Mondelinge vragen fracties ChristenUnie-SGP en GroenLinks
Inzake keuzevrijheid voor mobiliteit in relatie tot de Koers Omgevingsvisie
NH2050.
Op 18 december 2017 hebben PS de “Koers NH2050” vastgesteld als richtinggevend document
ten behoeve van de uitwerking van de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland. Tijdens de
behandeling is een amendement van de ChristenUnie-SGP en GroenLinks aangenomen waarin de
ambitie rondom mobiliteit aangepast is: niet langer staat de keuzevrijheid centraal, maar het
bieden van mogelijkheden om zich “effectief, veilig en efficiënt kunnen verplaatsen, waarbij de
negatieve gevolgen van de mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur en landschap steeds
nadrukkelijk meegewogen worden.” Deze aanpassing is verwerkt in de definitieve versie van het
“Koers NH2050” document zoals dat op de provinciale website is gepubliceerd.
Op het werkcongres Omgevingsvisie op 8 februari jongstleden gebruikte de gedeputeerde echter
de formulering “zoveel mogelijk keuzevrijheid voor mobiliteit” als één van de 8 uitgangspunten
voor de omgevingsvisie. Ook in de discussies later op de dag werd dit uitgangspunt benoemd.
Deze voorstelling van zaken is niet in lijn met de strekking van het aangenomen amendement.
Daarbij bleken er ook door deelnemers aan het congres grote vraagtekens geplaatst te worden bij
dit uitgangspunt, zowel in de plenaire stemrondes als de discussie in deelgroepen.
Onze vragen aan het college van GS zijn de volgende:
-

Realiseert u zich dat de met het aannemen van het amendement het primaire uitgangspunt
rondom mobiliteit nu anders is dan alleen “zoveel mogelijk keuzevrijheid”, namelijk het zich
“effectief, veilig en efficiënt kunnen verplaatsen, waarbij de negatieve gevolgen van de
mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur en landschap steeds nadrukkelijk meegewogen
worden”?

-

Wat heeft u er toe gebracht om het ongenuanceerde “zoveel mogelijk keuzevrijheid voor
mobiliteit” als het centraal uitgangspunt te presenteren voor de visie op mobiliteit?

-

Vindt u zelf dat “keuzevrijheid” een beter uitgangspunt is dan het primaire uitgangspunt
zoals het door Provinciale Staten is vastgesteld?

-

Bent u bereid voortaan het uitgangspunt van de Staten voorop te stellen?

-

Hoe denkt u de verkeerde informatievoorziening te gaan herstellen?
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