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Unaniem was men van mening dat het programma een grote verbeteringsslag heeft ondergaan in 
vergelijking met een eerdere versie die PS hebben ontvangen. Inhoudelijk waren de reacties vanuit de 
commissie wisselend. Een aantal fracties was van mening dat het programma evenwichtig, compleet 
en begrijpelijk was en alle modaliteiten recht deed; andere fracties vonden het programma te veel 
auto-gericht en te weinig uiting geven aan een nieuwe benadering van het vraagstuk Mobiliteit. Ook 
vroegen sommige fracties zich af of het programma niet te ambitieus is gezien de beschikbare 
middelen, terwijl anderen weer aangaven de urgentie in het programma te missen. Gevraagd werd om 
meer aandacht voor de aspecten klimaat en innovatie, de relatie met wonen en de vraag of het 
programma integraal genoeg is om bouwsteen te zijn voor de Omgevingsvisie. Ook is er behoefte aan 
een concretiseringsslag in de vorm van uitwerkingsprogramma's voor de verschillende onderdelen. 
Tot slot werd gevraagd om tijdig te beginnen aan de evaluatie van de concessies. 
Naast deze hoofdlijnen van de discussie werden talrijke kleinere onderwerpen aangeroerd. Het 
verslag zal ruim voor de PS-vergadering beschikbaar zijn. 
  
De gedeputeerde gaf aan dat de structuur van de Mobiliteitsvisie gehandhaafd is, aangezien het hier 
een update betreft. Wel is er een passage toegevoegd waarin ingegaan wordt op de samenhang 
tussen de verschillende modaliteiten. De titel "overstappen" geeft uitdrukking aan de ambitie om 
mensen te verleiden anders te gaan reizen. Er is niet geredeneerd vanuit de auto; GS maken geen 
radicale keuzes daarin. De auto is wel een belangrijke modaliteit waar je iets mee moet. Klimaat en 
leefbaarheid moeten voldoende aandacht krijgen vanuit de verschillende modaliteiten. De gevraagde 
link met het thema Wonen is terecht; dat is ook onderdeel van U-Ned en de Omgevingsvisie. 
GS zijn van mening dat het programma binnen het beschikbare budget te realiseren valt; mocht dit 
niet zo zijn, dan komt de gedeputeerde terug bij PS. Er zal een overzicht worden gegeven van de te 
verachten uitvoeringsprogramma's en de evaluatie van de concessies zal in de volgende 
statenperiode worden opgepakt (2020). 
  
Besloten werd om te adviseren hier een groot debat van te maken in PS van 9 juli a.s. 
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