Lijst openstaande toezeggingen commissie M&B 17-01-2022
Onderwerp

Behandeld

Behandeld in

Portefeuille-

Inhoud

Stand van zaken

Bereikbaarheid

M&B

20-04-2020

Olthof

Met het besluit over de Duinpolderweg kan

Aanpak Netwerkstudie

Bennebroekerweg. Het college gaat snel met

agenda M&B 31-08-2020

Haarlemmermeer
Bollenstreek

in

datum

houder

worden doorgegaan met het opwaarderen van de
partners in gesprek over de verdere opgave in de

regio. Het college komt vervolgens naar PS om het
opwaarderen van de Bennebroekerweg een fase
verder te brengen.

Haarlemmermeer 2040 op C-

Brief over vastgestelde

intentieovereenkomst inz.

(nieuwe) Bennebroekerweg

met Vervoerregio Amsterdam
Met dit besluit zijn niet alle vragen beantwoord. Er

en gemeente

komende tijd antwoord op moeten gaan hebben.

C-agenda M&B 26-10

zijn zelfs vragen bij gekomen. Daar zullen we de

Haarlemmermeer op

Het antwoord op de vraag met wie wanneer

1496357/1496390

technische vragen. Een korte impressie van alle

online informatiebijeenkomst

gesproken is, volgt met de beantwoording van

20-05-2021 gezamenlijke

reacties volgt.

met raadsleden

Het evenwicht in de relatie met Zuid-Holland is
verstoord. Er ligt een grote opgave om dat

vertrouwen te herstellen. In de Stuurgroep heeft

Haarlemmermeer, organisatie
vanuit Haarlemmermeer

de gedeputeerde de heer Vermeulen aangeboden

06-09-2021 gezamenlijke

zitten. Dan kan worden bekeken of er een basis is

Haarlemmermeer (B-agenda)

om zo snel mogelijk met elkaar om tafel te gaan
om gezamenlijk verder te gaan. Het college van

Noord-Holland zal niet passief afwachten. Het is

belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over
de knelpunten die er nog zijn en hoe die kunnen
worden opgepakt.

Actie-agenda Netwerkstudie

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud
Gedeputeerde gaat met het besluit van PS terug

naar de stuurgroep. De stuurgroep kan besluiten

verder te gaan zonder Noord-Holland. Het kan dat
de stuurgroep met een andere scope verder gaat,
waarbij Noord-Holland partner blijft, of de
Stuurgroep stopt. Dan zal naar een nieuw

samenwerkingsverband moeten worden gekeken
voor toekomstige opgaven. Dat laatste lijkt het

meest waarschijnlijke. Het lijkt verstandig om een
nieuwe start te maken.

In het vervolgtraject wil het college met andere
partners in gesprek dan alleen bewoners. In de
nieuwe situatie, in stap 2, worden die partijen
absoluut betrokken.

Eerst zal gedeputeerde het gesprek aangaan met
de heer Vermeulen. Ze hebben met elkaar veel
gezamenlijke opgaven. Dat er een andere

werkelijkheid is ontstaan die voor andere partijen

teleurstellend is dat erkent de gedeputeerde. Er is
voldoende basis om met elkaar verder te gaan.
Daar moet de tijd voor genomen worden. Het
goede gesprek moet worden aangegaan.

Om een bemiddelaar te betrekken, dat vindt de

gedeputeerde wat vroeg. Eerst zouden de collega
bestuurders met elkaar het gesprek moeten

aangaan, vertrouwen in. Ook met de gemeenten
die teleurgesteld zijn, zal eerst het gesprek
worden aangegaan.

Stand van zaken

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud

Stand van zaken

Over de verbreding van de brug bij Lisserbroek

meldt gedeputeerde dat het college in het najaar
terugkomt naar PS voor het vaststellen van een
nieuwe scope. Dan wordt bekeken welke

maatregelen mogelijk zijn om de opgave, die er
ligt voor de regio, door te zetten.

Een schriftelijk antwoord op de vraag over de

volgende fase in het onderzoek naar het fietspad
tussen Lisse en Nieuw Vennep volgt nog.

De N205 wordt meegenomen in de totale scope

van wat op de lange termijn nodig is om de regio
goed bereikbaar te houden. De gedeputeerde
Olthof
Netwerkstudie

Haarlemmermeer

M&B

06-09-2021

komt er in deze commissie op terug als voortgang
kan worden gemeld.

Bij interruptie merkt de heer Hollebeek (PvdD) op
dat hij een vraag stelde over de prioritering van
investeringen in lokale fiets- en

voetgangersnetwerken. Hoe is die afweging in
prioritering gemaakt?

Gedeputeerde Olthof komt graag schriftelijk terug
op deze deels technische vraag.
Abri’s op het provinciale

areaal in de omgeving van
Heerhugowaard

M&B

15-06-2020

Olthof

Er zal een pilot worden gedraaid. Afhankelijk van
de uitkomst van de pilot wordt bekeken welke

nadere stappen gezet moeten worden. Provinciale

Staten worden geïnformeerd over de uitkomst van
de pilot.

Verwachting is Q2 2021

Onderwerp

Behandeld

Behandeld in

Portefeuille-

Inhoud

Stand van zaken

Vervoer over water

PS

29-06-2020

Olthof

Gedeputeerde komt eind 2020 met een integrale

Komt terug in het Perpectief

waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van

(A-agenda) en in de Agenda

in

datum

houder

notitie ook in relatie tot andere beleidsterreinen,
de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer.

Mobiliteit M&B 06-09-2021
slimme en schone logistiek
M&B 27-09-2021 (concept

op B-agenda) en Q1 ’22 (Astuk)
Vervolgstudie

onderdoorgang N247
Broek in Waterland

M&B

26-10-2020

Olthof

De gedeputeerde zal serieus kijken of de effecten

De vervolgstudie naar een

de verkeersmodellen.

de N247 in Broek in

van thuiswerken kunnen worden meegenomen in

mogelijke onderdoorgang 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. 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

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud

Stand van zaken
realisatie van een
onderdoorgang.

Begroting 2021 /
Zeehavens

PS

09-11-2020

Pels

Binnen zeehavens zien we dat er extra aandacht

nodig is om op langere termijn de transities waar
te kunnen maken, maar ook de economische
ontwikkeling van onze belangrijke havens te

kunnen faciliteren. Daarom komen wij binnenkort
met een regeling voor duurzame zeehavens,

waarin stikstof apart benoemd wordt als een van

de zaken waar een bedrijf aan kan werken om de
innovatie binnen het gebied verder aan te jagen.
Het is wel belangrijk dat we goed de koppeling

maken met het landelijk innovatiebeleid en dat wij
zoeken naar hoe wij de meeste koppelkansen

kunnen benutten, zoals met onze inzet binnen de
zeehavenregeling maar ook op gezonde

leefomgeving, op circulaire economie en

energietransitie. Ik stel voor binnenkort met een

brief naar PS te komen over hoe wij binnen de tafel
van havens en industrie kijken naar de koppeling
van de transities en tegelijkertijd het

stikstofprobleem en hoe wij in samenwerking met

verschillende partijen uit de zeehavens en met het
Rijk stappen willen gaan zetten om innovatie te
bevorderen en dan zullen wij zeker kijken naar

onze eigen regelingen, maar ook richting het Rijk,
wat zouden wij daar nog voor elkaar willen
krijgen.

Onderwerp

Behandeld

Behandeld in

Portefeuille-

Inhoud

Eerste begrotingswijziging

M&B

15-02-2021

Olthof

De gedeputeerde is in gesprek met Bergen en

2021

in

datum

houder

Stand van zaken

Alkmaar en getracht wordt om ook Rijkswaterstaat
erbij te betrekken om het project Kogerdijk en de
fietsverbinding vlot te trekken. De gedeputeerde

hoopt de Staten hierover in 2021 meer informatie
te kunnen geven

In de duurzaamheidsambities zullen keuzes

gemaakt moeten worden. De gedeputeerde komt
op een later moment met een nadere toelichting
op de duurzaamheidsambities in relatie tot
mobiliteit.
Vaststellen

onderzoeksagenda

vervolg Regionaal OV

Toekomstbeeld NoordHolland en Flevoland
(ROVT)

M&B

15-02-2021

Olthof

De gedeputeerde hoorde meermaals het verzoek

Zal afgedaan worden door:

het document wordt elk jaar geëvalueerd en

Onderzoeksagenda ROVT

om een voortgangsrapportage. Zoals vermeld in

gekeken naar de voortgang van het ROVT. Het is

een adaptief programma. Er kunnen veranderingen
ontstaan in de afweging waardoor sommige

bouwstenen misschien gaan verschuiven. Zoals
toegezegd komt er een afwegingskader over
wanneer en hoe een bouwsteen kan worden

toegevoegd. Onder meer voor de lijn HoornLelystad.

In de bouwstenen c.q. de agenda staat dat in 2022
naar HOV Hoorn-Medemblik, of in ieder geval in
West Friesland wordt gekeken. In die

onderzoeksagenda wordt het spoor Hoorn-

Medemblik meegenomen. De gedeputeerde zal te
zijner tijd terugkoppelen wat daaruit gekomen is.

14-02-2022 jaarrapportage
2040 (C-agenda)

Onderwerp

Behandeld

Behandeld in

Portefeuille-

Inhoud

Verkeersveiligheid:

M&B

15-02-2021

Olthof

Op de rondvraag verkeersveiligheid van Mevr.

jaarverantwoording en

in

datum

houder

uitvoeringsregelingen

Stand van zaken

Kuiper (CDA) antwoordt gedeputeerde dat de

regio’s met uitvoeringsplannen komen. In eerste

instantie volgt per regio een intentieverklaring. GS

2021

stellen die intentieverklaringen vast. Deze worden
in de Statencommissie besproken. Die
intentieverklaringen leiden tot een

Uitvoeringsprogramma. Dat is een combinatie van

Rijk, provincie en gemeenten. In het proces en het
programma Verkeersveiligheid worden de Staten

meegenomen. De uitvoeringsplannen komen ook
naar de Staten, om brede bestuurlijke
overeenstemming te bereiken.

Gedeputeerde weet nog niet wanneer de

Veiligheid N9

onderzoeksrapportage over de verkeersveiligheid
op de N9 kan worden verwacht. Het onderzoek
wordt in 2021 vervolgd met een fase waarin

oplossingen worden onderzocht. Gedeputeerde
komt met een moment om de Staten daarover
nader te informeren.
Leeghwaterbrug

M&B

15-02-2021

Olthof

Op de rondvraag van Mevr. Van Geffen (VVD)

Evaluatie gehele project Q1-

Op dit moment worden het proces en de kosten

(C-stuk)

antwoordt gedeputeerde:

ten aanzien van de werkzaamheden aan de

2022, verwachting februari

Leeghwaterbrug geëvalueerd.
Duurzaamheids-ambities
Provinciale Infrastructuur
2021-2023

M&B

22-04-2021

Olthof

De heer Klein (CU) stelde de vraag of er inzicht is

Zal afgedaan worden in

het bereiken van de doelen. Stel dat de kosten in

Meerjarenprogramma

in hoeverre de provincie nu ‘on track’ is richting
de loop van de uitvoering hoger worden, wat

Actualisering integraal

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud

Stand van zaken

gebeurt er dan? Worden dan minder aanvullende

Infrastructuur iMPI 2022-

duurzaamheidsmaatregelen getroffen, of komt de
gedeputeerde naar de Staten met een vraag voor
een aanvullend krediet?

Gedeputeerde Olthof zegt 7,5 miljoen euro het

uitgangspunt was. De impact van 2022 en 2023

moet nog worden beoordeeld. Provinciale Staten
horen nog wat het financieel betekent. In de

zomer volgt een terugkoppeling over de stand van

17-05-2021

zaken van het traject van duurzaamheidsambities.
Olthof

PS

Soms gaat het vooral over veiligheid en een andere
keer gaat het vooral over duurzaamheid. Het zijn
twee ambities die we hebben. In IPO-verband
heeft de Provincie Noord-Holland haar

handtekening gezet onder het terugdringen van

de CO2-uitstoot. We hebben ook de ambitie om

uiteindelijk tot nul verkeersslachtoffers te komen.
Laten we oppassen dat we die twee ambities als

tegenstelling gaan neerzetten. Het gaat vooral om
het aan elkaar verbinden. Ik denk dat er heel veel
mogelijkheden zijn.

Ik ben bereid om te kijken naar een technische

briefing. Het lijkt me altijd goed als we daarmee
iets kunnen verduidelijken. In overleg met de

griffie zal worden gekeken waar de technische
briefing over moet gaan.
Focus Smart Mobility

M&B

22-04-2021

Olthof

Gedeputeerde zegt toe dat het effect op de

reiziger c.q. de gebruiker wordt meegenomen in

2029

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud
de voortgangsrapportage. Smart Mobility kan niet
los worden gezien van de verstedelijkingsopgave.
Bij de eerste voortgangsrapportage volgt ook de
financiële opgave.

PS

17-05-2021

Olthof

Ik wil de heer Klein wel tegemoet komen door in
de jaarlijkse rapportage, die we hebben

toegezegd, de financiële verhoudingen mee te

nemen. Dan kunnen we zien wat er uiteindelijk

naar realisatie en wat naar onderzoek gaat. Daarin
zou ik ook willen meenemen op basis van welke
criteria een bepaald onderzoek kan worden
vormgeven.

Op dit moment loopt er een verkenning naar de

verschillende deelconcepten die er zijn. Dan heb ik
het niet over de MRA, maar over de rest van
Noord-Holland, waar we kijken naar een

combinatie met Mobility as a Service. Hoe zorg je

dat je van A naar B kunt komen en hoe kun je van

verschillende concepten gebruikmaken. Dit kan ik
u toezeggen. Ik verwacht net na de zomer de

eerste verkenning, waarin dat ook in beeld wordt
gebracht en welke partijen daarvoor in de markt
zijn.

We werken op dit moment onder de noemer
‘Krachtenbundeling Smart Mobility’ met alle
provincies en vijf gemeenten samen. Ik wil

toezeggen dat ik u een overzicht zal bieden van

Stand van zaken

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud

Stand van zaken

die samenwerkingsvorm, met wie we

samenwerken en op welke onderdelen.
Concept Perspectief
Mobiliteit

M&B

22-04-2021

Olthof

Op dit moment wordt ook gewerkt aan een

Agenda slimme en schone

weg en water. De gedeputeerde verwacht dit

De provincie stelt een agenda

document Duurzame Logistiek inzake vervoer over
document aan het eind van het jaar met de Staten
te kunnen delen.

logistiek

slimme en schone logistiek
op om de provinciale inzet
betreffende het

goederenvervoer verder vorm
te geven.

Q3 2021:

commissievergadering M&B
27-9 : concept Agenda

Slimme en Schone Logistiek
Noord-Holland ter

bespreking op de B-agenda
Q4 ‘21/Q1 ‘22: Verwerken
feedback commissie en

stakeholders tot definitieve
agenda slimme en schone
logistiek

Verwachting Q1 2022: cie
M&B Voordracht Agenda

Slimme en Schone Logistiek
Noord-Holland (A-agenda)
Reactie op Adviesaanvraag
Dienstregeling NS

M&B

22-04-2021

Olthof

De heer Hoogervorst (SP) heeft een rondvraag over
agendapunt 9d, de reactie op de adviesaanvraag

dienstregeling NS 2022. Wanneer valt een reactie
van NS te verwachten? Worden Provinciale Staten

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud

Stand van zaken

daarin gekend en hebben de Staten daar nog iets
over te zeggen?

Gedeputeerde Olthof antwoordt dat de Staten er
niets over te zeggen hebben. Het is de

dienstregeling van NS. De Noordvleugelpartijen

hebben wel hun ongenoegen geuit over bepaalde

maatregelen. Er kwam nog geen reactie van NS. De
Staten zullen op de hoogte worden gesteld van die
reactie, zodra deze is ontvangen.
Proces luchtvaart

M&B

14-06-2021

Olthof

Op 20 mei jl. is er t.a.v. het proces luchtvaart een

27-09-2021 Technische

afgevaardigden uit deze commissie en het team

de commissie RWK

voorbereidend overleg geweest met

Luchtvaart van Provincie Noord-Holland.

briefing, met uitnodiging van

Mevrouw Van der Waart (GL) geeft een

28-10-2021 BOT-overleg,

de technische briefing over het luchtvaartdossier

commissie RWK

terugkoppeling van het overleg. Ze verwijst naar
van maart jl., waarna zich een werkgroep heeft

gevormd, bestaande uit mevrouw Van Geffen, de
heer Steeman, de heer Dessing, mevrouw

Doevendans, de heer Hollebeek, mevrouw Koning

en mevrouw Van der Waart zelf. De werkgroep had

een eerste verkennende gesprek met de ambtelijke
ondersteuning. Daarbij is afgesproken dat deze

commissie en commissie RWK in september 2021

nog een technische briefing krijgen over de relatie
RO en luchtvaart. Daarna wordt nog een BOToverleg georganiseerd en dan een openbare
bespreking in deze commissie.

met uitnodiging van de

Onderwerp

Behandeld

Behandeld in

Portefeuille-

Inhoud

Stand van zaken

Voordracht jaarstukken

M&B

14-06-2021

Olthof

Gedeputeerde verwacht de Staten aan het eind van

Verwachting 21-03-2022 cie

presenteren, waarin onder meer is gekeken naar

Slimme en Schone Logistiek

2020

in

datum

houder

dit jaar een Agenda Logistiek te kunnen
vervoer over water.

De gedeputeerde komt nog met een antwoord
over wanneer de biodiversiteit geheel op orde
moet zijn.

Nog bekeken moet worden of het ‘varend fietspad’
past in doorfietsroutes en het recreatiebeleid. De
gedeputeerde wil het verzoek om een bijdrage
eerst met college Zaal bespreken. PS zullen
hierover worden geïnformeerd.
Vaststellen

Uitvoeringsregeling

M&B

14-06-2021

Olthof

Spaarpalen ter uitvoering

met PS.

voor Verkeersveiligheid’
Mobiliteit en Regionaal
Toekomstbeeld Fiets

een project is verlopen. Begin 2022 worden de

eerste resultaten verwacht. Die worden gedeeld

van motie ‘Spaarpalen
Actieagenda Actieve

Met de gemeenten wordt achteraf geëvalueerd hoe

M&B

14-06-2021

Olthof

De aanpassing van de term ‘snelfietsroutes’ in
‘doorfietsroutes’ zal in de definitieve versie
worden verwerkt.

Over de monitoring van de Actieagenda en het
frequent informeren van de Staten zegt de

gedeputeerde dat bij de jaarlijkse behandeling van
het IMPI integrale informatie over alle

mobiliteitsvraagstukken volgt. Daar kan ook de
discussie worden gevoerd.

M&B: Voordracht Agenda
Noord-Holland

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud

Stand van zaken

De heer Terwal (VVD) ziet graag dat in de

definitieve versie van de Actieagenda een staatje

wordt opgenomen over realistische fietsafstanden,
c.q. de actieradius van de gemiddelde NoordHollander.

Gedeputeerde Olthof zal het verzoek van de heer
Terwal meenemen om meer inzicht te geven. Hij

moet zich wel realiseren dat de fietspaden van de
doorfietsroutes langer zijn. Vaak gebruikt men
slechts een deel van een doorfietsroute.
Motie 78 ‘Financiële

bijdrage elektrificatie

PS

28-06-2021

Olthof

pontveer Spaarndam’

Bij motie 78 ‘Financiële bijdrage elektrificatie

pontveer Spaarndam’ wil ik de toezegging doen
dat we dit verder onderzoeken en de Staten

daarover zo snel mogelijk informeren. De deadline
is september. Ik moet in gesprek gaan om te

vernemen hoe hard die deadline is. Er zit immers

een vakantieperiode tussen. Voor deze specifieke
verbinding is in 2009 een eerdere subsidie

toegekend van 144.000 euro. Dat was om een
nieuwe pont aan te schaffen. In 2018 is een
subsidie toegekend van 64.000 euro om de

verbinding te verplaatsen. We moeten juridisch

bekijken of nogmaals een subsidie mag worden

toegekend. Als dat juridisch mogelijk mocht zijn
dan moeten we met elkaar kijken waaruit dat
wordt gefinancierd. Dat moet apart worden

behandeld, omdat de begroting te laat komt.
Visie

Noordzeekanaalgebied en
havencomplexen (vraag

M&B

06-09-2021

Pels

Mw. Van der Waart (GL) heeft een vraag aan

M&B 29-11-2021

agenda genoemde Visie Noordzeekanaalgebied en

Coalitieakkoord):

gedeputeerde Pels over de in de Strategische

(bespreking Midterm review

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

n.a.v. strategische
agenda)

Inhoud

Stand van zaken

havencomplexen. Wat is de insteek van deze visie?

De Provincie komt met een

van de provincie om de havens circulair te maken?

vroegtijdig worden

Wordt bijvoorbeeld invulling gegeven aan de rol
In de Strategische agenda is geen datum van

bespreking opgenomen. Hoe loopt het proces?

havennota waarbij PS
betrokken.

Wanneer kan de commissie iets verwachten?

Gedeputeerde Pels zegt dat er veel vragen op de

provincie afkomen met betrekking tot de havens.
GS hebben het voornemen om daarover een visie

op te stellen. PS stellen dat document vast. Aan de
rol en inzet van provincie in de havens wordt een

kader verbonden. De gedeputeerde stelt voor om
het visiedocument in november 2021 in deze

commissie te bespreken, bijvoorbeeld in de vorm
van een technische briefing met experts of een

BOT-overleg, afhankelijk van de behoefte van de
Staten.
Jaarlijks overleg met de

raadscommissie gemeente

M&B

06-09-2021

Olthof

Amsterdam en de

Vervoerregio Amsterdam

De heer Terwal (VVD) verwijst naar het jaarlijks

Na de gemeenteraads-

Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Het

de griffie de gemeente

overleg met de raadscommissie gemeente

zou fijn als in het voorjaar van 2022 het gesprek

(vraag n.a.v. strategische

kan worden aangegaan met elkaar. In Noord-

agenda)

Holland zijn veel projecten die gezamenlijk
moeten worden opgepakt.

De voorzitter zegt toe dat dit door de griffie wordt
opgepakt.
Vaststellen Perspectief
Mobiliteit

M&B

06-09-2021

Olthof

Eind van dit jaar/begin volgend jaar zal de
provincie samen met de regio Alkmaar-

verkiezingen in maart ’22 zal
Amsterdam en de VRA
benaderen voor een

gezamenlijk overleg.

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud
Heerhugowaard met een plan voor de N242
komen.

Gedeputeerde Olthof vertelt dat kleine projecten

worden opgenomen in het IMPI. De gedeputeerde
zegt toe met een tijdspad te komen voor grote
investeringen in de ‘totale N242’.

Gedeputeerde Olthof zegt dat het punt van de

heer Klein (CU) terecht is. Het is goed om de eisen,
die worden gesteld, met PS te bespreken. De

gedeputeerde bekijkt nog in welke vorm dat kan
plaatsvinden. PS worden meegenomen in de

voorwaarden ten aanzien van het Plan van Aanpak.
De gedeputeerde geeft wel mee dat de voordracht
staat. T.a.v. het PvA kunnen GS en PS elkaar

vinden, maar de vrijblijvendheid is er dan wel
vanaf.

De heer Klein vindt dat een mooi voorstel. Als het
college criteria opneemt in het PvA dan zou het
onverhoopt kunnen gebeuren dat PS kunnen

stellen dat het plan dat er ligt niet voldoet aan de
gestelde criteria. Het college zal dan toch niet
zomaar subsidie geven?

Gedeputeerde Olthof bevestigt dat als niet wordt

voldaan aan de criteria, die verbonden zijn aan een
subsidie, dan zal ook geen subsidie worden
gegeven.

Stand van zaken

Onderwerp

Behandeld

Behandeld in

Portefeuille-

Inhoud

Subsidie, gereserveerd in

M&B

06-09-2021

Olthof

Het verbeteren van de fietsverbinding onder het

het kader van het OV

knooppunt stationsgebied
Hilversum. (rondvraag
dhr. Klein - CU)

in

datum

houder

station door is een onderdeel van het plan. De

tunnel maakt onderdeel uit van het Hoogwaardig
Regionaal Fietsnetwerk, zoals dat door de

gemeenten en regio is vastgesteld. Door een

onderzoeksbureau is geadviseerd om de tunnel te

verbreden voor het verhogen van de veiligheid. Nu
lijkt er gekozen te gaan worden voor een scenario
waarin de tunnel niet wordt verbreed.

Klopt het dat in de, mede door de provincie

gefinancierde, plannen geen ruimte is voor een

verbreding van de fietstunnel? Kan de provincie
stimuleren dat de tunnel wel wordt verbreed?

Gedeputeerde Olthof beaamt dat een verbreding

van de tunnel een toekomstbestendige en betere
oplossing is. De provincie deed haar bijdrage op
basis van de integrale gebiedsontwikkeling

rondom het station van Hilversum. De gemeente
werkt aan een onderzoek en een verdere

uitwerking. Het verbreden van de fietstunnel kost
15 miljoen euro. Dat is niet realiseerbaar binnen
dit plan.

De gedeputeerde zegt toe dat in het

vervolgonderzoek Netwerk Doorfietsroute dit

knelpunt een plek zal worden gegeven. Uiteraard
zal worden gekeken naar koppelkansen op het
moment dat geïnvesteerd gaat worden.

Stand van zaken

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
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Portefeuillehouder

Inhoud
De heer Klein (CU) vraagt of in het integrale plan

rekening wordt gehouden met het eventueel later
verbreden van de tunnel, in geval er financiële
middelen voor zouden zijn.

Gedeputeerde Olthof wil niet de verwachting

wekken dat de tunnel alsnog zal worden verbreed.
De financiële bijdrage van de provincie in het

stationsgebied van Hilversum is beperkt. Er zijn
geen extra middelen voor het verbreden van de

tunnel. Als het al zou gebeuren dan is het logisch

dat een eventuele verbreding wordt gekoppeld aan
het project dat nu al loopt. De planning van de

projecten is niet bekend bij de gedeputeerde. De
informatie die daarover beschikbaar is zal de
gedeputeerde delen.
Bermveiligheid

Cie. M&B

27-09-2021

Olthof

Bij interruptie vraagt de heer Hoogervorst (SP) of
de gedeputeerde kan toezeggen dat als de

projecten in het kader van bermveiligheid zijn

afgerond, hij met een overzicht komt van wat er
plaatsvond.

Gedeputeerde Olthof zal een overzicht geven van
wat gerealiseerd is en wat nog onderhanden is.
Eindverantwoording
Westfrisiaweg

Cie. M&B

27-09-2021

Olthof

U krijgt schriftelijk inzicht per partij wat de
bijdrage is geweest.

GL vroeg naar de gemaakte afspraken. De

gedeputeerde kent ze niet, maar als ze er zijn dan
krijgt de commissie een overzicht.

Bij interruptie vraagt de heer Hoogervorst (SP)
nadrukkelijk naar de verkeerstellingen.

Stand van zaken

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
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Portefeuillehouder

Inhoud

Stand van zaken

Gedeputeerde Olthof belooft op de vraag van de
heer Hoogervorst terug te komen. Hij doet geen
toezegging over tellingen, voordat hij een
completer beeld heeft.

Bij interruptie vraagt mevrouw Van der Waart (GL)
of de intensiteiten van de parallelweg dan ook
meegenomen kunnen worden.

Gedeputeerde Olthof komt erop terug wanneer en
wat wordt gemeten in het kader van de

Westfrisiaweg en wat de ontwikkeling betekent ten
opzichte van het referentiejaar.
RMP Deel 2 / onderzoek

CE Delft m.b.t. Regionaal

Cie. M&B

27-09-2021

Olthof

Mobiliteitsprogramma

CE Delft doet een tweede onderzoek naar het

effect voor stikstof en fijnstof. Het resultaat komt
eraan.

Het college heeft de klimaatdoelstelling van 55%
omarmd. Het wordt lastig om maatregelen af te
dwingen als het Rijk de doelstelling van 4,2

megaton niet aanpast naar 2,2 megaton. Het

college kan een gemeente niet vragen meer te

doen dan er nu vanuit het Rijk gevraagd wordt.

Bij interruptie vraagt mevrouw Van der Waart (GL)

of het college hierover het gesprek met het Rijk of
Europa voert.

Gedeputeerde Olthof zal het bijstellen van de

ambitie vanuit het Rijk in IPO-verband aan de orde
stellen.
Conceptagenda Slimme en
Schone Logistiek

Cie. M&B

30-09-2021

Olthof

Bij interruptie vraagt Statenlid Kostiç (PvdD) om de
voor- en nadelen van biobrandstof

M&B 29-11-2021

(bespreking Midterm review
Coalitieakkoord):

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud

Stand van zaken

wetenschappelijk toe te lichten. Nu wordt

Gedeputeerde verwacht dat

Gedeputeerde Olthof belooft ernaar te kijken

agenda kan worden

biobrandstof geschaard onder schone logistiek.

GL stipte de luchtvaart aan. Goederenvervoer door
de lucht is heel beperkt als men kijkt naar het
totale logistieke palet. Een groot deel van de

goederen gaat met passagiersvliegtuigen mee. De
gedeputeerde bekijkt of er nog iets over gemeld
kan worden.

Op de vraag of de binnenvaart op schema ligt als
het gaat over ambities zegt de gedeputeerde dat
daarvan nog geen cijfers bekend zijn.

Gedeputeerde kijkt na of er inmiddels cijfers zijn.
Deze zullen dan worden gedeeld met de Staten.

Hetzelfde geldt voor het transparant maken van de
footprint.

Bij interruptie vraagt de heer Klein (CU) om de

opmerking ‘Het voorkomen van onnodig transport’
scherper te stellen. Er zal moeten worden gezocht
naar manieren om transport in ieder geval te
verminderen.

Gedeputeerde Olthof vindt het een terechte
opmerking. Deze wordt meegenomen.
Intergraal

Meerjarenprogramma

Cie. M&B

28-10-2021

Olthof

Naast het IMPI wordt er ook gewerkt aan de
investeringsstrategie Noord-Hollandse

medio maart de definitieve
vastgesteld

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Infrastructuur (iMPI)

Inhoud
infrastructuur (iNHi). De prioritering zal in de

2022-2029

Staten plaatsvinden. Provinciale Staten bepalen

welk project van de plan- naar de realisatiefase
gaat. Daarvoor ligt er het traject om te kiezen
welke projecten in de studiefase worden

opgenomen. Met de iNHi worden daarin stappen
gezet. Die nieuwe vorm zal mogelijk pas in de

volgende coalitie kunnen worden gebruikt. Begin
volgend jaar volgt een eerste opzet van de iNHi.
Begroting

Cie. M&B

28-10-2021

Olthof

De voorzitter constateert dat er behoefte in de

commissie is om met elkaar en gedeputeerde in

gesprek te gaan over de indicatoren op het gebied
van mobiliteit en bereikbaarheid. De vorm is nog
niet duidelijk. Wordt vervolgd.

Over de telmethode zijn eerder vragen gesteld.
Een aantal provincies draait pilots. Wanneer de

methode landelijk wordt overgenomen, dan zal

Provincie Noord-Holland daarin meegaan. Op de
vraag wat de nieuwe methode zal opleveren ten
opzichte van de oude methode antwoordt de

gedeputeerde dat geen appels met peren moeten

worden vergeleken. Het is interessant om te weten
wat de nieuwe methode gaat opleveren ten

opzichte van de oude. Wat is de meerwaarde als

het gaat over inzicht en overzicht van het aantal
verkeersongevallen?

Bij interruptie vraagt Statenlid Gringhuis (GL) of

het laatste als een toezegging kan worden gezien.

Lukt het om een memo te maken voor Kerst 2022?

Stand van zaken

Onderwerp
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Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud
De gedeputeerde zou daaraan geen datum willen
hangen. Hij zegt wel toe dat op die manier een
vergelijking zal worden gemaakt.

Gedeputeerde Olthof zegt toe met collega Rommel
te overleggen over innovatieve maatregelen
(natuur) en faunapassages.

Stand van zaken

