
 

Motie art. 37 RvO  

Provinciale Staten van Gelderland, in de vergadering bijeen op 8 juli 2020 gehoord de beraadslagingen,  

Onderwerp: Flexibiliteit inzake Visie voor een bereikbaar Gelderland.  

Constaterende dat;  

-   De visie is opgeschreven in april 2020. Een periode waarin mobiliteit drastisch was veranderd vanwege 

de maatregelen rond Covid-19; 

- De visie is bedoeld voor de komende 10 jaar; 

- De visie logischerwijs niet kan voorzien in de verdere ontwikkelingen van Covid-19 en daarmee 
onzekerheid biedt voor de benodigde maatregelen of bijsturing voor de (nabije) toekomst; 

- Het weg- en fietsverkeer bijvoorbeeld, ondanks de versoepelingen van de Covid-19 maatregelen maar 

wel met de 1,5 meter afstand, meer zal gaan toenemen door de effecten van Covid-19; 
- Deze visie ook anderzijds beïnvloed kan worden door milieueffecten zoals stikstof;  

- We als Provincie Gelderland flexibel moeten en kunnen zijn om in te spelen op urgente 

mobiliteitsontwikkelingen of veranderde (economische-) behoeftes; 
 

Overwegende dat;  

 

- Het in de nabije toekomst nodig kan zijn om de visie aan te passen vanwege ontwikkelingen en/of 

externe factoren 

 

Roept het college op;  

-  Jaarlijks de visie te evalueren tijdens de perspectievennota, dan kan Provinciale Staten de kaders 
meegeven voor de begroting. Tijdens deze evaluatienotitie wordt Provinciale Staten meegenomen in de 
ontwikkelingen van de bereikbaarheid in de Provincie Gelderland en deze ontwikkelingen worden dan 
getoetst aan deze visie;  

- Om de visie flexibel te houden door, wanneer noodzakelijke bijsturing is vereist, voorstellen te doen 
richting Provinciale Staten;  

- Om voor het einde van deze Statenperiode een evaluatie van de bereikbaarheidsvisie te presenteren;  

- Om, indien nodig, belanghebbende partijen, zoals bijvoorbeeld; lokale overheden, Transport en Logistiek 
Nederland, de Nederlandse Spoorwegen, de Fietsersbond, de ANWB en de inwoners van Gelderland te 
betrekken bij het actueel houden van de visie.  

en gaat over tot de orde van de dag. 
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