
Adviescommissie Va 6 oktober 2021
Agenda

Datum 06-10-2021
Aanvang 19:00
Locatie Digitale vergadering
Voorzitter J.P. Blonk
Eindtijd 21:00

De vergadering vindt plaats via Zoom. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl om de link naar de vergadering te ontvangen.

1.0 Opening en mededelingen

20211006 1.0 Conceptagenda AcVa 06.10.2021.docx

2.0 Tarieven ov 2022 (informerend)

U wordt geïnformeerd over hoe de tarieven ov voor 2022 tot stand zijn gekomen.
Bijlagen: - 

3.0 Ketenmobiliteit op ov-knooppunten (informerend en gesprek)

U wordt gevraagd kennis te nemen van subsidiemogelijkheden van de ‘Handreiking
Ketenmobiliteit op ov-knooppunten’ voor de MRDH gemeenten om de bereikbaarheid
van ov-knooppunten te verbeteren. Bijlagen: 2 

20211006 3.1 Toelichting-handreiking-ketenmobiliteit-ov-knooppunten.docx
20211006 3.0 Agendapost Ketenmobiliteit op ov-knooppunten.docx

4.0 Jaarprogramma Kennisplatform Verkeer en Vervoer

U wordt geïnformeerd over het Jaarprogramma Kennis Platform Verkeer en Vervoer.
Bijlagen (2): Agendapost met toelichting Jaarprogramma KpVV (nazending) 
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20211006 4.0 Agendapost Jaarprogramma Kennis platform Verkeer en Vervoer.docx

5.0 Nationaal Groeifonds (informerend)

U wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Nationaal Groeifonds.
Bijlagen: - 

6.0 Vaststellen conceptverslag 16 juni 2021

U wordt gevraagd om het conceptverslag van 16 juni 2021 vast te stellen. Bij het verslag
zijn de volgende documenten toegevoegd: a. Inspreektekst Platform OVHA Indien uw
vragen of opmerkingen over het verslag heeft, graag het verzoek deze van tevoren door
te geven via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl 

7.0 Vaststellen vergaderdata 2022

U wordt gevraagd om de vergaderdata van 2022 vast te stellen. Bijlage (1): agendapost
met vergaderdata 2022 

20211006 7.0 Agendapost vergaderplanning 2022 AcVa.docx

8.0 Ter informatie

8.1 Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2021 - Q4.pdf

9.0 Rondvraag en sluiting
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  AGENDA
          

Adviescommissie Vervoersautoriteit 
Woensdag 6 oktober, 19.00 – 21.00 uur

Digitale vergadering via Zoom 
Vanaf 18.50 uur kunt u inloggen. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl om de link naar de 
vergadering te ontvangen.

1. Opening en mededelingen 19.00 uur
 De voorzitter, de heer Blonk, opent de vergadering van de Adviescommissie 

Vervoersautoriteit en heet de aanwezige bestuurders welkom.
 Er is een mededeling inzake het proces Programma Zuid-Holland Bereikbaar. 
 Er is een mededeling inzake update Evaluatie GR. 
 Er is een mededeling inzake update Strategische agenda. 

2. Tarieven ov 2022 (informerend)  19.05 uur
U wordt geïnformeerd over hoe de tarieven ov voor 2022 tot stand zijn gekomen. 

Bijlagen: - 

Toelichting:
De bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH is als (decentrale) tariefautoriteit op
grond van de Wet Personenvervoer 2000 bevoegd om jaarlijks de OV-tarieven voor de
vervoerders met concessies binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, vast te stellen.
Uitgangspunt daarbij is de Landelijke Tarievenindex (LTI), die het Tarievenbureau OV (een
instantie van de 14 OV-autoriteiten) begin juli berekent op basis van gegevens van het Centraal
Planbureau. Tijdens de vergadering wordt u middels een presentatie meegenomen hoe het
proces hierbij is vormgegeven. 

3. Ketenmobiliteit (informerend en gesprek) 19.15 uur
U wordt gevraagd kennis te nemen van subsidiemogelijkheden van de ‘Handreiking 
Ketenmobiliteit op ov-knooppunten’ voor de MRDH gemeenten om de bereikbaarheid van ov-
knooppunten te verbeteren.

Bijlagen: 2
- Agendapost
- Toelichting agendapost 

Toelichting: De Bestuurscommissie Va heeft op 9 juni 2021 de ‘Handreiking Ketenmobiliteit op 
ov-knooppunten’ vastgesteld. Hierin is voor ketenmobiliteit het beleid van de MRDH uitgewerkt.
Ter vergadering leidt de portefeuillehouder het onderwerp kort in met nadruk op de bestuurlijke 
aspecten. Daarna is gelegenheid voor gesprek met de portefeuillehouder over de opgave en de 
samenwerking tussen gemeenten en MRDH. Voor eventuele vakinhoudelijke vragen is ambtelijke 
ondersteuning aanwezig.
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4. Jaarprogramma Kennis platform Verkeer en Vervoer (informerend)                     20.15 uur
U wordt geïnformeerd over het Jaarprogramma Kennis Platform Verkeer en Vervoer. 

Bijlagen (2):
- Agendapost met toelichting
- Jaarprogramma KpVV (nazending)

Toelichting: John Pommer, directeur KpVV, is aanwezig om het jaarprogramma toe te lichten. 
Op woensdag 6 oktober bespreekt de programmaraad van KpVV het jaarprogramma, het 
jaarprogramma zal daarom later nagezonden worden. 

5. Nationaal Groeifonds (informerend) 20.30 uur
U wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Nationaal Groeifonds. 

Bijlagen: - 

6. Vaststellen conceptverslag 16 juni 2021 20.55 uur
 U wordt gevraagd om het conceptverslag van 16 juni 2021 vast te stellen.

 Bij het verslag zijn de volgende documenten toegevoegd:
a. Inspreektekst Platform OVHA

Indien uw vragen of opmerkingen over het verslag heeft, graag het verzoek deze van tevoren door 
te geven via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl 

7.  Vaststellen vergaderdata 2022
       U wordt gevraagd om de vergaderdata van 2022 vast te stellen.

       Bijlage: agendapost met vergaderdata 2022

8. Ter informatie 
 Inhoudelijke jaarplanning Q4

NB. de opzet van de inhoudelijke jaarplanning is veranderd. De planning is niet per 
maand weergeven, maar per kwartaal voor de Va, EV en MRDH-breed (AB/DB) apart. 
Daarnaast is met een X aangegeven welke onderwerpen dat kwartaal geagendeerd 
worden. Van de onderwerpen waarvan de datum van de agendering bekend is, is de 
datum ingevuld bij het gremia. 

 Reactiebrief AB inzake evaluatie GR (nazending)
 Reactiebrief BcVa inzake advies herijkingen (nazending)

9. Rondvraag
U kunt uw inhoudelijke vragen die u bij de rondvraag wilt stellen van tevoren mailen aan 
bestuurlijkezakenva@mrdh.nl  
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Volgende vergadering:
Woensdag 1 december, 19.00 – 21.00 uur

Spreekrecht:
Belangstellenden die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit tenminste 24 uur voor de 
aanvang van de vergadering kenbaar te maken (via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl) onder vermelding 
van hun naam en het onderwerp waarover gesproken zal worden en het belang dat daarbij aan de 
orde is. Het spreekrecht heeft uitsluitend betrekking op de in de agenda vermelde onderwerpen. Bij 
opening van de vergadering, wordt aan belanghebbende het recht verleend in te spreken. Iedere 
spreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Indien er meerdere sprekers zijn bepaalt de voorzitter 
in overleg met de commissie de totale voor belanghebbende beschikbare spreektijd en de volgorde 
van sprekers.
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6 oktober 2021
agendapunt 3

Onderwerp: Beleidsuitwerking ketenmobiliteit bij ov-knooppunten
Datum: woensdag 6 oktober 2021
Contactpersoon: Willy Sweers
Telefoonnummer: 088 5445 164

Aan de adviescommissie Vervoersautoriteit,

Besluit

1. Kennis nemen van subsidiemogelijkheden van de ‘Handreiking Ketenmobiliteit op ov-
knooppunten’ voor de MRDH gemeenten om de bereikbaarheid van ov-knooppunten te 
verbeteren.

Aanleiding
In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB, 2016) is ketenmobiliteit benoemd als een 
belangrijke schakel tussen de netwerken van enerzijds openbaar vervoer en anderszijds fiets 
en auto. Subsidiëring van projecten is het belangrijkste instrument waarmee MRDH beleid 
uitvoert. De voorwaarden voor projecten ketenmobiliteit waren nog niet voldoende 
uitgewerkt. Die uitwerking is nu gereed. De Bestuurscommissie van 9 juni 2021 behandelt  
een voorstel om een ‘Handreiking Ketenmobiliteit’ vast te stellen en een wijzigingsbesluit 
‘Uitvoeringsregling Vervoersautoriteit 2018’. Deze zijn in lijn met de uitgangspunten die in de 
vergadering van 19 februari 2020 over dit onderwerp zijn gepresenteerd.

Hoofdlijnen van de beleidsuitwerking
Het aantal ov-knooppunten waar projecten kunnen worden aangemeld wordt uitgebreid van 
56 naar 84 (zie kaart). Dat zijn vooral P+R-terreinen die in de UAB nog niet als ov-knooppunt 
waren aangemeld. 
Projecten werken de 
opgaven voor lokale 
ontsluiting, fietsparkeren, 
P+R, kwaliteitsbeleving en 
mobiliteitsdiensten in 
onderlinge samenhang uit. 
De verschillende 
beheerders (gemeente 
voor de buitenruimte; 
Prorail/RET/HTM voor het 
station en de 
vervoerbedrijven) werken 
goed samen om een voor 
de reiziger naadloze 
reiservaring te bieden. 
De MRDH biedt in de 
opstartfase van het project 
procesbegeleiding in met 
alle partijen de opgave 
goed in beeld te brengen, 
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zodat nut & noodzaak, omvang en kostenindicatie van het project tijdig in beeld komt en 
wordt vastgelegd in een startdocument. In het kader van het Investeringsprogramma 
Vervoersautoriteit (IPVa) kunnen gemeenten en stationsbeheerders projecten aanmelden 
voor een subsidie van de MRDH.

Aanleiding
In de ‘Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid’ (UAB 2016) is ketenmobiliteit benoemd als een 
belangrijk schakel tussen de netwerken openbaar vervoer, fiets en auto. De UAB wijst de 
‘ov-knooppunten’ aan als de plek waar ketenmobliteit voor de ov-reiziger gemakellijk, 
eenvoudig en betrouwbaar wordt gemaakt. Er zijn een aantal opgaven benoemd die in een 
beleidsuitwerking verder zijn onderzocht en uitgewerkt. MRDH verleent subsidie om de 
ketenmobiliteit op ov-knooppunten te verbeteren.

Proeftuinen 2018
In 2018 is gestart met drie ‘proeftuinen’ waar vanuit de dagelijkse praktijk onderzocht is hoe 
het functioneren van de knooppunten Nootdorp, Rodenrijs en Barendrecht kon worden 
verbeterd. Drie leermomenten kwamen daarbij aan de orde:
1) Er zijn verschillende beheerders betrokken bij elk ov-knooppunt: de gemeente voor de 

buitenruimte en openbare orde, de stationsbeheerder (RET, HTM en/of ProRail/NS) voor 
het stationsdomein. Uiteraard zijn de vervoerbedrijven RET, HTM en EBS betrokken voor 
de uitvoering van hun dienstregelingen (net als Arriva, Connexxion en Qbuzz van de ov-
concessies van provincie Zuid-Holland). De reizigers hebben weinig boodschap aan de 
grenzen van de beheerdomeinen, ze moeten naadloos aansluiten zodat je er ongemerkt 
over heen gaat. Daarom is het noodzakelijk dat al deze partij samen op trekkne bij het 
maken van een verbeterplan; niemand kan dat in z’n eentje.

2) Op een knooppunt komen veel modaliteiten en functies samen: fietsparkeren, looproutes, 
p+r, deelmobiliteit enz. Die hebben onderling veel raakvlakken. In het plan moeten die 
goed afgestemd worden, temeer omdat de ruimte op knooppunten voor al die functies 
schaars is.

3) Een knooppunt mooi maken is één ding, het mooi houden is minstens zo belangrijk. 
Prullenbakken legen, weesfietsen en wrakken ruimen, het groen onderhouden: het draagt 
allemaal bij aan een prettige reiservaring en tevreden klanten.

Inventarisatie ‘Knopenroos’ 2019
Na de proeftuinen is bij wijze van nulmeting de kwaliteit van de ov-knooppunten 
geïnventariseerd. In beeld is gebracht 
wat de kwaliteit is voor de aspecten 
lokale ontsluiting te voet en met de 
fiets, fietsparkeren, P+R, en kwaliteits-
beleving van de reiziger. Het eind-
resultaat is per knooppunt weergege-
ven in de vorm de een radardiagram, 
die al snel de werknaam ‘Knopenroos’ 
meekreeg. 
De uitkomsten van de inventarisatie 
zijn met de gemeenten en de stations-
beheerders besproken. Op veel 
plekken is daarbij de opgave 
onderkent, nog ongeacht de mogelijk-
heid om daar de komende periode tijd 
en geld voor de uitvoering van 
projecten vrij te maken. Voorbeeld van uitkomsten voor knooppunt Pijnacker Zuid
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Van inventarisatie naar Handreiking
De MRDH staat een werkwijze voor die zich rekenschap geeft van de beschikbare kennis in 
het algemeen en de leerervaringen van de proeftuinen in het bijzonder. Om deze voor de 
ambtelijke voorbereiding beschikbaar te maken is de vakinhoudelijke ‘Handreiking’ opgesteld 
(voor eventuele kennisname bijgevoegd als bijlage 2). Voor u als Adviescommissie zijn de 
volgende aspecten van belang.

 MRDH biedt extra ondersteuning in de opstartfase

In de aanloop naar het daadwerkelijk starten van een project, ondersteunt de MRDH 
gemeenten en stationsbeheerders om samen de opgave uit te werken en de contouren van 
een mogelijk project scherp te krijgen. Het resultaat daarvan is een zogeheten 
‘startdocument’ waarin de opgave en de samenhang tussen de onderdelen en de kansrijke 
oplossingsrichtingen zijn beschreven. Daarmee kunnen gemeente en stationsbeheerders het 
project verder uitwerken. Op enkele tientallen knooppunten is zo traject nu opgepakt. Naar 
verwachting zullen in 2022 diverse projecten voor subsidie worden aangemeld.

 Bijdrage in de kosten 50% vanuit IPVA

Vanuit de beschreven opgaven kunnen diverse maatregelen voor ov-reizigers worden 
uitgewerkt voor bijvoorbeeld lokale ontsluiting, fietsparkeren, P+R, kwaliteitsbeleving en/of 
mobiliteitsdiensten als deelfietsen. Vaak zijn niet op al die onderdelen verbeteringen nodig. 
De MRDH kan een bijdrage in de kosten van 50% geven. Dat betekent dat ook de gemeente 
zorgvuldig nut en noodzaak van de maatregelen afweegt en voor de eigen bijdrage tijdig geld 
op de begroting reserveert. De procedure voor aanmelding en subsidieaanvraag loopt mee 
in die van het MRDH Investeringsprogramma IPVA, dat bij de gemeenten goed bekend is. 
Het IPVA heeft in de regel voor dit soort projecten voldoende budget.

 Samenhang met verstedelijking, duurzame mobiliteit en Nationaal Toekomstbeeld Fiets

In de verstedelijkingsopgave ligt de nadruk op binnenstedelijk bouwen in de nabijheid van 
hoogwaardig openbaar vervoer. Een goede ontsluiting naar ov-knooppunten is belangrijk om 
de afhankelijkheid van autogebruik te verminderen. Ketenmobiliteit is zo een belangrijk 
instrument voor de transitie naar duurzame mobiliteit. Ook in het Nationaal Toekomstbeeld 
Fiets, dat momenteel in heel Nederland wordt uitgewerkt, is de combinatie fiets & openbaar 
vervoer een belangrijk thema.

 Regionaal Toekomstbeeld Ketenmobiliteit

Met de Handreiking heeft de MRDH het beleid uitgewerkt voor de beoordeling van 
afzonderlijke projecten per knooppunt. Als vervolg hierop wordt de regionale ambitie verder 
uitgewerkt in de samenhang met o.a. verstedelijking, mobiliteitstransitie en Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets. De contouren van dit Toekomstbeeld zullen in de tweede helft van 
2022 vorm krijgen.



Onderwerp Handreiking Ketenmobiliteit op ov-knooppunten

Bestuurlijk 
trekker

Martina Huijsman, portefeuille Duurzame Mobiliteit en Ketenmobiliteit

Ter informatie  Kennis nemen van subsidiemogelijkheden van de ‘Handreiking Ketenmobiliteit op 
ov-knooppunten’ voor de MRDH gemeenten om de bereikbaarheid van ov-
knooppunten te verbeteren.

 
Korte inhoud 
van voorstel

De Bestuurscommissie Va heeft op 9 juni 2021 de ‘Handreiking Ketenmobiliteit op ov-
knooppunten’ vastgesteld. Hierin is voor ketenmobiliteit het beleid van de MRDH 
uitgewerkt. Gemeenten en stationsbeheerders krijgen hiermee aanwijzingen op welke 
manier, voor welke onderdelen en onder welke voorwaarden de MDRH subsidie 
verleent aan verbeteringen op ov-knooppunten. In de ‘Uitvoeringsregeling’ zijn de 
subsidievoorwaarden nader uitgewerkt. Gemeenten kunnen daar nu projecten voor 
aanmelden.
Het is de bedoeling dat de beheerders op en rond het knooppunt (gemeente, 
stationsbeheerders, vervoerbedrijven) in goede samenspraak verbeteringen uitwerken 
voor alle aspecten van ketenmobiliteit in hun onderlinge samenhang. Gemak, eenvoud 
en betrouwbaarheid voor de ov-reiziger staat daarbij centraal.
Via de bekende procedures van het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVA) 
kunnen gemeente projecten aanmelden voor een bijdrage van 50% van de subsidiabele 
kosten.

Communicatie n.v.t.
Bijlagen 1. Toelichting

Achtergrondinformatie: ‘Handreiking ketenmobiliteit op ov-knooppunten’ 

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 9 juni 2021

Bestuurscommissie -

Zienswijzetermijn n.v.t.

Dagelijks bestuur n.v.t.

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur n.v.t.

Adviescommissie  
Vervoersautoriteit
woensdag 6 oktober 2021
agendapunt 3



Onderwerp Jaarprogramma 2022 van het kennisplatform verkeer en vervoer (KpVV)

Bestuurlijk 
trekker

Dhr. R. van Asten

Ter informatie Kennis nemen van het jaarprogramma KpVV 2022

Korte inhoud 
van voorstel

Jaarlijks wordt het jaarprogramma KpVV opgesteld   De directeur van KpVV, dhr. John 
Pommer, zal een toelichting geven op het onderzoeksprogramma van volgend jaar 
(2022) en daarbij nader ingaan op enkele thema’s zoals hieronder schematisch 
weergegeven.

Communicatie n.v.t.
Bijlagen KpVV Jaarprogramma 2022 (nazending)
Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie

Bestuurscommissie 10 november 2022

Zienswijzetermijn n.v.t.

Dagelijks bestuur n.v.t.

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur n.v.t.

Adviescommissie  
Vervoersautoriteit
6 oktober 2021
agendapunt 4



Onderwerp Vaststellen vergaderplanning 2022

Bestuurlijk 
trekker

n.v.t.

Gevraagd De vergaderplanning 2022 van de adviescommissie Vervoersautoriteit vast te stellen. 

 
Korte inhoud 
van voorstel

De adviescommissie Vervoersautoriteit dient de data vast te stellen voor de reguliere
vergaderingen van de adviescommissie. De vergaderingen van de (bestuurlijke) gremia
zijn zo op elkaar afgestemd dat de doorlooptijd van besluiten zo kort mogelijk is.

Vergaderplanning 2022
 woensdag 23 februari 2022
 woensdag 20 april 2022
 woensdag 15 juni 2022
 woensdag 28 september 2022
 woensdag 23 november 2022

Het tijdstip van de vergaderingen is van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

Locatie
Het voorstel is om de vergaderingen van de adviescommissies weer plaats te laten 
vinden bij de MRDH (Westersingel 12). Informatiesessie e.d. zullen digitaal blijven 
plaatsvinden. 

Communicatie Na vaststelling van de vergaderplanning worden de data gecommuniceerd op de 
website van de mrdh en mrdh.notubiz.nl. Ook wordt de vergaderplanning 
gecommuniceerd aan de griffiers. 

Bijlagen n.v.t.
Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie n.v.t.

Bestuurscommissie n.v.t.

Zienswijzetermijn n.v.t.

Dagelijks bestuur n.v.t.

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur n.v.t.

Adviescommissie  
Vervoersautoriteit
6 oktober 2021
agendapunt 7



 

 

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2021 – Kwartaal 4 

Versie – 22 september 2021 

 

 
Het voorliggende document betreft de inhoudelijke jaarplanning MRDH voor de bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, de 
adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. In de jaarplanning zijn naast de P&C cyclus-
/zienswijzeproducten ook de (grotere) thema’s opgenomen, voor zover bekend. De inhoudelijke jaarplanning geeft aan welke onderwerpen in welk kwartaal 
behandeld worden in welke gremia (aangegeven met een X). Indien bekend is op welke datum het onderwerp bij een gremium wordt behandeld is deze 
datum ingevuld in de plannen. Daarnaast is in het overzicht aangegeven voor welke onderwerpen er een zienswijzeprocedure is voorzien. 
 
Per kwartaal wordt onderstaande planning geactualiseerd.  Deze is onder voorbehoud van de voortgang van de samenwerking met andere partijen, alsmede 
van de uiteindelijke afwegingen van de betrokken portefeuillehouder(s).  
 
Bij de onderwerpen is ook, indien bekend, de aard van het onderwerp aangegeven: 

• B = Besluitvormend 

• I = Informerend 

• K = Koersbepalend 

• A = Adviserend 

  



Kwartaal 4 

 

Vervoersautoriteit Aard BcVa BcEV 

 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

 

Zienswijze AB 

 

Herijking transitieprogramma ov en corona B 15 dec       

 I   1 dec     

 A   9 dec     

Visie reisinformatie B X       

Uitvoeringsregeling Va Maatwerkvervoer 

Voorne Putten 

B X       

Toegankelijkheid ov B X       

Stand van zaken HOV-Westland I X       

Stand van zaken HOV Maastunnel I X       

Remise B X       

Metrostation Spijkenisse B X       

Tarieven ov 2022 B 13 okt  6 okt     

Netwerk Plan ander Tramnet B X       

BO MIRT B 13 okt 

10 nov 

      

Governance handhaving B X       

Samenwerkingsovereenkomst 

Programma Zuid-Holland Bereikbaar 

B 13 okt       22 nov  10 dec 

Voortgang Metropolitane Fietsroutes B 13 okt       

Vaststellen Metropolitane Fietsroutes B X       

Programma gedragsbeïnvloeding B 10 nov       

IPVa 2021 B 15 dec       

Jaarprogramma Kennis Platvorm Verkeer 

en Vervoer 

B 10 nov       

 I   6 okt     

Ketenmobiliteit op ov-knooppunten 

(handreiking) 

I   6 okt     

Voortgang ketenmobiliteit I 10 nov       

Nationaal Groeifonds I   6 okt 6 okt    



 

P.M Vervoersautoriteit Aard BcVa BcEV 

 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

 

Zienswijze AB 

 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets  X  X     

Werkplannen Programma Zuid-Holland 

Bereikbaar 

 X  Q1     

Deelmobiliteit  Q1       

  



Economisch Vestigingsklimaat Aard BcVa BcEV 

 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

 

Zienswijze AB 

 

Presentatie IRP I  13 okt      

Aanvraag projectbijdrage: fonds vitale 

kerngebieden Rotterdam 

B  13 okt      

Aanvraag projectbijdrage: 

gebiedsprogramma 2050 bedrijvenpark 

Boezem 

B  13 okt      

Vaststelling projectbijdrage Rivium B  13 okt      

Digitalisering (voortgang( I  8 dec      

Aanvragen bijdrageregelingen B  8 dec      

Ab-commissie I    6 okt    

Innovatieprogramma’s: wat levert het op? A    1 dec    

Nationaal Groeifonds I  13 okt 6 okt 6 okt    

AB-commissie regionale initiatieven I    6 okt    

Sterker uit de crisis I/A    6 okt    

 

 

MRDH-breed Aard BcVa BcEV 

 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

 

Zienswijze AB 

 

Strategische agenda  I/K X X 1 dec 1 dec 22 nov  10 dec 

Controleprotocol accountantscontrole 

MRDH jaarrekening 2021 

     22 nov  10 dec 

2e Bestuursrapportage B 10 nov  Schriftelijk 

tot 10 nov  

  22 nov   
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