Terugkoppeling van wethouders Verkeer en Vervoer uit Bestuurlijk Overleg
Verkeer en Vervoer 23 april 2018
Inleiding
Hierbij ontvangt u een kort verslag met informatie over de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg, te
gebruiken voor het informeren van uw college en raad.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg hierbij het:
Verslag BO Verkeer en Vervoer d.d. 23 april 2018 t.b.v. terugkoppeling aan colleges en raden

Aanbesteding concessie ZHN / doelgroepenvervoer
De leden van het regionaal bestuurlijk overleg Sociaal Domein zijn voor dit agendapunt uitgenodigd om
deel te nemen aan de vergadering. Provincie Zuid-Holland en de regio’s Holland Rijnland en MiddenHolland bereiden samen de aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord voor. Onderdeel van
de gezamenlijke ambitie is om de mogelijkheden voor samenwerking of integratie met het
doelgroepenvervoer te verkennen. De leden nemen kennis van de toelichting op de stand van zaken.
Programma verkeer en vervoer
Het overleg heeft in het vorige overleg ingestemd met de geprioriteerde verkeer- en
vervoeronderwerpen die opgenomen zouden worden in het regionaal overdrachtsdocument voor de
bestuurlijke overleggen na de gemeenteraadsverkiezingen. De Korte Termijn Aanpak maakt daar nu
ook deel van uit. Het overleg toont zich tevreden met het resultaat.
Korte Termijn Aanpak (KTA)
De gelegenheid doet zich voor om aan te sluiten bij het traject dat de Verkeersonderneming begonnen
is voor Rotterdam en omgeving, gericht op korte termijn maatregelen (vergelijkbaar met de beter
benutten maatregelen in eerdere jaren). Het gaat o.a. om maatregelen op het gebied van de vraag naar
mobiliteit (werkgeversaanpak, werknemersaanpak, bezoekersaanpak), het gebruik van de netwerken
(rijgedrag, etc.) en duurzame logistiek. Het bestuurlijk overleg heeft hier in het laatste overleg positief op
geregeerd.
De leden nemen kennis van een toelichtende presentatie. Een gebiedsregisseur zal een regieteam
formeren van wethouders en maatschappelijk vertegenwoordigers en zorgen dat de maatregelen
ingericht kunnen worden.
RVVP-projecten en regionale ontwikkelingen
De wethouders nemen kennis van de stand van zaken van de lopende RVVP-projecten.
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk verzorgt een presentatie over de N11-Bogen (Bodegravenbogen).
De N11 en de A12 worden in relatie tot elkaar beschouwd. Er is sprake van verkeer van het
hoofdwegennet dat zich afwikkelt via het onderliggend wegennet. Dit leidt tot ernstige verkeershinder,
waarbij de verkeersveiligheid voor onder meer fietsers, in het geding is.
De leden nemen kennis van de problematiek en erkennen de urgentie om hier samen op te trekken.

