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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het Plan van Aanpak voor de actualisatie van het meerjarenplan verkeer en vervoer, conform het verzoek uit de
raadsagenda.

Inleiding
De raadsagenda verzoekt het college om te komen tot een actualisatie van het meerjarenplan Verkeer en
Vervoer. Met deze informatiebrief bieden wij u inzicht in de werkwijze en de planning.

Kernboodschap
Met het actualiseren van het meerjarenplan verkeer en vervoer willen wij al zoveel als mogelijk synchroon lopen
met de Omgevingswet. Dit betekent in de praktijk dat qua inhoud en planning er afstemming plaatsvindt met het
traject om samen met de gemeente Langedijk te komen tot een omgevingsvisie. In ‘omgevingswettermen’ betreft
het een mobiliteitsprogramma. Zowel over de inhoud als de vraag in hoeverre en in welke mate het
mobiliteitsprogramma een verplichtend karakter krijgt conform de omgevingswet, komen we graag met u in
gesprek.
We gebruiken de vraagstukken in de ontwikkelingsgebieden (stationsomgeving, De Draai, Centrumwaard,
bedrijventerreinen) om tot toepasselijke kaders te komen.

Consequenties
Met de gemeente Langedijk stellen we gezamenlijk een omgevingsvisie op. Gezien de recentelijke actualisatie
van het verkeers- en vervoerbeleid in deze gemeente ligt het niet in de reden dat er ook een gezamenlijk
mobiliteitsprogramma komt. Dit betekent dat er op termijn onderzocht moet op welke wijze de plannen van beide
gemeenten in elkaar kunnen worden gevlochten.
Er moet nog een adviesbureau gevonden worden dat ondersteuning kan bieden binnen het denkkader van de
omgevingswet
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Communicatie
Het opstellen van de eerste fase van de ontwikkeling van de omgevingsvisie kende een inwoners- en
stakeholdersbetrokkenheid. Deze opgehaalde informatie valt ook voor het mobiliteitsprogramma te gebruiken. Op
specifieke, nog nader te bepalen onderwerpen, betrekken we specifieke doelgroepen. Ook u als raad zullen we
op cruciale momenten bevragen en raadplegen.

Vervolg
Het bijgevoegde plan van aanpak beschrijft de vervolgprocessen.
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