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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De startnotitie mobiliteitsprogramma gemeente Stichtse Vecht vast te stellen.

Samenvatting
Met de startnotitie stelt u de uitgangspunten vast voor een nieuw op te stellen
mobiliteitsprogramma. Dit mobiliteitsprogramma vloeit voort uit de omgevingsvisie en dient
ter vervanging van het GVVP uit 2013.

Bijlagen

Mobiliteitsprogramma.docx/JMd1
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Deze startnotitie is het begin van het mobiliteitsprogramma. Daarmee wordt een
beleidskader geschetst voor het mobiliteitssysteem van de toekomst, waar Stichtse Vecht
met de het huidige Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan niet op is toegerust. Hier
spelen ook duurzaamheidsaspecten een belangrijke rol. Bovendien worden besluiten inzake
verkeersmaatregelen met dit programma voorspelbaar en logisch.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Het Mobiliteitsprogramma is één van de opdrachten van de Omgevingsvisie en is daarmee
een vervolgstap. Daarnaast vervangt het mobiliteitsprogramma als het gereed is het GVVP
uit 2013.

Argumenten
Met deze startnotitie geeft uw raad de kaders aan waarbinnen het mobiliteitsprogramma kan
worden opgesteld, conform de kaderstellende rol.
De startnotitie schetst op hoofdlijnen de uitgangspunten voor het nieuwe
mobiliteitsprogramma. Dit gebeurt echter wel op een aggregatieniveau wat voldoende
richting meegeeft voor een uitvraag aan de markt. Het abstractieniveau van de startnotie
voorkomt een discussie op detailniveau.

Kanttekeningen
Er heeft geen participatie plaatsgevonden rondom de startnotitie. Op dit abstractieniveau is
dat ook nog niet zinvol. Participatie vindt plaats bij de uitwerking van het
mobiliteitsprogramma.

Communicatie
Na vaststelling van de startnotitie wordt er niet separaat gecommuniceerd. Bij het opstellen
van het mobiliteitsprogramma vragen we de markt expliciet om participatie mee te nemen in
hun aanvraag en bewoners te betrekken bij de totstandkoming van het
mobiliteitsprogramma. Wij vragen de markt hierbij gebruik te maken van het inwonerspanel
en de participatieleidraad.

Financiën, risico’s en indicatoren
De kosten voor het opstellen van een mobiliteitsprogramma kost na enkel verkennende
gesprekken met verkeerskundige bureaus naar verwachting zo’n 40.000 euro. Deze
middelen zijn al gereserveerd in de begroting 2022.
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Het schrijven van mobiliteitsprogramma wordt na vaststelling door de raad uitgezet in de
markt. Naar verwachting wordt deze in Q2 2023 opgeleverd, waarna deze ter vaststelling
aan de raad kan worden voorgelegd.
18 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. M.J.J. Rommers
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drs. A.J.H.T.H. Reinders

