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1. Opening, mededelingen, agenda en verslag 

 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda 

   

b. Vaststellen verslag BAC 29 september 2022 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

a. Politiek bestuurlijke doorkijkagenda  

 

Betreft de politiek bestuurlijke doorkijkagenda en de mogelijkheid om aandachtspunten te 

delen en bespreken.  

 

b. Afspraken SPV 2023-2024 

 

Betreft een voorstel over de IPO-inzet voor het Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid 

betreffende afspraken voor uitvoering van het SPV in 2023-2024.  

 

c. Begroting Mobiliteit 2023 

 

Betreft het kennisnemen van het speelveld kennisontwikkeling Fiets en Verkeersveiligheid 

en de begroting van het programma Mobiliteit.   

 

d. Ontwikkelingen Betalen naar Gebruik (met BAC Financiën) 

 

Betreft een gezamenlijk agendapunt met de BAC Financiën om de ontwikkelingen rond het 

provinciaal belastinggebied te bespreken. 

 

e. Landelijke OV- en Spoortafel  

 

Betreft een voorstel over de gezamenlijke inbreng tijdens de Landelijke OV- en Spoortafel 

van dit najaar.  

 

 

 BAC Mobiliteit  

 
Op 3 november 2022 

 

  
 

 

 

 

    

 

Conceptagenda 
 

 Betreft Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit 

 Vergaderdatum en -tijd Donderdag 3 november 2022, 11:00 – 13:00 uur 

 Locatie Digitale vergadering via Microsoft Teams 

 Genodigden  Fleur Gräper-Koolwijk (voorzitter) 

Marcel van Bijnen (secretaris) 
Nelleke Vedelaar (DR), Jan de Reus (FL), Avine Fokkens (FR), Helga Witjes (GD), Maarten 

van Gaans (LB), Jeroen Olthof (NH), Suzanne Otters - Bruijnen (NB), Bert Boerman (OV), 

Robert Strijk (UT), Harry van der Maas (ZL), Frederik Zevenbergen (ZH), John Smits (IPO), 
Astrid Weij (IPO) en Florien Labree (IPO) 
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f. Uitgangspunten voor stelselontwikkeling en decentralisaties spoor 

 

Betreft een voorstel over gezamenlijke uitgangspunten bij vervolgonderzoek naar de 

toekomstige marktordening op het spoor en decentralisaties.  

3. Hamerstukken  

 

a. Verkenning potentiële CO2 reductie RMP's 

 

Betreft het kennisnemen van de uitkomsten van de verkenning potentiële CO2-reductie 

RMP’s en het voorstel om het rapport onder de aandacht te brengen van politiek en 

beleidsmakers.  

 

b. KpVV 

 

Betreft het instemmen met het concept-KpVV-jaarprogramma voor 2023.  

4. Ter kennisname 

 

a. Fiets  

 

Betreft het kennisnemen van de beschikbare middelen vanuit het Rijk voor de fiets en de 

aankomende smalle fietstafel die gepland staat op 7 november.  

5. Rondvraag en sluiting  

 

 


