GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-760062710 DOS-20070018545

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

1 december 2020

1 december 2020

Onderwerp
Brief aan Provinciale Staten: Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT november 2020

Advies
1.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij geïnformeerd worden over de
uitkomsten van het BO MIRT Goederenvervoercorridors van 25 nov 2020 en het BO
MIRT Zuidwest Nederland van 26 nov 2020.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-

In de brief aan PS op p.11 bij het onderdeel ‘Tot slot’ ‘Rijk en de regio’ te wijzigen in ‘Rijk,

provincie, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland’;
- Het kaartje BO MIRT toe te voegen.

Bijlagen
201126 Kamerbrief BO MIRT 25 en 26 nov 2020 voortgang MIRT moties en toezeggingen
NB: Voor het versturen van de brief aan PS zal ook een kaartje afgerond worden met de BO
MIRT ZWN afspraken voor Zuid-Holland. Dit kaartje wordt momenteel afgerond door een
vormgever. In de brief wordt verwezen naar het kaartje en wordt het bij de bijlagen genoemd.
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Toelichting voor het College

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) vinden
jaarlijks bestuurlijk overleggen plaats tussen Rijk en Regio. Op 25 november en 26 november
2020 vonden respectievelijk het BO MIRT Goederenvervoercorridors en het BO MIRT Zuidwest
Nederland plaats. Net als voorgaande jaren worden Provinciale Staten actief geïnformeerd over
de belangrijkste uitkomsten en ontvangen zij de Kamerbrief met de resultaten van alle BO MIRT
overleggen.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

:-

Programma

: 2 Bereikbaar en verbonden

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
N.v.t.
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Voorafgaande besluitvorming

GS is 24 november 2020 geïnformeerd over de agenda en de afspraken die tijdens het BO MIRT
voorlagen.
Veel van de afspraken die in het BO MIRT zijn gemaakt zijn het resultaat van eerdere bestuurlijke
overleggen. Zo zijn de afspraken gerelateerd aan het gebiedsprogramma MoVe voorbereid in de
Programmaraad MoVe en zijn diverse andere besluiten voorbesproken in bijbehorende
bestuurlijke overleggen (zoals de afspraken over de A12). Het BO MIRT vormt het sluitstuk van
diverse besluitvormingsprocessen.

3

Proces

Rijk en regio hebben de agenda gezamenlijk voorbereid in verschillende overleggen en/of

schrijfrondes. Binnen de provincie zijn de agendapunten afgestemd met de betreffende collega’s
en afdelingen. De conceptagenda is bestuurlijk aan de orde geweest in het regionale Bestuurlijke
Delegatieoverleg (met o.a. MRDH, Den Haag en Rotterdam) en is besproken tijdens het
Provinciale Verkeer en Vervoer Beraad. Voor een aantal onderwerpen zijn losse bestuurlijke
overleggen geweest en/of is GS eerder geïnformeerd.
In het regionale Bestuurlijke Delegatieoverleg hebben de regionale bestuurders op basis van de
concept agenda de inzet van de regio besproken en een gezamenlijke strategie bepaald.
Hiermee wordt de besluitvorming in het BO MIRT uitermate zorgvuldig voorbereid.
Op basis van de diverse besluiten worden in 2021 vervolgstappen gezet.
In het voorjaar 2021 vindt het BO Leefomgeving plaats. Tijdens dit overleg zal de verstedelijking
centraal staan en wordt waar mogelijk en nodig een doorkijk gegeven naar het BO MIRT van het
najaar 2021.

4

Participatie en rolneming

N.v.t.
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Communicatiestrategie

Er is een regionaal een gezamenlijk nieuwsbericht opgesteld dat de verschillende regionale
partners partijen op hun sites hebben kunnen plaatsen. De provincie Zuid-Holland heeft dit vrijdag
27 november geplaatst.
Verder was er de mogelijkheid vanuit verschillende projecten te communiceren over de
uitkomsten van het BO MIRT. Dit is bijvoorbeeld gedaan over de startbeslissing CID Binckhorst.
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