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1. Opening, mededelingen, agenda en verslag 

 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda 

 

De gedeputeerden van Groningen, Flevoland, Friesland, Limburg, Utrecht en de secretaris  

zijn verhinderd.  

 

Voor agendapunten 2c Voorzieningenniveau OV 2023 en Transitievangnet 2023 en 2d 

Bestuursakkoord Toegankelijkheid sluit de bestuurder van de Vervoerregio Amsterdam en 

de directeur van DOVA aan. De bestuurder van de MRDH is verhinderd. 

 

De agenda wordt vastgesteld.  

   

b. Vaststellen verslag BAC 16 juni 2022 

 

Het verslag wordt vastgesteld.  

2. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

a. Ronde langs de portefeuilles  

 

Betreft een korte bespreking van de consequenties van de heroverweging begroting 2023 

van het IPO bestuur.   

 

Er wordt besloten de volgende BAC Mobiliteit verder te spreken over kennisontwikkeling 

ten aanzien van Fiets en Verkeersveiligheid (een beeld te krijgen van het speelveld) en te 

bespreken wat dat eventueel voor de begroting van Mobiliteit zou kunnen betekenen.  

 

b. Politiek bestuurlijke doorkijkagenda  

 

Betreft de politiek bestuurlijke doorkijkagenda en de mogelijkheid om aandachtspunten te 

delen en bespreken.  

 

Conform.  

 

 BAC Mobiliteit  

 
Op 29 september 2022 

 

  
 

 

 

 

    

 

Conceptverslag 
 

 Betreft Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit 

 Vergaderdatum en -tijd Donderdag 29 september 2022, 15:00 – 17:00 uur 

 Locatie Digitale vergadering via Microsoft Teams 

 Deelnemers  Jeroen Olthof (voorzitter) 

Nelleke Vedelaar (DR), Helga Witjes (GD), Maarten van Gaans (LB), Jeroen Olthof (NH), 
Suzanne Otters - Bruijnen (NB), Bert Boerman (OV), Harry van der Maas (ZL), Frederik 

Zevenbergen (ZH), John Smits (IPO), Astrid Weij (IPO) en Florien Labree (IPO) 

 Verhinderd Fleur Gräper – van Koolwijk (GR), Jan de Reus (FL), Avine Fokkens (FR), Maarten van 
Gaans – Gijbels (LB), Arne Schaddelee (UT) en Marcel van Bijnen 
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c. Voorzieningenniveau OV 2023 en Transitievangnet 2023 

 

Betreft een bespreking over hoe de lange termijngroeidoelstellingen van het OV worden 

verbonden aan de post-corona transitie, stijgende productiekosten en personele 

vraagstukken.   

 

Punt 4a wordt geschrapt en vervangen door een oproep aan de vervoerders om te zorgen 

voor voldoende personeel. Met punt 5 wordt niet ingestemd.  

 

d. Bestuursakkoord Toegankelijkheid  

 

Betreft een voorstel over de tekst van het Bestuursakkoord Toegankelijkheid met 

uitzondering van artikel 12.   

 

Er wordt ingestemd met de gewijzigde tekst. Het Bestuursakkoord Toegankelijkheid wordt 

pas getekend wanneer de definitieve tekst heeft voorgelegen in de afzonderlijke colleges 

van GS/DB. 

 

e. Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI) 

 

Betreft een voorstel over de Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire 

Infrastructuur (PKCI).  

 

De ondertekening vindt op een ander moment plaats.   

 

Conform.  

 

f. Lopen 

 

Betreft het kennisnemen van ontwikkelingen ten aanzien van lopen door de directeur van 

Wandelnet Ankie van Dijk. 

 

Conform.  

 

g. Bestelauto’s in relatie tot Opcenten/MRB  

 

Betreft een bespreking of het provinciale opcenten deel van de MRB ook toegepast moet 

worden op bestelauto’s.   

 

Conform.  

4. Ter kennisname 

 

a. Interprovinciaal Manifest Sensordata  

 

Betreft het kennisnemen van het Interprovinciaal Manifest Sensordata.  

 

Conform.  
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b. Nationaal Toekomstbeeld en Tour de Force-voorlichting richting PS-verkiezingen  
 
Betreft het kennisnemen van het definitieve Nationaal Toekomstbeeld Fiets en de Tour de 
Force-voorlichting richting PS-verkiezingen.  
 
Utrecht heeft schriftelijk voorgesteld eenzelfde basistekst te gebruiken ten aanzien van 
Fiets bij de BO MIRT’s. De volgende BAC Mobiliteit zullen de beschikbare middelen vanuit 
het Rijk voor Fiets geschetst worden.  
 

c. Waterstof    

 

Betreft het kennisnemen van de voortgang van het Actieprogramma Waterstof en de 

vertraging betreffende het convenant Waterstof in Mobiliteit.   

 

Zuid-Holland en Groningen zijn teleurgesteld in het Rijk en pleiten voor intensivering. Het 

zal aangekaart worden bij het telefoontje aan IenW ten aanzien van de randvoorwaarden.   

 

d. GRIP op grote bedrijfsvestigingen  

 

Betreft het kennisnemen van een nieuwe planning en een routekaart voor de invulling van 

de actielijnen.  

 

Conform.  

 

e. Bouwberaad en Instandhouding Civiele Infrastructuur  

 

Betreft het kennisnemen van informatiestroom Bouwberaad en proces tweede rapport 

Instandhouding Civiele Infrastructuur.  

 

Conform.  

5. Rondvraag en sluiting  

 

De volgende BAC Mobiliteit zal een gesprek over de vlaktaks geagendeerd worden.   

 

De gedeputeerde Mobiliteit van Groningen heeft zitting in de coördinatiegroep Rol in de 

Ruimte onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning van Overijssel.  

Gezien de vele rollen die deze gedeputeerde heeft binnen het IPO draagt zij deze rol graag 

over aan een collega-bestuurder Mobiliteit. Er wordt gesproken over een goede spreiding 

van regio en politieke kleur. Het IPO bureau neemt contact op met de beoogd opvolger. 

 

De voorzitter sluit de vergadering.   


