Openstaande moties commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid 20 juni 2022
Onderwerp

Nr.

Indiener

Datu

PFH

Inhoud

m PS
Motie Geen

M69-

Klein,

23-

Olthof,

PS vragen GS: bij aanleg en

haaientanden op

2022

M.C.A.

05-

J.

reconstructie van provinciale

Noord-

(Christe

2022

Hollandse

nUnie)

infrastructuur fietsers op de
doorgaande route in principe

fietspaden

altijd voorrang te geven op
afslaand of kruisend
autoverkeer, en hier alleen
beargumenteerd van af te
wijken wanneer deze keuze
onontkoombaar de veiligheid
van fietsers in gevaar zou
brengen.

Motie “Betrek

M68-

Steeman

23-

Olthof,

PS verzoeken het college om:

mensen met een

2022

, M.C.

05-

J.

•Personen met een

(D66)

2022

mobiliteitsbeper
-king”

mobiliteitsbeperking een plaats
te geven in de Actieagenda
Actieve Mobiliteit
•Bij de uitwerking van deze
Actieagenda Actieve Mobiliteit
en de uitvoering in concrete
projecten personen met een
mobiliteitsbeperking vroegtijdig

Stand van zaken GS
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te betrekken met als doel te
bezien op welke manier
specifieke inrichtingseisen voor
deze groep personen kunnen
worden meegenomen
•De Staten over de voortgang
en uitvoering hiervan actief te
informeren.
Motie

M67-

Hollebee

23-

Olthof,

PS roepen GS op: - bij de

aantrekkelijke

2022

k, J.P.

05-

J.

verdere uitwerking van het

(PvdD)

2022

doorfietsroutes

beleid voor actieve mobiliteit,
waar mogelijk en gewenst,
aandacht te besteden aan het
aanleggen van natuurlijke
elementen langs
doorfietsroutes.

Motie Afstand

M43-

Kostic, I.

04-

Olthof,

PS roepen GS op om:

doen van

2022

(PvdD)

04-

J.

- bij de uitvoering van de

schadelijke
biobrandstoffen

2022

Agenda Slimme en Schone
Logistiek (binnen de provinciale
mogelijkheden) niet actief in te
zetten op het stimuleren en
subsidiëren van biobrandstoffen
die volgens wetenschappelijke
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inzichten die schadelijker zijn
dan, of even schadelijk zijn als,
fossiele brandstoffen
- in verschillende relevante
overlegstructuren het standpunt
in te brengen dat de provincie
het verder investeren in zulke
biobrandstoffen onwenselijk
vindt.
Motie

M37-

Terwal,

07-

Olthof,

PS verzoekt Gedeputeerde

1-6-2022 Bouwteamfase wordt Q2 2022 afgerond waarnaar

Verkenning

2022

K.J.

03-

J.

Staten:

evaluatie wordt gemaakt en in Q4 2022 aan PS teruggekoppeld

(VVD)

2022

- Om na afronding van het

wordt.

bouwteam,
kostentafel en
risicotafel als
standaardproce
dure bij grote
infrastructurele
projecten

project N241-13 (A.C. de
Graafweg) de opgedane
ervaringen en resultaten met de
samenwerking in een bouwteam
en het werken met een
kostentafel en een risicotafel
met Provinciale Staten te delen
- Bij positieve resultaten de
mogelijkheden te verkennen om
bouwteam, kostentafel en
risicotafel een standaard
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procedure te laten zijn bij grote
infrastructurele projecten om zo
de risico’s te verkleinen en
bijbehorende
kostenoverschrijdingen te
verminderen.
Motie:

M7-

Jensen,

31-

Olthof,

PS roept GS op:

19-04-2022 Motie betreft een voorstel dat betrekking heeft

‘Innovatieve

2022

E.H.W.

01-

J.

op een eventuele vervolgfase van het project. De motie kan

(JA21)

2022

• Bij een eventuele realisatie van

mogelijkheden

de A8-A9 de optie mee te

ter beperking

nemen om innovatieve

van overlast’

pas worden uitgevoerd indien PS besluiten de
planuitwerkingsfase van de Verbinding A8-A9 te starten.

mogelijkheden te
implementeren om de mogelijke
verslechtering van de
luchtkwaliteit en de
geluidsbelasting door de aanleg
van de A8-A9 te beperken
• Initiatieven van bewoners
inzake innovatieve oplossingen
inzake luchtkwaliteit en
geluidsbelasting mee te nemen.

Motie mobiliteit:

M4-

Steeman

31-

Olthof,

PS verzoeken het college om:

19-04-2022 Een overleg met Rover over de N203 is

Modal shift voor

2022

, M.C.

01-

J.

geïnitieerd. Over de uitkomsten worden PS geïnformeerd.

(D66)

2022

• De werkgeversaanpak
voortvarend op te pakken en

PS worden geïnformeerd over de werkgeversaanpak

leefbaarheid
langs N203
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Provinciale Staten te informeren
over de voortgang
• Met Rover in overleg te treden
over de haalbaarheid en
effecten van de plannen van
Rover om met werkgevers,
vervoerders, wegbeheerders en
gebruikers de Modal Shift in
algemene zin mogelijk te maken
en de mogelijke effecten op en
rond de N203 in beeld te
brengen en ook over de
voorgang daarvan Provinciale
Staten te informeren.
Motie bij de

M216-

Doevend

08-

Olthof,

PS verzoekt het college:

19-04-2022 De provincie is in gesprek met het bestuur van

begroting

2021

ans, S.

11-

J.

de NJR. De jongeren die deelnamen aan het debat over

(PvdA)

2021

• Om in gesprek te gaan met de

jongeren-

jongeren van de NJR

perspectief op

jongerendag over mobiliteit

bereikbaarheid

• Om de uitkomsten van de NJR
jongerendag mee te nemen in
het mobiliteitsbeleid voor zover
het past binnen het budget en
de ambities van provincie
Noord-Holland.

mobiliteit op 10 november 2021 komen uit verschillende delen
van de provincie en het bestuur heeft hun contactgegevens
helaas niet beschikbaar. Van het debat is wel een transcript
gemaakt dat met de provincie wordt gedeeld zodra de NJR
deze beschikbaar heeft. Vervolgens wordt gekeken of op basis
van dit transcript contact kan worden gelegd met de debaters
en/of dat er lessen uit het debat getrokken kunnen worden
voor het provinciaal mobiliteitsbeleid.
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11-01-2022 Er is contact gezocht met de Nationale Jeugdraad
over de mobiliteitsoplossingen die zijn opgehaald tijdens de
NJR jongerendag. De inhoudelijke gesprekken over deze
oplossingen en hoe ze meegenomen kunnen worden in het
provinciale mobiliteitsbeleid moeten nog plaatsvinden.
Motie

M173-

Koyuncu

11-

Olthof,

PS verzoeken het college van

19-04-2022 In januari hebben we u geïnformeerd over de

Inclusievere

2021

, S.

10-

J.

GS:

autodeelwedstrijd Auto van de Straat, waar inclusieve

(DENK)

2021

- De leveranciers van en

communicatie over deelmobiliteit en gedragsaspecten

communicatie
over
deelmobiliteit

marktpartijen in de
deelmobiliteit te stimuleren om
meer aandacht te schenken aan
hoe zij burgers-die digitaal niet
vaardig genoeg zijn of weinig
kennis hebben daarvan- kunnen
bereiken met hun
communicatievoorzieningen
zodat deelmobiliteit ook voor
hen meer en vooral beter
toegankelijk wordt.

onderdeel van zijn. De wervingscampagne voor de wedstrijd is
afgerond. Via regio overleggen zijn gemeenten in de kop van
Noord-Holland geïnformeerd. De gemeenten zijn verzocht via
hun gemeentelijke kanalen informatie over Auto van de Straat
te communiceren naar de inwoners. Er is een aantal
krantenartikelen verschenen en er is een interview op omroep
West Friesland gehouden. Daarnaast is een aantal social media
berichten verschenen. Drie groepen zijn inmiddels
geselecteerd voor de autodeelwedstrijd en hierover is een kort
artikel verschenen in het Noord-Hollands Dagblad. Het
onderzoek van de RijksUniversiteit Groningen naar bepalende
factoren voor autodelen is in voorbereiding. Eind 2022 worden
de eerste resultaten verwacht.
13-01-2022 In oktober hebben wij u geïnformeerd over de
gesprekken met de gemeenten over deelmobiliteit. Een van
concrete stappen die we hierin gaan zetten is het starten met
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een deelmobiliteitsproject in landelijk gebied. In dit project
wordt een wedstrijd uitgeschreven waarbij we nieuwe groepen
deelnemers via diverse communicatiekanalen uitnodigen om te
starten met elektrisch autodelen. De deelnemende groepen
wordt gevraagd zelf ook filmpjes en andere content te maken
over hun ervaringen met autodelen. Hierdoor worden weer
andere doelgroepen bereikt. Bij de wervingscampagne
besteden we aandacht aan gedragsaspecten en inclusieve
communicatie over deelmobiliteit. De Rijksuniversiteit
Groningen doet onderzoek naar bepalende gedragsfactoren.
De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het
vergroten van de inclusiviteit van autodelen. Eind 2022 (bij de
voortgang van de Focus Smart Mobility) berichten wij u nader
over de voortgang van dit project.
01-11-2021 De provincie is momenteel samen met een aantal
partners, waaronder de gemeenten in Noord-Holland, bezig
met het opzetten van een “werkplaats Deelmobiliteit”. Een van
taken binnen de werkplaats is het opstellen van de
“Handleiding Deelmobiliteit voor gemeenten”. In de
handleiding zullen wij expliciet opnemen dat gemeenten en
aanbieders van deelmobiliteit actief aandacht besteden aan
inclusievere communicatie over deelmobiliteit. In het eerste
kwartaal van 2022 zullen wij uw Staten op de hoogte stellen
van de voortgang van dit proces.
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Motie

M169-

Hoogerv

13-

Olthof,

PS Besluit het college van GS op

20-06-2022 Afdoeningsvoorstel in cie. M&B.

‘Betaalbaarheid

2021

orst, W.

09-

J.

te roepen:

(SP)

2021

20-04-2022 Als onderdeel van een verzamelbrief over diverse

- ‘Betaalbaarheid OV voor de

OV-onderwerpen aan de Cie M&B van 20 juni zullen we een

gebruikers’ opnemen als

passage opnemen met een voorstel hoe we het onderwerp

uitgangspunt voor verdere

Toegankelijkheid OV bij de uitwerking van het Perspectief

uitwerking van

Mobiliteit gaan oppakken. Met dat voorstel verwachten we de

mobiliteitsvraagstukken in het

motie te kunnen afdoen.

Perspectief Mobiliteit van de

30-05-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 24-05-2022:

OV’ opnemen
als
uitgangspunt in
het Perspectief
Mobiliteit

provincie Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de
staat van het openbaar vervoer en het voorzieningenniveau.
Het gaat hierbij onder andere om de betaalbaarheid van het
OV als uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit, de vertraging
van de zero emissie bussen in de Gooi en Vechtstreek n.a.v.
leveringsproblemen door de situatie in Oekraïne, de
introductie van het Nieuwe OV Betalen met pinpas en de
voortgangsrapportage Onderzoeksagenda vervolg Regionaal
OV Toekomstbeeld 2021-2023 over diverse studies naar
Hoogwaardig Openbaar Vervoer van het afgelopen jaar in de
Zuid-Kennemerland en IJmond, ZaanIJ en ‘t Gooi. Besluit GS:
1. Kennis te nemen van diverse ontwikkelingen in het
openbaar vervoer
2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de
Onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld
2021-2023 en 3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te
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informeren en voor te stellen motie M169-2021 als afgedaan
te beschouwen.
11-01-2022 Betaalbaarheid OV is en blijft een uitgangspunt in
het Perspectief Mobiliteit. Er volgt een toelichting richting PS
op welke wijze GS uitvoering geven aan het betaalbaar houden
van OV. Ambtelijke uitwerking is nog bezig. De verwachting is
dat een toelichting vanuit GS begin Q2 naar PS gestuurd zal
worden.
01-11-2021 In PS van januari 2022 brengen we een
Statenbrief in waarin we uitleggen hoe het zit met kosten en
reizigersopbrengsten binnen de concessies en het jaarlijkse
tarievenplan van de vervoerder waarin de tarieven voor de
reiziger worden voorgesteld. Dit is een overzicht van de
knoppen waaraan de provincie kan draaien. Vervolgens wordt
in de Statenbrief een voorstel opgenomen hoe we
betaalbaarheid van het OV (als onderdeel van de ketenreis) in
studies willen gaan meenemen en dit thema daarmee te
betrekken in besluitvorming.
Motie Verdere

M167-

Terwal,

13-

Olthof,

PS Verzoekt Gedeputeerde

20-04-2022 Door vertraging van het totale project N247 is

uitrol

2021

K.J.

09-

J.

Staten:

ook de pilot van de PlasticRoad in het fietspad bij de N247

(VVD)

2021

- Provinciale Staten op de

vertraagd. Op basis van de laatste planning zal in 2024 de

infrastructuur
van gerecycled
plastic bij

hoogte te houden van de
ervaringen en lessons learned

uitvoering starten van het noordelijk projectdeel inclusief de
pilot Plasticroad in het fietspad.
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positieve

van de pilot PlasticRoad in het

11-01-2022 Door vertraging van het totale project N247 is

pilotresultaten

fietspad bij de N247

ook de pilot van de PlasticRoad in het fietspad bij de N247

- Bij (tussentijdse) positieve

vertraagd. De gewijzigde aanpak van het totale project N247

resultaten te onderzoeken of
een verdere uitrol van genoemd

wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2022
gepresenteerd. Dan is ook meer duiding te geven over de

concept in de provinciale

uitvoering van de PlasticRoad in het fietspad bij de N247.

infrastructuur haalbaar en

28-10-2021 Door vertraging van het totale project N247 is

betaalbaar is

ook de pilot van de PlasticRoad in het fietspad bij de N247
vertraagd. De aanleg zal meegenomen worden in de herziene
projectplanning N247 en wordt niet meer in 2022 verwacht.

Motie Behoud

M4-

Doevend

01-

Olthof,

PS verzoekt het college:

17-03-2022 Er heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden

loketfunctie o.a.

2021

ans, S.

02-

J.

(Eventueel samen met GS-en

tussen de wethouders van Alkmaar, Hoorn, NS. Gedeputeerde

(PvdA)

2021

van andere provincies) met de

Olthof was hier ook bij aanwezig. We hebben daar ons

Alkmaar, Hoorn

directie van de NS in gesprek te

ongenoegen nogmaals geuit over het sluiten van de

en Hilversum

gaan, te spreken over

servicebalies en met name over de wijze waarop dit is

oplossingsrichtingen en zo

gecommuniceerd door NS. NS heeft aangegeven dat het besluit

nodig te bepleiten dat de

definitief is. Het kan niet meer worden teruggedraaid.

loketfunctie op o.a. de stations

Vervolgens hebben bestuurders er op aangedrongen of er nog

Alkmaar, Hoorn en Hilversum

ruimte is om te zoeken naar creatieve oplossingen (i.e. een

behouden blijft.

servicebalie onderbrengen bij bijvoorbeeld de plaatselijke

op stations

bloemist). NS heeft, na intern beraad, toegezegd hierover met
ons de komende tijd het gesprek aan te gaan.
11-01-2022 De Raad van Bestuur van NS heeft begin januari
definitief een besluit genomen over het serviceaanbod op de
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stations. Voor de stations Alkmaar, Hoorn en Hilversum
betekent dit concreet dat de informatiebalie en de
servicemedewerkers die normaliter op het station of perron
aanwezig zijn, verdwijnen. De Ondernemingsraad van NS
wordt de komende maand nog in de gelegenheid gesteld om
beroep aan te tekenen tegen dit besluit. De implementatie van
de plannen zal naar verwachting in februari van start gaan.
Gedeputeerde Olthof heeft begin 2022 een gesprek gehad met
de Regiodirecteur van de NS. Er wordt binnen de NS, op
verzoek van gemeenten en provincie, bekeken wat er nog
mogelijk is qua aanvullende oplossingen tijdens de
implementatie (bijv. specifieke oplossingen voor mindervaliden, samenwerken met busvervoerder bij het aanbieden
van reisinfo etc.). Medio februari zal NS hier meer
duidelijkheid over kunnen geven.
03-11-2021 Op 28 oktober 2021 heeft gedeputeerde Olthof
met de directie van NS gesproken. Afgesproken is om samen
met de gemeente Hoorn en de gemeente Alkmaar op zoek te
gaan naar een oplossing voor de tijdelijke sluiting van de
servicebalies op stations Hoorn en Alkmaar.
23-06-2021 Er zijn nog gesprekken gaande tussen de Raad
van Bestuur van NS en de vakbonden over het behoud van de
loketfunctie. Na de zomer wordt er naar verwachting een
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besluit genomen of de loketfunctie op onder andere de in de
motie genoemde stations daadwerkelijk verdwijnt.
17-03-2021 Op 15 april staat een gesprek gepland met
Jeroen Olthof en regiodirectie van NS. Dan zal er gesproken
worden over de sluiting van de loketten en ook over het
voornemen van NS om de functie van procesleider op te heffen
op o.a. station Haarlem
Optimaal

M187-

Steeman

16-

Olthof,

PS vragen het college van GS :

19-04-2022 Het eerste deel van de motie (het opnemen van

onderhouden

2020

, M.C.

11-

J.

doorfietsroutes als aparte onderhoudscategorie) is als actie

(D66)

2020

- een notitie op te stellen, te

snelfietsroutes

delen en te bespreken met
Provinciale Staten over het
fietspad van de toekomst
- daarbij ook het
kwaliteitsbeeld van
veelgebruikte (snel- of door-)
fietsroutes mee te nemen.

opgenomen in de Actieagenda Actieve Mobiliteit, die op 9 mei
geagendeerd staat voor de Commissie Bereikbaarheid &
Mobiliteit (zie pag. 12). Deze actie is verwerkt in de
Investeringsstrategie Noord-Hollandse Infrastructuur (INHI) en
wordt in de voorbereiding op de herziening van de NIKG in
2023 ook in de NIKG verwerkt, met als resultaat dat
doorfietsroutes apart worden beschouwd en gemonitord. Het
tweede deel van de motie (in beeld brengen van de kosten van
het op onderhouden op het hoogste niveau) wordt bij de
herziening van de NIKG in het vierde kwartaal van 2023 aan PS
voorgelegd. Bij de vaststelling van de herziene NIKG (in het
vierde kwartaal 2023) kan deze motie pas als afgehandeld
worden beschouwd.
13-01-2022 Het eerste deel van de motie (het opnemen van
doorfietsroutes als aparte onderhoudscategorie) is als actie
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opgenomen in de Actieagenda Actieve Mobiliteit, is verwerkt in
de Investeringsstrategie Noord-Hollandse Infrastructuur (INHI)
en wordt in de voorbereiding op de herziening van de NIKG in
2023 ook in de NIKG verwerkt met als resultaat dat
doorfietsroutes apart worden beschouwd en gemonitord. Het
tweede deel van de motie (in beeld brengen van de kosten van
het op onderhouden op het hoogste niveau) wordt bij de
herziening van de NIKG in het vierde kwartaal van 2023 aan PS
voorgelegd. Bij de vaststelling van de herziene NIKG (in het
vierde kwartaal 2023) kan deze motie pas als afgehandeld
worden beschouwd. Bij een eerdere statusupdate is verwezen
naar een notitie die in Q4 zal worden voorgelegd: daar is
bedoeld de Actieagenda Actieve Mobiliteit.
10-11-2021 Het eerste deel van de motie (het opnemen van
doorfietsroutes als aparte onderhoudscategorie) wordt als
actie opgenomen in de Actieagenda Actieve Mobiliteit en wordt
ook in de nog in 2023 vast te stellen NIKG verwerkt met als
resultaat dat doorfietsroutes apart worden beschouwd en
gemonitord. Het tweede deel van de motie (in beeld brengen
van de kosten van het op onderhouden op het hoogste niveau)
wordt bij de herziening van de NIKG in het vierde kwartaal van
2023 aan PS voorgelegd. Na de vaststelling van de herziene
NIKG (in het vierde kwartaal 2023) kan deze motie als
afgehandeld worden beschouwd. Bij een eerdere statusupdate
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is verwezen naar een notitie die in Q4 zal worden voorgelegd:
daar is bedoeld de Actieagenda Actieve Mobiliteit.
24-08-2021 GS verwachten de gevraagde notitie in Q4-2021
aan te leveren.
05-04-2021 de strekking van de motie is meegenomen in de
Actieagenda Actieve Mobiliteit die is in de maak op 6 april
2021 in GS, 22 april ter bespreking in de commissie.
07-01-2021 De strekking van de motie wordt meegenomen in
de Uitvoeringsagenda Actieve Mobiliteit, die is in de maak.
Verwacht wordt dat deze in het eerste of tweede kwartaal van
2021 aan GS wordt voorgelegd, terugkoppeling aan PS volgt
dan aansluitend.
Varende

M185-

Steeman

16-

Olthof,

PS dragen het college van GS

19-04-2022 In de Actieagenda Actieve Mobiliteit, die op 9 mei

fietspaden

2020

, M.C.

11-

J.

op:

geagendeerd staat voor de Commissie Bereikbaarheid &

(D66)

2020

- de pontveerverbindingen in

Mobiliteit, is deze motie opgenomen in de activiteiten. Op pag.

recreatieve fiets- en
wandelroutes op te nemen in de
recreatievisie
- te onderzoeken of de
pontveerverbindingen die in
Provinciaal beheer zijn
opgenomen kunnen worden in
concessieregelingen als
openbaar vervoer verbinding om

14 staat: “We ontwikkelen veerpontenbeleid met onze
partners, om te zorgen dat Noord-Hollandse veerverbindingen
die belangrijk zijn voor voetgangers en fietsers behouden
blijven, worden verbeterd of worden vervangen voor
hoogwaardige alternatieven.” De vraag uit de motie ‘of
pontveerverbindingen opgenomen kunnen worden in
concessieregelingen als openbaar vervoer verbinding’, is een
optie die hierbij ook wordt onderzocht. Verwacht wordt dat op
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continuïteit en frequentie zeker

zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2022 aan PS kan

te stellen – of welke andere

worden teruggekoppeld over het onderzoek.

mogelijkheden er daarvoor zijn

12-01-2022 Het onderzoek waar om gevraagd wordt is als

- Provinciale Staten van de
uitkomsten van dit onderzoek
op de hoogte te brengen.

actie meegenomen de Actieagenda Actieve Mobiliteit die op 14
juni ter bespreking in de commissie is geweest, deze zal begin
april aan de Staten worden voorgelegd. Verwacht wordt dat op
zijn vroegst in het vierde kwartaal 2022 aan PS kan worden
teruggekoppeld over het onderzoek.
08-11-2021 Onderzoek wordt opgestart. Onderzoek is tevens
als actie meegenomen in de concept Actieagenda Actieve
Mobiliteit die op 14 juni jl. ter bespreking in de commissie is
geweest. Verwacht wordt dat in het vierde kwartaal 2022 aan
de PS kan worden teruggekoppeld over het onderzoek.
05-07-2021 Er wordt een onderzoek opgestart. Dit onderzoek
is tevens als actie meegenomen de Actieagenda Actieve
Mobiliteit die op 14 juni ter bespreking in de commissie M&B
is besproken. Verwacht wordt dat de resultaten van het
onderzoek in eind 2021/ begin 2022 aan PS kunnen worden
teruggekoppeld
05-04-2021 Onderzoek wordt opgestart. Onderzoek is tevens
als actie meegenomen de Actieagenda Actieve Mobiliteit die is
in de maak op 6 april 2021 in GS, 22 april ter bespreking in
de commissie. Verwacht wordt dat dit in eind 2021/ begin
2022 aan de PS kan worden teruggekoppeld.
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07-01-2021 Onderzoek wordt opgestart. Verwacht wordt dat
dit in eind 2021/ begin 2022 aan PS kan worden
teruggekoppeld.
Pont Ilpendam -

M75-

Klein,

14-

Olthof,

PS verzoeken GS:

19-04-2022 Deze motie hangt samen met Motie M212-2021

Landsmeer

2020

M.C.A.

09-

J.

Pontveren Ilpendam en Spaarndam. Die motie is in PS van 7

(Christe

2020

• met de gemeenten in gesprek

nUnie)

te gaan over de mogelijkheden
om de pont in de vaart te
houden
• daarbij ook te kijken naar
creatieve oplossingen zoals
bijdragen vanuit het
bedrijfsleven
• daarbij eveneens te bekijken
welke rol de provincie zou
kunnen spelen
• PS over de uitkomsten te
informeren

maart 2022 afgedaan. In navolging daarop volgt ook voor
deze motie een afdoeningsvoorstel. In dat voorstel zal dieper
worden ingegaan op de oplossing voor de komende jaren.
12-01-2022 Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken
dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan
een nieuwe exploitant wordt gegund en deze opdracht wordt
verlengd tot medio 2022. In deze periode zal door genoemde
partijen gewerkt worden aan een definitieve oplossing voor de
exploitatie van het pontje. Aan de opdracht in de motie wordt
met deze afspraken voldaan, maar in een brief om afdoening
van de motie zouden we graag de oplossing die gekozen
wordt voor de komende jaren willen meegeven aan PS. Wij
zullen begin Q2 een brief aan PS tot afdoening van deze motie
doen toekomen.
08-11-2021 Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken
dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan
een nieuwe exploitant wordt gegund en deze opdracht wordt
verlengd tot medio 2022. In deze periode zal door genoemde
partijen gewerkt worden aan een definitieve oplossing voor de
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exploitatie van het pontje. Aan de opdracht in de motie wordt
met deze afspraken voldaan, maar in een brief om afdoening
van de motie zouden we graag de oplossing die gekozen
wordt voor de komende jaren willen meegeven aan PS. Zodra
daar meer duidelijk over is zullen we een brief tot afdoening
van de motie opstellen.
05-07-2021 Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken
dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan
een nieuwe exploitant wordt gegund. In deze periode zal door
genoemde partijen gewerkt worden aan een definitieve
oplossing voor de exploitatie van het pontje. Aan de opdracht
in de motie wordt met deze afspraken voldaan. Brief om
afdoening van de motie volgt na het zomerreces.
05-04-2021 Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken
dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan
een nieuwe exploitant wordt gegund. In deze periode zal door
genoemde partijen gewerkt worden aan een definitieve
oplossing voor de exploitatie van het pontje. Aan de opdracht
in de motie wordt met deze afspraken voldaan. Brief om
afdoening van de motie volgt.
07-01-2021 Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken
dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan
een nieuwe exploitant wordt gegund. In deze periode zal door
genoemde partijen gewerkt worden aan een definitieve

Openstaande moties commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid 20 juni 2022
oplossing voor de exploitatie van het pontje. Aan de opdracht
in de motie wordt met deze afspraken voldaan. Wij zullen een
brief om afdoening van de motie voorbereiden.
Fietsvriendelijke

M83-

Klein,

11-

Olthof,

PS verzoeken GS:

19-04-2022 Deze motie is uitgevoerd. In de (meeste)

stoplichten

2019

M.C.A.

11-

J.

bestaande verkeerslichtinstallaties zijn fietsbevorderende

(Christe

2019

te onderzoeken op welke

nUnie)

kruispunten de doorstroming
ten behoeve van fietsers
geoptimaliseerd kan worden
door verkeerlichtinstallaties
aan te passen, zodat de
doorstroming veiliger en sneller
verloopt

maatregelen doorgevoerd, zoals groenverlening voor groepen,
fietsdetectie op afstand en fietsers (onder voorwaarden)
versneld groen. Bij enkele (stedelijke) installaties zijn
wachttijdvoorspellers toegepast. In de toekomst wordt
gekeken hoe dit nog verder kan worden verbeterd. Dit is
opgenomen als actie in de Actieagenda Actieve Mobiliteit, die
op 9 mei geagendeerd staat voor de Commissie
Bereikbaarheid & Mobiliteit. Op pag. 17 staat “We werken aan
een verbetering van de detectie van voetgangers en fietsers bij
verkeerslichten (via programma Smart Mobility), waardoor
voetgangers en fietsers minder oponthoud ervaren”. Er volgt
een afdoeningsvoorstel voor deze motie.
12-01-2022 de strekking van de motie is meegenomen in de
Actieagenda Actieve Mobiliteit die is op 14 juni 2021 ter
bespreking in de commissie geweest, afdoening wordt
voorzien bij de vaststelling van de definitieve Actieagenda:
deze zal begin april aan de staten worden voorgelegd.
08-11-2021 De strekking van de motie is meegenomen in de
Actieagenda Actieve Mobiliteit, die op 14 juni 2021 ter
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bespreking in de commissie is geweest. Afdoening wordt
voorzien bij de vaststelling van de definitieve Actieagenda.
05-07-2021 De strekking van de motie is meegenomen in de
Actieagenda Actieve Mobiliteit die is op 14 juni ter bespreking
in de commissie M&B geweest. Afdoening wordt voorzien bij
de vaststelling van de definitieve Actieagenda in november
05-04-2021 de strekking van de motie is meegenomen in de
Actieagenda Actieve Mobiliteit die is in de maak op 6 april
2021 in GS, 22 april ter bespreking in de commissie.
07-01-2021 de strekking van de motie wordt meegenomen in
de Uitvoeringsagenda Actieve Mobiliteit die is in de maak
Verwacht wordt dat deze in het eerste of tweede kwartaal van
2021 aan GS wordt voorgelegd, terugkoppeling aan PS volgt
dan aansluitend.
10-08-2020 Motie wordt meegenomen in de in Q4 volgende
‘Uitvoeringsagenda Actieve Mobiliteit’ Daarin zal GS de
plannen met betrekking tot fiets en voetganger verder
uitwerken. De Uitvoeringsagenda Actieve Mobiliteit is vanwege
de ontwikkelingen met betrekking tot Corona uitgesteld naar
Q4 dit jaar, zodat lessen uit de crisis meegenomen kunnen
worden. Daarnaast wordt op dit moment de
Investeringsstrategie Noord-Hollandse Infrastructuur (iNHi)
herzien. De iINHi is een op wegkenmerken en daadwerkelijke
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gebruik gebaseerde strategie. In de herziene versie is specifiek
aandacht voor fietsdoorstroming bij kruispunten.
20-04-2020 Motie wordt meegenomen in de in Q2 volgende
‘Uitvoeringsagenda Actieve Mobiliteit’. Daarin zal GS de
plannen met betrekking tot fiets en voetganger verder
uitwerken. Daarnaast wordt op dit moment de
Investeringsstrategie Noord-Hollandse Infrastructuur (iNHi)
herzien. De iNHi is een op wegkenmerken en daadwerkelijke
gebruik gebaseerde strategie. In de herziene versie is specifiek
aandacht voor fietsdoorstroming bij kruispunten.
03-02-2020 Motie wordt meegenomen in de in Q2 volgende
‘Uitvoeringsagenda Actieve Mobiliteit’ Daarin zal GS de
plannen met betrekking tot fiets en voetganger verder
uitwerken. Daarnaast wordt op dit moment de
Investeringsstrategie Noord-Hollandse Infrastructuur (iNHi)
herzien. De iINHi is een op wegkenmerken en daadwerkelijke
gebruik gebaseerde strategie. In de herziene versie is specifiek
aandacht voor fietsdoorstroming bij kruispunten.

