
Aan: Agendacommissie
Aanleveren via: griffie@papendrecht.nl 

Toelichting agendapunt voor agendacommissie en
publicatie

Onderwerp: Mobiliteitsplan 

22 juni 2022 Cie RMT (raadszaal)

Toelichting op het agendapunt:

Inleiding
- Wat is het doel van het agendapunt? Wat wordt er van de commissie gevraagd? 

Consulteren van de nieuwe raad als opmaat richting stap 2, de Papendrechtse kijk op verkeer,  van het mobiliteitsplan.
- Is de agendering informerend/beeldvormend/consulterend tbv meegeven richting nadere uitwerking raadsvoorstel/opiniërend 

t.b.v. besluitvorming? 
We informeren en consulteren de raad en op basis van het opgehaalde beeld.

- Hoe ziet het proces van besluitvorming eruit. Hoe past deze agendering in dit proces? Wat is de (wettelijke) grondslag van dit 
besluitvormingsproces? Volgt er een raadsbesluit? En heeft hier al eerder besluitvorming over plaatsgevonden?? (Eventueel: hoe 
verhoudt het proces van besluitvorming zich tot de regio/samenleving?) Optioneel: indien relevant en verhelderend kun je een 
schematisch proces ontwerp toevoegen als bijlage.

- De wettelijke grondslag is dat iedere gemeente actueel Mobiliteitsbeleid dient te voeren. Ons huidige Mobiliteitsplan is verlopen 
en is nodig toe aan een update. Het opstellen van het Mobiliteitsplan doen we stapsgewijs en hierin betrekken we de raad. Voor de
daadwerkelijke besluitvorming koersen we op Q1-2023 (eerder is het e.e.a. gedeeld met de raad via een RIB met kenmerk: 2022-
0057601 RIB Mobiliteitsplan update 1-1).

Opzet
- Werkvorm. Mogelijkheden zijn (niet limitatief): Informatie delen middels presentatie, presentatie + input ophalen middels dialoog, 

andere interactieve werkvorm om input op te halen, toelichting op een raadsvoorstel.
- Staat nog niet 100% vast. Primair Idee is om te raad "bij te praten" middels  een presentatie over het proces en hetgeen in de 1e 

stap is opgehaald. Wij zetten het e.e.a. af tegen de ambities zoals deze zijn opgenomen binnen de Omgevingsvisie. Mocht dit leiden
tot verschillen dan willen we richting van de raad als basis voor de uitwerking van stap 2"de Papendrechtse kijk op verkeer". Hierbij
neigen we naar een interactie met de raad eventueel in samenwerking met het expert-team.

Tijdsduur
- Hoeveel tijd wil je voor dit agendapunt? 

Minimaal 1 uur.
- Hoe verdeel je de tijd tussen de verschillende onderdelen? (Vermeld hier de tijdsduur van het programma zoals presentatie, 

interactie, vragen, terugkoppeling etc)
o Kennismaken(10 minuten)
o Presentatie met daarin terugkoppeling van resultaten (20 minuten)
o Interactie (20)
o Samenvatten en hoe verder? (10)
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Bijlagen:
- Geef hier aan welke bijlagen worden gepubliceerd bij het agendapunt.
- Wellicht een idee om de laatste RIB mee te sturen voor de nieuwe raad? Ik heb deze volledigheidshalve bijgevoegd.

Aanvullende informatie voor agendacommissie
Is er een deadline? 
Er is geen harde deadline. Echter er is noodzaak voor een actualisatie van ons mobiliteitsbeleid. Het 
beleid is verlopen aan sluit onvoldoende aan bij de ambities zoals deze in de omgevingsvisie zijn 
opgenomen. We koersen op vaststelling van het plan op Q1-2023 en dit is afhankelijk van de 
momenten waarop we de raad kunnen betrekken. 
Openbaarheid
Ja

AANWEZIGEN
Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol)
Lars van der Kaa (Adviseur Mobiliteit)

Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt:
Bram Lauwers (Accent adviseurs)
Jos Wijnen (Accent adviseurs)

Verwacht je insprekers? 
Nu lastig in te schatten, maar het zou kunnen zijn dat leden van het expert-team willen inspreken.
Agendering college gepland op: nog niet van toepassing.


