Terugkoppeling van wethouders Verkeer en Vervoer uit Bestuurlijk Overleg
Verkeer en Vervoer 9 oktober 2017
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. 9 oktober 2017 t.b.v. terugkoppeling aan colleges en raden
OV-concessie ZHN: Reizigersaantallen Arriva 1e halfjaar 2017, vervoerplan 2018
Arriva presenteert per corridor de reisprestaties in het eerste halfjaar t.o.v. dezelfde periode in
voorgaande jaren. De vervoerder licht ook kort de voornemens t.a.v. het vervoerplan voor 2018 toe.
Het overleg neemt kennis van de toelichting.
RVVP-projecten en programmabudget verkeer en vervoer
In het vorige BO is op basis van het eerder afgesproken trekkerschap voor de projecten, de verdeling
van het werkbudget voor het programma verkeer en vervoer besproken.
De trekkers hebben om in aanmerking te komen voor een bijdrage een projectomschrijving opgesteld.
Verder is de trekkers gevraagd om een collegebesluit te nemen t.a.v. de projecten die zij trekken. Dit is
voor een aantal projecten reeds gebeurd. Het doel is om voor het einde van het jaar voor alle 25 RVVPprojecten een besluit vanuit een college te hebben. De trekkers zullen de voortgang van hun project
steeds terugkoppelen in het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer.
Besloten wordt om voor de volgende projecten een bijdrage ter beschikking te stellen:
- “N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren”. Trekker
gemeente Krimpenerwaard.
- “Onderzoek naar combineren doelgroepenvervoer en openbaar vervoer” en “OV-visie Zuid-Holland
Noord”. Trekker gemeente Zuidplas. Het laatste project wordt samen met regio Holland Rijnland
uitgevoerd.
- “Realisatie directe verbindingen tussen N11 en A12 in Westelijke richting (Bodegravenbogen)”.
Trekker gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dhr. Oskam verzorgt tijdens de vergadering een korte
presentatie.
Dit zijn een viertal concrete projecten die in de komende tijd uitgevoerd gaan worden, ook over de
jaarwisseling heen. Omdat in deze fase nog niet duidelijk is hoe snel de gemeenten het hen
toegewezen geld uit zullen geven in 2017, pleit het bestuurlijk overleg ervoor om ten behoeve van de
voortgang en de continuïteit van de RVVP-projecten enige flexibiliteit te betrachten ten aanzien van het
budget: een eventueel tekort aan het einde van het jaar te verrekenen met het nieuwe budget van 2018
en wanneer sprake zou zijn van een overschot dit door overheveling naar 2018 beschikbaar te houden
voor de RVVP-projecten uit het programma verkeer en vervoer.
Besluit: de verdeling van het programmabudget aan de genoemde projecten wordt goedgekeurd door
het bestuurlijk overleg. De voorzitter en de secretaris worden gemandateerd om bij een eventueel tekort
of onderuitputting te acteren namens het overleg.
Voordracht regionale subsidie infrastructuur 2018, vrijval en gebiedsagenda
De regiogemeenten en de provincie hebben de afgelopen periode gesproken over de gebiedsagenda
en de voornemens van de provincie t.a.v. de subsidieverlening voor infrastructurele projecten. Dit jaar
worden de ingediende projecten beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader uit het PZI. Alle
voorgedragen projecten zijn in concept akkoord bevonden door de provincie.
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Het bestuurlijk overleg heeft in het laatste overleg de lijst met regionale en duurzaam veilig projecten
vastgesteld die voorgedragen zal worden voor de gebiedsagenda. In deze vergadering wordt de
daadwerkelijke verdeling van de subsidie over de projecten besproken. Het gaat om een bedrag van
€ 1.337.369,-- euro inclusief de herprioritering van vrijgevallen middelen. Omdat de subsidie maximaal
50% van de kosten bedraagt betekent dit dat de regiogemeenten in de komende tijd in ieder geval
ditzelfde bedrag aan cofinanciering uit zullen geven om deze projecten te realiseren.
Besluit: het bestuurlijk overleg stelt de voordracht en de herprioritering van enkele vrijgevallen
projectgelden conform vast.
De provincie wordt hiervan op de hoogte gesteld, waarna de wegbeheerders hun subsidieaanvragen in
kunnen dienen bij de provincie.
Verkeersveiligheid Midden-Holland
Het overleg wordt geïnformeerd over de uitvoering van regionale verkeersveiligheidsprojecten
Jongleren, School op Seef, Dode Hoek, VO Totally Traffic en rijvaardigheidscursus voor senioren.
De overleg wordt verder op de hoogte gesteld van enkele aankomende activiteiten en actualiteiten.
Ingegaan wordt onder andere op de verkeersveiligheidsweek, de regionale bijeenkomst “Het ROV komt
naar u toe” en diverse campagnes waaronder “De scholen zijn weer begonnen”, de themaweek “Maak
een punt van 0 verkeersslachtoffers” en de schoolbrengdag.
Lange termijn verkenning Boskoop en omgeving
De voorzitter licht toe. In het regionaal voorzittersoverleg van donderdag 5 oktober is aan de hand van
een memo de Lange Termijn Verkenning Boskoop besproken. Besloten is dat het memo aan de
bestuurlijke overleggen wordt doorgestuurd, met de vraag of er nog zaken/onderwerpen aan het memo
moeten worden toegevoegd of dat het voldoende is om in het Platform Regio Midden-Holland van 29
november 2017 het gesprek met de provincie aan te gaan. Afgesproken is dat de Bestuurlijke
Overleggen tot uiterlijk 2e week van november de gelegenheid hebben om te reageren.

