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Nota PS Commissie B-agenda 

Betreft: Plan van aanpak programma ov-knooppunten  

 

 

1. Aan de commissie gevraagde actie 

De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang van het plan van 

aanpak OV-knooppunten en over de gewijzigde focus van ‘verdichten 

naar benutten’ en zij kan naar aanleiding hiervan met de gedeputeerde 

van gedachten wisselen.   

 

2. Waarom wordt het aan de commissie voorgelegd? 

Provincies zijn nu echt aan zet. Met de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte en het vorige regeerakkoord waren al een decentralisatie van de 

ruimtelijke besluitvorming en extra investeringen in infrastructuur 

aangekondigd. Hiermee is een einde gekomen aan onder andere 

rijksstimulering van binnenstedelijk bouwen. 

 

De provincies moeten hun kerntaak nu gaan waarmaken en daarbij 

gemeenten èn stadsregio’s stimuleren om hun plannen goed onderling 

af te stemmen. Op 21 juni 2010 is de structuurvisie Noord-Holland 

2040 door PS vastgesteld. In de structuurvisie is het project ‘verdichting 

rond OV-knooppunten’ als één van de uitvoeringsprogramma’s 

opgenomen. Het provinciale belang van het ontwikkelen rond 

knooppunten is bevestigd in het coalitieakkoord 2011 – 2015. 

 

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat OV-knooppunten een grote rol 

kunnen spelen in het realiseren van de woningbouwopgave voor Noord-

Holland, het draagvlak voor stedelijke voorzieningen, de bereikbaarheid 

van groen- en recreatiegebieden en het versterken van de 

ketenmobiliteit. Ook blijkt dat er voldoende capaciteit is rond de OV-

knooppunten.  
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Gezien de beperkte middelen voor investeringen is het noodzakelijk om 

het bestaande beter te benutten (dat geldt voor zowel de ruimte als de 

infrastructuur). Binnen het uitvoeringsprogramma is het accent daarom 

verschoven van de ‘verdichtingsopgave’ naar ‘het benutten van het 

bestaande’.   

 

  

3. Relevante informatie voor de aan de commissie gevraagde actie 

Het college van gedeputeerde staten heeft besloten:  

1. Kennis te nemen van de veranderende focus van het project ov-

knooppunten: van verdichten naar benutten van aanwezige kwaliteiten 

2. Goedkeuring te verlenen aan de vervolgaanpak voor concretisering 

van de opgaven.  

3. Het plan van aanpak ter informatie aan PS voor te leggen. 

 

De focus van het programma OV-knooppunten heeft tot nu toe vooral 

gelegen op kennisontwikkeling. Hierdoor heeft er tot nu toe weinig 

bestuurlijke besluitvorming over dit onderwerp plaatsgevonden, anders 

dan een besluit van PS in 2010 om vanuit de TWIN-H subsidie voor 

stedelijke vernieuwing € 7 miljoen te reserveren als bijdrage voor de 

ontwikkeling van enkele nader te selecteren Noord-Hollandse 

knooppunten. Na vaststelling van de kaderbrief 2013 bedraagt de 

hoogte van de reservering voor het programma OV-knooppunten €5 

miljoen. Ten opzichte de 64 knooppunten die op de structuurvisiekaart 

staan, impliceert dit bedrag keuzes over de regierol van de provincie en 

de wijze van sturing.  

 

4. Proces en procedure 

Medio 2013 wordt inzichtelijk welke knooppunten het meest kansrijk 

zijn voor ontwikkeling. De regierol van de provincie zal dan ook 

duidelijk moeten zijn. Besluitvorming hierover zal begin 2013 

plaatsvinden. Tevens zal eind 2013 een voorstel aan PS worden 

voorgelegd met criteria voor de verdeling van de TWIN-H subsidie OV-

knooppunten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


