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Motie 'Benut de kennis van onze inwoners'

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 juli 2OL4 ter bespreking van het
Statenvoorstel ter vaststelling van het Mobiliteitsplan 2Ot4-2O28 (bestaande uit Mobiliteitsvisie en -
programma);

Constaterende dat:
- het Mobiliteitsplan het maken van een inpassingsplan als uitgangspunt neemt bij het

aanpassen van een weg of aanleggen van een nieuwe weg;
- er een landelijke Code Maatschappelijke Participatie is opgesteld om te bevorderen dat

burgers meer betrokken worden bij MIRT-projecten;
- in de provincie Overijssel met een overgrote meerderheid een initiatiefuoorstel van CDA-

D66-SP-50PLUS is aangenomen met als strekking dat inwoners eerder, beter en vaker
betrokken moeten worden bij plannen rondom mobiliteit en gebiedsontwikkeling;

Overwegende dat:
- er vermoedelijk in de komende jaren meer inpassingsplannen richtíng PS zullen komen;
- omwonenden van provinciale wegen de lokale situatie als geen ander kennen, en weten

waar de knelpunten liggen, waar het verkeer vaststaat en waar het onveílig is;

- maatwerk beter mogelijk is als de provincie in een vroeg stadium luistert naar de inbreng en
behoeften van de omwonenden;

- door maatwerk besparingen op advisering en betere verkeersafwikkeling kansrijker worden
(door het voorkomen van over- danwel onderdimensionering van oplossingen);

- het meenemen van inwoners aan het begin van het proces levert minder rechtzaken op aan

het einde, en daarmee tijdswinst en besparingen op juridische bijstand.

En verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
- de keuze voor het niveau van participatie (volgens de participatieladder), de onderbouwing

hiervan, het moment van participatie en de voortgang van de participatie bij mobilíteits- en
gebiedsontwikkelingsprojecten in haar communicatie richting PS en omwonenden van de
projectlocaties op te nemen;

- vóór 1 februari 2015 te komen met een eigen Code Maatschappelijke Participatie waarin zij

aangeeft hoe zij vroegtijdig de inwoners betrekt en hun inbreng verwerkt in plannen op het
gebied van mobiliteit en gebiedsontwikkeling.

En gaan over tot de orde van de dag.
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