
  

 

MOTIE 

 

(art. 33 Reglement van Orde) 

 

Onderwerp:   Taskforce Mobiliteit 

 

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 november 2022, 

Gehoord de beraadslagingen,  

 

Constaterende dat:  

• Inwoners, bedrijven, de logistieke sector, de provincie Gelderland en kenniscentra 

gezamenlijke belangen kunnen hebben in het kader van mobiliteit in de provincie;  

• De Taskforce Rijnbrug Rhenen een goed voorbeeld is van een taskforce die in gezamenlijkheid 

een robuuste mobiliteitsoplossing nastreeft;  

• De Taskforce o.a. bestaat uit regionale ondernemers, politici, en 

belangenvertegenwoordigers, die wordt gefaciliteerd door de provincie en rapporteert aan de 

provincie; 

• De Taskforce goed wordt ontvangen bij de landelijke overheid om het knelpunt bij Rhenen 

onder de aandacht te brengen; 

• In de provincie Gelderland meer mobiliteitsknelpunten kent die landelijke of Europese 

aandacht nodig hebben zoals de oude snelweg A15 en het verbreden van de N18; 

• Een Taskforce een van de instrumenten kan zijn die in een passende vorm ingezet kan worden 

bij een bepaalde opgave. 

 

Overwegende dat: 

• Het belangrijk is om de Gelderse knelpunten in het kader van mobiliteit goed onder de 

aandacht te brengen en te houden bij de landelijke en Europese overheid; 

• Dit tevens belangrijk is om een tegengeluid te laten horen voor het ‘lobbygeweld’ vanuit 

andere provincies, gemeenten en belangenorganisaties; 

• Vele wegen en spoorverbindingen een verantwoordelijkheid zijn van het Rijk; 

• Maatwerk per project of opgave van belang is en dat een Taskforce gericht dient te worden 

toegepast; 

• Een Taskforce niet alleen gericht hoeft te zijn op een lobby of mobiliteit. 



  

 

 

Verzoekt het college van GS: 

• Om te onderzoeken welke (mobiliteits-)knelpunten ook in aanmerking zouden kunnen komen 

voor een regionale taskforce;  

• Bij deze uitwerking alvast een korte inventarisatie te maken van de betrokken stakeholders 

van het knelpunt;  

• Hierbij een kostenraming bij te voegen; 

• Dit onderzoek voor de zomer van 2023 met Provinciale Staten te delen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties: 

 

 

 

Mark Smits Gerrit Averesch  Freek Rebel  

VVD  SGP   ChristenUnie 


