Openstaande toezeggingen commissie M&B 20-06-2022
Onderwerp

Behandeld

Behandeld in

Portefeuille-

Inhoud

Stand van zaken

Bereikbaarheid
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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.

Met dit besluit zijn niet alle vragen beantwoord. Er
zijn zelfs vragen bij gekomen. Daar zullen we de

komende tijd antwoord op moeten gaan hebben.
Het antwoord op de vraag met wie wanneer

gesproken is, volgt met de beantwoording van

technische vragen. Een korte impressie van alle

Haarlemmermeer 2040 op C1440252/1440261

Brief over vastgestelde

intentieovereenkomst inz.

(nieuwe) Bennebroekerweg

met Vervoerregio Amsterdam
en gemeente

Haarlemmermeer op

C-agenda M&B 26-10-2020
1496357/1496390

reacties volgt.

20-05-2021 gezamenlijke

verstoord. Er ligt een grote opgave om dat

met raadsleden

Het evenwicht in de relatie met Zuid-Holland is
vertrouwen te herstellen. In de Stuurgroep heeft

de gedeputeerde de heer Vermeulen aangeboden
om zo snel mogelijk met elkaar om tafel te gaan

online informatiebijeenkomst
Haarlemmermeer, organisatie
vanuit Haarlemmermeer

zitten. Dan kan worden bekeken of er een basis is

06-09-2021 gezamenlijke

Noord-Holland zal niet passief afwachten. Het is

Haarlemmermeer (B-agenda)

om gezamenlijk verder te gaan. Het college van

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

Gedeputeerde gaat met het besluit van PS terug

naar de stuurgroep. De stuurgroep kan besluiten

Actie-agenda Netwerkstudie

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud
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.

Over de verbreding van de brug bij Lisserbroek

meldt gedeputeerde dat het college in het najaar
terugkomt naar PS voor het vaststellen van een

Stand van zaken

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
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Stand van zaken

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

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

Haarlemmermeer

M&B

06-09-2021

Olthof

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.

De Netwerkstudie

Haarlemmermeer 2040 krijgt
in de loop van dit jaar een

uitwerking in een adaptieve
samenwerkingsagenda van

gemeente, Vervoerregio en
provincie. Die

samenwerkingsagenda zal

een prioritering van concrete
voorstellen, gericht op
opname in de

investeringsprogramma’s van
de afzonderlijke partijen

bevatten. In de Netwerkstudie
zelf is alleen onderscheid
gemaakt tussen lopende

acties, urgente opgaven die
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Stand van zaken
een randvoorwaarde vormen
voor ruimtelijke

ontwikkelingen, een agenda
voor nader onderzoek en

generieke oplossingen en
afspraken.

Abri’s op het provinciale

areaal in de omgeving van

M&B

15-06-2020

Olthof

Heerhugowaard (lijst

N.a.v. de vraag van Statenlid Gringhuis (GL):

Er zal een pilot worden gedraaid. Afhankelijk van

Verwachting is Q2 2021

de uitkomst van de pilot wordt bekeken welke

nadere stappen gezet moeten worden. Provinciale

toezeggingen)

Staten worden geïnformeerd over de uitkomst van
de pilot.

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

Onderwerp
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Portefeuillehouder
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proces van dichtbij te volgen
via ateliers.

C-brief GS aan PS (M&B 2006-2022) Tussenresultaten
vervolgstudie mogelijke

onderdoorgang N247, Broek
in Waterland

Streven is om in Q4 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.
Begroting 2021 /
Zeehavens

PS

09-11-2020

Pels

Binnen zeehavens zien we dat er extra aandacht

Deze toezegging is afgedaan

te kunnen maken, maar ook de economische

agendapunt 10 a.

nodig is om op langere termijn de transities waar
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.

op 18 01 2021 brief

De uitvoeringsregeling is op
30 11 2020 toegestuurd,
agendapunt 11 a.
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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.
Eerste begrotingswijziging
2021

M&B

15-02-2021

Olthof

In de duurzaamheidsambities zullen keuzes

De looptijd van de

op een later moment met een nadere toelichting

Duurzaamheid is 2021-2022

gemaakt moeten worden. De gedeputeerde komt
op de duurzaamheidsambities in relatie tot
mobiliteit.

financiering van

en 2023 en totaal 7,5 miljoen
beschikbaar

Tot op heden voor ca 3
miljoen verplicht of

uitgevoerd, waarvan een

kleine 2 miljoen in 2021.

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud

Stand van zaken
Budget wordt zeker

uitgegeven en de Staten

worden betrokken bij de

voorstellen middels de P&C
stukken.
Verkeersveiligheid:

jaarverantwoording en
uitvoeringsregelingen
2021(rondvraag)

M&B

15-02-2021

Olthof

Op de rondvraag verkeersveiligheid van Mevr.

De intentieverklaringen zijn

regio’s met uitvoeringsplannen komen. In eerste

gedeeld. Voor wat betreft de

Kuiper (CDA) antwoordt gedeputeerde dat de

instantie volgt per regio een intentieverklaring. GS
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.

in het voorjaar met de Staten
uitvoeringsprogramma’s:
daarvoor zijn onlangs

contourendocumenten met
de Staten gedeeld. We

streven ernaar de definitieve
uitvoeringsprogramma’s die

hieruit volgen eind 2022 af te
ronden. Ook de

uitvoeringsprogramma’s
worden met de Staten
gedeeld.

De N9 is een Rijksweg, daar
Veiligheid N9

Gedeputeerde weet nog niet wanneer de

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.

gaat de provincie niet over.
De maatregelen uit het

onderzoek dat is uitgevoerd
naar aanleiding van de TK
Motie, worden door IenW
richting minister

meegenomen voor de

afweging van de inzet van de
middelen die in het
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regeerakkoord zijn

gereserveerd (4x50 mln)

voor het verbeteren van de

veiligheid op Rijks N-wegen.
Wij zijn nog in afwachting

van een prioritering voor de

inzet van deze middelen door
het Rijk, dus weten nog niet
of en zo ja, welke

investeringen er in de N9
zullen worden gedaan.
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

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

Het programma is gestart in
2022. De eerste
voortgangsrapportage over
het jaar 2022 is voorzien in
juni 2023. Hier worden ook
de financiën gespecificeerd.
Naast de
voortgangsrapportage over
2022 is in november 2022

naar realisatie en wat naar onderzoek gaat. Daarin

een tussenrapportage

criteria een bepaald onderzoek kan worden

programma in gang is gezet

zou ik ook willen meenemen op basis van welke

voorzien die aangeeft hoe het

vormgeven.

en wat de eerste resultaten

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

zijn. Daarin komt terug:
-

Criteria onderzoek

Onderwerp
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Noord-Holland, waar we kijken naar een

-

combinatie met Mobility as a Service. Hoe zorg je

nu loopt en resultaten na

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

de zomer worden

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

opgeleverd)
-

Mobility.

gebracht en welke partijen daarvoor in de markt

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
die samenwerkingsvorm, met wie we

samenwerken en op welke onderdelen.
Reactie op Adviesaanvraag
Dienstregeling NS
(rondvraag)

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

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.

Overzicht

krachtenbundeling Smart

eerste verkenning, waarin dat ook in beeld wordt
zijn.

Maasverkenning (welke

-

Overzicht

samenwerkingen welke
lopen en in gang zijn
gezet.
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Voordracht jaarstukken

M&B

14-06-2021

Olthof

De gedeputeerde komt nog met een antwoord

Zie jaarstukken 2021:

moet zijn.

biodiversiteit wordt verrijkt

2020

in

datum

houder

over wanneer de biodiversiteit geheel op orde

De locaties waar

zijn in eerste instantie

geselecteerd en met de
gebiedsaannemer als

meerwerk uitonderhandeld.
Dit onderhandelen duurde
aanzienlijk langer dan

verwacht, waardoor de
uitvoering vertraging

oploopt. De programmering
van de uitvoering loopt t/m

2024. Het volledige bedrag is
nodig om de oorspronkelijke

doelstelling te halen. Middels

monitoring van de bermen en
terreinen wordt gemonitord

of naar de toekomst er meer
middelen nodig zijn.

In 2021 is 40% van de
verbetervoorstellen

uitgevoerd. Tot 2024 wordt
100% van het beschikbare
budget besteed aan

verbetervoorstellen. Met de

huidige prijsontwikkeling zal
het moeilijk worden om alle
verbetervoorstellen te
realiseren.
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Zie vastgesteld Actieagenda
Nog bekeken moet worden of het ‘varend fietspad’

Actieve mobiliteit

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

van motie ‘Spaarpalen voor

Met de gemeenten wordt achteraf geëvalueerd hoe

We hebben de eerste

eerste resultaten verwacht. Die worden gedeeld

2022 ontvangen, in de vorm

een project is verlopen. Begin 2022 worden de
met PS.

Verkeersveiligheid’

resultaten inderdaad begin
van rapporten van de

geplaatste spaarpalen. De
laatste spaarpaal heeft in

maart in Hilversum gestaan.
Inmiddels zijn afrondende
gesprekken gevoerd met

zowel de marktpartijen (XTNT
en communicatiebureau

Keijzer) als de gemeenten
waar de spaarpaal heeft

gestaan. De laatste rapporten
moeten nog worden

aangeleverd door de
gemeenten.

Begin Q4 zal PS hierover
geïnformeerd worden.
Actieagenda Actieve

Mobiliteit en Regionaal
Toekomstbeeld Fiets

M&B

14-06-2021

Olthof

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

Verwerkt in Actieagenda

Actieve Mobiliteit 2022-2027
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De heer Terwal (VVD) ziet graag dat in de

definitieve versie van de Actieagenda een staatje

wordt opgenomen over realistische fietsafstanden,

Stand van zaken
& Regionaal Toekomstbeeld
Fiets

(M&B 9 mei 2022)

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.

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.
Kaderbrief 2022

PS

28-06-2021

Olthof

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

Op 31-10-2022 (14-11 PS)
volgt de eerstvolgende
actualisatie iMPI
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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

M&B

06-09-2021

Pels

havencomplexen (vraag

n.a.v. strategische agenda)

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

havencomplexen. Wat is de insteek van deze visie?
Wordt bijvoorbeeld invulling gegeven aan de rol

van de provincie om de havens circulair te maken?
In de Strategische agenda is geen datum van

bespreking opgenomen. Hoe loopt het proces?

(bespreking Midterm review
De Provincie komt met een
havennota waarbij PS
vroegtijdig worden
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

09-05-2022 TB proces
Maritiem Cluster
Verwachting:

29-09-2022 TB havennota

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.
Herallocatie

Investeringspakket

Bereikbaarheid Alkmaar

M&B

06-09-2021

Olthof

Eind van dit jaar/begin volgend jaar zal de

Samen met de gemeente

Heerhugowaard met een plan voor de N242

gestart (aanbesteding loopt)

provincie samen met de regio Alkmaarkomen.

Alkmaar en Dijk&Waard is

met de verkenning N242. De
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Gedeputeerde Olthof vertelt dat kleine projecten

eerste (concept)resultaten

zegt toe met een tijdspad te komen voor grote

Investeringen worden

worden opgenomen in het IMPI. De gedeputeerde
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

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. 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.

knooppunt stationsgebied

Hilversum. (rondvraag dhr.
Klein - CU)

Olthof

iMPI voorgelegd worden aan
PS.

Boekelermeer, Alkmaar. (M&B

stellen dat het plan dat er ligt niet voldoet aan de

06-09-2021

project N242 zal middels het

De heer Klein vindt dat een mooi voorstel. Als het
onverhoopt kunnen gebeuren dat PS kunnen

M&B

onderhoud vanaf 2026. Het

Brief GS aan PS Stand van

college criteria opneemt in het PvA dan zou het

het kader van het OV

gekoppeld aan groot

plaatsvinden. PS worden meegenomen in de
voorwaarden t.a.v. het Plan van Aanpak.

Subsidie, gereserveerd in

verwachten we in Q1 2023.

Het verbeteren van de fietsverbinding onder het
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

zaken havenontwikkeling
20-06-2022)

Onderwerp

Behandeld
in

Behandeld in
datum

Portefeuillehouder

Inhoud
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.

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.

Stand van zaken
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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.
Voordracht Tweede

begrotingswijziging 2021/

Cie. M&B

27-09-2021

Olthof

Bermveiligheid

Bij interruptie vraagt de heer Hoogervorst (SP) of

Omdat de bermverhardingen

projecten in het kader van bermveiligheid zijn

in lopende projecten is er

de gedeputeerde kan toezeggen dat als de

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.

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.

veelal worden meegekoppeld
nog geen uitvoering te
melden, alleen

procesvoortgang.
Op 30-09-2021 verstrekt
(zie alg. bijlagen cie. M&B
27-09-2022)
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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.
Integraal

Meerjarenprogramma

Infrastructuur (iMPI) 20222029

Cie. M&B

28-10-2021

Olthof

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

infrastructuur (iNHi). De prioritering zal in de

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

Zie strategische agenda
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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.
Regionale Werkagenda
Mobiliteit Zuid-

Kennemerland IJmond

Cie. M&B

17-01-2022

Olthof

Het jaartal van 2023 is gekoppeld aan deze
coalitieperiode. De gedeputeerde wil zeker

inbrengen om er een langere periode aan te

koppelen. Hij zal dat bespreken in het PVVB.
Medio kwartaal 2-2022 komt de gedeputeerde
terug met concrete maatregelen om de

verkeersveiligheid op de Zeeweg te verbeteren.
Gedeputeerde Olthof zal kijken hoe de inbreng ten
aanzien van dierenwelzijn kan worden

Zie brief GS aan PS
Toelichting

literatuuronderzoek naar
aanrijdingen met

Damherten. (C-agenda NLG
en M&B juni).

opgenomen, dan wel dat er verwezen wordt naar
rapporten. De gedeputeerde zal met collega
Rommel bekijken wie betrokken zijn bij de

Klankbordgroep. Hij weet dat de grondeigenaren
betrokken zijn. Bij de maatregelen zal worden

bekeken hoe dierenwelzijn organisaties kunnen
worden meegenomen. De gedeputeerde zal dat
zeker gaan bespreken.

De Staten kregen een presentatie over Corridor

Haarlem-Schiphol-Amsterdam. Binnenkort volgt
het rapport.

HOV-studie Haarlem-

Schiphol/Amsterdam 2040

(B-agenda M&B 14-02-2022)
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Gedeputeerde Olthof zegt over het beschikbaar
komen van andere regionale agenda’s dat dit

afhankelijk is van het tempo van andere regio’s,
De gedeputeerde kan geen tijdspad geven.

Hij hoopt dat andere regio’s dit jaar zover zullen
zijn. De gedeputeerde beraadt zich nog op de
manier waarop de regionale agenda’s met de
Staten besproken zullen worden.
Verbinding A8-A9,

Landschapsplan en

Cie. M&B

17-01-2022

Olthof

voorstel

Gedeputeerde Olthof zal bij de verdere

planuitwerking de MKBA zo volledig mogelijk uit
laten voeren.

voorkeursalternatief
PS

31-01-2022

Olthof

Ja, we zullen bij OCW een vinger aan de pols
houden als het gaat over de voortgang in de
relatie met Unesco.

Op het moment dat er een uitspraak van Unesco
is, worden de Staten daarover geïnformeerd.
De motie ‘Modal Shift voor leefbaarheid langs de
N203’: Met de werkgeversaanpak, zowel aan de

Zuidkant bij de MRA als in Noord-Holland Noord
zijn we druk bezig. Die pakken we voortvarend
verder op. We zullen u over de voortgang
informeren.

Het tweede punt: We hebben bij het opstellen van
het landschapsplan en bij het bevorderen van de
leefbaarheid in Krommenie naar de plannen van

ROVER gekeken. Ik heb ROVER horen inspreken en

ik zie ook uw motie. De conclusie die we daar toen

Zie moties PS 31-01-2022
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getrokken hebben, wil ik ook met ROVER

bespreken. Ik wil er ook een reactie van ROVER op
hebben, ook in bredere zin. Ik zal u daarover ook
informeren.

Wel wil ik toezeggen dat als de uitvoering ooit aan
de orde komt, er heel zorgvuldig zal worden

omgegaan met het landschap. Dat betekent dat we
niet met een bulldozer door het landschap zullen
gaan en alles vlak gooien. Ook in de integraliteit
kijken we wat de uitvoering betekent voor het

bestaande landschap en de bestaande bosschages,
zonder daarmee het advies van het Kwaliteitsteam
tekort te doen. Daar zit nog wel ruimte. Dat
moeten we nog verder gaan uitwerken.

Over de motie ‘Innovatie mogelijkheden ter

beperking van overlast’: Ten aanzien van de

tweede bullet wil ik aangeven dat we uiteraard

naar die innovatieve oplossingen kijken. Dat wil

niet zeggen dat ze automatisch allemaal worden

overgenomen. Als er innovatieve oplossingen zijn,
dan worden die beoordeeld, om de overlast in
Broekpolder zoveel mogelijk tegen te gaan.
NOVI / Havennota
(rondvraag)

Cie. M&B

14-02-2022

Pels

Mevrouw Van Geffen (Liberaal N-H) bedankt voor

Verwachting M&B 29-09-

blijkt dat het projectbureau Noordzeekanaalgebied

Technische briefing

de beantwoording van technische vragen. Daaruit
subsidie krijgt om het NOVI-traject te leiden.

Hoe is de provincie, in de veelheid aan partijen,

betrokken? Zijn er beslismomenten voor Provinciale

2022:

Havennota
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Staten? Is het mogelijk een technische sessie te
krijgen, waarin de Staten worden bijgepraat?

De Havennota heeft wat vertraging opgelopen.

De gedeputeerde stelt voor om het NOVI -traject te

koppelen aan de Havennota. Rondom de zomer kan
een BOT-overleg of technische briefing worden

gepland. De Havennota gaat over de inzet van de
Provincie in de havengebieden. De gedeputeerde

verwacht de Havennota voor het eind van 2022 aan
Provinciale Staten voor te kunnen leggen.
Actualisering Integraal
Meerjarenprogramma

Cie. M&B

Infrastructuur IMPI 2022-2029

14-02-2022

Olthof

Bij de Kaderbrief wordt inzichtelijk gemaakt wat de
financiële opgave is. Er zullen scenario’s worden
gepresenteerd. Dan volgt de discussie over het

Dit komt in het financieel
perspectief na de zomer.

financieel perspectief. Deze actualisatie zal er
onderdeel van uitmaken.

De heer Terwal vroeg aandacht voor de N203.:

Daarbij merkte de heer Hollebeek direct op dat

een wegverbreding ten koste van de natuur gaat.
De gedeputeerde spreekt met Uitgeest en

Castricum over korte termijn maatregelen. Eind
maart 2022 staat een vervolggesprek op de

planning. In de studiefase, richting het groot

onderhoud, wordt een veilige inrichting van de weg
serieus meegenomen.

De gedeputeerde belooft met de andere diensten te

kijken wat de consequenties zijn van 60 km. Hij zal de
Staten daar dan over informeren.
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In de studiefase richting de voorbereiding van het

Groot Onderhoud in 2028 wordt de verbreding van
de weg meegenomen.

De gedeputeerde staat open voor een gesprek met
de West-Friese gemeenten over de knelpunten op
de Westfrisiaweg. Afhankelijk van het vraagstuk

wordt bekeken wat daarmee kan worden gedaan.

De gedeputeerde heeft geen lijst met knelpunten.

In het laatste half jaar is de gedeputeerde ook niet
benaderd door West-Friese gemeenten om een
knelpunt op te lossen. De gedeputeerde zal

ambtelijk navragen of een overzicht kan worden

verzorgd. Als er een overzicht is dan zal dat aan
de Staten worden toegezonden.

Gedeputeerde Olthof heeft bij de bespreking over

de afrekening van de N23 gezegd dat hij bereid is
het gesprek aan te gaan, op het moment dat er
knelpunten zijn. Hij meent niet te hebben

toegezegd dat hij actief bij alle gemeenten

langsgaat om navraag te doen. De gedeputeerde

heeft binnenkort een regionaal overleg (PVVB) met
de wethouders Mobiliteit. Hij zal dit punt aan de
orde stellen.

Met de kredietverhogingen komt het probleem van
een tekort aan middelen eerder op de provincie af.
Ook vanuit de Staten zijn er de nodige wensen op
het gebied van duurzaamheidsambities.
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De gedeputeerde maakt transparant waar

duurzaamheid nog geen vast onderdeel is van de

werkwijze van een aannemer, wat de uiteindelijke
kosten zijn om de duurzaamheidsambities te
realiseren.
HOV-studie Haarlem-

Schiphol/Amsterdam 2040

Cie. M&B

14-02-2022

Olthof

Bij interruptie vraagt de heer Terwal (VVD) naar

De gegevens zijn 20 juni

van auto naar bus.

algemene agendabijlagen van

andere voorbeelden in het land van de Modal Shift
Gedeputeerde Olthof zal navraag doen of er cijfers
bekend zijn. Daadwerkelijk in gebruik zijnde BRT-

2022 gepubliceerd bij de
cie. M&B 14-02-2022

systemen zijn er nog niet, maar mogelijk is er
informatie vanuit Groningen en Drenthe
beschikbaar.
Agenda Slimme en Schone
Logistiek

Cie. M&B

21-03-2022

Olthof

Mede naar aanleiding van het rapport dat er ligt en

Gedeputeerde Olthof heeft

binnenkort een afspraak maken met de

bezocht.

de discussies die er zijn zal de gedeputeerde

bestuurders van bedrijventerrein WFO om daar ter

plaatse het gesprek aan te gaan. Over de uitkomst
worden de Staten geïnformeerd. Ook wil de
gedeputeerde weten hoe de hulpdiensten

tegenover de kwestie staan. Aan de hand daarvan

kunnen de Staten daarover verder in gesprek gaan.
Er komt een voortgangsrapportage. De voortgang
wordt regelmatig besproken met de Staten.

In het kader van het RMP komt er monitor of de

provincie erin slaagt om CO2-uitstoot in de volle

breedte terug te brengen. Er zijn meerdere plekken

waar wordt gemeten. De gedeputeerde zegt toe dat

13 mei 2022 het WFO terrein
Op uitnodiging van

Bedrijvenpark WFO heeft de

cie. M&B er op 16 mei 2022
een bezoek gebracht.
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de voortgang zoveel mogelijk op verschillende
onderdelen zal worden gemonitord.

Verkeersveiligheid is een aandachtspunt.

Er loopt daarvoor een apart programma, de

Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid.
Dat gaat ook over de verkeersveiligheid van
vrachtverkeer en de logistiek.

Regionale

contourendocumenten
verkeersveiligheid

(C-agenda M&B 9 mei 2022)

Binnenkort volgt een Contourenschets.

Dat is een eerste inventarisatie om een beroep te
PS

04-04-2022

Olthof

kunnen doen op landelijke subsidies.

Aan het eind van het jaar komt het college samen
met gemeenten en per regio met een concrete
Uitvoeringsagenda.

In breder verband wordt het behalen van

klimaatambities gemeten. Er kan in het kader van

deze Agenda worden gemeten bijvoorbeeld hoeveel
vrachtwagens en binnenvaartschepen zijn

geëlektrificeerd. Het resultaat van maatregelen zal
met de Staten worden gedeeld.
Luchtvaart en Schiphol
(rondvraag)

Cie. M&B

21-03-2022

Olthof

Statenlid Van der Waart (GL) stelt voorop dat de

Provincie niet over Schiphol gaat, maar landelijk

speelt er wel het een en ander. Wat gebeurt er op

dit moment vanuit Provincie Noord-Holland in het
kader van Schiphol?

BOT-overleg 20-06-2022
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Het lijkt gedeputeerde Olthof goed om binnenkort

weer eens een BOT-overleg te organiseren over de
laatste stand van zaken.
Rondvraag JA21 over

fietspad Blijdesteinsweg in
Bergen

Cie. M&B

09-05-2022

Olthof

Op verzoek van en namens zijn partijgenoot, de

Er zijn verslagen van de 2

volgende rondvragen. Is de werkgroep, die zich

geweest. Deze overleggen

heer Köhler, stelt de heer Jensen (JA21) de

bezighoudt met het fietspad Eurovelo 12 in

Bergen, inmiddels klaar met het verslag? Wie
nemen deel aan die werkgroep? Waar zijn de

verslagen te vinden? Is de Fietsersbond betrokken
bij het overleg? Zo niet, wordt de Fietsersbond
alsnog deelnemer aan het overleg?

Gedeputeerde Olthof antwoordt dat de ambtelijke
werkgroep inmiddels operationeel is. Deelnemers
aan de werkgroep zijn Staatbosbeheer, PWN en

Provincie Noord-Holland (ambtenaren vanuit de
afdelingen Mobiliteit en Groen). De verslagen

worden opgemaakt door Staatsbosbeheer. De
laatste is initiatiefnemer en organiseert de

overleggen. De gedeputeerde wil navragen of de
verslagen beschikbaar kunnen worden gesteld.
De Fietsersbond wordt niet betrokken bij het
overleg. De Fietsersbond en andere

belanghebbenden worden betrokken bij het
aansluitende participatietraject.

bijeenkomsten die er zijn

zijn geweest op 31 maart

2021 en 24 januari 2022.

Daarna zijn PWN en SBB aan
de slag gegaan met het
bedenken en (laten)
onderzoeken van

alternatieven voor het vegen.
Momenteel leggen we eerst
aan de partijen voor dat we

de verslaglegging openbaar
gaan maken, zodra alle

partijen akkoord zijn met de
verslaglegging zullen deze

beschikbaar worden gesteld.

