
 
 

Bijlage I : Kernboodschap Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte  
 
          
Dit boodschappenhuis is een instrument om regie te voeren over onze kernboodschap van het Programma Mobiliteit & Ruimte bestaat uit: 
a. Fundering van het huis  = onderbouwing door WAAROM we het doen; 
b. Pilaren van het huis = ondersteuning door HOE en WAT we doen; 
c. Dak van het huis   = kern van de boodschap als een kort en helder statement. 
  
 
 

 

Duurzame mobiliteit / verbetering leefbaarheid: 
• Duurzame gebiedsontwikkeling 
• Duurzame grond, weg en waterbouw 
• Werken en leren op afstand 
• Stimuleren vervoer over water en spoor 
• Duurzame stadsdistributie 
• Stimuleren gebruik openbaar vervoer 
• Stimuleren laadinfrastructuur en hernieuwbare 

brandstoffen 
• Regionaal Mobiliteit Programma met partners 
• Regionale hubs om duurzaam te verbinden 
• CO2-reductie eigen organisatie en opdrachtnemers 
• Verleiding van bezit naar gebruik 
• Stimuleren fietsgebruik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aantrekkelijke, goed bereikbare regio: 
• Regionale samenwerking:  

RRAAM, SBAB, MRA, RMP, Deltaplan 
Noordelijk Nederland, Regio Zwolle, OV Oost 

• Ontwikkeling knooppunten OV 
• Betaalbaar en betrouwbaar OV 

- goede reisinformatie 
• Snel, efficiënt en veilig goederenvervoer 
• Adequate vaarwegen voor meer recreatie 
• Goede doorstroming wegennet 
• Goede bereikbaarheid met alle vervoerswijzen 

(netwerk op orde) 
• Mobiliteit bereikbaar voor iedereen  
• Veilige systemen, veilige infrastructuur 
• Veilige verkeersdeelnemers 
 

Toekomstbestendig mobiliteitssysteem: 
• Data gestuurde mobiliteit; beschikbare data 

openstellen voor de markt. 
• Risicogestuurd werken in verkeersveiligheid 

(preventief). 
• Beter benutten verkeersmanagement; 

proactief gestuurd verkeersmanagement 
• Kennisontwikkeling (MITC) 
• Samenwerking op Smart Mobility 
• Vraaggestuurde mobiliteit (MaaS) 
• OV van aanbod- naar vraaggericht 
 
 

 
SLIM, SCHOON EN SOLIDE VERVOER IN FLEVOLAND 
 
Flevoland vormt door haar centrale ligging een belangrijke schakel in de verbindingen naar alle 
windstreken van Nederland. Vernieuwing vindt hier plaats in proeftuinen voor woningbouw en 
economie. Het is hier goed wonen, werken en leven in een gezonde en bereikbare regio door 
betaalbaar (openbaar) vervoer, een schone vervoerswijze naar wens en reisgemak.  
Als innovatieve provincie investeren we slim in schoon vervoer en een solide vervoersnetwerk, 
dat veilig en duurzaam is.  

OPGAVE: een aantrekkelijke en sterke economische regio, verminderen CO2-uitstoot, een innovatief, duurzaam & veilig mobiliteitssysteem. 
 
VANWEGE: - landelijk Energieakkoord - Klimaatakkoord Mobiliteit – Europese Green Deal: European Smart & Sustainable Mobility Strategy (EUSSMS) - Rijksbeleid en Europees beleid (NOVI, REOS) 
– Deltaplan Noordelijk Nederland – Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 – Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 – OV-visie Flevoland 2024 - Strategisch Plan Verkeersveiligheid Veilig van deur tot Deur 
2030 – RRAAM - Omgevingsvisie FlevolandStraks - Manifest Flevoland - Lelystad Airport – Flevokust haven – Visie Duurzaam Goederenvervoer – Fundament Smart Mobility Flevoland – Schone 
Lucht Akkoord. 
 

SLIM SCHOON SOLIDE 


