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Onderwerp
Eindverslag samenspraakprocedure mobiliteitsvisie
In dit eindverslag informeert het college de raad over de samenspraakprocedure ten behoeve van de
mobiliteitsvisie. Onderstaande onderwerpen komen aan orde:
A. het overzicht van de gevolgde samenspraak,
B. de weergave van de inbreng van de deelnemers en reactie van het college op de inbreng van de
deelnemers en
C. het vervolg en planning van het besluitvormingsproces.
A. overzicht van de gevolgde samenspraak
1. Procesvoorstel samenspraak mobiliteit
Op 18 april 2016 heeft de raad het procesvoorstel voor de samenspraak ten behoeve van de mobiliteitsvisie
(raadsbesluit nr. DOC-2016-001401) vastgesteld. In dit procesvoorstel is de inrichting, de doelstelling en het
niveau van de samenspraak vastgelegd. Dit heeft geleid tot de volgende uitwerking, conform het
procesvoorstel samenspraak mobiliteit.
2. Bewoners enquête
In de periode mei-juni 2016 heeft het college een bewoners enquête uitgeschreven onder circa 3.000
inwoners van Zoetermeer. In deze enquête zijn inwoners van Zoetermeer onder andere bevraagd over de
kwaliteit van het openbaar vervoer, de stadsentrees, regionale en lokale bereikbaarheid, fiets infrastructuur
en mobiliteit in de woon en werkomgeving. De enquête werd door 1.339 inwoners van Zoetermeer volledig
ingevuld, een response van bijna 50%. In het bijgevoegde verslag “Definitief verslag
samenspraakbijeenkomst Zoetermeer”, zijn de uitkomsten van de enquête opgenomen.

3. Samenspraak bijeenkomst EVO
Op 7 juli 2016 heeft het college een samenspraakbijeenkomst georganiseerd over vervoer en bereikbaarheid
in Zoetermeer. Inwoners, ondernemers en professionals zijn uitgenodigd om tijdens de bijeenkomst mee te
denken over wat er goed gaat op dit gebied of wat nog extra aandacht behoeft. De EVO (de
brancheorganisatie voor ondernemers in vervoer en logistiek) heeft de gemeente uitgenodigd de
samenspraakbijeenkomst bij hen te organiseren. De resultaten van deze bijeenkomst zal het college zo veel
mogelijk meenemen in de nieuwe Mobiliteitsvisie. (Zie verslag). Leden van de raad zijn voor deze
bijeenkomst uitgenodigd. In het bijgevoegde verslag “Definitief verslag samenspraakbijeenkomst
Zoetermeer”, zijn de ideeën, adviezen en aandachtpunten voor de mobiliteitsvisie opgetekend.

4. Expertsessie De Sniep
Op 8 september 2016 heeft het college een expertsessie met regiopartners van Rijkswaterstaat, PZH,
Vervoersauthoriteit MRDH, NS, ProRail, omliggende gemeenten en vervoersbedrijven georganiseerd bij de
Sniep. In deze werksessie is teruggelegd wat uit de samenspraakbijeenkomst van 7 juli is opgehaald en zijn
de ambities en opgaven van Zoetermeer middels werksessies geïnventariseerd en besproken.
Deze zijn opgetekend in het bijgevoegde verslag, “Mobiliteitsvisie Zoetermeer, Presentatie regiopartners +
verslaglegging”.

B. Weergave van de inbreng van de deelnemers en reactie van college op de inbreng van de
deelnemers
1. Informatiebijeenkomst samenspraak de Sniep
Op 12 juni 2017 heeft het college een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Sniep voor alle deelnemers
van de eerdere bijeenkomsten om de samenspraak af te ronden. Daarnaast is in sociale media, op de
website en het Stadsnieuws de uitnodiging geplaatst voor de geïnteresseerde Zoetermeerder. Raadsleden
zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. In deze bijeenkomst is teruggekeken op het proces, de contouren
van de hoofdlijnen en opgaven van de visie geschetst en wat met de input van de samenspraak is gedaan.
Deze zijn opgetekend in het bijgevoegde verslag, “Mobiliteitsvisie Zoetermeer samenspraak 12 juni 2017”.

C. Vervolg en planning van het besluitvormingsproces
De samenspraak is gedurende het proces teruggekoppeld aan de deelnemers en geplaatst op de website en
op doemee.zoetermeer.nl. Het eindverslag van de samenspraak zal hieraan worden toegevoegd. Het
college is voornemens om na het reces, medio oktober 2017, de mobiliteitsvisie aan de raad voor te leggen.
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