
FORMAT OVERDRACHTSDOSSIERS

Onderwerp:  
Mobiliteit

Doelstelling:
Het mogelijk maken van verplaatsen, vervoeren van personen en goederen op een 
snelle, veilige en duurzame(re) manier.

Inhoud:
Onder de noemer mobiliteit  valt  in hoofdlijnen een aantal  relevante dossiers. Deze 
zouden  ook  op  basis  van  thema's  kunnen  worden  opgezet  via  bijvoorbeeld 
bereikbaarheid,  verkeersveiligheid  en  samenwerking.  Echter  om  het  zo  praktisch 
mogelijk te houden hanteren we een inhoudelijke aanvliegroute.

1. Opstellen Mobiliteitsplan
Het huidige mobiliteitsplan is (reeds) verlopen en dient daarom, mede gelet op de 
recente  ontwikkelingen  en  besluiten  rondom  de  omgevingsvisie  en  de 
duurzaamheidsambities,  vernieuwd  en  herschreven  te  worden.  In  het 
Mobiliteitsplan komen alle facetten rondom het beleid voor mobiliteit en verkeer 
(met  als  haakje  naar  duurzaamheid)  aan  de  orde.  Denk  hierbij  aan  fiets, 
voetganger, OV, deelmobiliteit en de problemen die er nu zijn (en in de verdere 
toekomst lijken te verergeren) rondom automobiliteit.

Met een brede interne projectgroep geven we invulling aan het proces. Dit wordt 
later, mede naar behoefte, mogelijk aangevuld met een extern "expert-team").

Dit proces loopt sinds Q4-2021 en loopt door tot Q1-2023. 

2. Parkeerbeleid herziening
Het parkeerbeleid is volgend aan de keuzes, uitkomsten en besluiten rondom het 
nieuwe  Mobiliteitsbeleid.  Mogelijk  is  er  of  ontstaat  er  een  hiaat  tussen  beide 
beleidstukken. 

Afhankelijk van het besluit conform het mobiliteitsplan geven we invulling aan het 
nieuwe parkeerbeleid. We voorzien een start van een update van het parkeerbeleid 
als de keuzes uit het op te stellen Mobiliteitsplan duidelijk zijn. 

3. Uitwerking duurzame mobiliteit
Vooruitlopend op het nieuwe Mobiliteitsplan werken we aan duurzame mobiliteit. 
Dit  doen  we  op  verschillende  (sub)dossiers  waaronder  het  opstellen  van  een 
integrale laadvisie en plaatsingsbeleid.

Het opstellen van de visie doen we binnen het verband van de Drechtsteden. We 
streven er naar om de visie nog vast te stellen met de huidige raad waarna het 
college  vervolgens  het  plaatsingsbeleid  vaststelt.  Dit  zou  mogelijk  tijdens  de 
demissionaire periode besloten kunnen worden (aangezien dit een uitwerking van 
het door de raad gestelde kader betreft).

4. Verbreding A15
De verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem, beter bekend als 
verbreding A15 PaGo, loopt als een rode draad door de Regio Drechtsteden. Het 
functioneren van de A15 is van "levensbelang" voor de Regio en Papendrecht. Niet 
alleen  op  het  gebied  van  economie  en  de  hieraan  rechtsreeks  gekoppelde 
bereikbaarheid,  maar  vooral  op  het  gebied  van  (ervaren)  overlast  hetgeen  de 
leefbaarheid mogelijk in de toekomst (nog verder) onder druk zet. Dit laatste speelt 
ook binnen Papendrecht.



Aan  dit  dossier  koppelen  we  diverse  beleidsonderdelen  die  uitwerking  krijgen 
binnen het Mobiliteitsplan. Daarnaast kent de verbreding ook dossiers vanuit de 
probleembandering  waaronder  "sluipverkeer"  dat  wordt  ervaren  vooral  in  de 
spitsperiodes waarbij er op de A15 sprake is van congestie (de verbreding van de 
A15 heeft hier uiteraard een relatie mee).

5. Diverse samenwerkingsverbanden
Er  bestaan  diverse  ambtelijke  en  bestuurlijke  (regionale) 
samenwerkingsverbanden. 

Team voor behandeling dossier:
GROV met (uitvoerende) ondersteuning van o.a. werkvoorbereiding.
 
Bestuurlijk opdrachtgever: Kees de Ruijter
Ambtelijk opdrachtgever: Teamleider GROV
Ambtelijk opdrachtnemer: Lars van der Kaa

Planning / actietermijn:
Zie bovenstaande uiteenzetting.

Randvoorwaarden:
Randvoorwaardelijk voor mobiliteit is het bereikbaar houden van Papendrecht op een 
manier  waarop  de  leefbaarheid  geborgd  blijft  met  een  nadrukkelijke  focus  op 
verduurzaming van deze mobiliteit. Dit bereiken we door op verschillende borden te 
schaken zowel qua inhoud als proces.
Regio relatie:
Vanuit de Groeiagenda werken we zowel lokaal als in regioverband aan bereikbaarheid.

Betrokken teams:
Beheer openbare ruimte, VVTH.

Relevante financiële informatie:
Vooralsnog  zijn  hier  geen  bijzonderheden.  Wanneer  deze  zich  voordoen  volgt  een 
(raads)voorstel of een aankondiging via de P&C-producten.

Risico's of mogelijke risico's:
Een risico is het eventueel niet voortzetten van de BIZ.


