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Fundamentele koerswijziging zichtbaar in iMPI 2024-2031 –
‘Nu echt meer geld en ruimte voor ons OV’
Constaterende dat:
• In deze Statenvergadering voorligt de het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur
(iMPI) 2023-2030, als VD-57;
• Het deel van het totale budget ten behoeve van infrastructurele projecten steeds kleiner
wordt;
• De projecten in plan- en realisatiefase van het iMPI 2023-2030 steeds meer budget
vragen, door ontwikkelingen in de macro-economie;
• Er maatschappelijk meer behoefte is en komt aan kwalitatief (en kwantitatief) goed OV
in ons land, alsook in Noord-Holland;
• In de commissiebehandeling door veel partijen de wens en noodzaak tot meer OVvoorzieningen helder is geworden.
Overwegende dat:
• Het alsmaar investeren in ‘nieuw asfalt’ steeds meer onder druk komt te staan, mede
doordat betreffende projecten alsmaar duurder worden en zullen gaan worden;
• Het wens-en-noodzaak uitspreken van kwalitatief en kwantitatief beter OV zal moeten
leiden tot een verschuiving in de budgettering, als we het hebben over budgetten voor
het komende iMPI;
• Er door allerlei ontwikkelingen in de samenleving kansen liggen voor meer OV;
• Veel gebieden, vooral buiten de stedelijke gebieden, meer en meer verstoken blijven
van goede bereikbaarheidsmogelijkheden, en ook een groot deel van de Staten dit
zorgelijk vindt.
Besluit het college van GS op te roepen:
• de noodzaak tot beter (kwalitatief en kwantitatief) openbaar vervoer te onderschrijven;
• dit zichtbaar te maken in de PS-voorstellen en een groter budget beschikbaar te stellen
voor OV-verbindingen in onze provincie, waarbij ook ‘fijnmazig OV’ een grotere rol
krijgt;
• dit vorm te geven in een actualisering van het iMPI 2023-2030, welke verschijnt in het
voorjaar van 2023;
• deze actualisering van het iMPI 2023-2030 te verwerken in een wijziging van de
begroting van 2023, te verschijnen in het eerste kwartaal van 2023.
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