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-HB 1605697- van 16 april 2014 

 

BESLUITEN: 

 

Het College van Gedeputeerde Staten op te dragen:  

 

1. In juni 2014 een onderzoek te starten naar alle provinciale 

carpoolplaatsen in Flevoland, met de inzet om de kwaliteit te 

verhogen en verbetervoorstellen te formuleren. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten 

van 28 mei 2014. 

 

griffier,                                          voorzitter, 

 

 

 

 

Inhoud 

 

Aanleiding 

De carpoolplaats A6 Lelystad-Noord / Houtribweg staat doordeweeks 

helemaal vol. Er is te weinig capaciteit, daardoor wordt er op het 

gras / in de modder geparkeerd. In deze situatie is het moeilijk om 

de carpoolplaats, op een normale manier, te kunnen verlaten. 

Er is voldoende ruimte om de rest van het terrein te verharden 

waardoor de capaciteit van de carpoolplaats zeker met 100 % 

vergroot kan worden. 

 

De carpoolplaats A6 afslag S104 Almere Buiten-West staat ook 

doordeweeks helemaal vol. Elk parkeervak is benut. Om aan de 

behoefte te voldoen zou de mogelijkheid  van capaciteitsuitbreiding  

onderzocht moeten worden. 

  

Wettelijk- en/of beleidskader 

Een deel van het wegen- en vaarwegennet binnen 

Flevoland, waaronder genoemde carpoolplaatsen, valt onder 

verantwoordelijkheid van de provincie. Dit staat verder uitgewerkt 

in het Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport (PMIRT).  

Hierin is geen specifiek beleid ten aanzien van de carpoolplaatsen 

opgenomen.  

 



Gedachtegang 

Om aan de behoefte aan carpoolplaatsen te voldoen en het gebruik 

van carpoolen te stimuleren dient de kwaliteit van de 

carpoolplaatsen te verbeteren: het vergroten van de capaciteit 

parkeerplaatsen, betere bewegwijzering, goede openbare 

verlichting, enz. 

Bovengenoemde carpoolplaatsen vragen dringend om een 

herinrichting. Alle provinciale carpoolplaatsen in Flevoland zouden 

onderzocht moeten worden op hun kwaliteit. De provincie Utrecht 

heeft zo’n onderzoek al uitgevoerd en het gevolgde format is een 

goed voorbeeld voor een onderzoek in Flevoland. 

 

Overwegingen die leiden tot voorgenomen besluit 

Onvoldoende parkeercapaciteit op de carpoolplaatsen kan leiden tot 

ontmoediging bij de huidige gebruikers en nieuwe potentiele 

carpoolers afschrikken. 

Naast een goede locatie van nieuwe carpoolparkings is de kwaliteit 

ook van groot belang. Een goede inrichting voldoet aan comfort en 

veiligheid, verkeersveiligheid op de toegangen en is kenbaar bij de 

weggebruiker. 

  

Relatie met: 

 

PMIRT 2013-2017 

 

Bijlagen:          Onderdeel uitmakend van het besluit 

         1.  1 foto Carpoolplaats A6 Lelystad-Noord / Houtribweg 

              2 foto Carpoolplaats A6 afslag S104 Almere Buiten-West 
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