Project(en) met nummers

Ontvangstdatum

Contactpersoon

Kenmerken wijziging project/maatregel

Instemming door
I&M verstuurd op

Publicatie

Duurzame logistiek (EVO/Duurzaamheid in
Beweging)

19-jan-10

Andy Sjauw,
awkgsjauw-koenfa@almere.nl

Extra maatregel: duurzaamheidsproject ten aanzien van
bestel en vrachtverkeer (> 500.000 km/jaar), uit te voeren
door EVO. Doel is om verkeersemissies van 15 bedrijven te
verminderen.

3-feb-10

Almere Vandaag, 10 augustus 2010; Bekendmakingen
Gemeente Almere, 1 mei 2010

17085: Schermen langs tunnelmonden
Schipholweg

11-mei-10

T. Buursema,
Extra maatregelen: het plaatsen van schermen bij de
14-jul-10
T.Buursema@mdwh. tunnelmonden aan de Schipholweg in Leiden. Dit is een
nl
invulling van de resultaatsafspraak die bij vaststelling van het
NSL met de gemeente Leiden is gemaakt.

Leids Nieuwsblad onder gemeenteberichten, 20-8-2010

Gorinchem-Noord

1-jul-10

De heer V. Buil,
v.buil@gorinchem.nl

Het wijzigen van project 1412 om a.) Naast het
5-aug-10
bedrijventerrein Groote Haar, ook de andere ontwikkelingen
in het bestemmingsplangebied Gorinchem-Noord op te
nemen in het NSL. Het gaat met name om het mogelijk
maken van Station Papland (met een ontsluiting aan de
Oostkant van het gebied), 12 nieuwe woningen aan de
Haarse Kade, een uitbreiding van de begraafplaats (inclusief
de vestiging van een crematorium) en de uitbreiding van de
moskee. Het IB-project 1412 is bedoelt om de ontsluiting van
het betrokken bedrijventerrein op te nemen overeenkomstig
het (ontwerp)bestemmingsplan Gorinchem-Noord.

De Stad Gorinchem, 14 september 2010; Op de website van de
gemeente
(www.gorinchem.nl/index.php?mediumid=12&pagid=109&rubriek
_id=1250&stukid=6613).

Diverse projecten

13-jul-10

www.rijkswaterstaat.nl
, vragen en contact
via telefoonnummer
0800-8002

• Wijzigingen in de projectkenmerken van 38 projecten die in 29-jul-11
het NSL zijn opgenomen.
• Toevoeging van 10 nieuwe projecten aan het NSL.
• Wijziging van de maatregel Anders Betalen voor Mobiliteit
(ABvM).
• Toevoeging van de maatregel Stimuleren Euro VI
vrachtauto’s.
• Toevoeging resultaatverplichting om overschrijdingen langs
rijkswegen weg te nemen die naar voren komen uit de
Monitoring NSL 2010.
Zie de verschillende publicaties op
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/besluiten/2010/08/25/nsl-beschikking-vrom-inzakensl-melding-venw-29-juli.html

13011 NSL maatregel

5-aug-10

Marc Plantaz,
STZ/MIL, Gemeente
Haarlem

Het wijzigen van de NSL maatregel 13011, door het wijzigen
van de deelmaatregel Waarderbrug in de NSL- maatregel:
‘Verkeersherstructurering door maatregelen bereikbaarheid
Waarderpolder’. De wijziging bestaat uit het openstellen van
de Waarderbrug voor éénrichtingsverkeer voor auto’s en
geen vrachtverkeer, in plaats van sluiting van de brug voor
autoverkeer.

9-sep-10

Stadskrant nr 44, 4 november 2010, pg.4; Op de gemeentelijke
website: http://www.haarlem.nl/fileadmin/AZ/Stadskrant/2010/Stadskrant44-04nov2010.pdf

Nieuwe aanvullende maatregel samen met
EVO

13-okt-10

Wijnand Stinissen,
Extra maatregel: een door EVO uit te voeren emissiescan
w.stinissen@lelystad. waarbij voor een aantal te selecteren bedrijven gekeken
nl
wordt naar verbetermogelijkheden ter reductie van emissies
en te rijden kilometers.

11-nov-10

Diverse maatregelen

6-dec-10

www.rijkswaterstaat.nl
, vragen en contact
via telefoonnummer
0800-8002

17-dec-10

Diverse projecten

14-apr-11

www.rijkswaterstaat.nl 1. Projecten, met als relevante wijzigingen:
, vragen en contact
via telefoonnummer
0800-8002
meegenomen;

Extra te nemen maatregelen en wijziging van maatregelen.
1. Extra te nemen NO2-maatregelen in de vorm van
schermen langs het hoofdwegennet (HWN).
2. Het wijzigen van de realisatiedatum van een aantal
schermen ivm. lagere PM10-concentraties

Gepubliceerd Flevopost, 1 december 2010

1-jun-11

2. Maatregelen:
uitgestelde realisatie in verband met latere openstelling
tunnel.

Vervangen van maatregelen

19-apr-11

mr. J. Brouwers,
Het opnemen van de maatregel doorstroming Claudius
29-jun-11
directie Ruimtelijke
Prinsenlaan ter vervanging van de maatregelen optimaliseren
Ontwikkeling, afdeling VRI's Ettensebaan en realiseren fietstunnel Biesdonkweg.
Wonen en Milieu

www.breda.nl/gemeente/nieuws/bekendmakingen/nationaalsamenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit

Vervangen van maatregelen

10-mei-11

secretariaatmilieu@h Het vervangen van de maatregelen, te weten:
aaglanden.nl
- dynamische borden in Rijswijk die oa oproepen tot afzetten
motor wanneer bruggen open staan
- evaluatieonderzoek LARGAS Delft
- mobiel telpunt vrachtverkeer Delft
door vijf nieuwe maatregelen, te weten:
- transitie naar schoner voervoer
- maatwerk distributie Delft
- maatwerk distributie Haaglanden
- uitvoering warmteweb
-pakketpost per fiets

22-jun-11

In week 27 in de Wegener edities, te weten: Delft op zondag, De
schakel Midden-Delfland, De Posthoorn (Den Haag), Groot
Rijswijk, Leidschendammer, Wassenaars nieuwsblad Groot
Voorschoten, De Westlander, Streekblad (Zoetermeer,
Benthuizen, Zevenhuizen-Moerkapelle), De Wassenaarse krant
en De Telstar (pijnacker-nootdorp) alsmede op de internetsite
van het Stadsgewest Haaglanden

Extra maatregel

11-mei-11

mevr. A. Doll,
Het opnemen van een extra maatregel: verschoning van de
ariadne.doll@waterne Amsterdamse rondvaart.
t.nl

20-jun-11

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/schonervaren

IB nr. 759

6-jun-11

dhr. S. Ruijs, Directie Gedeeltelijke wijziging van het tracé van IBM project
beleid, Sectie Milieu, omlegging N201 (IB nr. 759)
Provincie NoordHolland

29-jun-11

Hoofddorpse Courant, Witte Weekbladen Hoofddorp, Nieuw
Vennep, Zwanenburg en Badhoevedorp, 20 juli 2011

1448: Rotterdam Centrum

22-jul-11

Diederik Harteveld,
Een bijstelling van het projectgebied zelf en wijziging en
ad.harteveld@rotterd actualisatie van de onder het project te realiseren
am.nl
bouwopgave.

15-sep-11

De melding van de wijziging van het project Rotterdam Centrum
is op 26-10-2011gepubliceerd op de website van de gemeente
Rotterdam.
http://www.rotterdam.nl/bekendmaking:kennisgeving_wijziging_n
sl_project_centrum_26_10_11

800: Bedrijvenpark A1

26-sep-11

De heer H. Sandorp, Het geplande areaal kantoren op het bedrijventerrein langs
ha.sandorp@deventer de A1 van 85.000 wordt gewijzigd naar 0 m2 met een
.nl
wijzigingsbevoegdheid om te vergroten naar 10.000 m2. Het
areaal bedrijventerrein wordt vergroot van 45 hectare naar
52,5 hectare.

10-jan-12

Gepubliceerd in Deventer Nu, 8 februari 2012

Aanleg van groenstructuur Prins Bernhardweg. 8-nov-11

Miek Blom,
Een vervangende maatregel voor het in mindere mate
blom@regiorivierenla aanbrengen van groen in de woonwijk De Waluwe dan
nd.nl, (Regio
gepland, door groenstructuur op de Prins Bernhardweg.
Rivierenland)
Martine Kriesch,
mckriesch@zaltbom
mel.nl, (Gemeente
Zaltbommel)

14-12-2011

Gepubliceerd in week 25 januari 2012 op de website van de
gemeente Zaltbommel:
http://www.zaltbommel.nl/Actueel/Publicaties/Bekendmakingen

Reconstructie N322

8-nov-11

Miek Blom,
blom@regiorivierenla
nd.nl, (Regio
Rivierenland)
Martine Kriesch,
mckriesch@zaltbom
mel.nl, (Gemeente
Zaltbommel)

Nieuwe maatregel in aanvulling op de bestaande maatregel:
Reconstructie N322: vergroten capaciteit N322 en ombouw
rotonde Hogeweg tot VRI-kruispunt.
* De N322 tussen de A2 en het kruispunt N322-Hogeweg
wordt verbreed, inclusief vergroting van (het aantal
opstelstroken van) de kruisingen met A2-oost, A2-west en
Hogeweg.
* Tevens wordt de rotonde Hogeweg omgebouwd tot
kruispunt met verkeerslichten (VRI).

14-12-2011

Gepubliceerd in week 25 januari 2012 op de website van de
gemeente Zaltbommel:
http://www.zaltbommel.nl/Actueel/Publicaties/Bekendmakingen

maatregelenpakket

9-nov-11

Roel Schoenmaker

De NSL-melding voor 2012 betreft het herijkte
11-1-2012
maatregelenpakket ter verbetering van de luchtkwaliteit in
Amsterdam. Alle maatregelen zijn doorgerekend op
rendement. Amsterdam krijgt meer schone lucht voor minder
geld. De nadruk van de maatregelen ligt op het verschonen
van zakelijke veelrijders. Zo komen er maatregelen op
vrachtverkeer, bestelverkeer, taxi’s en stadsbussen.
Amsterdam zet in op: ‘stimuleren aanschaf Euro6 en Euro VI,
verder ontwikkelen en stimuleren elektrisch vervoer,
invoering milieuzone voor bestelauto’s, inzet van schonere
bussen op knelpuntlocaties, efficiëntere stedelijke distributie
(bundelen en voorkeursnet goederenvervoer en verruimer
venstertijden)’. De geïnteresseerde lezer kan de details
terugvinden in, de Amsterdamse herijking : 'schone lucht voor
Amsterdam'

Verlengde Regulusweg

29-nov-11

Marlo Coolen
Melding van project Verlengde Regulusweg, het doortrekken
marlo.coolen@denha van de Regulusweg zodat een nieuwe verbinding ontstaat
ag.nl
tussen de Maanweg en de Binckhorstlaan.

19-dec-11

Gepubliceerd op 22 februari 2012 in de Posthoorn, in e rubriek
gemeenteberichten

Beperken industriële stikstofoxide emissie in
het Rijnmondgebied

8-dec-11

Beate Arends

20-dec-11

Gepubliceerd op 9 augustus 2012 op de website van de
provincie Zuid-Holland: http://www.zuidholland.nl/loket/bekendmaking.htm?llpos=347239505&llvol=0

Nieuwe provinciale maatregel: beperken van industriële
emissies NO2 in het Rijnmondgebied. Het betreft een
onderzoek naar een aantal grote NOx bronnen ter
ondersteuning van vergunningverleners.

nnb

Mobiliteitsmanagement op het bedrijventerrein 15-dec-11
Gouwe Park' in de gemeente Zuidplas

Aleida van den Akker Nieuwe maatregel: onderzoek naar de mogelijkheden van
mobiliteitsmanagement bij het bedrijventerrein Gouwe Park.

26-jan-12

Gepubliceerd op 9 augustus op de website van de provincie ZuidHolland: http://www.zuidholland.nl/loket/bekendmaking.htm?llpos=347232825&llvol=0

Snellaadpunt in Almere

21-dec-11

Andy Sjauw-Koen-Fa Nieuwe maatregel: de realisatie van een snellaadpunt in
26-jan-12
Almere als onderdeel van het landelijk snellaadnetwerk voor
elektrische auto's van The New Motion. Deze maatregel
wordt samen met de gemeente Lelystad en de provincie
Flevoland uitgevoerd. Hiermee wordt beoogd om in één keer
Flevoland langs de A6 te voorzien van snellaadpunten.
Tevens wordt hiermee de elektrische bereikbaarheid en het
gebruik van de elektrische voertuigen in het gebied UtrechtAmsterdam-Almere-Lelystad vergroot en gestimuleerd.

22 februari 2012: website gemeente Almere/officiële
bekendmakingen.
Vindplaats:http://gemeenteblad.almere.nl/gemblad1/lokale_conte
nt/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_2853529

Snellaadpunt in Lelystad

4-jan-12

Wijnand Stinissen

Nieuwe maatregel: de realisatie van een snellaadpunt in
26-jan-12
Lelystad als onderdeel van het landelijk snellaadnetwerk voor
elektrische auto's van The New Motion. Deze maatregel
wordt samen met de gemeente Almere en de provincie
Flevoland uitgevoerd. Hiermee wordt beoogd om in één keer
Flevoland langs de A6 te voorzien van snellaadpunten.
Tevens wordt hiermee de elektrische bereikbaarheid en het
gebruik van de elektrische voertuigen in het gebied UtrechtAmsterdam-Almere-Lelystad vergroot en gestimuleerd.

Gepubliceerd in de Flevopost onder gemeenteberichten op 29
augustus 2012

758, verlegging en verbreding N244

3-mei-12

dhr. S. Ruijs, Directie
beleid, Sectie Milieu,
Provincie NoordHolland
www.rijkswaterstaat.nl
, vragen en contact
via telefoonnummer
0800-8002

Toevoeging aansluiting Purmerenderweg aan project
verlegging/ verbreding N244

15-jun-12

gebeld op 3 okt 2013

De melding omvat:
3 projecten wijzigen fysieke kenmerken
5 projecten wijzigen in jaar realisatie
1 project wordt ingetrokken
5 nieuwe projecten worden toegevoegd
5 maatregelen met betrekking tot een permanente
snelheidsverlaging (80 km/uur) met strikte handhaving
wijzigen in een dynamisch snelheidsregime
4 NSL schermen gewijzigd uit te voeren

12-jun-12

Mw. E.H.M. Loonen,
l.loonen@odwh.nl

Deze melding betreft een administratieve wijziging. Zolang er 1-aug-12
sprake is van het Masterplan 2002 (W4/Ikea project) gold
voor de gemeente Leiderdorp dat er woningen in het
plangebied zouden worden opgenomen. Dit is, in het NSL,
onder omvang niet expliciet opgenomen, ondanks dat het in
het masterplan wel woningen waren opgenomen.

Zie bijlage 8 en 9 NSL, projectenoverzicht uit 14-mei-12
melding van 13 juni 2010 met kenmerk
VenW/DGMo-2010/6035 en projectenoverzicht
uit melding van 13 april 2011 met kenmerk
IENM/BSK-2011/53548

1469, W4

22-mei-12

Gepubliceerd op 15 augustus 2012 op de website:
http://www.leiderdorp.nl/over_de_gemeente/nieuws/bekendmakin
gen/melding_artikel_5.12,_12e_lid_wet_milieubeheer

1427, Ridderkerk Nieuw Reijerwaard

29-jun-12

Beate Arends/
Matthijs Otten

De titel van het project wordt gewijzigd van Ridderkerk
1-aug-12
Nieuw Reijerwaard naar Nieuw Reijerwaard. Daarnaast vindt
er een wijziging plaats van Stadregio Rotterdam (DCMR)
naar Provincie Zuid-Holland.
Daarnaast betreft het een uitbreiding van 46 hectare
bedrijventerrein. De omvang van het project is hierdoor
uitgebreid van 50 naar 96 hectare.

Gepubliceerd op de Provinciale website op 9 augustus 2012:
http://www.zuidholland.nl/loket/bekendmaking.htm?llpos=347235257&llvol=0

Oplaadpalen in openbare parkeergarages

16-jul-12

Dhr. W. Stinissen

Plaatsing van in totaal 16 oplaadpunten in de openbare
parkeergarages in het centrum van Lelystad, om zodoende
het elektrische rijden in Lelystad verder te faciliteren.

Gepubliceerd in de Flevopost onder gemeenteberichten op 29
augustus 2012

1301, Verkeersherstructurering door
maatregelen Bereikbaarheid Waarderpolder

20-dec-12

Dhr. M. Plantaz

Het onderdeel “Waarderbrug éénrichtingsverkeer voor auto’s 17-jan-13
en geen vrachtverkeer” gewijzigd in “Waarderbrug
afwisselende rijrichting voor auto’s en geen vrachtverkeer” .

1-aug-12

Publicatie heeft plaatsgehad in de Stadskrant van Haarlem:
Stadskrant 7 2013, 14 februari (zie pdf in bijlage, pagina 5)
Een link naar de pdf van deze Stadskrant is:
http://www.haarlem.nl/fileadmin/AZ/Stadskrant/2013/Stadskrant07-14feb2013.pdf .

Reconstructie kruispunt
Scheepssingel Vogelstraat

20-nov-12

Mw. S. Van Itegem

Realiseren van een rotonde op de kruising
Scheepssingel/Havendam/
Vogelstraat/Havenkade

16-jan-13

Melding van 20 november 2012: gepubliceerd op 23 januari 2013
(zie bijlage week_4(23-1))
Melding van 15 maart 2013: gepubliceerd op 10 juli 2013 (zie
bijlage week_28(10-7))
http://www.harderwijk.nl/Gemeente/AlgemeenPaginas/ArchiefNie
uwsEnGemeenteberichten.htm
Opmerking: op 10 oktober gaat de nieuwe website van de
gemeente Harderwijk on line. Mogelijk werkt de link na 10
oktober niet meer.

1516/11034: fietsverbinding Kenrhem-Ede,
30-nov-12
1518/11036 schoner openbaar vervoer,
1519/11037 Schoner gemeentelijk
wagenpark / stimulering
elektrisch vervoer, 1520/11038 Verbeteren
doorstroming
Willem Dreeslaan, Ede /
aanleg Parklaan, 1521/11039 Aanleg rondweg
Voorthuizen,
gemeente Barneveld

Dhr. R. Snitselaar

De melding omvat het vervallen van 2 maatregelen: verbeteren bestaande fietsinfastructuur
- aanbesteden schoon openbaar vervoer. En het toevoegen
en uitbreiden van bestaande maatregelen: Rondweg
Voorthuizen, gemeente Barneveld. Rondweg (Parklaan),
gemeente Ede. Stimulering elektrisch vervoer binnen Regio
de Vallei.

13-mrt-13

nnb

Aanleg carpoolplaats Kernhem

3-dec-12

Dhr. R. Snitselaar

Aanleg carpoolplaats Kernhem (nabij aansluiting N224 op
A30)

9-jan-13

nnb

11089, Milieuvriendelijke veerpont

13-mrt-13

Mw. M. Blom

In plaats van proef met lokale busverbinding. Vermindering
uitstoot op de Waal.

13-mei-13

701, Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp
Centrum en Zuid

25-mrt-13

Dasha Noordegraaf

Uitbreiding opp. bedrijventerrein, aantal woningen en bruto
15-mei-13
vloeroppervlak (bvo) winkel. Nieuw: bvo voor commerciële en
maatschappelijke doeleinden. (project is in samenhang met
omlegging A9)

http://www.tiel.nl/Default.asp?A1PID=65PDPE&A1SID=31210122
01330
nnb

18002, Subsidieregeling e-fietsen

26-mrt-13

Tom van Dort

Inzet e-bike als alternatief voor auto

50007 stimuleren zonne-energie.

16-apr-13

Laura de Puij

stimuleren van zonne-energie bij woningcorporaties en (semi- 13-aug-13
)publieke gebouwen.

wijziging projecten en maatregelen

25-apr-13

Steunpunt Lucht

4 projecten wijzigen in fysieke kenmerken.
18 projecten wijzigen in jaar van realisatie.
2 nieuwe projecten worden toegevoegd.
1 NSL scherm wijzigt qua afmetingen.
Resultaatverplichting om overschrijdingen langs rijkswegen
weg te nemen.

16-mei-13

Stimuleren fietsgebruik

15-mrt-13

Mw. S. Van Itegem

Aanleg snelfietspad van Drielanden naar het station,
verbeteren bestaand fietspad Ermelo

19-jun-13

Oplaadpalen in de openbare ruimte

24-jul-13

S. Haagsman

Het plaatsen van minimaal 40 dubbele laadstations
17-sep-13
(oplaadpalen) in de openbare ruimte in de gemeenten Almere
en Lelystad

Flevopost Lelystad 9 oktober 2013 en HMA Almere 5 oktober
2013

Vervoersmanagement in relatie tot
vergunningverlening

2-aug-13

B. Arends

Het duurzamer maken van het vervoer van en naar de
inrichting. Er worden gratis vervoersscans aangeboden aan
de bedrijven. Het bedrijf verplicht zich om maatregelen te
nemen die zich weer terugverdienen. Het gaat om logistieke
maatregelen. De DCMR zal de werkwijze vastleggen en
communiceren. Omgevingsdienst Midden-Holland zal met
inrichtingen aan de slag gaan die vallen onder het
Activiteitenbesluit

28-aug-13

http://www.zuid-holland.nl/loket/bekendmakingen.htm

Subsidieregeling milieumaatregelen
binnenvaart Zuid-Holland

9-aug-13

B. Arends

De regeling stimuleert Nox reductiemaatregelen bij
binnenvaartschepen. Het subsidiebedrag wordt hoger
naarmate de binnenschepen meer NOx reduceren en vaker
in de regio Rotterdam komen.

3-sep-13

http://www.zuid-holland.nl/loket/bekendmakingen.htm

5 nieuwe maatregelen, 1 wijziging v.e.
maatregel

28-aug-13

Silvia Göttgens

‘verbeteren tunnel looierstraat’
I&M.

4-11-13

maatregel : Herinrichting Rietstraat en
maatregel : Doorstromingsmaatregelen
Ringbaan Noord

5-aug-13

Anouk CramersHaldermans

Herinrichting weg, max. snelheid omlaag, apart fietspad.
Doorstroming verbeteren, bevorderen fietsverkeer. Groene
golf.

Reconstructie Bredeweg

13-sep-13

Debby Opbroek (NSL Verlaging verkeersintensiteit en gemiddelde snelheid. Lagere 4-11-2013
coördinator)
verkeersintensiteit, betere doorstroming en lagere
gemiddelde snelheid en daardoor lagere emissies.

Diverse maatregelen

25-jun-13

Jos van Rooy

nieuwe naam op verzoek

Duurzaam Stimuleren duurzame mobiliteit en verbeteren
logistiek ten behoeve van het stadscentrum.

15-mei-13

4-11-2013

http://www.maastricht.nl/web/Bestuur-enorganisatie/College/6.2.2-tonenop/02.-Aanvullendeluchtkwaliteitgelden..htm
Publicatie huis-aan-huisblad De Posthoorn van 6 november
2013. De link
http://www.deweekkrant.nl/pdfarchief/viewer?editie=de_posthoor
n

gepubliceerd op 23 januari 2013 weekjournaal 4(23-1)

nnb
nnb

nnb

23-dec-13

nnb

7 maatregelen

25-okt-13

Ward Stevens

Stimuleren van duurzame mobiliteit door middel van concrete 16-12-2013
maatregelen en subsidies. Enkele voorgenomen maatregelen
waarvan het milieurendement tegenvalt worden vervangen.
Het nieuwe stadskantoor wordt duurzaam gebouwd met
behulp van nieuwe technieken.

Betreft nadere uitwerking van 2 Maastrichtse
NSL maatregelen “Verbetering aanbod
alternatieve vervoerswijzen” en “Verbetering
aanbod alternatieve vervoerswijzen” en
“Ontmoediging verkeer binnenstad”

11-nov-13

Astrid Vermeulen

Stimuleert het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen
23-12-13
i.p.v. van de auto. En de doorstroming van het autoverkeer
op de Tongerseweg wordt bevorderd. En ontsluiting per fiets
van P+R Noord optimaal inrichten.

Oplaadpalen in openbare parkeergarages
Almere

18-nov-13

Andy Sjauw

Aanvullende hoeveelheid laadpalen

30-12-2013

maatregel Stimulering electrische mobiliteit
Flevoland

27-jan-14

Andy Sjauw

Het actief stimuleren van bedrijven en werknemers om
gebruik te maken van electrische vervoersmiddelen

3-2-2014

Toevoegen Maatregel Oostelijke Randweg

1-okt-12

Berno Stokman

De aanleg van de Oostelijke Randweg en het toepassen van 7-feb-14
de functionaliteit Tovergroen bij verkeersregelinstallaties.

vervangen rotonde Hogeweg voor
doorlopende weg
project RijnlandRoute

14-3-2013

Mw. M. Blom

Vervangende maatregel doorgaande weg ipv rotonde

19-3-2014

28-jan-14

Dhr. A. Gerritsen

Aanleg RijnlandRoute

19-3-2014

4 nieuwe maatregelen

2-apr-14

Dhr. R. Bruins

4 nieuwe maatregelen die eind 2014 gekoppeld gaan worden 17-apr-14
in een nog in te dienen pakket maatregelen ter vervanging
van de milieuzone Bestel

pakket vervangende en gewijzigde
maatregelen.

10-feb-14

Mw. B. Oude Groote
Beverborg

Pakket van verschoning wagenpark, stimuleringsregelingen
en miliuezone's.

nnb

nnb

nnb

nnb

nnb

nnb

8-mei-14

nnb
http://www.utrecht.nl/Uitvoeringsprogramma_luchtkwaliteit_def_2
013_2015

8-mei-14

nnb

Pakket met 6 aanvullende maatregelen onder 18-feb-14
naam Herijking 2011

mw P. Timmerman

Projecten van Rijkswaterstaat

22-apr-14

Steunpunt Lucht

7 projecten wijzigen in fysieke kenmerken.
12 projecten wijzigen in jaar van realisatie.
5 nieuwe projecten worden toegevoegd.
1 project wordt afgemeld.
Resultaatverplichting om overschrijdingen langs rijkswegen
weg te nemen.

15-mei-14

Vervangen van de maatregel
Verkeersstructuurplan voor nieuwe maatregel
introductie en uitrol van GTL

23-mei-14

Dhr. V. Buil

gebruik GTL als alternatieve brandstof

10-jun-14

http://www.gorinchem.nl/actueel/bekendmakingen_3109/item/mel
ding-nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit.nl

4 nieuwe maatregelen

20-mei-14

Mw. Otten

Verschonen van scheepvaart en walstroomvoorzieningen
aanleggen. Stimuleren P+R. Lespakket luchtkwaliteit.
Milieuzone bestel en Duurzame stedelijke distributie.

17-jun-14

nnb

Dhr. A. Smits

De nieuwe maatregel betreft stimulering gebruik schone
voertuigen en is gericht op het inrichten van een eiland
dekken oplaad infrastructuur voor elektrische voertuigen.

7-jul-14

nnb

Vervangen van maatregelen 17056, 17063 en 16-mei-14
17066 door een nieuwe maatregel.

Vervangen van maatregel 70047 door een
nieuwe maatregel.

2-6-2014

Mw. M. Hensen

Het uitvoeren van pilots met diverse innovatieve technieken
zoals Afzuigende lantaarnpalen, Katalytische tunnel,
Windtunnelproef, Proefproject lokaal verlagen van
concentraties en Groen in de straat.

11-jul-14

nnb

Vervangen van maatregel 11084.

30-6-2014

Dhr. J. de Rooij

17-7-2014

nnb

Het wijzigen en/of vervallen van 7 projecten.

23-jun-14

Dhr. D. Harteveld

Veranderen wegprofiel Stationssingel door het kappen van
bomen.
Het vervallen van de projecten 1429, 1430, 1485 en 1486.
Het wijzigen in omvang van de projecten 1447, 1449 en
1463.

Nieuwe maatregel

16-jul-14

Mw. M. Hensen

Sloop- en premieregeling bestelauto's, personenauto's en
taxi's.

22-8-2014

Nieuwe maatregel

21-mei-13

Dhr. H Nijhuis

Toevoegen van de maatregel "DVM doorstroomroute"

9-10-2014

nnb
nnb

4 nieuwe maatregelen

17-jul-14

Dhr. T. Buursema

4 nieuwe maatregelen; Aardgasbusjes Stadsparkeerplan,
Stimuleren elektrisch vervoer, Stimuleren fietsgebruik en
Project stimuleren rijden op mengsel aardgas en biogas.

24-11-2014

nnb

nieuwe maatregel

29-okt-14

Dhr. W. Stinissen

scooter maatregel

24-11-2014

nnb

nieuwe maatregel

6-feb-15

Mw. B. Arendse

Small scale LNG schepen.

3-3-2015

nnb

Vervanging van de maatregel Milieuzone
bestel door in totaal 8 nieuwe maatregelen

26-feb-15

Dhr. R. Bruins

4 nieuwe maatregelen eerder gemeld met instemming op 17
april 2014.
De 4 nieuwe maatregelen zijn:
- het inzetten van Euro VI-bussen door vervoersbedrijf op
Prins Hendrikkade
- het sluiten van het Touringcar-busplatform op de Prins
Hendrikkade
- realisatie van P+R voorzieningen in Amsterdam nabij
snelwegen
- realisatie van de knip in de Prins Hendrukkade.

24-4-2015

nnb

Nieuwe maatregel

16-apr-15

Mw. M. Steenbergen- Verschoning via parkeervergunningen
Hensen

28-4-2015

nnb

Projecten van Rijkswaterstaat

30-apr-15

Steunpunt Lucht

17-6-2015

Nieuwe maatregel

16-apr-15

Mw. M. Steenbergen- Verbod voor vrachtverkeer 's Gravendijkwal.
Hensen

26-5-2015

nnb

Nieuwe maatregel

20-jul-15

Mw B. Arends

Verduurzaming waterbusvloot.

25-aug-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2015-6463.html

Nieuwe maatregel

21-aug-15

Dhr. T. van Dort

Stadsrondrit Shuttle Holland Casino gemeente Valkenburg
aan de Geul.

28-aug-15

5 projecten wijzigen in fysieke kenmerken
12 projecten wijzigen in het jaar van realisatie
3 nieuwe projecten.

17-7-2014
nnb

nnb

Vervanging van de maatregel Stadsrondrit
voor electrische voertuigen.

7-sep-15

Dhr. T. van Dort

Vervanging Stadsrondrit voor inzet twee elektrische
voertuigen

22-sep-15

Uitbreiding Milieuzone

29-okt-15

Mw. P. Timmerman

Uitbreiding Milieuzone qua omvang en naar
voertuigcategorie.

17-nov-15

nnb
nnb

Aanpak lucht tunnelmonden A15 en A16

31-okt-15

Mw. M. Kool

Aanpak lucht tunnelmonden A15 en A16

30-nov-15

nnb

nieuwe maatregel e-sharing

13-nov-15

Dhr. J. van Rooy

Opschaling e-carsharing

30-nov-15

nnb

Vervanging Schone stadsdistributie voor
Stimulering e-fiets.

13-nov-15

Dhr. J. van Rooy

Vervangen maatregel Schone stadsdistributie voor
Stimulering e-fiets gebruik woon-werkverkeer.

14-dec-15

nnb

3 nieuwe, 1 vervangende en 1 vervallen
maatregel

14-jan-16

Mw. B. Oude Groote
Beverborg

Nieuwe maatregel: Luchtkwaliteitsmaatregelen bestaande
scholen;
Nieuwe maatregel :Elektrische aansluitpunten op
evenemententerreinen;
Nieuwe maatregel: Brommers naar de rijbaan;
Vervangende maatregel: Herinrichting ’t Goylaan; ter
vervanging van de maatregel groene golf Socrateslaan/ ’t
Goylaan.
Maatregel vervalt: Westpleintunnel; In het NSL opgenomen
maatregel 16085;

19-feb-16

nnb

Vier nieuwe maatregelen.

18-mrt-16

Dhr. F Jansen

Stimulering elektrisch rijden, Monitoring, Proef FDRS
fijnstofvanger en Aanleg rotondes.

19-apr-16

nnb

Vier nieuwe maatregelen.

22-mrt-16

Mw. J. Witteman

Verkeersmaatregelen, Stimuleren elektrisch vervoer,
19-apr-16
Realisatie luchtzuiverend groen en Schoon eigen wagenpark.

nnb

Drie nieuwe maatregelen.

23-mrt-16

Dhr. B. Haisma

Lineair groen Dr. J.M. den Uylweg, Elektrisch rijden Zaanstad 19-apr-16
en Walstroomvoorziening Voorzaan.

nnb

Nieuwe maatregel.

24-mrt-16

Mw. J. Petter

Zonnedaken voor en door derden.

19-apr-16

nnb

Vier nieuwe maatregelen.

7-apr-16

Dhr. H. Bakker

Realisatie aardgastankstation op bedrijventerrein ‘Skoon’,
Stimuleren fietsgebruik/verbetering fietsinfrastructuur,
Verbetering doorstroming verkeer en Realisatie e-laadpalen.

19-apr-16

nnb

Drie nieuwe maatregelen.

11-apr-16

Dhr. M Kipperman

Laadfaciliteiten voor het gemeentelijk wagenpark (in
parkeergarage), 100 oplaadpalen uit subsidie luchtkwaliteit
en Fietsenstalling Burgemeester Van Stamplein.

19-apr-16

nnb

Vier nieuwe maatregelen.

22-mrt-16

Mw. Witteman

Verkeersmaatregelen, Stimuleren elektrisch vervoer,
20-apr-16
Realisatie luchtzuiverend groen en Schoon eigen wagenpark.

nnb

5 nieuwe maatregelen ter vervanging van
18-mrt-16
maatregel Aanleg Fietssnelweg Heerlen-Aken

Mw. S. Gottgens

Vervangen van maatregel Aanleg Fietssnelweg Heerlen-Aken 27-mei-16
voor Uitbreiding gemeentelijk wagenpark, Stimuleren
Binnenstadservice Heerlen, Aanleg fietsstroken op drie
trajecten, MSP Allee fase 6, MSP Allee fase 8 t/m10

Nieuw project Aansluiting A6 lelystad Airport

26-mei-16

Dhr. S. Haagsman

Aansluiting A6 Lelystad Airport, nieuw project

6-jun-16

Wijziging projecten en maatregelen

17-mei-16

Steunpunt Lucht

5 projecten wijzigen in fysieke kenmerken.
8 projecten wijzigen in jaar van realisatie.
2 nieuwe projecten worden toegevoegd.
Resultaatverplichting om tijdig overschrijdingen langs
rijkswegen weg te nemen.

8-jun-16

Een nieuwe maatregel.

1-6-2016

Dhr. P. Bell

Aanschaf van vier gemeentelijke(elektrische)
bedrijfsvoertuigen.

1-7-2016

nnb

Een nieuwe maatregel.

20-jul-16

Dhr. Van Rooy

Stimuleren e-vervoer, uitbreiden elektrische
oplaadinfrastructuur.

25-jul-16

nnb

Een nieuwe maatregel.

4-aug-16

Dhr. P. Bell

Toepassing isolatiemaatregelen bij bestaande woningen.

8-sep-16

nnb

Een nieuwe maatregel.

5-sep-16

Dhr. T Van Dort

Onderzoek naar een nauwkeuriger manier van vervhunning
verlening voor fijn stof in de gemeente Nederweert.

20-sep-16

nnb

Een nieuwe maatregel

25-okt-16

Mw. P Timmerman

Schoon op weg 2 (2016); oplaadpalen, gebruikersonderzoek
en pilot inductieladen, aanschaffen en inzetten elektrische
tweewielers.

14-nov-16

nnb

Een nieuwe maatregel

28-okt-16

Dhr. G. Janssen

14-nov-16

nnb

Drie nieuwe maatregelen om maatregel
14-nov-16
fietsenstalling Burgemeester van Stamplein te
vervangen.

Mw. M. Koppert

Zero emission bussen, inzet van 10 elektrische bussen in de
stad Utrecht.
Fietspad, langzaam verkeersverbinding en hoogwaardig
openbaar vervoer oversteek voor langzaam verkeer.

16-nov-16

nnb

Twee nieuwe maatregelen

16-dec-16

mw. A. Cappenberg

19-jan-17

nnb

Projecten van Rijkswaterstaat

2-mei-17

Steunpunt Lucht

1. Protocol Logistiek, reguleren van zwaar verkeer in de
binnenstad 2.Innovatief opladen in de openbare ruimte.
4 projecten wijzigen in fysieke kenmerken. 7 projecten
wijzigen in jaar van realisatie. 2 nieuwe projecten worden
toegevoegd. Resultaatverplichting om tijdig overschrijdingen
langs rijkswegen weg te nemen die naar voren komen uit
Monitoring NSL.

Nieuw project VKA N65 Vught-Haaren

24-mei-17

F.A. van den Broek

Project betreft een wegaanpassing van 3,4 km.

27-jun-17

nnb

mw. A. Krikke

Projecten betreffen een wegaanpassing van 2 km en
omkering van N65 ivm verdiepte ligging spoor

27-jun-17

nnb

nnb
nnb

Nieuw project VKA N65 en Nieuw project PHS 24-mei-17
Meteren Boxtel

31-mei-17

Projecten van Rijkswaterstaat

10-apr-18

Steunpunt Lucht

2 projecten wijzigen (oa) in fysieke kenmerken.
7 projecten wijzigen in jaar van realisatie.
1 nieuw project wordt toegevoegd.
Resultaatverplichting om tijdig overschrijdingen langs
rijkswegen weg te nemen die naar voren komen uit
Monitoring NSL.

7-jun-18

Wijzigen van 5 projecten

19-jun-18

Dhr. A. Bouthoorn

Wijzigen eindbeeld 5 projecten voor de jaren na 2020. In
zichtjaar 2020 blijven de 5 projecten binnen omvang
oorspronkelijke melding in 2009.

10-jul-18

Wijzigen project

19-jul-18

Dhr. P.J.M. Duijn

Wijzigen project Hembrugterrein, herontwikkeling door
27-aug-18
hergebruik van bestaande panden en door te verdichten met
nieuwbouw.

Projecten van Rijkswaterstaat

21-mei-19

Steunpunt Lucht

3 projecten wijzigen in jaar van realisatie.
12-jun-19
4 nieuwe projecten worden toegevoegd.
Resultaatverplichting om tijdig overschrijdingen langs
rijkswegen te nemen die naar voren komen uit de Monitoring
NSL.

Projecten van Rijskwaterstaat

1-apr-20

Steunpunt Lucht

6 projecten wijzigen in jaar van realisatie.
4 projecten wijzigen in projectkenmerken.
2 nieuwe projecten worden toegevoegd.
Resultaatverplichting om tijdig overschrijdingen langs
rijkswegen weg te nemen die naar voren komen uit de
Monitoring van het NSL.

5-jun-20

nnb

nnb

