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Jongeren

op Gezond Gewicht

Inleiding
Het contouren-RMP geeft de contouren
de provincie Utrecht de verduurzaming
realiseren.

blad 2 van 3

aan waarbinnen de samenwerkende partijen
van de mobiliteit in Midden-Nederland gaan

Centrale vraag
Gaat u akkoord met het ter kennis brengen van de contouren-RMP
gemeenteraad?
Beoogd resultaat
Bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen

in

aan de

uit het Klimaatakkoord.

Kader
Klimaatakkoord
Argumenten
Het opstellen van een Regionaal Mobiliteitsprogramma
door de provincie Utrecht, de
Utrechtse gemeenten en Rijkswaterstaat vloeit voort uit de afspraken in het
Klimaatakkoord. Uitgangspunt is dat er regionaal maatwerk nodig is in de transitie naar
mobiliteit. In het Klimaatakkoord is daarom de
schone, slimme en energiezuinige
afspraak gemaakt om een landsdekkend geheel van Regionale Mobiliteitsprogramma's
te ontwikkelen. Het contouren-RMP
Midden Nederland vormt daarin de eerste
processtap voor de deelnemende organisatie
in de provincie Utrecht.

Niet alle deelnemende partijen hebben dezelfde hoeveelheid aan menskracht, geld en
geldt
/of kennis beschikbaar. Bij de uitvoering van het Regionaal Mobiliteitsprogramma
het principe van inbreng naar vermogen. Dit betekent dat partijen die meer middelen in
wat voor vorm dan ook tot hun beschikking hebben ook een groter aandeel op zich
nemen in de samenwerking.
Dit is voor de gemeente Woudenberg een belangrijk
uügangspunt
In de verdere uitwerking zal voor de gemeente Woudenberg de focus liggen op invulling
van maatwerk passend binnen de financiële middelen, de samenstelling van de
beroepsbevolking en de geografische ligging in relatie tot de daarmee gepaard gaande
mobiliteitsvormen.

De komende periode wordt het contourendocument
door een ambtelijke kernteam
vanuit de deelnemende partijen uitgewerkt tot een concreet gezamenlijk
programma
van verduurzamingsmaatregelen.
Het document dat clit programma beschrijft heet het
1.0 (RMP
Regionaal Mobiliteitsprogramma
en komt terug in het college ter
vaststelling.
Dan is duidelijk hoe invulling wordt gegeven aan de context van de
gemeente Woudenberg.
Het Regionaal Mobiliteitsprogramma
1.0 vormt het startpunt
van de uitvoeringsfase.

en Inclusie
Duurzaamheid
Het opstellen van een Regionaal Mobiliteitsprogramma
levert een bijdrage aan de
doelstellingen uit het Klimaatakkoord
in de provincie Utrecht.
Maatschappelijke
participatie
In de vervolgfase wordt invulling gegeven aan maatschappelijke
participatie met de
en omgevingspartners.
kernpartners (provincie en gemeenten),
uitvoeringspartners
De gemeenteraad wordt via een regionale informatiebijeenkomst
na de zomer vanuit
over het proces en aanpak.
regio geïnformeerd
Beoogd resultaat
Regionaal Mobiliteitsprogramma
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Jongeren

blad 3 van 3

op Gezond Gewicht

consequenties

Aanpak/uitvoering
Na goedkeuring van het college stukken ter informatie
via de ingekomen stukken.

Conclusie
De Contouren-RMP

draagt

bij de aanpak tot het behalen van de doelstellingen

Klimaatakkoord.
Communicatie
Bijlage(n)
Bijlage: Contouren-RMP

aanbieden aan de gemeenteraad

Midden Nederland

uit het

