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Onderwerp
Mobiliteitsvisie West Betuwe
Beslispunten
1. De Mobiliteitsvisie West Betuwe vast te stellen, met de volgende vijf mobiliteitsopgaven:
a) Regionale vraagstukken ( A2, A15 en PHS)
b) 2030 Energieneutraal (laadpalen, slimmere logistiek, voorbeeldfunctie gemeente)
c) Verkeersveiligheid (top 5 fietsknelpunten, goede fietsverbindingen tussen alle kernen)
d) Mobiliteit voor iedereen (vervoersmogelijkheden voor iedereen, goede looproutes bij
voorzieningen, verkeerseducatie)
e) Toerisme en recreatie (verdelen piekbelasting fietstoerisme)
Inleiding
De gemeente West Betuwe heeft nog geen mobiliteitsvisie. De voormalige gemeenten hebben in 2017
aangegeven hier wel behoefte aan te hebben, maar pas na de herindeling. Het opstellen van een
mobiliteitsvisie is daarom uitgesteld tot 2019 en in het najaar van 2019 opnieuw opgepakt.
Besluitgeschiedenis
De gemeente Geldermalsen had een verouderde mobiliteitsvisie uit 2007. De actualisatie daarvan is
stilgelegd na het besluit om te gaan herindelen.
De gemeentes Neerijnen en Lingewaal hadden geen Mobiliteitsvisie.
Beoogd effect
Het vastleggen wat de gemeente West Betuwe belangrijk vindt op gebied van mobiliteit en wat we
willen bereiken voor de korte en middellange termijn (tot 2030).
Argumenten
1.1. De gemeente West Betuwe heeft een mobiliteitsvisie nodig
Het harmoniseren van beleid is één van de belangrijkste taken voor West Betuwe na de fusie.
Het mobiliteitsbeleid is nog niet geharmoniseerd. 2020 is het laatst jaar waarin we beleid
mogen harmoniseren. Dit is opgenomen in de Wet Arhi.
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1.2. De mobiliteitsvisie is afgestemd op bestaand beleid van hogere overheden
Van gemeenten wordt verwacht dat zij hun steentje bijdrage aan het realiseren van het beleid
van hogere overheden en dit vastleggen in een zichtbaar verkeer- en vervoerbeleid. Dit staat
in de Planwet verkeer en vervoer. In hoofdstuk 2 is beschreven op welk beleid van Rijk,
Provincie en regio deze visie is afgestemd (zo is bijvoorbeeld het strategisch plan
verkeersveiligheid gebruikt bij de keuzes in paragraaf 4.3 verkeersveiligheid)
1.3. De mobiliteitsvisie is nodig voor het opstellen van het Mobiliteitsprogramma
De visie beschrijft het beleid op hoofdlijnen, maar bevat nog geen concrete maatregelen of
actieprogramma’s. Deze maatregelen en actieprogramma’s nemen we op in een
mobiliteitsprogramma. Deze visie geeft richting en focus bij het opstellen van het
Mobiliteitsprogramma, want de wensen zijn vaak vele malen groter dan de financiële
mogelijkheden.
1.4. De mobiliteitsvisie geeft mede invulling aan de West Betuwse opgaves Inclusie en
Duurzaamheid
Voor Inclusie zie je dit vooral terug bij Identiteit door mobiliteit – In West Betuwe zorgen we
dat onze inwoners mobiel blijven, mee kunnen doen in de samenleving en voorzieningen
binnen bereik zijn. Verder uitgewerkt in de mobiliteitsopgave: Mobiliteit voor iedereen.
Voor Duurzaamheid zie je dit vooral terug doordat we duurzaamheid als randvoorwaarde zien
en inzetten op mobiliteitstransitie door elektrisch vervoer te stimuleren in te zetten op goede
en veilige fietsvoorzieningen tussen de dorpen en stadjes en naar buiten toe.
1.5. De mobiliteitsvisie is opgesteld met een brede groep interne adviseurs en externe partners
Mobiliteit raakt vele beleidsvelden zowel intern als extern, daarom is een brede werksessie
georganiseerd om input op te halen voor deze visie. Op deze werksessie is basis gelegd voor
de missie en visie. Ook is stilgestaan bij de vraag wat gaan we doen? De betrokken externe
partners zijn Regio Rivierenland, Provincie Gelderland en de werkgroep duurzame mobiliteit
van 11 Duurzaam. Van de werksessie en de visie is een filmpje gemaakt:
https://youtu.be/JaNDyB_XphM
1.6. Bij het opstellen van de visie is gebruik gemaakt van het bidbook
In het bidbook geeft een groot deel van de dorpen en stadjes een aantal specifieke
knelpunten aan op het gebied van met name verkeersveiligheid, vrachtverkeer en
verkeersdrukte. Dit is meegenomen bij het opstellen van deze visie. Omdat dit voor de visie
voldoende beeld geeft van de ervaren knelpunten is afgezien van een participatietraject. Bij
het opstellen van het Mobiliteitsprogramma dat gaat om concrete maatregelen en
actieprogramma’s weer wel van participatie gebruik gemaakt.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
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Financiën
Het vaststellen van de mobiliteitsvisie heeft op zich zelf staand geen financiële consequenties. In deze
visie legt u vast wat u belangrijk vindt. Bij de vertaalslag van deze visie naar het Mobiliteitsprogramma
komt het thema financiën wel prominent aan de orde. U zult dan gevraagd worden een afweging te
maken over hoeveel geld u waarvoor beschikbaar kunt en wilt stellen.
Uitvoering/Planning
Parallel aan het vaststellen van de visie starten we met het opstellen van het Mobiliteitsprogramma.
Het vaststellen van het Mobiliteitsprogramma staat gepland voor het vierde kwartaal van 2020.
Communicatie
Zoals beschreven beschrijft deze visie het beleid op hoofdlijnen, maar bevat nog geen concrete
maatregelen of actieprogramma’s. Voor wat betreft het vaststellen van de Mobiliteitsvisie West
Betuwe is op dit moment geen actieve communicatie naar inwoners noodzakelijk. Wel wordt de
mobiliteitsvisie officieel bekend gemaakt en zetten we de visie en het gemaakte filmpje
(https://youtu.be/JaNDyB_XphM) op onze website. Later in het proces, zoals bij de uitwerking van een
Mobiliteitsprogramma, zijn er mogelijkheden om daar communicatief op aan te haken. Per situatie
bekijken we dit aanpak. Indien nodig wordt een communicatieplan opgesteld.
Risicoparagraaf
De mobiliteitsvisie heeft geen directe gevolgen voor onze inwoners er zijn aan het vaststellen van de
visie geen risico’s verbonden.
Tabel risicoparagraaf
Risico omschrijving

Soort risico

Kans

Effect

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop

Beheersingsmaatregel
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 maart 2020,
besluit:
1. de Mobiliteitsvisie West Betuwe vast te stellen, met de volgende vijf mobiliteitsopgaven:
a) Regionale vraagstukken ( A2, A15 en PHS);
b) 2030 Energieneutraal (laadpalen, slimmere logistiek, voorbeeldfunctie gemeente);
c) Verkeersveiligheid (top 5 fietsknelpunten, goede fietsverbindingen tussen alle kernen);
d) Mobiliteit voor iedereen (vervoersmogelijkheden voor iedereen, goede looproutes bij
voorzieningen, verkeerseducatie);
e) Toerisme en recreatie (verdelen piekbelasting fietstoerisme).

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 21 april 2020, nummer 2020/046,
de griffier,

de voorzitter,

