
Aan Statencommissie Mobiliteit en Milieu

Onderwerp Statenbrief:
Uitnodiging sessie Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)

Geachte leden van de Statencommissie Mobiliteit en Milieu,

Op woensdag 2 februari 2022 van 12.30 tot 14.00 uur nodig ik u uit voor een sessie over het Regionaal 
Mobiliteitsprogramma (RMP). Via de Statenbrief van 5 oktober 2021 heb ik u geïnformeerd over de eerste versie 
van het RMP (RMP1.0), die nog beleidsarm was. Het proces van het RMP komt nu in een fase waarin provincie 
en gemeenten toewerken naar een inhoudelijke strategie tot 2030 en bijbehorende maatregelen voor de 
verduurzaming van mobiliteit. Graag wil ik u bij die inhoudelijke strategie betrekken. 

Ik wil graag met u in gesprek over de kaders voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma en de richting die u voor u 
ziet als het gaat om een inhoudelijke koers tot 2030 voor het verduurzamen van mobiliteit. Na een inleidende 
presentatie wil ik met u de volgende discussievragen doorlopen: 
 Herkent u dat de verduurzaming van mobiliteit vraagt om een brede transitie van het mobiliteitssysteem?
 Welke speerpunten en uitgangspunten vindt u bij uitstek passen in de opgave tot 2030 in deze regio, en 

welke juist niet?
 Vooruitlopend op een inhoudelijke regionale koers: welke speerpunten vindt u passend om als provincie uit te 

voeren of om regie op te pakken?

De reacties die ik tijdens de sessie van u krijg zullen input zijn voor het gesprek met de gemeenten om te komen 
tot een regionale koers. Voor de uitwerking van de inhoudelijke koers zal ik later in 2022 nogmaals een sessie 
met u inplannen.

In de meegestuurde documenten vindt u de achtergrondinformatie die waardevol is voor het voeren van het 
gesprek in de sessie van 2 februari 2022.

Met vriendelijke groet,

A.J. (Arne) Schaddelee 
gedeputeerde Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie 
en Participatie 

Bijlagen:
1. Powerpoint-sheets die aan het begin van de sessie worden toegelicht
2. Rapportage “Handvatten voor gemeenten en regio – RMP Midden-Nederland” van CE Delft en Goudappel 

Coffeng
3. Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0


