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Doel van deze notitie Auteur 
1. Het vragen van een politieke uitspraak over de opbrengst van de rondetafelge- w. Boerma 
sprekken over mobiliteitsmanagement en bedrijventerreinen; AfdeimgiBureau 
2. Het vragen van een uitspraak over de afronding van het proces van de pilot SGR 
strategische sturing.  

Openbaarheid 
Passief openbaar 

Inleiding , _ 
In de opinieronde op 8 juni j l . hebben de woordvoerders mobiliteit uit Provincia- Portefeuillehouder 
Ie Staten ingestemd met het afronden van de pilot strategische sturing middels n.v.t. 
het organiseren van rondetafelgesprekken over het onderwerp mobiliteitsmana
gement en bedrijventerreinen. Dit in lijn met het statenvoorstel d.d. 27 januari Thema 
2011 waarin de voorlopige (proces)resultaten van de pilot strategische sturing Ruimte 
waren opgenomen. Vervolgens is in een 'werksessie' met de woordvoerders op 29 
juni verder ingezoomd op de thematiek middels een inhoudelijke presentatie en Routing 
een toelichting op en nadere afbakening van het proces. Tijdens deze werksessie 
hebben de woordvoerders besloten er naar te streven het hele traject vóór de Presidiumvergadering: 
begrotingsbehandeling in PS af te ronden. Daarnaast werd een werkgroep inge- 27 september 2011 
steld bestaande uit 6 woordvoerders die de rondetafelgesprekken verder zou —-
voorbereiden. De werkgroep is een tweetal keer bijeen geweest en heeft gespro- opimeronde statendag 
ken over het doel en de opzet van de rondetafelgesprekken, de uit te nodigen 26 oktober 2011 
partijen en de communicatie over het traject.  
Op 7 september 2011 hebben twee rondetafelgesprekken plaatsgevonden: één in 
Zeewolde en één in Emmeloord. Voor een inhoudelijk verslag van deze bijeen
komsten verwijs ik u naar bijlage I. 
Conform de afgesproken procesgang is nu de fase van politieke meningsvorming 
en onderling debat aangebroken. Afhankelijk van de uitkomst van deze politieke 
discussie in de opinieronde kan een vervolgstap in de besluitvormingsprocedure 
nodig zijn. 

U 
co 

De vraagstelling 

De rondetafelgesprekken hebben een aantal constateringen/conclusies opgele
verd. Deze zijn deels overgenomen uit het verslag dat als bijlage is toegevoegd. 

Zeewolde 
De eindconclusie is dat aangaande Trekkersveld een onderzoek, zoals onder meer 
door de wethouder de Vries bepleit, wenselijk is waarin op het vlak van OV-
bereikbaarheid en mobiliteitsmanagement de daadwerkelijke behoefte wordt 
geïnventariseerd en eventuele oplossingen in beeld worden gebracht. Daarbij zijn 
allereerst de gemeente en de bedrijfskring Zeewolde/de ondernemers aan zet, 
wellicht met gebruikmaking van de voucherregeling van het ministerie. Een 
interessant concreet punt dat is genoemd, is het via kleinschalig vervoer aanha
ken van Trekkersveld op nabij gelegen OV-knooppunten. 
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Emmeloord 
De eindconclusie is dat het ook aangaande de Emhrieloordse bedrijventerreinen De Munt en Nage
lerweg de moeite loont de feitelijke situatie, eventuele problemen en mogelijke oplossingen via een 
onderzoek in beeld te brengen. Wethouder Poppe verklaarde zich bereid als gemeente die rol op te ' 
pakken en de bedrijven bijeen te brengen, de Kamer van Koophandel gaf aan met genoegen een 
bijdrage te leveren, ook de voucherregeling kan hier een rol spelen. Belangrijk zijn ook de opmer
kingen die gemaakt werden over een meer afstemmende/sturende rol van de provincie bij nieuwe 
bedrijventerreinen. ' 

Naast deze constateringen is een tweetal andere ook van belang. \ , 
1. De woordvoerders uit Provinciale Staten hebben zich met dit proces richting gemeenten, 

bedrijfsleven en andere partijen zichtbaar gemaakt als provinciale volksvertegenwoordigers 
Provinciale staten hebben partijen bij elkaar gebracht op een onderwerp waar ze gezamen
lijke belangen hebben. Een initiatief waarvan door meerdere partijen werd aangegeven dit 
zeer te waarderen. Inmiddels hebben deze partijen (de beide gemeenten, de bedrijfskrin-
gen en de adviseur van het Ministerie van l&M) al het initiatief genomen om te komen tot 
een mobiliteitsscan pp het niveau van individuele bedrijven alsook op bedrijfsterrein ni-\ 
veau. " •• 

2. 

Het speelveld ; — _ ] 
Provinciale Staten: kaderstellende rol; 
Gedeputeerde Staten; 
Gemeente Zeev/olde: wil inventarisatie van de daadwerkelijke behoefte aan verbetering van de 
bereikbaarheid per̂ OV van bedrijventerrein Trekkersveld en mogelijkheden van mobiliteitsmanage
ment; . / ' 
Gemeente Nóordoostpolder: staat open voor een inventarisatie van de daadwerkelijke behoefte aan 
de verbetering van de bereikbaarheid per OV van de bedrijyenterreinën De Munt en Nagelerweg en_ 
mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement; 
Vervoerders; " 
Bedrijven/bedrijfskringen: staan open voor een inventarisatie van dé berëikiDaarheidsbehoefte per 
OV en het onderzoeken van vormen van mobiliteitsmanagement; 
Ministerie I & M: aanbieder van voucherregeling op gebied van mobiliteit. 

Open vragen voor discussie . . , . 
1. Onderschrijven de woordvoerders de conclusies zoals bovenstaand weergegeven? 

Op basiS/Van de rondetafelgesprekken is een aantal opties dénkbaar. 
a. /De provincie wacht de gestarte of te starten onderzoeken op lokaal niveau af. Door zowel 
ƒ de yvethouder van Zeewolde als van Noordoostpolder is de wens voor een onderzoek geuit 

naar de daadwerkelijke behoefte op het vlak van mobiliteitsmanagement en bereikbaar-
ƒ heid. Dit onderzoek is in het geval van Zeewolde reeds gestart, in de gemeente Npordóost-
/ polder zijn de contacten tussen gemeente, bedrijfskring en de adviseur van het Ministerie 

van l&M ook gelegd. 
' Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nagegaan of en in hoeverre een provinciale rol 

of bevoegdheid aan de orde is bij de eventuele uitvoering van voorgestelde maatregelen. 
b. De provincie haakt aan bij de genoemdé onderzoeken op lokaal niveau en participeert actiefs 

in de bespreking (van de uitkomsten) van de onderzoeken genoemd ónder 1. 
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2> Kunnen de woordvoerders een keuze maken uit één van bovengenoemde-opties, of geven ze de 
voorkeur aan nog een andere optie? " 

3. Beschouwen de woordvoerders de procesgang van dé pilot strategische sturing hiermee als afge- -
rond? ^ — V 

Voorkeursscenario met overwegingen ^ -• ' ' 
n.v.t. 

^Het vervolg 

Dé woordvoerders mobiliteit informeren Provinciale Staten over de uitkomsten van de rondetafelge-. 
sprekken én de uitkomst van de bespreking in de opinieronde. • 
De woordvoerders mobiliteit informeren, via de statengriffie, de bij de rondetafelgesprekken aan
wezige partijen over de uitkomst van de bespreking in de opinieronde (het verslag van de rondeta
felgesprekken is reeds toegestuurd). ; \ 

Verder informatie 

Bijlage I: verslag rondetafelgesprekken 
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Onderwerp 
Verslag rondetafelgesprekken 7 september 2011 

Verslag op hoofdlijnen rondetafelgesprekken 'mobiliteitsmanagement en bedrijventerreinen' 
in Zeewolde en Emmeloord (woensdag 7 september 2011) 

De gesprekken vonden plaats op woensdagmiddag 7 september 2011 in respectievelijk het 
gemeentehuis van Zeewolde en bij het bedrijf Kolf en Molijn te Emmeloord. 

Van de zijde van Provinciale Staten namen de volgende woordvoerders aan de gesprekken deel: M. 
Bongers (SP), J. van Dijk (ChristenUnie), A. Manar (PvdA), J. de Reus (WD), S. Rotscheid (D66), J. 
Staalman (GL), E. P. Veis (CDA) en R. de Wit (SGP). Afwezig met bericht waren: W. Boutkan (PW) 
M.C. Bax (PvdD) en D. Rensema (SOPlus). 

Als gespreksvoorzitter trad P.T.J. Pels op, lid van het presidium van Provinciale Staten. 

Tevens waren van provinciezijde aanwezig de heer B. Rijnbeek (bureau Verkeer en Vervoer), W. 
Boerma (statengriffie) en R.P.F. Bijkerk (extern begeleider). 

Beide rondetafelgesprekken werden gevoerd volgens een losjes gehanteerd stramien: statements 
door de genodigden, vragen gericht op 'fact finding' door de woordvoerders (deels vooraf 
voorbereid, deels spontaan) gecombineerd met een oriënterende gedachtewisseling en 
eindconclusies (geformuleerd door de voorzitter). De bijeenkomsten hadden een informeel en 
interactief karakter. 

Rondetafelgesprek Zeewolde (bereikbaarheid bedrijventerrein Trekkersveld) 

Aanwezige genodigden. Bedrijfsleven: mevr. Copier (Storteboom) en mevr. Corporaal (Covebo), de 
heren Bouwheer (Bouwheer Zeewolde BV),Van Ferneij (Bedrijfskring Zeewolde) en De Groot (Veco 
Zuivel). Connexxion: de heer Lieven (senior vervoersdeskundige). Gemeente Zeewolde: wethouder 
De Vries. Ministerie laM / voucherregeling mobiliteitsmanagement: mevr. Abrahamse. 
Afwezig met bericht: de heer Van Dijk (regiotaxi), mevr. Van der Goot (Kamer van Koophandel). 
Afwezig zonder bericht: de heer Van Puffelen (Dijkstra en Van Puffelen). 

Inlichtingen bij 

W. Boerma 
Doorkiesnummer 

690 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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Samenvatting (begin-statements en antwoorden op vragen) 

• Naast OV-bereikbaarheid en mobiliteitsmanagement - de onderwerpen waarop het gesprek 
zich concentreerde - wordt, onder meer door de bedrijfskring Zeewoldé en door de 
wethouder, met klem de problematiek van de slechte / kwetsbare bereikbaarheid per 
(vracht)autó van Trekkersveld naar vpren gebracht (snel aanpakken Gooiseweg). 

• Wethouder De Vries geeft aan dat in algemene zin de aanpak van het 'kwadrant' rond het' 
vliegveld Lelystad prioriteit dient te hebben waar het gaat om de verbetering van de-^' 
bereikbaarheid. Wat betreft Trekkersveld zou op korte termijn moeten worden onderzocht 
hoe het OV kan worden verbeterd - bijvoorbeeld via het doortrekken van dé bestaande 
buslijn (huidige halte ligt ongunstig), maar er kan ook (al dan niet in combinatie met OV) 
naar de fiets worden gekeken, bijvoorbeeld door een experiment met 'fietstrommels'. 

-^Voorts wordt, in relatie tot mobiliteitsmanagement, het belang van 'glasvezel' en 'e-
commerce' door de wethouder onderstreept en wijst hij erop dat hoewel Zeewolde een 
logistiek centrum is er ook veel andere werkgelegenheid is (logistiek is ook niet de meest 
arbeidsintensieve tak). En er komen nog veel bedrijven bij, terwijl er op dit moment in 
Zeewolde zélf nu al onvoldoende personeel is (werkgevers hebben dus belang bij een goede 
bereikbaarheid, ook via OV). . "-^ ^ ' 

\ 
Van de zijde van Connexxión wordt gesteld dat het essentieel is dat wordt gewerkt rnet 
'een gezamenlijke benadéring binnen realistische kaders'. Er is een inventarisatie nodig om 
na te gaan of er (ook uit kostenoogpunt) voldoende aanbod is voor uitbreiding van het \ 
busvervoer of het verleggen van een bepaalde busroute. Kleinschalige oplossingen moeten 
eveneens worden onderzocht. Elders zijn er reeds interessante experimenten, bijvoorbeeld' 
in Gelderland (met chauffeurs die re-integreren op de arbeidsmarkt). Gedacht kan worden 
aan verbinding van Trekkersveld met OV-knooppunten, wellicht via op afroep beschikbaar l 
vervoer. i 

Mevrouw.Abrahamse (voucherreeeline mobiliteitsmanagement) memoreert de kansen op hét 
vlak van mobiliteitsmanagement, bijvoorbeeld bij industriële bedrijven (waar lonen lager ' 
zijn en OV om die reden een interessante optie kan zijn), mogelijkheden liggen er wellicht' 
ook op het vlak van carpoolen (vanuit Lelystad of Almere) en waar het gaat om ambulante J 
werknemers (via de werkgevers). De voucherregeling kan aan effectiviteit winnen wanneer 
op een bedrijventerrein een aantal bedrijvén het subsidiebedrag bundelt. De regeling geldt 
overigens nog slechts tot december 2011. 

Mevrouw Copier (Storteboom) ziet nog geen mobiliteitsproblemen, maar verwacht deze in 
de toekomst v/el. Een mix van maatregelen is wellicht nodig (reiskostenvergoeding, OV-
kaarten, et cetera). Maatregelen / investeringen moeten wel concreet wat opleveren 
(hoeveel leaseauto's kunnen weg, wat bespaar je op reiskosten, wat is de feitelijke 
verbetering?). 

/ 
Mevrouw Corporaal (Covebo) meldt dat voor de Nederlandse uitzendkrachten Zeewolde per 
OV eigenlijk onbereikbaar is, voor de vele door het bedrijf uitgezonden buitenlandse 
krachten zijn allerlei maatregelen getroffen (fiets, carpoolen via beschikbaar gesteld 
vervoer). 

De heer De Groot (Veco Zuivel) constateert dat het OV (dat overigens niet zijn eerste 
prioriteit is, de aanwezigheid van Bakker Logistiek is voor hem véel belangrijker als 

,̂ vestigingsfactor) niet is ingesteld op ploegendiensten en dat dit, gegeven de wisselende 
I tijden en,kleine aantallen, voor een vervoersbedrijf ook lastig is. Door het door 

verschillende bedrijven afstemmen van de ploegendienst-tijden zou een substantiëler 
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passagiersaanbod kunnen worden gerealiseerd - de mogelijkheid daarvan zou eens moeten 
worden bekeken. Blijft trouwens dë vraag of je mensen ook bij een optimaal aanbod 
werkelijk uit de auto krijgt. Op dit moment neemt het bedrijf alleen mensen aan die over 
een rijbewijs en eigen; vervoer beschikken, in die zin is er nu geen _ ' 
bereikbaarheidsprobleem. 

• De heer Vari Ferneij (Bedrijfskring Zeewolde) beklemtoont'de economische betekenis van 
Trekkersveld en het belang van een goede ontsluiting. Het OV naar en van Trekkersveld is 
niet goed genoeg geregeld en wat betreft de bereikbaarheid per (vracht)auto is de 
Gooiseweg een groot probleem. , 

• De heer Bouwheer (Bouwheer Zeewolde BV) ziet voor zijn bedrijf geen groot'probleem maar 
de huidige situatie betekent wel dat er op zijn terrein veel parkeerplaatsen nodig zijn. Bij 
een betere OV-bereikbaarheid (die bereikbaarheid schiet nu tekórt, zo zou bij Trekkersveld 

\ cle busroute beter moeten) en meer mobiliteitsmanagement zou het gevolg zijn dat 
"kostbare grond vrijkomt die nu nodig is voor parkeren. Eventuele oplossingen zouden 

overigens ook met het personeel moeten worden besproken. Grootste moeilijkheid bli j ft de 
Gooisev^eg, één vrachtwagen met pech en alles staat stil. 

Conclusie (door de voorzitter) 

• De eindconclusie is dat aangaande Trekkersveld een onderzoekt zoals onder meer door de 
wethouder bepleit, wenselijk is waarin op het vlak van OV-bereikbaarheid en \ 
mobiliteitsmanagement de daadwerkeliike behoefte wordt geïnventariseerd en eventuele 
oplossingen in beeld worden gebracht. Daarbij zijn allereerst de gemeente en de 
bedrijfskring Zeewolde / de ondernemers aan zet, wellicht met gebruikmaking van de 
voucherregeling van het ministerie. Een interessant concreet punt dat is genoemd, is het via 
kleinschalig vervoer aanhaken van Trekkersveld op nabije OV-knooppunten. 

I 

Rondetafelgesprek Emmeloord (bereikbaarheid bedrijventerreinen De Munt en Nagelerweg) 

Aanwezige genodigden. Bedrijfsleven: de heren Goos (Tolsma Techniek) en Moes (Kolf en Molijn). ' 
Connexxion: de heer Lieven (senior vervoersdeskundige). Kamer van Koophandel: de heer Weyers. -
Gemeente Noordoostpolder: wethouder Poppe. Ministerie laM / voucherregeling 
nhobiliteitsmanagement: mevr. Abrahamse. 

y Afwezig met bericht: de heer Van Dijk (regiotaxi). 
Afwezig zonder bericht: de heer Hoekstra (Bedrijvenactief NOP). 

Samenvatting (begin-statements en antwoorden op vragen) 

• Naast OV-bereikbaarheid en mobiliteitsmanagement - de onderwerpen waarop het gesprek 
zich concentreerde - klinkt tijdens het samenzijn vanuit het bedrijfsleven (in het bijzonder 
bij monde van de heer Goos) een hartenkreet betreffende het problematische tekort aan 
vakmensen en de mede daaruit voortvloeiende noodzaak veel krachten van elders uit 

/ Nederland en Europa (Polen) te halen. 
/' • . . 

/ • Wethouder Poppe stelt dat beide bedrijventerreinen goed zijn ontsloten. Zorg is er over 
vermindering van het OV als gevolg van de Hanze-lijn. De meeste werknemers komen per 

/ auto, wat dat betreft valt er nog een slag te maken (OV, gebruik fiets, het 'nieuwe 
/ werken'). De nieuwe terreinen aan de A6 zijn juist gericht op autogebruik. Voorts is er een 

/ nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan in de maak, met meer aandacht voor OV. Wat 
/ betreft (nieuwe) bedrijfslocaties zou de provincie het initiatief kunnen nemen tot meer 

overleg met gemeenten - afstemming en sturing (door de provincie) voorkomt versnippering 

/ 
/ 
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en onderbenutting en vergroot de kansen voor OV en/of mobiliteitsmanagement (deze 
laatste opmerkingen maakte de heer Poppe naar aanleiding van de inbreng van de zijde van 
de Kamer van Koophandel, zie hieronder). 

• De heer Moes (Kolf en Molijn) geeft aan dat voor zijn bedrijf 'maatschappelijk verantwoord 
ondernemen' (MVO) een belangrijk thema is. Dat houdt ook het stimuleren van OV-gebruik 
in. Problemen zijn de voor de werknemers moeizame OV-verbinding met Urk en het feit dat 
stagiaires van buiten Emmeloord niet komen vanwege de slechte bereikbaarheid per OV. In 
het verleden zette het bedrijf een eigen busje is, maar dat gaf teveel hoofdbrekens. De OV-
problematiek leidt overigens niet tot veel discussie binnen het bedrijf. 

• De heer Weyers (Kamer van Koophandel) constateert dat OV prima werkt in een 
dichtbebouwd stationsgebied, maar in dunbevolkte gebieden een (te) laag rendement heeft. 
Echter, per bedrijventerrein dingen regelen op het vlak van OV en mobiliteitsmanagement 
biedt kansen. Over dit onderwerp komen bij de Kamer van Koophandel evenwel geen vragen 
binnen. Het 'nieuwe werken' is vooral interessant voor zzp'ers en kantoorfuncties, voor 
andere categorieën is dat minder of niet het geval (denk aan productiebedrijven). Een 
algemeen probleem is dat er teveel (nieuwe) bedrijfsterreinen zijn in Nederland en 
Flevoland. Dat leidt tot onderbenutting en maakt ontsluiting voor auto's duurder en regelen 
OV lastig. 

• De heer Goos (Tolsma Techniek) stelt dat voor de minder verdienende werknemers 
('basisfuncties'), jonge werknemers zonder rijbewijs en stagiaires goed / beter OV nodig is, 
met name aan het begin en het einde van de werkdag. Het niet doorgaan van de 
Zuiderzeelijn heeft negatieve gevolgen. Overigens is het grootste probleem van zijn bedrijf 
niet de bereikbaarheid maar het tekort aan vakmensen. 

• De heer Lieven (Connexxion) geeft aan dat de inzet van extra bussen / buslijnen tijdens de 
spits, bijvoorbeeld tussen Urk en Emmeloord, problematisch is: dat is duur omdat het de 
drukste ti jd is en alle bussen al worden benut. Hij beklemtoont, net als hij in Zeewolde 
deed, dat er mogelijkheden en kansen zijn wat betreft een betere OV-bereikbaarheid - mits 
de benadering realistisch is en blijft. 

• Mevrouw Abrahamse (voucherregeling mobiliteitsmanagement) licht de voucherregeling toe 
en benadrukt dat mobiliteitsmanagement een 'breed' begrip is, het anders omgaan met 
leaseauto's kan er bijvoorbeeld ook onder vallen. 

Conclusie (door de voorzitter) 

De eindconclusie is dat het ook aangaande de Emmeloordse bedrijventerreinen De Munt en 
Nagelerweg de moeite loont de feitelijke situatie, eventuele problemen en mogelijke oplossingen 
via een onderzoek in beeld te brengen. Wethouder Poppe verklaarde zich bereid als gemeente die 
rol op te pakken en de bedrijven bijeen te brengen, de Kamer van Koophandel gaf aan met 
genoegen een bijdrage te leveren, ook de voucherregeling kan hier een rol spelen. Belangrijk zijn 
ook de opmerkingen die gemaakt werden over een meer afstemmende / sturende rol van de 
provincie bij nieuwe bedrijventerreinen. 

Verslag: Willem Boerma / Rein Bijkerk 


