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DATUM 15-4-2021 

AAN Leden van de commissie M&M 

VAN Ruud Poort, Francoise Beugelsdijk, Bart Althuis, Ellen Vrielink 

DOORKIESNUMMER 06-18300527 

ONDERWERP Opzet en invulling BOT-sessies Mobiliteit 

 

Geachte leden van de commissie Milieu en Mobiliteit, 

 

Naar aanleiding van de behoefte aan bijeenkomsten waarin meer in overleggende zin c.q. een 

gesprek met elkaar over het brede thema Mobiliteit wordt gesproken, is op 24 maart jl. een eerste 

verkennend gesprek gevoerd. Doel was om het abtractieniveau en de inhoud van de nog te 

organiseren grotere bijeenkomsten te bepalen. Op grond van uw input hebben wij e.e.a. nader 

uitgewerkt en komen wij met het volgende voorstel. 

 

Algemene opzet en planning 

• In 2021 organiseren wij 3 BOT-sessies; 1 voor en 2 na de zomer. 

• De bijeenkomsten zijn intern; geen toehoorders of insprekers. 

• Ambtelijke aanwezigheid gewenst voor beantwoording technisch neutrale vragen. 

• Zodra het mogelijk is vinden deze sessies live plaats, echter tot die tijd in hybride vorm.  

• Wij gaan vooralsnog uit van 3 uur per sessie. 

• Waar mogelijk zoeken wij een inspirerende, toepasselijke locatie. 

• Gedeputeerde Schaddelee en uw voorzitter Suzannen Vrielink willen graag als duo de rol van 

moderator op zich nemen, waarmee hij wegblijft als “partij” in het gesprek. 

• Er wordt niet gewerkt met uitgewerkte standpunten van GS. De bijeenkomsten zijn bedoeld 

voor het uitwisselen van gedachten, beelden ed. met als doel inzicht te creëren om vervolgens 

een ieder in staat te stellen een eigen mening te vormen, gevoed door objectieve feiten. De 

sessies komen niet in plaats van het (openbare) politieke debat. 

• Per sessie wordt bepaald of het gesprek direct kan worden aangegaan, of dat het nuttig is om 

een (interne of externe) inleider te vragen en aftrap te verzorgen. Hierbij moet streng bewaakt 

worden dat dit de daaropvolgende discussie niet in een bepaalde richting duwt. 

• De vormgeving van de 3 sessies is maatwerk. Wij willen daar een aantal PS-leden aan de 

voorkant bij betrekken. Uit uw midden hebben zich mw. d’Hondt, dhr. De Jager, dhr. 

Eggermont, dhr. Oude Wesselink en dhr. Hazeleger hiervoor aangemeld.  

• Na afloop zullen wij de bijeenkomsten evalueren en nagaan of (eventueel in aangepaste 

vorm) voortzetting wenselijk is in 2022. Hebben de sessies beantwoord aan wat bij de start 

werd beoogd. 

• Gaande het traject houdt het Presidium de vinger aan de pols en zal nagaan in hoeverre dit 

nieuwe overlegmodel toepasbaar is op andere onderwerpen dan Mobiliteit c.q. voor andere 

commissies. 

 

Onderwerpen 

Sessie 1 

Mobiliteitstransitie; algemene trends en de rol van de provincie. Grote mobiliteitsinvesteringen. 
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Sessie 2 

Regionale mobiliteitsdossiers (U Ned, BO MIRT, Utrecht Nabij, Amersfoort e.o.), betekenis van 

verstedelijking voor Mobiliteit. 

 

Sessie 3 

Trambedrijf, nieuwe OV concessie en OV post corona. 

 

 

Planning 

Inmiddels zijn de volgende momenten vastgelegd: 

• Woensdag 16 juni 2021 van 9.00-12.00 uur 

• Woensdag 8 september 2021 van 9.00-12.00 uur 

• Woensdag i24 november van 15.00-18.00 uur 

 

 

 

 

 


