BEKENDMAKING
Ontwerp Mobiliteitsvisie, Ontwerp Mobiliteitsprogramma en
planMER ter inzage
Op 11 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp van
het Mobiliteitsplan, bestaande uit een Mobiliteitsvisie en een Mobiliteitsprogramma,
vastgesteld. Ook hebben zij het daarvoor opgestelde planMER (Milieu Effect Rapport)
aanvaard. De provincie wil weten wat u van het Mobiliteitsplan en het planMER vindt.
Daarom liggen deze 6 weken, van woensdag 26 februari tot en met dinsdag 8 april 2014,
ter inzage, zodat iedereen hierop kan reageren. Op basis van de zienswijzen wordt
een Concept Nota van Beantwoording opgesteld. Provinciale Staten betrekken deze
Concept Nota van Beantwoording bij hun besluitvorming en zullen naar verwachting
in september 2014 het Mobiliteitsplan vaststellen.
MOBILITEITSPLAN
Het Mobiliteitsplan gaat over het mobiliteitsbeleid van de provincie Utrecht. Met het
Mobiliteitsplan beogen we een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en
auto, in een gezonde omgeving. Dit maakt de provincie Utrecht een aantrekkelijkere
vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving.
PLANMER (MILIEU EFFECT RAPPORT)
Voor het Mobiliteitsplan is het planMER gemaakt. In het planMER worden de milieueffecten
van het nieuwe mobiliteitsbeleid beoordeeld en vergeleken met de effecten van het
voortzetten van het huidige beleid. Doel is om milieugevolgen in beeld te brengen voordat
het Mobiliteitsplan wordt vastgesteld. Het planMER wordt ter advisering aangeboden aan
de Commissie voor de milieueffectrapportage.
TERINZAGELEGGING
Het Ontwerp Mobiliteitsplan met het bijbehorende planMER liggen vanaf woensdag
26 februari 2013 tot en met dinsdag 8 april 2014 ter inzage en zijn digitaal te vinden op
www.provincie-utrecht.nl/mobiliteitsplan. De papieren versie van de stukken liggen ter
inzage in het Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht en in alle gemeentehuizen.
U kunt de stukken inzien tijdens kantooruren.
ZIENSWIJZEN EN OPMERKINGEN
U kunt uw zienswijze op verschillende manieren kenbaar maken:
• digitaal: via een ‘zienswijze-formulier’. Deze is te vinden is op
www.provincie-utrecht.nl/mobiliteitsplan;
• schriftelijk: brief richten aan Provinciale Staten van Utrecht,
t.a.v. mevrouw R. Ambatzidellis-Heidstra, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht;
• Mondeling: voor degenen die niet digitaal of schriftelijk reageren, bestaat de moge
lijkheid om dit mondeling te doen op dinsdagavond 25 maart van 18.30-21.30 uur
in het Provinciehuis (Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht). U moet zich hiervoor
aanmelden. Dit kan door u aan te melden per e-mail, statengriffie@provincie-utrecht.nl,
of te bellen met mevrouw R. Ambatzidellis-Heidstra, tel. (030) 258 20 83.
HEEFT U NOG VRAGEN?
Wilt u ons dan mailen op het volgende e-mailadres: mobiliteitsplan@provincie-utrecht.nl.

