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Inleiding
In het landelijke Klimaatakkoord (28 juni 2019) is afgesproken dat elke provincie een Regionaal 
Mobiliteitsprogramma (RMP) opstelt als instrument om op regionaal schaalniveau 
toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen te realiseren met als doel CO2 reductie.
Het RMP1.0 is een verzameldocument van bestaande maatregelen en beleid om mobiliteit 
duurzamer te maken, zoals het waterstofconvenant dat dit voorjaar is gesloten, de 
snelfietsroutes die in de hele provincie worden gepland, en de plannen voor zero emissie 
busvervoer. Daarnaast gaat het RMP1.0 in op mogelijke toekomstige samenwerkingen 
waarbinnen de plannen het beste uitgevoerd kunnen worden.

Na het RMP 1.0 willen de regionale partners met elkaar afspraken maken over gezamenlijke 
doelen en een gezamenlijke inhoudelijke koers. De ambitie is dat het RMP een programma 
wordt dat ieder twee jaar (in lijn met de RES) wordt geactualiseerd om regionaal samen te 
werken aan duurzame mobiliteit.

De gemeente Woudenberg blijft via het AOVV en BOVV betrokken bij de gezamenlijke doelen 
en de koers en werkt samen in de Regio Amersfoort op weg naar RMP 2.0. Hierover dient t.z.t 
besluitvorming door het college en raad plaats te vinden.

Centrale vraag
Kunt u kennisnemen van het RMP 1.0 en instemmen met het informeren van de raad door 
middel van bijgevoegde memo? 

Beoogd resultaat (wat)
 Kennisnemen van het RMP 1.0 Regio Amersfoort
 Raad informeren over de vooruitgang van het RMP 1.0 Regio Amersfoort 

Kader
- Gemeentewet 
- CROW 

Argumenten
- Het RMP 1.0 wordt niet vastgesteld door het college danwel de raad. Dit vanwege de 

nog onduidelijke voortvloeiende toekomstige verplichtingen uit het programma. Er 
wordt aangeven dat er nog dient te worden gekeken naar de mogelijke regionale 
samenwerking en gevolgen daarvan. 

Een concreet mogelijk gevolg, van bovenstaande, kan inhouden dat bijvoorbeeld 
regionale parkeernormen worden afgesproken om autogebruik/bezit te ontmoedigen. 
Dit is echter een lokale keuze. Gelet op de volgordelijkheid is het wenselijk dat eerst 
duidelijkheid dient te komen of er de mogelijkheid is om af te wijken van bepaalde 
onderdelen in het RMP. Zodat er t.z.t een onderbouwd besluit op kan worden genomen. 

- Het stimuleren van een duurzame mobiliteit en andere vormen van 
duurzaamheid/milieu is nog steeds mogelijk, ook zonder vaststelling van het RMP door 
de gemeente Woudenberg.

- Mocht blijken in de toekomst dat het RMP Regio Amersfoort wordt ingedeeld met opties 
binnen vakgebieden, (Bijv. laadpalenbeleid, strikter parkeernormen of milieueisen aan 
voertuigen) waaraan gemeenten mee kunnen doen of kunnen weigeren, is het nog 
steeds mogelijk om het RMP 1.0 Regio Amersfoort te bekrachtigen.  

- Bovenstaande opties binnen het RMP worden bijvoorbeeld in de Vervoersregio 
Amsterdam gebruikt. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het RMP Regio 
Amersfoort wordt ingedeeld. 

Risico’s
De samenwerking met andere partijen betreft veel partijen en een groot geografisch gebied en 
kent daardoor verschillende belangen en opgaven, en verschillende snelheden tussen grote en 
minder grote gemeenten. Belangrijk is dat alle betrokken partijen dat onderkennen en 
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commitment geven op de opgaven en belangen die ze delen om zodoende een gezamenlijk 
programma op te stellen. 

Duurzaamheid en Inclusie
De gemeente Woudenberg zet zich in door middel van diverse duurzaamheid en milieu 
aspecten voor een schoner leefmilieu en beter klimaat. 

Beoogd resultaat (hoe)
Kennis nemen van het RMP 1.0 Regio Amersfoort en de raad informeren door middel van 
bijgevoegde memo.  

Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door 

Dit voorstel past binnen de begroting

Voorstel Begroot Verschil

Uitgaven € 0 € 0 € 0

Toelichting:
Voor de gemeente heeft dit proces geen directe financiële gevolgen. De kosten die gemoeid 
zijn met het opzetten van een projectorganisatie (zie ook vervolgstappen) komen voor rekening 
van de provincie en regio’s (de begroting van Bureau Regio Amersfoort wordt gevoed vanuit de 
deelnemende gemeenten, waarbij een 
verhouding geldt op basis van inwoneraantal).

Financiële Risico:
Zie toelichting

Financiële rechtmatigheid:
Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt 
in de eerst volgende voortgangsrapportage:

UITGAVEN

progr Grtbk Kstsrt Product Betreft
Overheveling 

budget

Aanpak/uitvoering
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Na besluitvorming inzake onderhavig collegevoorstel wordt de memo en RMP 1.0 Regio 
Amersfoort verstuurd aan de raad. 

Conclusie
Het is wenselijk om in te stemmen met de centrale vragen.  

Communicatie
 N.v.t.

Bijlage(n)
- RMP 1.0 Regio Amersfoort
- Memo Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0
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