerd rapport,
waarin gekeken is naar een aantal mogelijkheden (andere spoorproducten). De
regio wil echter vooral vasthouden aan wat ze nu hebben, namelijk een IC, en
van daaruit verder (een verdubbeling, die zo’n 400 mln. euro kost).

In Q2 van 2021 zullen PS worden geïnformeerd over de resultaten van onze
inzet rond de opgave.
Op initiatief van de NS is de provincie samen met de gemeenten gestart met het
opstellen van een ontwikkelagenda voor de corridors in Noord—Holland
waaronder de Zaancorridor.
Stand van zaken van deze regionale ontwikkelagenda (C-agenda cie. M&B 22-032021)
Olthof / Eind 2020 worden maatregelen uitgevoerd aan de N250. Hierbij worden
Pels
intelligente verkeersregelinstallaties geplaatst en een kruising aangepast.
De fysieke werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Verder is binnen het samenwerkingsverband De Kop Werkt! onderzoek gedaan
naar verkeers-/mobiliteitsmanagement maatregelen om de verkeersstromen te
spreiden/reguleren. Ook is nader onderzoek gedaan naar meer grootschalige
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infrastructurele oplossingen. Zoals een nieuwe brug ter hoogte van de
Ravelijnweg en het verplaatsen van de Moormanbrug. Deze maatregelen zullen
in samenhang met de ontwikkeling van het maritiem cluster verder worden
uitgewerkt en beoordeeld.

Herallocatie Investeringspakket Bereikbaarheid Regio
Alkmaar
Duurzame oeververvangingen
Infrastructuur
PMI/PMO:
Doorontwikkeling Provinciaal
Meerjarenprogramma
Infrastructuur& Provinciaal
Meerjarenprogramma
Onderhoud
iMPI
(incl. doorfietsroute N232 bij
Badhoevedorp)

Olthof

In Q2 2022 zullen PS over de voortgang van het maritiem cluster geïnformeerd
worden.
06-09-2021 Voordracht Herallocatie van de middelen in het Investeringspakket
Bereikbaarheid regio Alkmaar (13-09-2021 in PS)

Olthof

22-03-2021 technische briefing

Olthof

In april 2020 ontvangt de cie. een enquête over de doorontwikkeling PMI/PMO,
waarvan de uitkomsten worden besproken in een BOT-overleg op 15-06.
N.a.v. de uitkomsten van de enquête is dit BOT-overleg vervallen (zie nieuwsmail
27 mei 2020):
BOT-overleg PMI/PMO commissie M&B 15 juni vervalt vanwege aangeleverde
informatie in de enquête
De enquête over de doorontwikkeling van het PMI/PMO is met veel aandacht
ingevuld door PS. De duidelijke onderbouwde antwoorden geven een goed
beeld van de wensen en verbetervoorstellen van PS. Daarbij valt op dat uw
ideeën over het PMI/PMO verder reiken dan enkel het visueel samenvoegen van
beide meerjarenprogramma’s. Bijvoorbeeld de wijze van de politieke agendering
van de geprogrammeerde projecten komt als thema naar voren.
PS bevragen met een digitale enquête is een nieuwe methode en past goed in
deze ‘corona-tijd’. De uitgebreide antwoorden en de reikwijdte van de
verbetervoorstellen vragen een bredere analyse dan voorzien. Voor de
aankomende commissie M&B zal daarom het BOT-overleg komen te vervallen.
Uw input gaan wij meenemen en wij zullen u voor het zomerreces informeren
over de resultaten en de vervolgstappen. De eerste laagdrempelige
aanpassingen die uit de enquête komen kunnen we wel al meenemen in de
behandeling van het nieuwe meerjarenprogramma 2021-2028, hierover zullen
wij u ook informeren. Uiteindelijk zal de eerste ‘concept’versie van het
samengevoegde PMI/PMO onder de nieuwe naam ‘integraal
Meerjarenprogramma Infrastructuur’ (iMPI) komend najaar, tegelijk met de
nieuwe begroting, geagendeerd worden in de vergadering van PS.
31-08-2020 Uitkomsten enquête en bespreken stand van zaken
doorontwikkeling PMI/PMO (B-agenda)
26-10-2020 Voordracht iMPI (v/h PMI/PMO) in cie. M&B
09-11-2020 Voordracht in PS
Actualisatie iMPI zit bij de Eerste begrotingswijziging 2021: M&B 15-02-2021, PS
08-03-2021 (zie schema bovenaan)
22-04 BOT-overleg Financiële opgave bouwen en onderhouden infrastructuur
(komt aan de orde bij behandeling in de kaderbrief in juni)
06-09-2021 Actualisatie werkafspraken met PS over het iMPI (C-agenda)
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06-09-2021 Technische briefing Pitch promoties infraprojecten
27-09-2021 2e Technische briefing over projecten iMPI
28-10-2021 Voordracht iMPI 2022-2029 en voordracht bij Begroting 2022, 08-11
in PS
27-01-2022 Halfjaarlijkse technische briefing “Projecten iMPI”
14-02-2022 Actualisatie iMPI
29-09-2022 Halfjaarlijkse technische briefing “Projecten iMPI”
31-10-2021 Actualisatie iMPI
2023 e.v.: 1 cie.verg. eerder dan behandeling EBW: technische briefing
“Projecten iMPI”
2023 e.v.: 1 cie.verg. eerder dan behandeling begroting; technische briefing
“Projecten iMPI”
De investeringsstategie Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi) heeft raakvlakken
met de commissies NLG (biodiversiteit) en RWK
(wonen/bereikbaarheid/ruimte).
22-04-2021Technische briefing Algemene beeldvorming iNHi, met uitnodiging
van NLG en RWK

investeringsstrategie NoordHollandse
infrastructuur (iNHi)

In plaats van het BOT-overleg op 17-01-2022 een ambtelijke toelichting
middels een technische briefing in Q2-2022 en daarna voor bespreking
agenderen op de B-agenda.
Het ‘instrument’ iNHi wordt voor het eerst toegepast als uitwerking van het
nieuwe coalitieakkoord (2023). Daarna zal de toegepaste iNHi (de ‘iNHi 20232027’) het formele traject doorlopen van met uiteindelijke vaststelling in PS
rond Q4-2023 / Q1-2024. Na vaststelling kunnen de resultaten geborgd
worden in het iMPI en vergelijkbare programma’s.
Concreet (onder voorbehoud) 9 mei 2022: TB
- 20 juni 2022: B-agenda
- Q4-2023: start formeel traject tot vaststelling ‘iNHi 2023-2027’
- Q2-2024: borging resultaten uit de ‘iNHi 2023-2027’ in het iMPI-proces
- Q3/4-2024: vaststelling iMPI met resultaten uit de ‘iNHi 2023-2027’
Verandering
Onteigeningsprocedure

Rommel
(Grond)

Omdat de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld wordt de op 31-08-2020
geplande technische briefing ‘verandering Onteigeningsprocedure’ voor de
commissies NLG (trekkende commissie) en M&B (Infrastructuur) verplaatst naar
Q1 2022.

Luchtvaart (incl. Schiphol)
Luchtvaart

Olthof

Zoals in het coalitieakkoord al is aangegeven, is het Rijk bevoegd gezag ten
aanzien van Schiphol. Daarmee is het overleg op nationaal niveau
richtinggevend. Dit voorjaar wordt vanuit het kabinet de concept-luchtvaartnota
2020-2050 verwacht. Deze nota dient antwoord te geven op de vraag hoe de
luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke
belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Inzet vanuit het
kabinet is dat de luchtvaart stiller en duurzamer wordt, waarbij veiligheid steeds
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Pels

voorop staat. De Bestuurlijke Regie Schiphol – het samenwerkingsverband van
provincies en gemeenten die binnen het werkingsgebied van Schiphol (48 Lden)
– zal een zienswijze voorbereiden op de concept-luchtvaartnota. De Staten
zullen daarover worden geïnformeerd.
15-06-2020 Masterclass Luchtvaart
22-06-2020 Bespreken Zienswijze BRS op Luchtvaartnota (B-agenda)
15-02-2021 Zienswijze BRS op ontwerp-Voorkeursbesluit luchtruimherziening
(B-agenda)
15-02-2021 Position paper BRS governance omgeving Schiphol (C-agenda)
22-03-2021 Technische briefing planning en proces komende 2 jaar
April 2021: Schiphol (LVB1) initiatiefwet nachtsluiting. PS informeren over de ter
visielegging van twee ontwerpbesluiten over luchtvaart en insteek BRS bij de
inhoudelijke beoordeling daarvan.
14-06-2021 Zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol op de
“ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege
technische wijzigingen” van het kabinet (C-agenda).
20-05-2021 voorbereiden BOT overleg proces luchtvaart
27-09-2021 technische briefing proces luchtvaart / samenhang met RO, met
uitnodiging van cie. RWK
28-10-2021 o.v.b. BOT overleg proces luchtvaart, met uitnodiging van cie. RWK
29-11-2021 Informeren PS over aanpassing luchthavenbesluiten in de
omgevingsverordening
De provincie is ten aanzien van de regionale luchtvaart wél bevoegd gezag. De
agendering van het Ontwerp-Luchthavenbesluit (LHB) Westpoort in de cie. volgt
naar verwachting in oktober of november (C-stuk).
18-01-2021 Voordracht Luchthavenbesluit Westpoort in cie. M&B
01-02-2021 Voordracht Luchthavenbesluit Westpoort in PS
Via het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied zijn wij met onze partners de
ruimtebehoefte voor de toekomst aan het uitwerken. Welke ruimte is er op
korte en lange termijn nodig voor de verplaatsing van bedrijven uit de
transformatiegebieden. Tevens wordt de benodigde ruimte voor
energietransitie verder uitgewerkt en gekwantificeerd. Ook de benodigde
ruimte voor circulaire economie en groei van de haven wordt in beeld gebracht.
Q4 2020 worden deze feiten m.b.t. de benodigde ruimte aan de Staten
aangeboden. Op basis van deze feiten zal een gezamenlijk proces met de
partners in het Noordzeekanaalgebied starten om integrale keuzes te maken.
Hoe dit proces er precies uit gaat zien is nog niet te voorspellen omdat het
Noordzeekanaalgebied wellicht door het Rijk aangewezen wordt als NOVI
gebied. In NOVI-gebieden kunnen ook pilots gestart worden met wet- en
regelgeving die van invloed kunnen zijn op de integrale afweging. De Staten en
de gemeenteraden zullen hier nauw bij betrokken worden. Ook de uitkomsten
van de verstedelijkingsopgave Q4 2020 zullen hierbij ook een bouwsteen zijn.
Den Helder
De Rijksbouwmeester zal samen met de regio, het Rijk en de provincie een
strategisch ruimtelijke verkenning laten verrichten voor het maritiem cluster

Strategische Statenagenda Commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid
voor PS 17 januari 2022
Beeldvorming (Fase 1)
: BOT-overleg of technische briefing / overleg derden
Oordeelsvorming (Fase 2) : ter bespreking, B-agenda
Besluitvorming (Fase 3) : Voordracht ter voorbereiding PS, A-agenda
vetgedrukt = mutatie na meest recente vergadering (cie. M&B of PS)
2021
Commissie M&B

28-10

2022
29-11

17-01

2023
14-02

21-03

09-05

20-06

12-09

29-09

31-10

5-12

GS

Behandeling

Q1
Den Helder en de Kop van Noord-Holland. Speerpunten hierbij zijn
havenontwikkeling, maritieme stadsontwikkeling, energietransitie en
bereikbaarheid. De verkenning levert een aantal scenario’s op, als input voor de
gemeentelijke omgevingsvisie. In Q4 worden de resultaten van de verkenning
ter informatie aan PS verstrekt.
01-10-2020 informatiebijeenkomst Energiehaven, met gem. Velsen en cie. EFB
(geannuleerd wegens onvoldoende aanmeldingen)
Datum volgt voor BOT/TB havens

