Agenda woordvoerdersoverleg thema Mobiliteit 14 september 2018
Opening en mededelingen
1. Bespreekpunten
A. Doorkijk
Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden

B. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten

Z

Onderwerp

Aanvrager(s)

Korte motivatie

Eindhoven Airport

GS

Met de Statenmededeling van 1 2 juli 201 8 zijn
PS geïnformeerd over het proces rondom
Eindhoven Airport. Gezien de snelheid in het
proces neemt Gedeputeerde Van der Maat de

achtergrond

woordvoerders mobiliteit graag mee in de
laatste stand van zaken.
N.B. in genoemde statenmededeling is
aangegeven dat de resultaten van de
analysefase gepubliceerd worden op
www.samenopdehoogte.nl. Het Ministerie van
I&W heeft laten weten dat de onderzoeken
vanaf 3 september 2018 op deze site staan.
Tijdens een informatiebijeenkomst van de
Uitvoeringstafel Eindhoven Airport op 10
oktober 2018 worden de resultaten van de
analysefase kort toegelicht. Deze bijeenkomst
staat in de activiteitenkalender van PS.
BO-MIRT

GS

Dit najaar vindt wederom het jaarlijkse BO MIRT
met de minister en staatssecretaris plaats. Vanuit
de provincie zullen GS hier ook een aantal
afspraken met het Rijk willen maken.
Gedeputeerde Van der Maat informeert de
woordvoerders over de te maken afspraken en
het proces daar naar toe.

C. Doorkijk
Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 22-08-2018)
Procedurevergadering 03-09-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van der Maat

Mobiliteit

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Voortgangsrapportage Fiets in de Versnelling 2016-2020

Van der Maat

Mobiliteit

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Programmering Mobiliteit

Van der Maat

Mobiliteit

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

PIP en MER N629, Oosterhout-Dongen

Van der Maat

Mobiliteit

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Eindhoven Airport na 2019, besluitvorming korte termijn traject

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 24-09-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van der Maat

Mobiliteit

Evaluatie

Statenmededeling

Eindbalans uitvoeringsprogramma Beter Benutten Vervolg Brabant

Procedurevergadering 22-10-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van der Maat

Mobiliteit

Kaderstelling

Statenvoorstel

Herijking OV visie

Van der Maat

Mobiliteit

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

Van der Maat

Mobiliteit

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

Oprichting coÃUperatieve vereniging voor DOVA en NDOV

Procedurevergadering 12-11-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type
document

Dossier

Van der Maat

Mobiliteit

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

PIP en MER N279, Veghel-Asten

Procedurevergadering 21-01-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type
document

Dossier

Van der Maat

Mobiliteit

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstel

PIP en MER Maaslijn

Indicatief
gepland einde
Q4-2018

Procedurevergadering 25-02-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Van der Maat

Mobiliteit

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Beleidsregel Langeafstandsbusvervoer

Beleidsregel
wordt
gebaseerd op
de nog in
Q4-2018 door
PS vast te
stellen herijkte
visie OV;
indicatief
gepland eind
Ql-0219.

Van der Maat

Mobiliteit

Evaluatie

Statenmededeling

Evaluatie programma Verkeersveiligheid 20160-2020

indicatief
gepland einde
Ql-2019

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 22 augustus 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Stuknr. Vergadering POHO
4068497

Provinciale Staten
d.d. 23-09-2016

4254144

Woordvoerdersov
erleg Mobiliteit
8-9-2017

4349669

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349706

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349780

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

De wens van PS om te monitoren op kengetallen is kenbaar
Toezegging uit de vergadering van PS d.d. 23
september 2016 door Gedeputeerde Van der Maat gemaakt aan de Schoonmaak Coöperatie. De Schoonmaak
Coöperatie heeft de managementinformatie hier inmiddels op
over het over 2 jaar informeren van Provinciale
Staten over de ervaringen met betrekking tot de
aangepast en er zal in het najaar van 2018 een rapportage aan
Schoonmaak Cooperatie.
PS aangeboden worden.
C.A. van
PS te informeren over het proces rondom het
PS is eind februari geïnformeerd middels een memo gedeputeerde
der Maat perspectief van Eindhoven Airport en de
met als onderwerp Rapport Haalbaarheidsstudie Multimodaal
uitgangspunten waarmee GS zullen deelnemen aan Transferpunt (MMT) Acht en het proces Ontwikkeling Eindhoven
dat proces, zodra daarover meer bekend is.
Airport na 2019. Hierin is aangegeven dat het vervolgproces nog
niet uitgewerkt is. We hebben afgesproken PS opnieuw te
informeren als er duidelijkheid is. Daarnaast hebben we
voorgesteld om eea toe te lichten tijdens het
woordvoerdersoverleg van23 februari 2018. Dit is gebeurd. PS is
12 juli j.l. geïnformeerd middels een statenmededeling (documentn
4388115) over de stand van zaken rondom het proces.
C.A. van Motie M20 - Einde aan reclamerommel langs wegen : De gedeputeerde heeft een oproep aan de gemeenten gedaan
der Maat Roepen het college op gemeenten nadrukkelijk te
tijdens de ontwikkeldagen in mei/juni.
verzoeken om op te treden tegen illegale reclame
uitingen langs de wegen als provincie (blijvend)
streng te handhaven langs provinciale wegen.
Motie M35 - Stagiairs werven op de Brabantse
C.A. van
We zijn gestart met een promotiecampagne waarbij we actief een
der Maat ROC's: Verzoeken Gedeputeerde Staten per
promotie/informatiepakket naar Brabantse onderwijsinstellingen
schooljaar 201812019 op alle Brabantse ROC's, bij toesturen. Hier wijzen en verwijzen we op een wervende manier
ter zaken doende opleidingen, stagiairs te werven
naar de mogelijkheden en soorten stages die wij aanbieden via
middels bijvoorbeeld A3-posters waarop
werkenvoor.brabant.nl.
beschikbare stageplaatsen worden vermeld.
C.A. van
Motie M64 - Eindhoven Airport, en nu?: verzoeken
PS is eind februari geïnformeerd middels een memo gedeputeerde
der Maat Gedeputeerde Staten om in gesprek te gaan met de met als onderwerp Rapport Haalbaarheidsstudie Multimodaal
Rijksoverheid om snel met een gedegen
Transferpunt (MMT) Acht en het proces Ontwikkeling Eindhoven
procesvoorstel te komen over de ontwikkelingen van Airport na 2019. PS is op 12 juli j.l. geïnformeerd middels een
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Afgedaan
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Stuknr. Vergadering POHO
4349794

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355696

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355701

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355704

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355719

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355725

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355733

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

Eindhoven Airport na 2020.
Motie M65 - CO2 uitstoot Eindhoven Airport:
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
om uit te dragen dat de C02-uitstoot een zeer
relevante factor is in de besluitvorming over de
toekomst van Eindhoven Airport.
Ged Van der Maat zegt toe om in de volgende
voortgangsrapportage van het programma
SmartwayZ.NL informatie te geven over de stand
van zaken rondom inpassing van de A58 bij de
Beerze en het Markdal.
Ged vd Maat zegt toe om in de aanpak van
truckparkings zoals overeengekomen tijdens het BO
MIRT najaar 2017, tijdelijke truckparkings als korte
termijn aanpak extra mee te zullen nemen.

statenmededeling (documentnr 4388115).
PS is op 12 juli jl geïnformeerd middels een statenmededeling
(documentnr 4388115).

Ged vd Maat zegt toe om een inventarisatie te
zullen maken van prioritair te verbeteren verwegen
op provinciale wegen en die lijst onder de aandacht
te zullen brengen van de staatssecretaris.
Ged vd Maat zegt toe om bij de eerstvolgende
ontwikkeldagen met prioriteit te zorgen dat
gemeenten de kansen voor smart mobility kunnen
pakken, hen hierbij vanuit de provincie te zullen
ondersteunen en PS hierover te informeren bij de
eerstvolgende statenmededeling over
programmering mobiliteit.
Ged, vd Maat zegt toe om de statenwerkgroep
Herijking OV-visie te informeren over de enquêtes
die reeds onder OV-reizigers worden uitgevoerd
Ged vd Maat zegt toe om PS voor de zomer te
informeren over actualisatie van de beleidsregel
rond recreatieve helicoptervluchten en de geuite
zorgen over geluid voor de omgeving bij die
actualisatie mee te nemen.

PS zullen worden geïnformeerd in de voortgangsrapportage
SmartwayZ.NL dit najaar.

In overleg met de provincies Zuid-Holland, Limburg en Gelderland
en met RWS maken we een plan van aanpak voor het totale
onderwerp 'vrachtwagen parkeren'. Ook tijdelijke parkings
worden daarin opgenomen. Over de voortgang informeren we PS
na het BO-MIRT 2018.
We zijn momenteel bezig met de inventarisatie.

De statenmededeling programmering mobiliteit zal na de zomer
aan PS worden gestuurd

Zodra de resultaten van de enquêtes beschikbaar zijn, informeren
we de statenwerkgroep Herijking OV-visie.
Ik heb toegezegd om u te informeren over de actualisatie van de
beleidsregel rond recreatieve helikoptervluchten (Beleidsregel
ontheffing luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant) en de
geuite zorgen over geluid voor de omgeving bij die actualisatie
mee te nemen. In dit kader kan ik u informeren dat er hard wordt
gewerkt aan een wijziging van de beleidsregel. De wijziging
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Stuknr. Vergadering POHO

4365033

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Į toezegging

Gedeputeerde Van der Maat zegt toe de
voortgang en resultaten van de zogenaamde
bundelstudie in Zuidoost-Brabant direct na zomer
aan PS te doen toekomen.

Stand van Zaken
wordt ook zo veel mogelijk interprovinciaal afgestemd. In verband
met het zomerreces zal het concept van de wijziging hierna voor
inspraak aan de belanghebbenden worden toegezonden.
Zodra de resultaten bekend zijn zullen uw Staten een
statenmededeling ontvangen.

Afgedaan

