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Onderwerp 
Definitieve vaststelling programma Mobiliteit & Ruimte  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Kennis te nemen van de inspraakreacties op het ontwerp van het pro-

gramma Mobiliteit & Ruimte en de reactie van het college daarop, zoals 
opgenomen in de antwoordnota (2170461). 

2. In te stemmen met de tekstuele wijzigingen in het programma Mobiliteit 
& Ruimte, zoals opgenomen in de nota van wijziging (2178904). 

3. De doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het Programma Mobiliteit 
en Ruimte 2018 te onderschrijven en het Programma Mobiliteit & Ruimte 
2018-2021 definitief vast te stellen. 

4. Voor de periode 2018-2021 extra middelen beschikbaar te stellen voor in-
vesteringen in: 
a. het toegankelijk maken van bushaltes (€ 500.000); 
b. verkeerseducatie (€ 160.000); 
c. het (snel-)fietsnetwerk incl. fietsparkeren bij stations (€ 2.000.000); 
d. vaarwegvoorzieningen (€ 200.000); 
e. infrastructuur voor Smart Mobility Larserweg (€ 800.000); 
f. natuurmaatregelen (€ 600.000) en 
g. de landschappelijke inpassing van infrastructuur (€ 300.000). 

5. De verordening Provinciale Commissie Vervoerberaad Flevoland in te 
trekken. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp geeft invulling aan de programmaonderdelen 6.1 Openbaar 
vervoer en 6.2 Mobiliteitsbeleid. 

 
3. Eerdere behandeling  
Op 25 mei 2016 heeft u de startnotitie voor het Programma Mobiliteit en 
Ruimte 2018 vastgesteld. Vervolgens heeft de commissie Economie zich op 22 
juni 2016 in een beeldvormende bespreking kunnen uitspreken over de rela-
tieve belangen van de doelen uit de Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 en heeft 
op 31 mei 2017 een beeldvormende bespreking plaatsgevonden over de uit-
werking van de doelen, indicatoren en een afwegingskader voor projecten en 
activiteiten. De oordeelsvorming over het ontwerp van het programma vond 
op 6 september 2017 plaats in de commissie Economie en op 27 september 
hebben uw Staten dat ontwerp vrijgegeven voor inspraak.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
A. Het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018 vormt, samen met de Mobili-

teitsvisie Flevoland 2030, het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 
(PVVP), dat Provinciale Staten op grond van de Planwet verkeer en ver-
voer (art. 5) dienen vast te stellen. De voorbereiding van een plan is een   
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. 

B. De verordenende bevoegdheid is op grond van artikel 144 van de Provin-
ciewet belegd bij Provinciale Staten. Omdat Provinciale Staten bij ver-
ordening de Provinciale Commissie Vervoerberaad Flevoland hebben in-
gesteld, bent u ook bevoegd tot het intrekken hiervan. 

 
5. Verdere behandeling PS 
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Rapportage over de uitvoering van het programma Mobiliteit & Ruimte wordt vormgegeven via 
de reguliere P&C-cyclus. Over de te hanteren effect- en/of prestatie-indicatoren wordt in de 
commissie Economie nog een aparte sessie georganiseerd.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 
In september 2016 heeft u de Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 vastgesteld. Deze visie bevat de 
hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid tot 2030. Met de Mobiliteitsvisie is bewust gekozen voor 
een visie op hoofdlijnen, met een lange houdbaarheid, en uitwerking in vierjaarlijkse program-
ma’s.  
Het programma Mobiliteit & Ruimte wordt, zoals is beschreven in de startnotitie, voor vier jaar 
vastgesteld door Provinciale Staten, met een doorkijk tot tien jaar. Gedeputeerde Staten actua-
liseren het programma jaarlijks, binnen de gestelde kaders met toevoeging van een jaarschijf.  
Samen met de Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 omvat het Programma Mobiliteit en Ruimte het in-
tegraal verkeer- en vervoerbeleid, gericht op ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Door 
de keuze voor een visie op hoofdlijnen en uitwerking in korter lopende programma’s, wordt ge-
anticipeerd op het stelsel van de toekomstige Omgevingswet.  
Bijgevoegd programma Mobiliteit en Ruimte 2018 is het eerste programma. In het programma 
wordt het beleid waar nodig verdiept en uitgewerkt, worden projecten geprogrammeerd en 
worden beschikbare financiële middelen voor mobiliteit verdeeld. 

 
7. Beoogd effect 
Het beoogd effect van het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018 is het bieden van een actueel 
en flexibel beleidskader dat een kader én ruimte biedt voor de samenwerking met partners en 
voor de inzet van financiële middelen. 
 

8. Argumenten 
1.1 Draagvlak van onze gebiedspartners is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 

uitvoering van het programma. 
Uit de inspraakreacties blijkt dat onze gebiedspartners (gemeenten, Metropoolregio Am-
sterdam, omliggende provincies) in grote lijnen tevreden zijn over het programma. Uiter-
aard zijn er ook nog wensen om meer te doen. Met de voorgestelde extra investeringen 
wordt de financiële ruimte voor Mobiliteit volledig benut. 
De belangrijkste rode draden in de inspraakreacties zijn: 
a. instemming met het programma; 
b. vragen over de financiële vertaling ervan; 
c. de constatering dat het programma meer over mobiliteit gaat en minder over ruimte en 
d. het verzoek verschillende onderdelen te verduidelijken. 
 

2.1 Het is belangrijk onduidelijkheden weg te nemen en de nota aan te vullen waar nodig, 
mogelijk en gewenst. 
De reactie van het college is verwoord in de antwoordnota (2170461). 
Op basis van de inspraakreacties zijn op enkele punten tekst en kaartbeelden van het ont-
werp aangepast, zoals omschreven in de nota van wijziging (2178904). 

 
3.1 Het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018 vormt samen met de Mobiliteitsvisie 2030 het 

kader voor subsidieverlening. 
De aanvrager van subsidies moet op grond van de Algemene subsidieverordening 2012 aan-
nemelijk maken dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdraagt aan de 
provinciale doelstellingen. In de Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer is bepaald 
dat de Mobiliteitsvisie en het Programma Mobiliteit en Ruimte hiervoor samen het toet-
singskader vormen. 
 

3.2 Vaststelling van het ontwerp past binnen de wettelijke procedure. 
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Op grond van de Planwet verkeer en vervoer moet een provinciaal verkeer- en vervoerplan 
worden opgesteld. De combinatie van de Mobiliteitsvisie en het vierjarige Programma Mo-
biliteit & Ruimte voldoet aan de eisen die de wet stelt. 

 
4.1 Het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018 vormt een nader gespecificeerd kader voor rea-

lisatie van projecten en activiteiten en inzet van financiële middelen. 
Het PMIRT, zoals dat in voorgaande jaren werd vastgesteld, wordt bij de eerste actualisa-
tie in 2018 geheel geïntegreerd in het Programma Mobiliteit en Ruimte. Hiermee vormt het 
programma een transparant kader voor de inzet van financiële middelen. In de bijlage fi-
nanciën van het Programma Mobiliteit en Ruimte (zie bijlage Edocs2092969) staat een 
overzicht van de financiële middelen voor Mobiliteit. De cursief gedrukte onderdelen zijn 
de nieuwe middelen die vanuit het  Programma Mobiliteit en Ruimte worden ingezet. In de 
begroting 2018 is reeds de € 800.000 voor de extra ambities Smart Mobility beschikbaar ge-
steld. De ambitie inzake het (snel-)fietsnetwerk incl. fietsparkeren bij stations van 
€ 2.000.000 wordt gedekt uit de reeds in de reserve Strategische projecten geoormerkte 
gelden voor fietspaden. De overige extra ambities worden gedekt uit de reserve Mobiliteit. 
Indien uw Staten instemmen met dit voorstel zal Gedeputeerde Staten in mandaat de be-
nodigde begrotingswijziging vaststellen. 

 
5.1 De Verordening Provinciale commissie Vervoerberaad Flevoland sluit niet aan op de be-

oogde nieuwe werkwijze. 
Sinds 1998 vindt er via het Vervoerberaad Flevoland afstemming van regionaal verkeers- en 
vervoerbeleid plaats. Dit overleg tussen de Flevolandse wegbeheerders is verplicht op 
grond van de Planwet Verkeer en Vervoer. Met de komst van de Omgevingswet vervalt deze 
verplichting. De provincie benadrukt in de Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 het belang van 
een goede samenwerking . We streven naar een actievere samenwerking met onze 
partners. Daarbij past een eigentijdse invulling van het Vervoerberaad Flevoland.  
Voorafgaand aan het Vervoerberaad voert de provincie per polder gesprekken met de 
gemeenten (Almere-Zeewolde, Lelystad-Dronten en Urk- Noordoostpolder) en 
Rijkswaterstaat. De resultaten hiervan worden met de verschillende stakeholders gedeeld 
op de Mobiliteitsdag Flevoland. Op deze jaarlijkse dag worden maatschappelijke 
organisaties uitgenodigd om mee te denken over het mobiliteitsbeleid in Flevoland. De 
wegbeheerders bespreken de uitkomsten van de gesprekken en de Mobiliteitsdag 
vervolgens in het Vervoerberaad.  
Het Vervoerberaad Flevoland brengt formeel (beleid)advies uit aan de wegbeheerders. Het 
Vervoerberaad komt jaarlijks ten minste twee keer bijeen. Eén keer voor de zomer om het 
Rijk (MIRT), provincie en gemeenten tijdig te kunnen adviseren voor de programmering. 
Aan het eind van het jaar is er een bijeenkomst om de resultaten van de behandeling in de 
Kamer, Staten en Raden te bespreken. Het accent komt meer te liggen op wederkerige 
samenwerking en gezamenlijke beleidsvoorbereiding. We kijken hoe we onze samenwer-
king kunnen intensiveren, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop of kennisdeling. Vanwege 
deze nieuwe werkwijze wordt de bestaande verordening Vervoerberaad ingetrokken. 
In het programma is de nieuwe werkwijze van het Vervoerberaad uitgewerkt, op basis van 
de afspraken hierover in de vergadering van het vervoerberaad van 7 december 2016. 
Hiermee is de oude verordening uit 1998  (ABA/98.080962/A) achterhaald. 

 
 

9. Kanttekeningen 
a. De werkwijze met een Programma Mobiliteit en Ruimte is nog in ontwikkeling. 
 Er is met het Programma Mobiliteit en Ruimte sprake van een geheel nieuwe opzet en 

werkwijze. Bij de jaarlijkse actualisaties en bij het opstellen van de integrale herziening 
voor de volgende programmaperiode zal het programma worden doorontwikkeld. 

 Daarnaast is in de Ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 een groot aantal onderwerpen 
geagendeerd die beleidsmatige uitwerking vragen. Zoals in de startnotitie was gemeld, is 
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het niet haalbaar gebleken deze allemaal in voldoende mate uit te werken in dit eerste 
Programma Mobiliteit en Ruimte 2018. Daarom omvat dit eerste programma naast beleids-
uitwerking ook een beleidsagenda, waarin nog uit te werken onderwerpen worden be-
noemd, geprioriteerd en geprogrammeerd.  

 
b. Om te anticiperen op de toekomstige Omgevingswet wordt de tekstopbouw van het ont-

werp programma nog aangepast. 
 De inspraakperiode is benut voor het scholen van medewerkers in objectgericht schrijven. 

Na vaststelling van het programma zal bij de eerste actualisatie de tekstopbouw van het 
programma worden aangepast, zodat wordt voldaan aan de vereisten van objectgericht 
schrijven. 

 
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Antwoordnota inspraakreacties ontwerp programma Mobiliteit & Ruimte   2170461 Bijgevoegd     

Nota van wijziging programma Mobiliteit & Ruimte 2178904 Bijgevoegd 

Definitief programma Mobiliteit & Ruimte 2179075 Bijgevoegd 

Financiën programma Mobiliteit & Ruimte 2018-2021 2092969 Bijgevoegd 

 Verordening Provinciale Commissie Vervoerberaad Flevoland 441309 Bijgevoegd 
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