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1. Inhoudelijke beschrijving 
 
1.1 Inleiding 
Het mobiliteitsbeleid van de provincie Flevoland is vastgelegd in het Omgevingsplan 
Flevoland 2006 (verder: OPF). In dit plan zijn vier wettelijke verplichte (sectorale) plannen 
gebundeld, waaronder het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP). Het provinciale 
mobiliteitsbeleid is verder uitgewerkt in de Nota Mobiliteit Flevoland (verder: Nota 
Mobiliteit), die als uitwerking van het OPF op 7 december 2006 door PS is vastgesteld.  
 
De Nota Mobiliteit heeft echter een drieledig karakter. Naast de eerder genoemde 
uitwerking van het OPF is in de Nota Mobiliteit ook getracht om met alle wegbeheerders (de 
zes gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie) een gezamenlijk kader te formuleren. Ten 
slotte is de Nota Mobiliteit een kader voor Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (PMIRT) en de verdeling van de Brede Doeluitkering (BDU). 
 
 
1.2 Aanleiding voor de actualisatie 
In de programmabegroting is opgenomen dat de visie op mobiliteit geactualiseerd zal 
worden. Het huidige beleid -in het OPF en de Nota Mobiliteit- dateert uit 2006 en is 
sindsdien niet meer geactualiseerd. Zowel het OPF en de Nota mobiliteit zijn opgesteld 
voor de periode 2006-2015. Zo ontbreekt in de Nota Mobiliteit een onderbouwde 
programmering voor ná 2015. Het beleidskader en de genoemde opgaven blijken gedateerd 
en steeds minder te passen bij de (maatschappelijk) ontwikkelingen in huidige tijd. 
Ontwikkelingen, zoals van buiten-naar-binnen -door meer samen met de omgeving en met 
andere overheden de agenda vaststellen en uit te voeren- en ook de gebiedsontwikkeling 
nieuwe stijl vragen om een andere meer flexibele sturingsfilosofie dan in het huidige beleid 
is verwoord.  
 
Daarnaast vragen ook landelijke ontwikkelingen om aanpassing van beleidskader, zoals de 
vorming van een vervoersregio, de overgang van de BDU naar het provinciefonds en de 
Ladder van duurzame verstedelijking in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).  
 
Ten slotte wordt opgemerkt dat de provincie op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer 
dient te beschikken over een Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. De geldigheidsduur van 
het huidige plan verloopt in 2015. Door de actualisatie wordt voldaan aan het wettelijke 
vereiste.1  
 
 
1.3 Doelstelling 
Het actualisatietraject kent de volgende doelstellingen: 
- De provincie geeft de visie voor mobiliteit aan (stip op de horizon, visievorming); 
- De provincie geeft aan welke provinciale ambities en rollen daarbij noodzakelijk zijn 

(ambitie en rolbepaling); 
- De provincie heeft oog voor ontwikkelingen, speelt hierop in, is flexibel en plaatst 

mobiliteit in een brede (maatschappelijke) context.  
 
 
1.4 Beoogd effect 
Een actueel en toekomstbestendig provinciaal mobiliteitsbeleid, dat rekening houdt met de 
verschillende belangen en dat ruimtelijke en economische ontwikkelingen optimaal facili-
teert.  
 
 
  

                                                 
1 De PVVP-verplichting zal met de komst van de Omgevingswet zeer waarschijnlijk komen te vervallen. De 

Omgevingswet treedt echter niet vóór 1 januari 2018 in werking.  
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1.5 Beoogd resultaat 
Het beoogd resultaat van de actualisatie is een Nota met: 
- Een geactualiseerde provinciale visie op mobiliteit, inclusief openbaar vervoer en het 

vaarwegbeheer, met daarin aangegeven de provinciale rollen. 
- Meer aandacht voor het proces. Een flexibeler, duidelijker en transparantere 

samenhang tussen het mobiliteitsbeleid en het programmeren van investeringen in het 
PMIRT. Daarbij zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de bestuurlijke 
betrokkenheid en keuzemomenten van zowel GS als PS bij de investeringen in 
infrastructuur.  

- Een beleids- en toetsingskader voor het programmeren van investeringen in PMIRT. 
- Een beleidskader voor de uitvoering. Het gaat dan over beleidsmatige keuzes met 

betrekking tot de aan te leggen en te onderhouden infrastructuur. 
- Voldoen aan de wettelijke vereisten die aan een Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 

worden gesteld.2 Daar waar mogelijk wordt daar waar mogelijk reeds rekening 
gehouden met de overgang naar de Omgevingswet. 
 
 

1.6 Status 
De Nota wordt vastgesteld door Provinciale Staten en krijgt de formele status van 
Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan en is daarmee een partiële herziening van het 
Omgevingsplan. 
 
 
1.7 Afbakening 
- De Nota vervangt het vigerende provinciale mobiliteitsbeleid en beperkt zich tot het 

beleidsveld mobiliteit. In de nota staat het provinciale mobiliteitsbeleid centraal in 
verbinding met de functies die het faciliteert, zoals ruimtelijke ontwikkelingen, 
economie maar ook natuur. In het traject vindt afstemming plaats met de andere 
beleidsthema’s voor de fysieke leefomgeving, waaronder de reeds gestarte trajecten 
voor de natuurvisie, de nota Vitaal platteland en de partiële herziening water.  

- Als afbakening naar andere overheden geldt dat de provincie zich richt op boven-
gemeentelijke, regionale aspecten van het beleid binnen het nationale 
mobiliteitsbeleid en niet treedt in het lokale en het nationale mobiliteitsbeleid an sich. 

- In de nota wordt de nog vast te stellen visie openbaar vervoer opgenomen.  
 
 
1.8 Randvoorwaarden en risico’s 
In maart 2015 vinden verkiezingen voor provinciale staten plaats. Dit betekent dat in het 
proces de inhoudelijke afstemming en de vaststelling van de nota (deels) door andere 
statenleden gebeurt. Er moet gezorgd worden voor goede informatievoorziening aan de 
nieuwe statenleden. 

 

 
2. Proces 
 
 
2.1 Fasering en activiteiten per fase 
 
Provinciale Staten worden vanaf het begin betrokken bij de verschillende fasen van het 
proces. Deze startnotitie is de eerste stap in dit proces. In eerste fase zal door een 
evaluatie en de inventarisatie een eerste inhoudelijk verkenning plaatsvinden. Provinciale 

                                                 
2 Het PVVP bevat de hoofdzaken van het door de provincie te voeren verkeers- en vervoerbeleid, en bevat in ieder 
geval: 
a. de uitwerking van de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan (SVIR); 
b. de afstemming met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, economie en milieu; 
c. de fasering, de prioriteitsstelling en een indicatie van de bekostiging van de uitvoering en van de voor 
gemeenten beschikbare middelen; 
d. de termijn waarvoor het plan geldt; 
e. de termijn waarbinnen het gemeentelijk beleid in overeenstemming moet zijn gebracht met het plan. 
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staten worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze fase en daarbij uitgenodigd om 
kaders en richting voor het eigenlijke beleidsproces te geven. Hieronder zijn de voorziene 4 
fasen van het traject nader beschreven. 
 
Fase 1. Evaluatie en inventarisatie 

Beschrijving 

In deze fase wordt het huidige beleid zoals verwoord in het OPF en de Nota mobiliteit 
geëvalueerd met de stakeholders. Tegelijkertijd zal in fase ook een analyse van het huidige 
wegennet plaatsvinden (waar zijn op dit moment knelpunten?) en worden de beleidsmatige 
opgaven van de provincie op het gebied van mobiliteit geïnventariseerd.  
 
Betrokkenheid Commissie Economie & Bereikbaarheid 

- Informeren van de commissie door een presentatie over de resultaten uit de fase, de 
conclusies en beelden die daaruit voortvloeien te bespreken en een doorkijk te geven 
naar het vervolg; 

- De commissie wordt in deze fase tevens verzocht om richtinggevende uitspraken te 
doen voor het verdere traject van de Nota. 

 
Fase 2. Conceptfase  

Beschrijving 

In deze fase wordt de Nota in samenspraak met de verschillende stakeholders opgesteld 
met inachtneming van de resultaten en de bespreking van fase 1. Het resultaat van de fase 
is een eerste concept-nota met mogelijke discussiepunten.  
 
Betrokkenheid Commissie Economie & Bereikbaarheid 

- Bespreken concept-nota met mogelijke dilemma’s en discussiepunten. 
 
Fase 3. Ontwerpfase 

Beschrijving 

In de fase wordt het ontwerp opgesteld, vastgesteld, getoetst of de Nota ter inzage gelegd 
kan worden. Ten slotte de inzagelegging van de Nota. 
 
Betrokkenheid Commissie Economie & Bereikbaarheid 

- Toetsen inspraakrijpheid van de Nota. 
 
Fase 4. Vaststellingsfase 

Beschrijving 

In deze fase worden inspraakreacties verwerkt in een antwoordnota en wordt de Nota ter 
vaststelling aan provinciale staten voorgelegd. 
 
Betrokkenheid Commissie Economie & Bereikbaarheid 

- Bespreking van de nota t.b.v. vaststelling door PS. 
 
 
2.2 Beoogde werkwijze 
Om te komen tot de Nota wordt deze in nauwe samenwerking met andere wegbeheerders 
en andere stakeholders ambtelijk en bestuurlijk voorbereid. Het vervoerberaad Flevoland 
zal verschillende malen betrokken worden voor afstemming. Voor het betrekken van andere 
stakeholders zullen bijeenkomsten worden georganiseerd. 
 
Aan Gedeputeerde Staten wordt aan het einde van elke fase gevraagd een besluit te nemen 
over het dan gereed zijnde tussenproduct (startnotitie, evaluatie en inventarisatie en 
ontwerp). 
In elke fase van het project zullen de Staten via de Commissie Economie & Bereikbaarheid 
worden geïnformeerd en in staat worden gesteld om over de gewenste inhoud en 
procesaanpak bij te sturen. 
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Bijzondere aandacht is er ook voor de afstemming van deze Nota met de andere lopende 
trajecten: de Nota Vitaal Platteland, de Visie Natuur en de partiële herziening 
Omgevingsplan Water 2015. Deze visie en nota’s hebben inhoudelijke raakvlakken die 
afgestemd moeten worden. Ook procedureel worden alle stukken op elkaar afgestemd.  
 
Provinciale staten zullen op de volgende momenten in het traject worden betrokken: 

Fase Omschrijving PS/Commissie Planning 
(onder 
voorbehoud) 

- Startnotitie PS besluit: Vaststellen startnotitie April 2014 

1 Evaluatie en 
inventarisatie 

Cie: Informeren van & richtinggevende 
uitspraken 

September & 
oktober 2014 

2 Conceptfase  Cie: Informeren commissie en betrekken bij 
discusiepunten/dilemma’s 

Eind 2014 

3 Ontwerpfase Cie : Toetsen inspraakrijpheid. 
 

- Ter inzage legging - 

1e kwartaal 
2015 

4 Vaststelling PS besluit: Vaststellen Nota door PS september 
2015 

 
 
 
 
  


