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Brief aan provincie n.a.v. motie en amendement betreffende de Regionale
Mobiliteitsstrategie

Geachte raad,
Tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2022 heeft uw raad een motie aangenomen bij
het agendapunt betreffende de Regionale Mobiliteitsstrategie. De motie vroeg om het sturen
van een brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, waarin de zorgen van uw
raad over de Regionale Mobiliteitsstrategie worden verwoord en waarin wordt aangegeven
dat de Vlissingse gemeenteraad op een later moment nog een definitief besluit wenst te
nemen over de Regionale Mobiliteitsstrategie.
Het college heeft besloten om grotendeels uitvoering aan de motie van uw raad te geven
door middel van het versturen van een brief. In de brief hebben wij de zorgen van uw
gemeenteraad verwoord, maar niet opgenomen dat voor uw gemeenteraad pas sprake kan
zijn van een definitieve Mobiliteitsstrategie na het go – no go moment, zoals tevens werd
gesteld in de motie. Er komt namelijk geen nieuw go –no go moment. Wel hebben wij in de
brief de provincie expliciet verzocht oog te hebben voor het betrekken van de
gemeenteraden in het uitwerkingsproces van de Regionale Mobiliteitsstrategie. Ook hebben
wij in de brief duidelijk vermeld dat uw gemeenteraad voorafgaand aan de aanbesteding van
de nieuwe ov-concessie betrokken wil worden in de nadere uitwerking van het lijnennet.
In bijlage bij deze raadsinformatiebrief vindt u die brief. Wij zullen tevens de aangenomen
motie én het aangenomen amendement toesturen aan de provincie, als bijlage bij de brief.
Een afschrift van de brief en de bijlagen zullen we aan de overige Zeeuwse gemeenten en
de artikel 12 inspecteur toezenden.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G

drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar

Blad 2 behorend bij 2094382 / 2094392

