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8 Oktober is het plan van aanpak voor het opstellen van een Mobiliteitsvisie en -plan 
geagendeerd in de commissievergadering. Dit onderwerp zal worden ingeleid door Frans 
de Haes (Adviseur Mobiliteit). Hierbij zal aandacht worden gegeven aan de volgende 
onderwerpen:

o Het pva Mobiliteitsvisie en plan
o De case Parkeren in Ouder-Amstel en de dilemma’s als voorbeeld
o Hoe wil de Raad betrokken worden bij de ontwikkeling van de visie en het 

plan?

Samenvatting plan van aanpak Mobiliteitsvisie en -plan

Om te komen tot een goed afgewogen mobiliteitsvisie en -plan zijn er een aantal 
stappen nodig:

1) Inventariseren huidige situatie en ontwikkelingen
2) Ontwikkelingen en trends in de toekomst en welke daarvan relevant zijn voor 

Ouder-Amstel en op basis hiervan een mobiliteitsvisie en ambitie formuleren. 
(2030 /2040) 

3) Beschrijven welke onderzoeken en projecten er uitgevoerd moeten worden om 
de visie te realiseren. Begroting en planning van de onderzoeken en projecten.

Wat is de voorgeschiedenis?
De gemeenteraad heeft verzocht om een Mobiliteitsplan op te stellen. 

Wat is er aan de hand?
Er zijn veel ontwikkelingen binnen Ouder-Amstel, maar ook daarbuiten die effect hebben 
op de thema’s van mobiliteit: Verkeersveiligheid, Bereikbaarheid, leefbaarheid en 
duurzaamheid. Landelijk, provinciaal, regionaal en bij de buurgemeenten zijn en worden 
diverse plannen opgesteld die hier invloed op hebben. Daarnaast wordt er een 
mobiliteitsprogramma ontwikkeld voor de ZuidOostFlank waar de  ontwikkelgebieden 
DNK en ABPZ in zijn opgenomen. Er gebeurt dus veel. En we zullen moeten vaststellen 
wat dit voor invloed heeft op de mobiliteit van Ouder-Amstel en welke visie en ambitie 
hierbij hoort.

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt om in drie stappen tot een Mobiliteitsvisie en -plan voor Ouder-Amstel 
te komen. Om Ouder-Amstel de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te 
houden, aandacht te hebben voor duurzaamheid  en in te kunnen spelen op interne en 
externe ontwikkelingen is het van belang om een integraal mobiliteitsprogramma te 
ontwikkelen. Het Mobiliteitsprogramma wordt in drie op elkaar volgende stappen 
ontwikkeld:
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Stap 1: Stand van zaken: Wat is er al eerder aan beleid en plannen opgesteld voor de 
gemeente Ouder-Amstel. Hoe staat het met de mobiliteit van Ouder-Amstel en wat 
vinden de inwoners, ondernemers en werkenden hiervan? Hoe waarderen zij de 
bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid? Wat zijn de ontwikkelingen in 
de regio en de aanpalende beleidsterreinen zoals economie, woningbouw en 
duurzaamheid. Samen met Amsterdam zijn we al bezig om een Mobiliteitsprogramma op 
te stellen voor de ZuidOostFlank. De verwachting is dat deze dit najaar wordt 
voorgelegd.

Stap 2: Koers en ambitie: Wat komt er in de toekomst op Ouder-Amstel af aan landelijke 
en regionale ontwikkelingen en regelgeving en aan interne ontwikkelingen. Welke trends 
willen we op inspelen en wat zijn de mogelijke beleidskeuzes. Welke visie hoort hierbij en 
wat zijn de ambities, wat willen we daarin bereiken en onder welke randvoorwaarden.
.
Stap 3: Programma: Hoe gaan we er voor zorgen dat Ouder-Amstel in al zijn diversiteit 
voldoet aan de ambities. Welke acties en plannen, welke fasering , en welke budgetten 
zijn hiervoor nodig. Wat is haalbaar. 

Participatie: 
het Mobiliteitsprogramma wordt opgesteld met hulp, consultatie en afstemming met 
andere overheden, organisaties, instellingen en heel nadrukkelijk met onze inwoners en 
ondernemers van Ouder-Amstel. Dit om data en feiten aan te laten sluiten op ervaringen, 
maar ook om lokale keuzes in een regionaal perspectief te kunnen plaatsen. Daarnaast 
zal er nauwe afstemming met college en gemeenteraad zijn, zodat er een gedragen 
Mobiliteitsagenda uit komt. Kortom: participatie in de geest van de Omgevingswet.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Deze aanpak is vergelijkbaar met omliggende gemeentes die ook bezig zijn met het 
opstellen van een Mobiliteitsprogramma of dit al hebben gedaan. Gemeente Aalsmeer 
heeft de eerste stap doorlopen en is bezig met de tweede stap. Amstelveen heeft net het 
programma opgeleverd en ook deze werkwijze gevolgd.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Zoals het er nu uit ziet kunnen we als gemeente heel veel zelf uitvoeren en is er maar 
beperkt inzet van derden nodig.
Kosten zullen met name gaan zitten in het participatietraject, de aankleding van de  
rapportage met beeldmateriaal en opmaak, ondersteuning bij  doorrekenen van de 
mobiliteitseffecten met het verkeersmodel Noord-Holland Zuid. 
De kostenverdeling wordt geschat op:

 Participatie:  € 10.000
 Opmaak rapportage  € 10.000
 Ondersteuning verkeersmodel en advisering  € 10.000+
 Totaal  € 30.000

Deze kosten zijn reeds opgenomen in de begroting van 2020.

Wie is erbij betrokken?
Wethouder Mobiliteit
Projectteam:

 Projectleider
 Beleidsadviseur Mobiliteit 2x
 Verkeerskundige (DUO+)
 Beleidsadviseur Duurzaamheid
 Beleidsadviseur communicatie en participatie
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Wat is het vervolg?
Implementatie van het Mobiliteitsprogramma

Hoe monitoren en evalueren we?
Bij elke stap wordt een document opgeleverd dat wordt voorgelegd aan de raad:

 Okt  2020: In gesprek tijdens de commissievergadering over pva Mobiliteitsplan 
en –visie.

 Feb  2021: Stap 1: Thermometer document met stand van Zaken
 Juni 2021: Stap 2: Trends, ontwikkelingen en Visie en Ambitie
 Nov 2021: Stap 3: Mobiliteitsplan: projecten en onderzoeken globaal begroot en 

ingepland.


