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Samenvatting
Om te komen tot een afgewogen en uitvoerbaar Mobiliteitsplan is een aanpak in drie 
stappen opgesteld:

1. Thermometerdocument, inventariseren huidige situatie en ontwikkelingen.
2. Mobiliteitsvisie, ontwikkelingen en trends in de toekomst en welke daarvan relevant zijn 
voor Ouder-Amstel en op basis hiervan een visie en ambities formuleren.
3. Mobiliteitsplan, beschrijven welke onderzoeken en projecten er uitgevoerd moeten 
worden om de visie te realiseren. Begroting en planning van de onderzoeken en projecten.

De eerste stap is nu afgerond en vastgelegd in het Thermometerdocument. In hoofdstuk 
11 van dit document zijn de belangrijkste thema’s en aandachtspunten voor Ouder-Amstel 
genoemd. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de genoemde thema’s en 
aandachtspunten om deze in het vervolgproces uit te werken tot een Mobiliteitsvisie.

Wat is de juridische grondslag?
Uitvoering geven aan het verzoek van de raad om een Mobiliteitsplan op te stellen.

Wat is de voorgeschiedenis?
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 hierop van invloed zijn. 
Zo wordt er al een mobiliteitsprogramma ontwikkeld voor de ZuidOostFlank waar van 
Ouder-Amstel de ontwikkelgebieden De Nieuwe Kern en Werkstad Overamstel in zijn 
opgenomen. 
Het is van belang vast te stellen wat de invloed is van de vele plannen en ontwikkelingen 
op de mobiliteit van Ouder-Amstel. Welke visie en ambities voor de komende jaren 
passen hierbij?
In 2020 is een plan van aanpak opgesteld om tot een Mobiliteitsplan te komen. Dit gaat 
in drie stappen. De eerste stap, het onderzoeken van de stand van zaken is nu afgerond. 
De resultaten zijn verzameld in het Thermometerdocument dat als bijlage is bijgevoegd.
Dit document dient als basis voor de tweede stap, het opstellen van een koers & ambitie. 
Als deze is afgerond volgt stap 3, het opstellen van het uitvoeringsprogramma, het 
Mobiliteitsplan.

Een onderdeel van het onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van mobiliteit is 
een enquête onder alle bewoners & ondernemers van Ouder-Amstel die in het 
onderzoeksgebied wonen en/of werken. In januari 2021 hebben de bewoners & 
ondernemers een brief ontvangen met het verzoek om de enquête voor bewoners of 
ondernemers digitaal in te vullen.
Uiteindelijk hebben 1098 bewoners de enquête ingevuld. Ruim voldoende om goede 
uitspraken te doen over de mening van bewoners over de mobiliteit in Ouder-Amstel. 
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Van de ondernemers hebben uiteindelijk maar 38 van de circa 2400 bedrijven 
gereageerd, te weinig om hier conclusies aan te verbinden. 

De thema’s verkeersveiligheid, leefbaarheid, gezondheid en luchtkwaliteit worden door 
de bewoners als belangrijk beoordeeld (ca 80%). Klimaatverandering (70%) en 
bereikbaarheid (57%) worden lager beoordeeld, maar nog steeds vindt een meerderheid 
deze thema’s belangrijk.

Waarom dit raadsvoorstel?
Het Thermometerdocument is de basis voor de tweede stap in het proces, het bepalen 
van de koers & ambities voor de mobiliteit in Ouder-Amstel. Vanuit het 
Thermometerdocument zijn de belangrijkste thema’s en aandachtspunten voor Ouder-
Amstel te bepalen die uitgewerkt gaan worden in deze tweede stap, zie hoofdstuk 11 in 
het Thermometerdocument.
Als de koers & ambities duidelijk zijn kan vervolgens het uiteindelijke Mobiliteitsplan 
opgesteld worden. 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 uitvoerbaar 
Mobiliteitsplan te hebben. Het Mobiliteitsplan is ook nodig om vanuit een integraal beeld 
verder beleid en plannen te kunnen maken. Om prioriteiten te kunnen stellen en 
bijpassende budgetten te bepalen.

Wat gaan we doen?
Op basis van het Thermometerdocument gaan we de thema’s en aandachtspunten 
genoemd in hoofdstuk 11 verder uitwerken en een koers & ambitie bepalen.
Wat komt er in de toekomst op Ouder-Amstel af aan landelijke en regionale 
ontwikkelingen en regelgeving? Wat zijn de interne ontwikkelingen? Op welke trends
willen we 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?

Wat is het maatschappelijke effect?
Mede op basis van het uiteindelijke Mobiliteitsplan wordt Ouder-Amstel de komende jaren 
verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar gehouden. Er is aandacht voor duurzaamheid en er 
kan ingespeeld worden op interne en externe ontwikkelingen.
Ook wordt er via het Mobiliteitsplan ingegaan op de resultaten van de enquête onder 
bewoners en kunnen de naar voren gekomen aandachtspunten aangepakt worden.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De aanpak in drie stappen is vergelijkbaar met omliggende gemeentes die ook bezig zijn 
met het opstellen van een Mobiliteitsplan of dit al hebben gedaan. Het huidige plan volgt 
de lijn van het plan van aanpak (september 2020) dat door de raad is goedgekeurd. 
De in hoofdstuk 11 genoemde thema’s & aandachtspunten komen uit de inventarisatie 
als belangrijkste thema’s & aandachtspunten voor Ouder-Amstel naar voren.

We kunnen een andere aanpak gaan gebruiken, andere of meer of minder thema’s & 
aandachtspunten uitwerken of afzien van het opstellen van een Mobiliteitsplan. Dit is 
allemaal niet wenselijk gezien het belang van een uitvoerbaar Mobiliteitsplan voor Ouder-
Amstel.

Wat hebben we hiervoor nodig?
In 2020 heeft de raad €30.000 beschikbaar gesteld voor onder andere de participatie en 
externe ondersteuning. Het grootste deel van dit budget is nog niet gebruikt en per abuis 
niet overgeheveld in de tweede burap 2020 en is daardoor vrijgevallen in de algemene 
middelen. Dit budget is nog wel nodig in de komende processtap. De raad wordt 
gevraagd de eerder overgebleven €27.000 opnieuw beschikbaar te stellen.                                
Intern is voldoende kennis en capaciteit aanwezig om de mobiliteitsvisie verder te 
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ontwikkelen. De uren van de ambtenaren van Ouder-Amstel en Duo+ zijn meegenomen 
in de begrotingen van 2021 & 2022.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De bewoners zijn betrokken via de uitgevoerde enquête. Daarnaast hebben we de raad 
gevraagd om thema’s aan te dragen. Hiertoe is onder andere driemaal een overleg 
geweest met een aantal raadsleden. Deze thema’s hebben allemaal een plek gekregen in 
de rapportage en zullen worden meegenomen in de volgende fase.
Na goedkeuring wordt de rapportage openbaar en gedeeld in de vervoerregio.

Wat is het vervolg?
Wanneer de raad instemt met het uitwerken van de voorgestelde thema’s & 
aandachtspunten wordt stap 2 gezet. Het bepalen van een visie, koers & ambities.

Hoe monitoren en evalueren we?
Bij elke stap wordt een document opgeleverd dat wordt voorgelegd aan de raad:
Stap 1: Thermometerdocument met stand van zaken (september 2021)
Stap 2: Mobiliteitsvisie met visie & ambities (december 2021)
Stap 3: Mobiliteitsplan met projecten en onderzoeken globaal begroot en ingepland (juni 2022)
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