Besluitvormingsproces
Variant DORPSRAAD

Planning onder voorbehoud

PROGRAMMA BEREIKBAARHEID
WATERLAND

13 jan
Ontvangst ontwerp
dorpsraad
Hier wordt gecontroleerd of het ontwerp
voldoet aan de eisen en welke effecten dit
heeft op de doorstroming. Ook wordt er
beoordeeld of het ontwerp past binnen de
ruimte. Dit wordt beoordeeld door Provincie
Noord-Holland, Stadregio Amsterdam en
Waterland. Tevens laat provincie dit extern
toetsen bij een adviesbureau. Daarnaast wordt
gekeken of de kostenraming compleet is.

13 jan -25 feb

Toetsing ontwerp
dorpsraad
+
Uitkomsten bespreken

Stadsregio Amsterdam, provincie
Noord-Holland en gemeente Waterland
bespreken het ontwerp, zij beoordelen of
het ontwerp voldoet aan de eisen en stellen
eventueel verdiepende vragen. Deze
worden vooraf gestuurd naar de Dorpsraad.
Bespreking resultaten met:
- Dorpsraad + het door hen ingehuurde
ingenieursbureau Witteveen + Bos;
- de provincie Noord-Holland;
- gemeente Waterland;
- Stadsregio Amsterdam.

25 feb
Bespreking met
dorpsraad

Maart

Uitwerken ontwerpen
Maatregelen N247 tussen
A10 en N244. Inclusief
Broek in Waterland.

25 feb-10 mrt
De dorpsraad krijgt na 25 februari drie weken de tijd
om te reageren en eventueel het plan aan te passen.

Reactie van dorpsraad, Witteveen+Bos op reactie
provincie Noord-Holland, Stadregio Amsterdam en
gemeente Waterland.

Reactietermijn
dorpsraad

31 mrt
Bespreking met
dorpsraad
Ambtelijk advies wordt besproken met
de gedeputeerde. Reactie van de
dorpsraad is ter voorbereiding van de
staf Mobiliteit. Conclusies en advies
vanuit provincieambtenaren en
projectgroep wordt hier besproken.

April
Staf mobiliteit

Vanuit het programma worden alle
ontwerpen voor de maatregelen van de
N247 (waaronder Broek in Waterland)
ook besproken in de Staf Mobiliteit.

Maart - Mei

Informeren portefeuillehouders
partners
(Wethouders en portefeuillehouder
Stadsregio Amsterdam).

April
Bespreking in GS

Gedeputeerde Staten
bespreken de varianten van de
Dorpsraad.

Mei
Bespreking in
Commissie
Mobiliteit

STUURGROEP Bereikbaarheid Waterland - 18 mei 2016
De varianten van de dorpsraad en het programma Bereikbaarheid Waterland worden besproken, inclusief de financiële consequenties.
Gedeputeerde Mobiliteit geeft aan welke voorkeur Gedeputeerde Staten heeft.

Definities
Staf Mobiliteit
Voorbereiding van de Gedeputeerde mobiliteit met
haar stafleden op overleggen met Gedeputeerde Staten

Uitkomsten stuurgroep worden meegegeven.
Gedeputeerde Mobiliteit neemt definitief een
standpunt in.

Staf Mobiliteit

Commissie Mobiliteit
Afgevaardigden van Provinciale Staten voor de
portefeuille Mobiliteit. Deze leden bereiden de
voorstellen en voorgenomen besluiten van Provinciale
Staten voor.
Gedeputeerde Staten
Het college bestaat uit zes gedeputeerden én de
commissaris van de Koning. De gedeputeerden stellen
voorstellen op en voeren besluiten uit.
Provinciale Staten
Provinciale Staten vertegenwoordigen de bevolking van
Noord-Holland. Ze bepalen op hoofdlijnen wat
Gedeputeerde Staten doen. Zij stellen financiële
middelen beschikbaar. Daarnaast controleren ze of het
dagelijks bestuur het beleid goed uitvoert.
Colleges gemeenten
Het college bestuurt de gemeente (dagelijks bestuur),
bereidt de plannen voor, doet voorstellen hierover aan
de raad en voert het door de raad vastgestelde beleid uit.
Stadsregio Amsterdam
Is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten:
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen,
Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer,
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn,
Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Stuurgroep over de financiën en de definitieve
beslissing.

SG Bereikbaarheid
Waterland

NB: Het kan zijn dat deze stap wordt vervroegt
naar de commissie Mobiliteit in juni.

Commissie
Mobiliteit

Afhankelijk van resultaten wordt besproken of
er geld beschikbaar moet worden gesteld.

Bespreking
colleges en raden
De uitkomsten van de
stuurgroep worden
besproken in de
colleges en raden van
de betrokken partners.

Bespreking in PS

Bovenstaande planning is de stand van zaken op 31 maart 2016.
Bestuurders kunnen altijd besluiten hiervan af te wijken.

