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1. Opening, mededelingen, agenda en verslag 

 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda 

   

b. Vaststellen verslag BAC 3 november 2022 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

a. Ronde langs de portefeuilles  

 

Betreft een korte bespreking van de actuele stand van zaken ten aanzien van het OV en 

schriftelijke informatie over het Programma van Eisen HRN-concessie en Stationsagenda, 

Urgentieconferentie, Adviserend Handelingskader Infra Regionaal, Wonen en 

Bereikbaarheid, Schoon en Emissieloos Bouwen en Aanbestedingswet.   

 

b. Politiek bestuurlijke doorkijkagenda  

 

Betreft de politiek bestuurlijke doorkijkagenda en de mogelijkheid om aandachtspunten te 

delen en bespreken.  

 

c. KpVV 

 

Betreft een voorstel het KpVV programma te financieren via een begrotingssubsidie.  

3. Hamerstukken  

 

a. Actualisatie van het convenant Landelijk Tarievenkader (LTK) 

 

Betreft het instemmen met de voorgestelde actualisatie van het LTK.  

 

 BAC Mobiliteit  

 
Op 12 januari 2023 

 

  
 

 

 

 

    

 

Conceptagenda 
 

 Betreft Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit 

 Vergaderdatum en -tijd Donderdag 12 januari 2023, 16:00 – 18:00 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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b. HNP-werkplan 2023 

 

Betreft het kennisnemen van het HNP-werkplan 2023 en instemmen met relevante punten 

voor mobiliteit op te nemen in het overdrachtsdossier. 

4. Ter kennisname 

 

a. BNG/MRB+ 

 

Betreft het kennisnemen van de laatste stand van zaken ten aanzien van Betalen naar 

Gebruik en Financieringsstrategie.  

 

b. Mobiliteit voor iedereen via fiscale maatregelen   

 

Betreft het kennisnemen van beweegredenen om in kaart te brengen hoe fiscale 

maatregelen kunnen bijdragen aan de mobiliteitsambities van provincies.  

 

c. Ploegleiderschap Tour de Force-ploeg ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’ 

 

Betreft het kennisnemen van de consequenties die de ombuigingen in de IPO-begroting 

hebben voor de werkzaamheden in de ploeg Hoogwaardig Fietsnetwerk binnen Tour de 

Force.  

 

d. Gespreksronde Verkeersveiligheid  

 

Betreft het kennisnemen van de notitie ‘stand van zaken SPV najaar 2022’, waarin verslag 

wordt gedaan van de ronde langs de provincies door de IPO-regisseur.  

5. Rondvraag en sluiting  

 

 


