
 

 

 

MEMORANDUM 

DATUM 26-1-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Arne Schaddelee 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Vervolg na commissiebehandeling N201 

In de commissie Milieu en Mobiliteit op 20 januari is gesproken over het Statenvoorstel Verlengen studiefase 

Programma Toekomst N201 (2020MM184). De conclusie van de commissie was dat dit voorstel nog niet voor 

besluitvorming kon worden voorgelegd aan PS. Over de benodigde aanvullingen of wijziging van het 

Statenvoorstel formuleerde de commissie geen eensluidend advies.  

Na de commissiebehandeling is in het Presidium gesproken over de vervolgbehandeling. Vanuit uw griffie is 

daarop de suggestie gedaan om een aanvullende Memo op te stellen.  

 

Inhoud 

Doel van de verlengde studiefase is te komen tot versobering van het nu voorliggende pakket. Voor dat doel 

bleek in de commissie brede steun. De discussie spitste zich vervolgens toe op de vraag hoe de verschillende 

knelpunten zich tot elkaar verhouden en wat de weging zou moeten zijn voor de pijlers leefbaarheid, 

verkeersveiligheid en bereikbaarheid. In het Statenvoorstel en de onderliggende ruim 900 pagina’s aan 

onderzoek staan, naar mijn inschatting, voldoende overwegingen. Desgewenst zijn hierin ook voldoende 

aanknopingspunten te vinden om te komen tot amendering op het voorstel. Hiermee kan PS accenten verleggen. 

Ook staan er quick wins benoemd die op verzoek van PS versneld tot uitvoering gebracht kunnen worden.  

 

Proces 

Tijdens de commissiebespreking werden tal van aanvullende wensen en verzoeken gesuggereerd. Van een 

aquaduct tot een treinstation en van andere snelheden tot meer inpassingsmaatregelen.   

Hier kwam vooralsnog geen eenduidige lijn of breed gedragen alternatief naar voren. Bovendien zijn vrijwel al 

deze suggesties al eerder onderzocht en gemotiveerd vervallen dan wel opgenomen in het vervolg. Vanuit de 

breed gedragen wens om tot een versobering te komen is het ook niet logisch om opnieuw een breed scala aan 

aanvullende maatregelen te overwegen.  

Dit alles maakt het, vanuit de inhoud bezien, tot een onmogelijke opgave om tot een aangepast voorstel vanuit 

GS te komen.  

 

Het Statenvoorstel ligt nu formeel voor aan PS. Met dit voorstel wil GS u maximaal in positie brengen om kaders 

te stellen voor het vervolgonderzoek. Het verzoek van het Presidium kan op drie manieren nu een vervolg krijgen: 

1) Uw Staten nemen alsnog een besluit over het voorliggende Statenvoorstel waarbij, middels amendering, 

extra accenten worden meegegeven; 

2) De wens van uw commissie om een extra bespreking van de N201 krijgt invulling door middel van een 

informatiebijeenkomst waarin primair het beantwoorden van vragen vanuit PS centraal staat. Op deze 

manier krijgen uw Staten een completer beeld van de onderliggende onderzoeken en de 

samenhangende afhankelijkheden van de verschillende maatregelen. Deze kennis vormt input voor een 

nieuwe commissiebespreking waarin PS alsnog invulling kan geven aan haar kaderstellende rol; 

3) Uw Staten formuleren zelf een aanvullende set aan kaders en uitgangspunten die door GS 

meegenomen dienen te worden in de studiefase.  

 

 

 


