
 

 
1. Opening en mededelingen 

De heer de Reus opent de vergadering.  

1.b. Mevrouw Ruigrok en de heer Olthof geven een terugkoppeling van de 

Agendacommissie van 28 augustus jl. Mevrouw Ruigrok heeft daar aangegeven dat het 

betrekken van Raden en Staten een belangrijk onderdeel is van het proces van de 

Verstedelijkingsstrategie in relatie tot de afspraken die bij het  BO MIRT gemaakt 

worden.  

Overleg Bestuurlijk Overleg platform Mobiliteit 

Datum 2 september 2020 

Locatie Digitaal 

Notulist Monique den Ouden, Platform Mobiliteit, 0612567566, m.denouden@vervoerregio.nl  

 

Aanwezigen De heer J. de Reus (voorzitter) – Provincie Flevoland 

De heer J. Hoek – Gemeente Almere 

Mevrouw M. Ruigrok – Vervoerregio Amsterdam 

Mevrouw S. Dijksma – Gemeente Amsterdam       

De heer J. Olthof – Provincie Noord-Holland 

 

Agendalid 

 

 

 

Secretariaat 

De heer B. Bakker – ProRail 

Mevrouw I. Winkenius – NS 

De heer B. Demoet – Rijkswaterstaat 

 

De heer S. de Looze - Secretaris 

Mevrouw M. den Ouden – Secretariaat 

 

Ambtelijke 

vertegenwoor

diging 

Mevrouw S. Modder – Gemeente Amsterdam 

De heer A. Colthoff – Vervoerregio Amsterdam 

De heer E. Konings –  MIRT coördinatie MRA 

De heer M. Kas – Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 

De heer I. Frantzen – Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 

De heer A. Turkstra – Provincie Flevoland 

Mevrouw M. Benschop – Gemeente Almere 

De heer. F van der Linden – Provincie Noord-Holland 
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2. Vaststellen conceptverslag BO Mobiliteit 

De bestuurders hebben het verslag van 3 juni jl. vastgesteld, maar met de volgende 
kanttekeningen: 
Agendapunt 3: MRA Jaarplan 2021 – De uitvoeringslijnen uitschrijven: 

 Uitvoeringslijn 3.1 Schaalsprong in Mobiliteit: Sharon Dijksma + vacature 

 Uitvoeringslijn 3.2 Fiets: Marja Ruigrok + vacature 

 Uitvoeringslijn 3.3 Duurzame en Innovatieve Mobiliteit: Jan Hoek + vacature 
 
Agenpunt 4: Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Tekst aanpassen: 

 Mevrouw Ruigrok roept de bestuurders op om de opties te bespreken, aan te geven 
wat de financiële mogelijkheden zijn en dat iedereen meedenkt vanuit zijn/haar 
verantwoordelijkheden. 

 

Actie: Het secretariaat past de teksten aan 

 

3. Landelijk OV Toekomstbeeld (LOVT) 

De stand van zaken rond het LOVT is ter kennisgeving aangenomen en het BO stelt de 

planning van de Ontwikkelagenda richting BO LOVT op 4 november vast. 

 

4. Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB) 

Programmanager Martijn Kas licht toe dat het programma toewerkt naar het BO MIRT 

eind november en dat er momenteel drie onderzoeken lopen die hiervoor de 

beslisinformatie moeten leveren: 

1. Vervolgonderzoek ZWASH (Zuid West Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer) 

2. Amsterdam Bay Area 

3. Netwerkstrategie 

De verwachting is dat deze onderzoeken eind september gereed zijn. De eerste 

resultaten zullen worden gepresenteerd op 7 oktober jl tijdens de programmaraad 

SBAB.  

De heer Hoek vraagt of de Netwerkstategie robuust genoeg is en gaat de 

Netwerkstrategie voldoende in op de verschillende modaliteiten. De heer Frantzen geeft 

aan dat de Netwerkstrategie adaptief is en kan worden bijgestuurd, waar nodig, op het 

gebied van verstedelijking of bij nieuwe beleidsontwikkelingen.  

De heer Olthoeft roept op om ook perspectief te bieden aan de gebieden buiten de MRA 

en dit in beeld te brengen.  

Mevrouw Dijksma wil het programma SBAB vooral bespreken met de overige partners.  



 

Actie: Het secreriaat zoekt uit wat er destijds is afgesproken ten aanzien van de agendering 

van het Programma SBaB in het Platform Mobiliteit 

 

De heer de Reus vraagt om een overzicht van alle lopende spoorprojecten en in hoeverre 

deze matchen. De heer Bakker biedt aan dat ProRail de volgende vergadering een 

overzicht presenteert over de netwerken rondom Amsterdam en daar buiten. De heer 

De Reus stelt voor dit in een volgend overleg op 7 oktober te doen en dat ProRail dit 

agendapunt  voorbereidt.  

 

Actie: ProRail presenteert overzicht spoornetwerken op BO Platform Mobiliteit op 7 oktober 

as.  

 

  

 

 

 


