
 

 

 

 

 

 

 

MEMO aan Raad 
 

 

Aan : De raad van gemeente Noordoostpolder 

 

Van : College van B en W 

 

Datum : 2 juni 2016 

 

Onderwerp : Voortzetten OV-lobby richting provincie 

 

 

 

Beleidsreferentie 

 

Collegeprogramma 2014 – 2018 

- onderzoek mobiliteit dorpen 

 

Moties: 

- Onderzoek opwaardering van de verbinding met Kampen tot een railverbinding  

- Onderzoek HOV-verbindingen (in de vorm van een langdurige concessie) door 

private partijen te laten exploiteren. 

- Verzoek om met voortvarendheid en meer ambitie aan de slag te gaan voor OV, het 

initiatief voor een snelle (trein-)verbinding naar het noorden naar zich toe te halen 

en hierin samen met de andere relevante gemeenten op te trekken. 

 

Ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 

 

 

Inleiding  

Deze memo informeert u over de Ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland, de zienswijze die 

het college hierover heeft ingediend en de vervolgstappen. De provincie werkt 

momenteel aan een Mobiliteitsvisie. Deze visie ligt nu ter inzage tot en met 2 juni. 

 

De resultaten van het Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) onderzoek bieden ons 

daarbij handvatten in het gesprek met de provincie over hun nieuwe mobiliteitsbeleid. In 

de RTG van 17 mei heeft u kennis genomen van de onderzoeksresultaten. Daarna heeft u 

de uitgebreide presentatie ontvangen. 

 

In deze memo wordt eerst stilgestaan bij de Ontwerp Mobiliteitsvisie en andere 

provinciale plannen op het gebied van verkeer en vervoer. 

 

Daarna volgt een toelichting op onze zienswijze op de visie. 

 

Ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 

In de ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 zijn de hoofdlijnen van het provinciaal 

mobiliteitsbeleid vastgelegd. De visie gaat over verkeersveiligheid, de fiets, vaarwegen, 

goederenvervoer, en over (ov)-bereikbaarheid. 

 



De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen om een gerichte flexibele 

planvorming, maar wel vanuit duidelijke uitgangspunten en met doelstellingen op 

hoofdlijnen. De provincie kiest daarom voor een mobiliteitsvisie op hoofdlijnen.  

 

Deze hoofdlijnen geven aan wat de provincie in 2030 in samenwerking met andere 

partners wil bereiken. De visie wordt nog aangevuld met het Programma Mobiliteit en 

Ruimte. De provincie wil concrete afspraken maken met samenwerkingspartners over het 

realiseren van de doelen. 

 

De provincie heeft ons uitgenodigd onze reactie kenbaar te maken. 

 

Veel plannen 

In 2014 is de openbaar vervoer visie (OV-visie) opgesteld. De uitwerking is nog niet 

gestart. Onderzoek naar HOV naar het noorden via Noordoostpolder is één van de acties 

uit de visie. Ook deze actie is nog niet ingezet. Nu maakt de OV-visie integraal onderdeel 

uit van de Ontwerp Mobiliteitsvisie. Hierdoor lijkt de uitwerking opnieuw op te schuiven. 

 
In 2015 is de Netwerkvisie Verkeersmanagement Flevoland 2015 – 2020 vastgesteld. Hierin staan 
voor Noordoostpolder knelpunten en te nemen maatregelen die al in de vorige netwerkvisie (2010) 
beschreven stonden; de wachtrijvorming op de A6 bij de afritten Hannie Schaftweg en De Munt. 

 

Gedeelde visie 
De provincie deelt in grote lijnen onze ideeën en zorgen omtrent mobiliteit. Dit zien we zowel terug 

in de Ontwerp Mobiliteitsvisie alsook in de andere plannen. Tegelijkertijd stellen we vast dat er 

weinig beweging is en uitvoering van plannen op zich laat wachten. 

 

Inmiddels heeft de gemeente Noordoostpolder zelf onderzoek laten doen naar de 

haalbaarheid van HOV. 

 

Zienswijze Ontwerp Mobiliteitsvisie 

In de zienswijze beschrijven wij onze gedeelde ideeën en zorgen over mobiliteit. 

Tegelijkertijd benadrukken wij het de dringende behoefte aan uitwerking en uitvoering. 

 

De provincie is onze eerste aanspreekpunt als het gaat om ov-bereikbaarheid en 

regionale bereikbaarheid. De uitkomsten van het HOV-onderzoek geven ons handvatten 

om onze ideeën hierover kracht bij te zetten.  

 

Met de zienswijze gaat het college verder het gesprek aan met de provincie over hun 

verantwoordelijkheden voor mobiliteit en OV. Het college wil nadrukkelijk de provincie 

proberen te bewegen om meer actiegericht te opereren. 

 

Vervolgstappen  

- Zienswijze verstuurd op 2 juni; 

- Vraag in RTG 16 juni: wilt u de actiegerichte lijn van het college steunen?; 

- 31 aug bespreken Mobiliteitsvisie Statencommissie; 

- 21 sept vaststelling Mobiliteitsvisie door PS; 

- Ambtelijke afstemming voor het uitvoeringsprogramma; 

- Voorjaar 2017 vaststelling uitvoeringsprogramma Mobiliteit en Ruimte. 

 

Bijlagen 

- Ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 

- Zienswijze Ontwerp Mobiliteitvisie Flevoland 2030 

- Presentatie resultaten HOV onderzoek 


