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Onderwerp 

Carpoolplaatsen  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Met deze mededeling wordt informatie uitgewisseld en inzicht gegeven in het 
plan van aanpak voor het onderzoek naar de verbetering van de provinciale 
carpoolplaatsen 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Toezegging naar aanleiding van de commissie E&B van 14-05-2014, betreffende 
het Initiatiefvoorstel VVD verbetering carpoolplaatsen. 
 

Inleiding: 

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel op 16-04-2014 is een onderzoeksvoor-
stel gemaakt. Het onderzoek is vormgegeven in de vorm van een stage-opdracht. 
Zo wordt tegelijkertijd voorzien in een maatschappelijke functie van de provin-
cie, namelijk het bieden van een stageplaats. Op dit moment bevindt de op-
dracht zich in de eerste fase: de inventarisatiefase. 
 
Mededeling: 

Het doel van het onderzoek is duidelijkheid te krijgen in de kwaliteit van de 
carpoolplaatsen en een verbeteringsvoorstel te formuleren. In dit verbeterings-
voorstel wordt duidelijk hoe de kwaliteit kan worden verbeterd om daarmee in 
de behoefte van carpoolplaatsen te voorzien en hoe het gebruik van carpoolen 
gestimuleerd kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de (ruimtelijke 
en maatschappelijke) ontwikkelingen in de toekomst. 
 
Het onderzoek is opgedeeld in drie fases met meerdere activiteiten, namelijk: 
1. Inventarisatie:  
a) huidig beeld carpoolplaatsen verscherpen,  
b) de bezettingsgraad,  
c) enquête naar mening gebruikers.  
2. Verbreden en verdiepen: 
a) toekomstige en algemene effecten van carpoolen, 
b) omgeving en ontwikkelingen rondom carpoolplaatsen, 
c) maatschappelijke trends. 
3. Verbetervoorstel: 
a) verbetermogelijkheden, 
b) carpoolplaatsen i.r.t. mobiliteitsmanagement/nieuwe Nota Mobiliteit,  
c) maatregelen: kosteneffectiviteit en kwaliteitsstap.  
 
Het vervolg 

Zodra de verbetermogelijkheden zijn uitgewerkt (december 2014) zullen deze 
resultaten schriftelijk worden teruggekoppeld aan de Staten. Vervolgens wordt 
de relatie met de nieuwe nota mobiliteit gelegd. Dit is noodzakelijk, omdat er 
een sterke samenhang bestaat tussen de diverse beleidsmaatregelen. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t. 
 
Verdere informatie 

N.v.t. 
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