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Van Mobiliteitsvisie naar uitvoeringsagenda 
 
In mei 2019 wordt de mobiliteitsvisie “Oosterhout Vooruit” naar verwachting vastgesteld door 
de raad. Vervolgens dient de visie naar een uitvoeringsagenda te worden vertaald. Belangrijk 
daarbij is dat ook de lokale samenleving, onze samenwerkingspartners en de gemeenteraad 
daarbij weer worden aangehaakt. Enerzijds om zo optimaal gebruik te maken van kennis en 
deskundigheid, anderzijds om te komen tot een uitvoeringsagenda met breed draagvlak.  
 
Deze notitie beschrijft beknopt hoe het vervolgproces eruit ziet. 
 
 
Proces: via inventariseren, prioriteren en programmeren naar een uitvoeringsagenda 
 
Leidend voor de uitvoeringsagenda zijn de prioritaire opgaven die benoemd zijn in hoofdstuk 7 
van de mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda wordt vastgelegd welke activiteiten we de 
komende jaren willen ontplooien in relatie tot die opgaven. Deels zal het daarbij gaan om 
concrete maatregelen, deels om activiteiten op het gebied van onderzoek en agendering.  
 
1. Inventariseren 
Gestart wordt met een brede inventarisatie van mogelijke maatregelen en activiteiten. Door de 
ambtelijke projectgroep wordt een groslijst van maatregelen en activiteiten opgesteld. Hierbij 
maken we ook gebruik van de input die we al hebben meegekregen vanuit de samenleving en 
de raad (opiniërende raadsvergadering) vanuit de visiefase; ook in die fase zijn immers al de 
nodige suggesties voor maatregelen en oplossingsrichtingen gedaan in relatie tot de prioritaire 
opgaven die uit mobiliteitsvisie volgen. Bij het opstellen van de groslijst wordt ook gekeken 
waar de komende jaren al onderhoudswerkzaamheden voorzien zijn (“werkvoorraad”) en 
derhalve kansen liggen om werk met werk te maken.  
 
De concept groslijst wordt, afhankelijk van de opgave, besproken met de lokale samenleving 
en/of onze samenwerkingspartners. Maatregelen / activiteiten die samenhangen met de 
(regionale) opgaven die betrekking hebben op de bereikbaarheid van de gemeente, zoals 
Hooipolder [B2] en de A27 Zuid [B3], bespreken we primair met onze samenwerkingspartners. 
Maatregelen / activiteiten die betrekking hebben op lokale opgaven, zoals het stimuleren van 
het fietsgebruik [B1], de verbetering van de verkeersveiligheid [V1] en het stimuleren van 
alternatieven voor de auto [D2] bespreken we vooral met de lokale samenleving. Daarnaast 
zijn er enkele opgaven die zowel met de lokale samenleving als onze samenwerkingspartners 
besproken dienen te worden. Het gaat dan om het verminderen van de kwetsbaarheid van de 
wegenstructuur aan de zuidwestzijde van de stad [B4] en de opgaven die betrekking hebben 
op openbaar vervoer [B5 en L2] en het goederenvervoer over water en spoor [D1]. 
 
Tijdens de bespreking van de groslijst met de samenleving en/of onze samenwerkingspartners 
zal ook de vraag aan de orde worden gesteld, op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren 
aan maatregelen/activiteiten; immers we staan als gemeente niet alleen aan de lat.  
 
Op basis van de bespreking met de samenleving en/of onze samenwerkingspartners wordt de 
groslijst waar nodig aangevuld. 
  
2. Prioriteren 
Van de maatregelen / activiteiten die zijn opgenomen op de groslijst wordt door de ambtelijke 
projectgroep een inschatting gemaakt van te verwachten effecten en kosten en daarmee de 
kansrijkheid van maatregelen (zie ook paragraaf 9.2. van de mobiliteitsvisie). Op basis daarvan 
wordt de groslijst vertaald naar een concept prioriteitenlijst. Deze concept prioriteitenlijst wordt 
vervolgens besproken met de samenleving en onze samenwerkingspartners. De vraag die 
daarbij centraal staat, is in hoeverre de samenleving en onze samenwerkingspartners zich 
herkennen in de voorgestelde prioritering. In deze fase vindt ook een werkbijeenkomst met de 
raad plaats om de voorgestelde prioritering ook bij de raad te spiegelen.  
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3. Programmeren 
De vertaling van de prioriteitenlijst naar een uitvoeringsagenda is de laatste stap. Daarbij 
worden activiteiten en maatregelen daadwerkelijk geprogrammeerd in de tijd en vindt ook de 
financiële doorvertaling plaats.  
 
Met dit proces wordt voortgebouwd op het proces dat is doorlopen bij totstandkoming van de 
mobiliteitsvisie. In de inventarisatiefase worden samenleving en samenwerkingspartners in de 
gelegenheid gesteld hun input te leveren. In de prioriteringsfase wordt de concept prioritering 
gespiegeld bij zowel de samenleving en samenwerkingspartners als de raad. Dit sluit ook aan 
bij het plan van aanpak zoals dat medio 2017 is vastgesteld.  
 
Op pagina 3 van deze notitie is het proces gevisualiseerd. 
 
Gedurende het proces om te komen tot de uitvoeringsagenda vinden ook twee tussentijdse 
bijeenkomsten met het college (collegespecials) plaats: het bespreken van de concept groslijst 
en de concept prioriteitenlijst. 
 
Inhoud uitvoeringsagenda 

In de mobiliteitsvisie (paragraaf 9.1) is het beoogde format voor de uitvoeringsagenda 
opgenomen. Zoals al aangegeven in deze notitie zal de uitvoeringsagenda naar verwachting 
bestaan uit een mengeling van zowel concrete maatregelen als activiteiten op het gebied van 
onderzoek en agendering.  
Bij maatregelen zal daarbij onderscheid worden gemaakt in quick wins, maatregelen die 
kunnen worden genomen via “werk met werk” maken en nieuwe investeringen. Investeringen 
kunnen daarbij betrekking hebben op aanleg of aanpassing van bestaande (fysieke en/of 
digitale) infrastructuur, maar ook op (gedrags)maatregelen welke gericht zijn op het voertuig of 
de mens (denk daarbij bijvoorbeeld aan de beïnvloeding van voertuig- of routekeuze). 
 
Van belang is verder dat de uitvoeringsagenda adaptief van aard is. Dat betekent ook dat per 
activiteit / maatregel zal worden aangegeven welke ontwikkelingen en indicatoren relevant zijn 
en gemonitord zouden moeten worden.  
 
Planning 
 

Q2 2019 - vaststelling mobiliteitsvisie door gemeenteraad 
- opstellen concept groslijst  

Q3 2019 - bespreken concept groslijst met college (collegespecial) 
- bespreken concept groslijst met samenleving en samenwerkingspartners 
- opstellen concept prioriteitenlijst 

Q4 2019 - opstellen concept prioriteitenlijst 
- bespreken concept prioriteitenlijst met college (collegespecial) 
- bespreken concept prioriteitenlijst met samenleving en samenwerkingspartners 
- bespreken concept prioriteitenlijst met raad (werkbijeenkomst) 

Q1 2020 - vertaling prioriteitenlijst naar uitvoeringsagenda 

Q2 2020 - vaststelling uitvoeringsagenda door gemeenteraad 
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