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Bestuursinformatie 

Dit zijn de uitkomsten van het dagelijks bestuur (DB). 

 

Fiets en OV 

aantrekkelijker maken 

Het DB stelt de Uitvoeringsagenda Samen Bouwen 

aan Bereikbaarheid 2021 vast. Deze richt zich op de 

korte termijn maatregelen corona aanpak, de 

gebiedsaanpakken, de werkgeversaanpak en de 

onderwijsaanpak. Er zijn in onze regio 

maatwerkafspraken gemaakt met 

onderwijsinstellingen en intentieafspraken met 

werkgevers. Dit houdt in dat start- en eindtijden van 

zowel onderwijsinstellingen als bedrijven en 

overheidsinstellingen meer gespreid plaatsvinden 

over de dag, dat reizen meer over de week worden 

verspreid, dat er vaker thuis wordt gewerkt en dat 

Gemeenten kunnen straks 

goederenvervoer slimmer en schoner 

organiseren 

De Vervoerregio gaat de Uitvoeringsagenda 

Stadslogistiek tekenen. Gemeenten krijgen straks 

handvaten om het goederenvervoer slimmer en 

schoner te organiseren. Bijvoorbeeld door het 

inrichten van zero emissie zones in grote gemeenten 

en het bieden van privileges voor zero emissie 

voertuigen. Door in te zetten op zero emissie 

stadslogistiek verminderen we de schadelijke 

uitstoot van gassen en gaan we de opwarming van 

de aarde tegen. In de uitvoeringsagenda staan de 
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de reizen meer gespreid worden over verschillende 

modaliteiten (lopen, fiets, OV, auto). Daarnaast 

worden investeringen om fiets en OV zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken versneld. In het BO 

MIRT zijn deze gezamenlijke ambities van Rijk en 

regio vastgelegd en zijn financiële afspraken 

gemaakt.  

Lees meer 
 

landelijke kaders voor zero emissie stadslogistiek. 

De Vervoerregio vertaalt ze in 2021 naar een 

regionaal uitvoeringsplan. 

Lees meer 
 

 

Betalen met bankpas en barcode in 

trams en bussen van GVB 

In de toekomst is het voor reizigers mogelijk te 

betalen met een bankpas en een barcode in de 

trams en bussen van GVB. De Vervoerregio investeert 

in deze ontwikkeling om reizigers na de coronacrisis 

terug te krijgen in het OV. De barcode biedt de 

mogelijkheid om goed aan te sluiten op andere 

diensten in het openbaar vervoer zoals Mobility-as-

a-Service; een service waarmee reizigers via een 

gezamenlijk digitaal kanaal meerdere soorten 

mobiliteitsdiensten kunnen plannen, boeken en 

betalen. Het DB stemt in met het verstrekken van 

een subsidie voor de aanschaf van de nieuwe 

betaalapparatuur. 

Lees meer 
 

80 miljoen euro voor een 

bereikbaarder Zeeburgereiland 

De bereikbaarheid van het Zeeburgereiland in 

Amsterdam wordt verbeterd voor het OV en fietsers. 

Dit gebeurt in samenhang met de ruimtelijke 

ontwikkeling in het gebied. Het project gaat nu de 

zogenoemde planstudiefase in waar de mogelijke 

oplossingen verder worden onderzocht. Hieruit 

moet een definitieve oplossing komen die 

Zeeburgereiland bereikbaarder moet maken. De 

Vervoerregio investeert zoals het nu lijkt 80 miljoen 

euro in het project. 

Lees meer 

  

 

 

Werk aan Zuidasdok, de Entree en de 

Ferdinand Bolstraat in Amsterdam 

Ondanks de coronacrisis wordt er gewerkt en 

gebouwd in Amsterdam om reizigers straks weer het 

OV in te krijgen. Zo wordt de Brittenpassage in 

station Zuid aangelegd, wordt er gewerkt aan 

project Entree en wordt de Ferdinand Bolstraat 

heringericht. Bij de laatste komt onder andere een 

nieuw spoor voor de trams. Om dit te kunnen doen, 

rijden meerdere metro’s en trams soms net even wat 

anders. Reizigers worden hierover geïnformeerd 

door GVB. 

Lees meer 
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Regioraad 
Vooruitblik 
23 maart 2021 
Belangrijke onderwerpen: 

- nader te bepalen 

   

 

 

Terugblik 

26 januari 2021 

Belangrijke onderwerpen: 

- Aanwijzing lid DB en voorzitter Vervoerregio 

Amsterdam 

 

over deze overleggen  

 

 

Dagelijks Bestuur 

Vooruitblik 

11 maart 2021 

Belangrijke onderwerpen: 

- nader te bepalen 

  

 

 

Terugblik 

28 januari 2021 

Belangrijke onderwerpen: 

- Stand van zaken Bestuursopdracht 

- Transitieprogramma Openbaar Vervoer 
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naar de vergaderstukken  

 

  

  

 

 

Bezoek Ons 
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