
De DORDTSE DINSDAG – BEELD- EN OORDEELSVORMENDE COMMISSIES van de gemeente 
DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 december 2022   
inzake Vaststellen Startnotitie Programma mobiliteit 2040: uitwerking van het politiek akkoord;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; 

overwegende dat: 
Beslispunt 1, de startnotitie programma mobiliteit 2040 vast te stellen:
In het politiek akkoord zien we door alle focuslijnen het onderwerp bereikbaarheid tevoorschijn 
komen. Hoewel bereikbaarheid geen eigen focuslijn kent zien we dat de mobiliteitsambitie en een 
daadkrachtige realisatie ervan randvoorwaardelijk zijn voor:

1. de realisatie van de Groeiagenda 2030
2. de versnelde gang (2040) naar klimaatneutraliteit

Een verdere uitwerking van het politiek akkoord in een programma mobiliteit met focus op een 
duurzame en bereikbare stad in 2040 is hard nodig. In de bijlage Startnotitie programma mobiliteit 
2040 gaan wij hier dieper op in.
Beslispunt 2, Motie 10, "Parkeerfiles de stad uit" bij de begrotingsbehandeling 2023 als onderdeel 
in het programma mobiliteit 2040 op te nemen:
De genoemde onderdelen van de motie' nemen we nu in de eerste stappen mee en voeren we 
integraal door in beleid bij het onderdeel Privé auto, slim parkeren in de binnenstad. 
Beslispunt 3, Een meerjarig budget van in totaal € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve 
van het programma mobiliteit 2040 en dit te dekken uit de daarvoor ingestelde reserve PA 2022-
2026 Mobiliteitsfonds :
Om het programma mobiliteit op te kunnen zetten en de benodigde verdieping te vinden waarmee 
de stad in samenhang met andere opgaven zoals vergroenen en duurzaamheid naar een 
kwaliteitsverbetering wordt gebracht, is geld nodig. In de startnotitie geven we aan waar we de 
reservering de komende 4 jaar voor in willen zetten op hoofdlijnen.

b e s l u i t :

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgestuurd naar de raad. Daarnaast zijn er twee 
toezeggingen gedaan:
- De wethouder zegt toe morgen met een agenderingsverzoek te komen bij de griffie om 
beeldvormend te spreken over de afhandeling van de motie '30 in z'n drie'. 
- De wethouder zegt toe bij elke pilot om straten tijdelijk te vergroenen in gesprek te gaan met 
bewoners om te kijken of er voldoende draagvlak voor de pilot is, waarbij de pilot niet wordt 
uitgevoerd als er een meerderheid van de bewoners tegen de pilot is.
Het CDA kondigt aan in de volgende raadsvergadering met een initiatiefvoorstel te komen om het 
fietsgebruik in Dordrecht dusdanig te stimuleren dat het gebruik van de fiets een volwaardig 
vervoersalternatief wordt.
Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 14 februari 2023.
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