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Samenvatting 
 
Het Beleidskader Mobiliteit is een uitwerking van de Strategische Visie Mobiliteit, die 

vorig jaar is opgesteld door de convenantpartners (convenant Versterking 

Samenwerking Verkeer en Vervoer) en in december 2016 is vastgesteld door de 

Regioraad. Het Beleidskader Mobiliteit vervangt het Regionaal Verkeer- en 

Vervoerplan (RVVP) uit 2004. Het Beleidskader Mobiliteit geeft richting aan de 

inspanningen en investeringen van de Vervoerregio Amsterdam in de komende 

jaren. In het Beleidskader Mobiliteit worden vijf strategische opgaven gedefinieerd, 

waarmee we deze complexe vraagstukken kunnen aanpakken:  

1. Van modaliteit naar mobiliteit (bereikbaarheid) – betere integratie van bestaande  

    vervoerwijzen;  

2. Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem – meer aandacht voor zero emissie en  

    leefbaarheid;  

3. Een prettige en veilige reis van deur tot deur – meer aandacht voor comfort,  

    beleving, veiligheid en informatie;  

4. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar – meer aandacht voor inpassing en  

    ruimtelijke kwaliteit;  

5. Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken – ondersteuning van verdichtings 

    opgaven. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
 

In december 2016 heeft de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam de 

Strategische Visie Mobiliteit vastgesteld. De Strategische Visie Mobiliteit is nu door- 

vertaald naar het (concretere) Beleidskader Mobiliteit voor de Vervoerregio 

Amsterdam. Deze zal dezelfde rol vervullen als voorheen het Regionaal Verkeer- en 

Vervoers Programma (RVVP). Het Beleidskader zal voorzien in doelstellingen en 

kwaliteitswensen voor een integraal en optimaal samenhangend netwerk, om te 

voorzien in verplaatsingsbehoeften van inwoners en bezoekers.  

Het Beleidskader is een afwegingskader op hoofdlijnen. De investeringsbeslissingen en 

de verdeling van de budgetten per jaar volgen in de jaarlijkse programmabegrotingen. 

 

Wat is er aan de hand? 
 
Er vindt nu een zienswijzeprocedure plaats, die de gemeenteraden van de aangesloten 

gemeenten de mogelijkheid biedt om een zienswijze op dit beleidskader in te dienen. 

Er kan tot 7 november 2017 een zienswijze worden ingediend.  

De ingediende zienswijzen worden op 16 november 2017 besproken door het 

Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio.  
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Wat gaan we doen? 
 

Binnen Amstelland-Meerlanden (AM) verband is door de portefeuillehouders verkeer 

en vervoer voorgesteld om met een gezamenlijke zienswijze te komen. Deze wordt 

hierbij met het Beleidskader Mobiliteit ter vaststelling aan u voorgelegd.   

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
 

Het Beleidskader Mobiliteit kent vijf strategische opgaves. Hiermee de Vervoerregio 

Amsterdam het doel om een optimaal mobiliteitsnetwerk te creëren voor een vlotte en 

betrouwbare reis per fiets, OV en auto, voor personen en goederen, van deur tot deur. 

Hierbij zijn de verschillende netwerken zodanig geïntegreerd dat de sterke kanten van 

bestaande en toekomstige vervoerwijzen worden benut, zowel vanuit het perspectief 

van de reiziger als vanuit de omgeving bekeken. 

 

Met deze vijf strategische wordt richting gegeven aan de uitwerking van de 

vastgestelde visie op het verkeer- en vervoersbeleid. Het beleidskader is nog abstract, 

zodat het mogelijk is dat er bij verdere uitvoering er verschillen van inzicht kunnen 

bestaan. Het beleidskader bepaalt op dit moment ook niet de concrete invulling van 

begrippen maar vormt de context, het kader, waarbinnen die discussie zal gaan 

plaatsvinden. Dit houdt de invulling van het beleid actueel en levend.  

 

Het beleidskader richt zich in belangrijke mate op de bewuste en zelfstandige reiziger, 

die zijn eigen reis bepaalt en op het belang van de concurrentiekracht van de 

metropoolregio. Wat mist, is dat de sociale rol van vervoer niet expliciet als 

uitgangspunt is benoemd.  
 
Wat verder nog ontbreekt is een duidelijke typering van het (uitgaans)gebied 

Amsterdam Zuidoost, die van groot belang is bij de verdere ontwikkeling van De 

Nieuwe Kern. Er is hier sprake van een Metropolitaan Centrum Stedelijk gebied, dat op 

één avond soms 80.000 tot 100.000 bezoekers kent, en dit aantal zal naar 

verwachting blijven groeien. Toch is hier in de praktijk vooralsnog sprake van een 

nadruk op individueel autovervoer, in plaats van een sterke uitbreiding van en sturing 

op collectief (openbaar of particulier, liefst zero-emissie) vervoer.  

 

Op ons voorstel zijn deze twee punten in de reactie van de AM-gemeenten 

opgenomen.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
 

Het beleidskader Mobiliteit zal door de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam 

worden vastgesteld. Op dit moment vindt er een consultatie plaats van de gemeenten 

plaats. Er is binnen AM-verband door de portefeuillehouders afgesproken om met een 

gezamenlijke zienswijze te komen (bijgevoegd). Aan de gemeenteraad wordt 

gevraagd om met deze zienswijze op het Beleidskader Mobiliteit in te stemmen.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

 

Het gaat nu om een consultatieronde binnen de Vervoerregio. In een later stadium zal 

de Vervoerregio de communicatie naar de inwoners verzorgen.  
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Wat is het vervolg? 

 

We stellen als AM-gemeenten de Vervoerregio in kennis van onze zienswijze, waarna 

het beleidskader zal worden vast gesteld in de regioraad.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2017, 

nummer 2017/61, 

 

 

BESLUIT : 
 

- Geen zienswijze in te dienen op het concept beleidskader mobiliteit van de 

Vervoerregio; 

- In te stemmen met de gezamenlijke zienswijze vanuit het Amstelland-

Meerlandenoverleg. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 


