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Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 3:42, tweede lid van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 13 oktober 2021,
onder nummer 2784342, het volgende besluit hebben genomen.
Provinciale Staten van Flevoland,
Overwegende dat:
De brede doeluitkering (BDU) zoals die op grond van de Wet Brede doeluitkering tot 1 januari 2016
aan de provincie werd verstrekt, met ingang van 1 januari 2016 is veranderd van een decentralisatie
uitkering verkeer en vervoer in een algemene uitkering;
Deze verandering om een nieuw kader voor de financiering van het verkeer en vervoerbeleid vraagt,
inclusief de financiële relatie met gemeenten en andere maatschappelijke partners;
Ingevolge de Planwet verkeer en vervoer:
Wij een provinciale verkeers- en vervoerplan vaststellen, die richting geeft aan de door Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer;
Wij hierbij de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan in acht nemen;
Het provinciale verkeers- en vervoersplan de hoofdzaken van het door de provincie te voeren
verkeers- en vervoerbeleid bevat;
Het gemeentelijk beleid in overeenstemming met het provinciale verkeers- en vervoerplan moet
worden gebracht;
Gedeputeerde Staten bij de voorbereiding van het provinciale verkeers- en vervoerplan de naar hun
oordeel meest belanghebbende bestuursorganen hebben betrokken;
Met het oog op de uitvoering van het nationale verkeers- en vervoerplan, de provinciale verkeersen vervoerplannen en het verkeers- en vervoerbeleid van gemeenten bestuurlijke overeenkomsten
kunnen worden gesloten;
Ten behoeve van de onderlinge afstemming van het verkeers- en vervoerbeleid van Rijk, provincies
en gemeenten en de uitvoering daarvan er op nationaal en provinciaal niveau een verkeers- en
vervoerberaad is;
BESLUITEN:
Het Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte vast te stellen en ter inzage te leggen.
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Terinzagelegging
Het Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte zal gedurende een periode van zes weken met ingang
van 1 november tot en met 10 december 2021 digitaal geraadpleegd kunnen worden op
www.flevoland.nl/loket/ter-inzage
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB
Lelystad, onder vermelding van “Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte”.
U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl onder vermelding van “Ontwerp Programma
Mobiliteit & Ruimte”.
Alle ingediende zienswijzen moeten voorzien zijn van datum, naam en adresgegevens.
Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw
zienswijze daartoe verzoeken.
Aldus besloten in de vergadering van Provinciale Staten van 13 oktober 2021.
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,

