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Datum 
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Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Regionaal mobiliteitsprogramma - knoppen en 
prioriteiten 

Datum beeldvorming 
 

25 november 2020 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Ophalen inbreng voor het duurzaamheidshoofdstuk 
van het nieuwe Programma mobiliteit en ruimte en 
het Regionaal mobiliteitsprogramma  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Een beeld van de door Provinciale Staten gewenste 
inzet ten aanzien van verduurzaming van mobiliteit 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

Na enkele inleidende dia’s wordt aan de hand van 
stellingen gevraagd hoe partijen aankijken tegen 
verschillende sturingsinstrumenten en prioriteiten. 
Op basis van de reacties kan het gesprek worden 
gevoerd. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

45-60 minuten 
 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

Via een mededeling van 30 juni 2020 (2623881) zijn 
Provinciale Staten geïnformeerd over de ambitie, 
het doel en het proces van het RMP. Daarbij is 
toegezegd in november de knoppen en prioriteiten 
te bespreken in een beeldvormende (carrousel-) 
sessie.  
Via een mededeling van 8 september 2020 
(2658194) zijn Provinciale Staten geïnformeerd over 
een eerste 75%-conceptversie van het Regionaal 
mobiliteitsprogramma. Daarbij is nogmaals deze 
beeldvormende sessie aangekondigd. 
Op 24 september hebben Provinciale Staten 
gelegenheid gehad zich via een webinar te laten 
informeren over het Regionaal 
mobiliteitsprogramma. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Vooraf ontvangen Provinciale Staten inhoudelijke 
informatie in de vorm van een zelfstandig leesbare 
presentatie. Deze wordt in de week voorafgaand 
aan de presentatie aangeleverd (uiterlijk 19 
november). 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Senior beleidsadviseur mobiliteit 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? Ja, gedeputeerde De Reus 

 
 
 
30 oktober 2020 
 
SGR 
 
Regionaal mobiliteitsprogramma - knoppen en prioriteiten 
 
 

 
2696886 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2623881-v6-Regionaal-mobiliteitsprogramma-mededeling-PS-Ambitie-doelen-en-proces.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2658194-v6-Eerste-concept-Regionaal-mobiliteitsprogramma-ter-uitwerking-van-het-Klimaatakkoord-mededeling.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Evenement/2020/09/24/Webinar-Regionale-Mobiliteitsprogramma-s
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

De input uit deze sessie wordt verwerkt in het 
hoofdstuk duurzaamheid van het nieuwe 
Programma mobiliteit en ruimte. Een ontwerp 
hiervan wordt naar verwachting vastgesteld in april 
2021. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

   

  


