
Factsheet Ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 

 
 
Op 3 februari 2016 krijgt u, als lid van de commissie Economie, informatie over de ontwerp 
Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 (verder: Mobiliteitsvisie) ter voorbereiding van de oordeels- 
en besluitvorming over dit onderwerp. 
 
Achtergrondinformatie 

 De Mobiliteitsvisie is de actualisatie van het provinciaal mobiliteitsbeleid dat op dit 
moment is vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006 en de eveneens in 2006 
vastgestelde Nota Mobiliteit Flevoland. Beide plannen zijn opgesteld voor de periode 
2006-2015. 

 Het huidige beleidskader is gedateerd en past steeds minder bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen in deze tijd. Tevens verlangt de Planwet verkeer- en vervoer een 
actueel provinciaal mobiliteitsbeleid. 

 In maart 2014 hebben uw Staten de startnotitie voor de actualisatie van het 
mobiliteitsbeleid vastgesteld. 

 Het OV-beleid is eind 2014 met de OV-visie geactualiseerd. Conform de startnotitie is 
het OV-beleid in de OV-visie ongewijzigd overgenomen in deze Mobiliteitsvisie. 

 In december 2014 heeft de toenmalige Statencommissie Economie & Bereikbaarheid 
aan de hand van een discussienotitie met stellingen richting gegeven aan het 
mobiliteitsbeleid. Deze inbreng is als uitgangspunt gebruikt voor de totstandkoming van 
het concept. 

 Voor het concept is ook gebruik gemaakt van de opbrengsten van de in april 2015 
gehouden bijeenkomst met ruim 40 vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties op het gebied van onder meer vervoer, economie, verkeersveiligheid, 
natuur en recreatie. Daarbij waren ook de Flevolandse gemeenten, de stadsregio 
Amsterdam, politie en studenten van hogeschool Windesheim vertegenwoordigd. 

 De concept Mobiliteitsvisie is op verschillende momenten besproken in het 
Vervoerberaad Flevoland.1 Het Vervoerberaad heeft op 3 december 2015 positief 
geadviseerd over de concept Mobiliteitsvisie. 

 
Beoogde stappen 

 De door het college vastgestelde ontwerpvisie zal via uw commissie aan uw Staten 
worden voorgelegd met de vraag of het ontwerp ook volgens uw Staten inspraakrijp is. 

 Het ontwerp wordt vervolgens 6 weken voor een ieder ter inzage gelegd. 

 De visie zal vervolgens, met de inspraakreacties en de beantwoording daarop door het 
college, via uw commissie aan uw Staten ter vaststelling worden voorgelegd.  

 
Planning verdere behandeling  

Datum Stap 
03-02 Beeldvorming Ontwerp Mobiliteitsvisie  
16-03 Oordeelsvorming inspraakrijpheid  
06-04 Uitspraak van uw Staten over de inspraakrijpheid 
- Inspraakperiode en verwerking reacties 
31-08 Oordeelsvorming over de vaststelling van de Mobiliteitsvisie 
21-09 Besluitvorming over de vaststelling van de Mobiliteitsvisie  
 
 

                                                 
1
 Vervoerberaad Flevoland is een bestuurlijk adviesorgaan voor het provinciebestuur, waarin de Flevolandse 

wegbeheerders -naast de provincie zijn dit de Flevolandse gemeenten en Rijkswaterstaat- zijn vertegenwoordigd.  


