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De toekomst van mobiliteit in stad en regio    4 Essays


In de plaats van een Subsessie 0jdens het D66 congres op 27 februari 2021 - die voor ons niet paste 
binnen de corona regels- hee? de ‘Thema afdeling Ruimte en Mobiliteit’ een aantal mensen benaderd 
voor een kort essay over “De toekomst van mobiliteit in stad en regio”  met de bedoeling en mogelijkheid 
tot reac0e van en discussie met D66 leden om dit thema verder uit te bouwen rich0ng handvat voor onze 
bestuurders.  

We hebben drie vragen gesteld 
1.  Wat zijn voor jullie de belangrijkste elementen voor een duurzame mobiliteit op regionaal niveau zowel 

in stedelijke als landelijke gebieden; 
2.  Welke prioriteit in beleid en investeringen vraagt dit in de komende 4 jaar van overheden (gemeenten, 

provincie en rijk); 
3.  GeeC het VK D66 hier in voldoende richHng aan cq wat missen jullie in het VKD66                               

(hJps://d66.nl/verkiezingsprogramma/).   

De essays zijn van: 
a.  Hans Leeflang  
b. prof.dr.ir. Luca Bertolini 
c.  Lukas van der Kro? 
d. Guy van Ni?erik 

Enkele algemene aanbevelingen uit de bijdragen: 
Wees scherper in je prioriteiten en maak keuzen. Mobiliteit is geen doel op zichzelf. Ga voor: ‘duurzame 
bereikbaarheid’ ook voor mensen die minder financiële mogelijkheid hebben. Koppel daarbij liever 
‘aangenamer’ en ‘rechtvaardiger’ aan schoner, dan  ‘sneller’ en schoner. 

 Zorg bij transi0e naar duurzame bereikbaarheid dat deze al0jd in rela0e met de fysieke ruimte en voor 
het stedelijk en landelijk gebied in samenhang van wordt benaderd. Kom met een samenhangend 
rich0nggevend plan. Een ruimtelijke ordening gericht op func0emenging op een laag schaalniveau.        
De grootste winst voor de transi0e naar een duurzaam systeem is te halen in sterk verstedelijkte 
gebieden en benu[en ongebruikte mogelijkheden voor concentra0e en verbetering leefmilieu. Geef de 
gemeenten de mogelijkheden en investeringsruimte. Kom daarnaast als D66 met een visie op duurzame 
bereikbaarheid in het landelijk gebied. 

Ga in de opbouw van het systeem eerst uit van lopen en fietsen, dan fiets-OV combina0e en bevorder dat 
een weloverwogen keuze kan worden gemaakt voor de (emissie vrije) auto en s0muleer delen. 

Maak de ambi0e niet te groot en durf de komende 4 jaar te focussen op het vlot trekken van de 
binnenstedelijke transi0e. Durf daar ook ambi0euze normen te stellen op het terrein van geluidhinder, 
fijnstof, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. 

Besef dat DATA uit al onze mobielen - auto, fiets, phone - goud waard is en kom met adequate 
regelgeving zodat het bedrijfsleven daar niet mee wegloopt zonder dat revenuen geïnvesteerd worden in 
een betere duurzame bereikbaarheid. Denk aan het beheren van je DATA door een DataBank. 

Maak plannen voor een toekomst bestendig OV-systeem en richt je op aanleg infrastructuur voor 
intensiever gebruik en betere verbinding ook over langere afstanden, concurrerend met auto gebruik. 

Niet alle thema’s zijn aanbod gekomen zoals de rol van virtuele mobiliteit, of de rol van bereikbaarheid 
zonder fysieke verplaatsing, zoals bij thuiswerken. Deze thema’s kunnen bij de discussie meegenomen 
worden. De indieners zijn gaarne bereid hun ideeën nader toe te lichten en nader in te gaan op vragen. 
Stuur een e-mail naar: themaafdelingruimtemobiliteit@gmail.com .   . 
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a. Hans Leeflang, Geesteren (Gld), 30 januari 2021 met dank aan Arie Bleijenberg 

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen 
Enkele gedachten over duurzame mobiliteit naar aanleiding van het verkiezingsprogramma van D66 

1.Wat zijn voor mij de belangrijkste elementen voor duurzame mobiliteit in stad en land? 

Voor mij gaat duurzame mobiliteit om het je vrij kunnen verplaatsen door de ruimte zonder dat dat 
ten koste gaat van de aarde en van andere mensen nu en in de toekomst. In ons deel van de wereld 
zijn we geheel afankelijk geworden van het niet duurzame fossiele (auto) systeem. Daar moeten we 
snel van af. Hoe ziet het nieuwe begin er uit? 

- Verkeer en vervoer moet steeds worden bezien in rela0e met de fysieke ruimte. 
- De grootste winst voor de transi0e naar een duurzaam systeem is te halen in sterk verstedelijkte 

gebieden. Daar zijn de grootste kansen voor wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Zie tabel 1. 

Tabel 1: Mobiliteitsgedrag aOankelijk van verstedelijkingstype (Bleijenberg, 2017).  

- Nederland is een land van vooral ‘fijne kleine steden’. Alleen de regio Amsterdam hee? (nog 
steeds) Metropolitane kansen.   

- Vergeet het landelijk gebied niet met een blijvend hoog aandeel van auto verplaatsingen.             
Zet daar in op gezond en veilig verkeer en de transi0e van (vracht) auto’s naar elektrisch en 
wellicht ook waterstof. 

- De overheid kan de transi0e versnellen door het maken en uitvoeren van samenhangende 
plannen, het instellen van milieuzones, het belasten van fossiele vervoerswijzen en het stellen van 
normen die de noodzakelijke innova0e aanjagen. 

2. Wat betekent dat voor het beleid en de investeringen de komende vier jaar? 

Zorg op na0onaal niveau voor een samenhangend rich0ng gevend ruimtelijk plan. Een na0onale 
Omgevingsvisie EXTRA, waarin concentra0e van de verstedelijking op alle schaalniveaus de rich0ng is: 
interna0onaal: de regio Amsterdam, na0onaal de stedelijke regio’s en regionaal de centrum steden in 
een vitaal landelijk gebied. En laat dat plan sturend zijn op de na0onale ruimtelijke investeringen. 

Vaar daarbij scherp op de wind, stel prioriteit daar waar de meeste transi0e winst te halen is:  
samenhangende verstedelijking en hoogwaardig ov en fiets voorzieningen binnen het bestaand 
stedelijk gebied. Haal de belemmeringen voor binnenstedelijke transi0e weg. Vorm het 
mobiliteitsfonds zodanig tot een bereikbaarheidsfonds om, dat daar een maximale s0mulans van uit 
gaat voor stedelijke verdich0ng. Ga daarbij als Rijk niet op de stoel van gemeenten zi[en, maar maak 
ruimte. Zorg voor investeringsruimte voor de stedelijke regio’s en steun de steden waar mogelijk in 
hun stedelijke transi0e opgave. 

Metropool Grote stad Landelijk Gemiddeld

Verplaatsingsafstand 5 km 10 km 15 km 10 km

Woonwerk afstand 10 km 15 km 20 km 15 km

Gemiddelde snelheid 15 km/uur 25 km/uur 35 km/uur 30 km/uur

Snelheid auto 20 km/uur 35 km/uur 50 km/uur 45 km/uur

Aandeel auto verplaatsingen 15% 50% 70% 60%
Autokilometer per persoon 10 km/dag 25 km/dag 35 km/dag 25 km/dag

17-02-2021  / 2 10



D66 Thema afdeling Ruimte & Mobiliteit                                                                                    

Stop met uitbreiding van het hoofdwegennet. Investeer alleen strategisch in het railnet, daar waar de 
bereikbaarheid van stedelijke regio’s er echt mee gediend is. Reken jezelf niet rijk als het om de 
mogelijke subs0tu0e van luchtvaart door railvervoer gaat. Het alterna0ef voor vliegen zal toch vooral 
niet – vliegen en duurzaam vliegen zijn. Daag de luchtvaart sector uit om nu versneld de transi0e 
rich0ng zero emissie in te gaan. Zet daar in Europa hoog op in. En doe vooral wat je na0onaal kunt 
doen: stel bijmenging met groene kerosine in de 0jd toenemend verplicht (zie tabel 2). Daag ook de 
mari0eme sector uit om versneld de rich0ng naar duurzaam varen in te gaan. 

      
Tabel  2. Negen beleidsopHes vergeleken voor een luchtvaart zonder CO2 (Bleijenberg, 2020).  

3.GeeE het verkiezingsprogramma van D66 daar voldoende richHng aan? 

In het verkiezingsprogramma 2021 van D66 staan veel aanknopingspunten voor de gewenste omslag naar 
een duurzaam mobiliteitssysteem. Ik noem: 

- De keuze voor een sterke overheid en een na0onale overheid, die zich weer roert in de ruimtelijke 
ordening. 

- De koppeling, die wordt gelegd tussen woningbouw, openbaar vervoer en (mee groeiend) groen. 
- Het kiezen van sta0onsgebieden als uitgangspunt (Transit Oriënted Development!). 
- De intelligente km heffing, de steun voor schone auto’s, de belas0ng van vervuilend vervoer en het 

handhaven van geluidsnormen in steden. 

Tegelijker0jd wordt door de veelheid aan voornemens de ambi0e onderuit gehaald. Zie de met naam en 
toenaam genoemde buiten stedelijke bouwloca0es, de waslijst aan nieuwe infrastructuur verbindingen op 
regionaal, na0onaal en interna0onaal niveau (inclusief hyperloop). Durf de komende 4 jaar te focussen op 
het vlot trekken van de binnenstedelijke transi0e. 

Veel te klakkeloos wordt het bouwen van 1 miljoen woningen als uitgangspunt genomen. Welke werkelijke 
vraag zit daar achter? Wat kan bereikt worden door betere doorstroming van de woningmarkt (denk aan de 
vele ouderen en erg grote huizen). Hoe kan maximaal gebruik worden gemaakt van vrijkomende kantoren, 
winkels en andere voorzieningen?! Ik pleit voor een visie op stad en land, waarin de transi0e van stedelijke 
en landelijke gebieden samenhangend wordt benaderd. Met duurzame mobiliteit uiteraard als integraal 
onderdeel. 
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Kom als D66 met een visie op duurzame mobiliteit in het landelijk gebied. Maak verbinding met jullie 
uitgesproken visie op landbouw en natuur. Durf daar ook ambi0euze normen te stellen op het terrein van 
geluidhinder, fijnstof , verkeersveiligheid en bereikbaarheid.  

En kom met een eigen lange termijn visie op de luchtvaart en op de regio Schiphol. En werk die uit in een 
integraal middellange termijn investeringsprogramma. Er zijn nog heel veel ongebruikte mogelijkheden voor 
de concentra0e van de verstedelijking en voor het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in dit 
gebied Daar kan de par0j laten zien dat er een Nieuw Begin mogelijk is voor onze grootste stad en voor onze 
interna0onale verbondenheid.  Ook goed voor de rest van NL. 

Kiezen dus D66. Als je niet kiest is niemand vrij en laten we iedereen vallen. Het is niet anders. 

————————————————————————————————- 
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b. Prof. dr. ir. Luca Bertolini 
1.Wat zijn voor jullie de belangrijkste elementen voor een duurzame mobiliteit op regionaal niveau 

zowel in stedelijke als landelijke gebieden; 

NB: ik focus in het vervolg op personenvervoer, want daar ligt mijn exper0se. Een soortgelijke filosofie 
kan echter ook op goederenvervoer toegepast worden. 

Wat? 

Een duurzaam stedelijk en regionaal mobiliteitssysteem is een dat deze prioriteiten rigoureus volgt: 
Lopen en fietsen zijn de norm voor het bereiken van dagelijkse bestemmingen, en als zodanig bevorderd 
worden.   
Wanneer lopen en fietsen geen mogelijkheid zijn (b.v. door te grote afstanden, persoonlijke beperkingen, 
bijzondere verplaatsingskenmerken) wordt OV-gebruik bevorderd. 
Wanneer ook OV geen mogelijkheid is (b.v. omdat de oorsprong of bestemming van de verplaatsing te 
afgelegen is, of de bijzondere aard van de verplaatsing dat niet toelaat) wordt het gebruik van emissie 
vrije (deel)auto’s bevorderd. 

Idealiter ontstaat dan een mobiliteitssysteem waar afankelijk van reisdoel en andere randvoorwaarden 
vanzelfsprekend de keuze wordt gemaakt voor de vervoerswijze die de op0male combina0e van 
individueel en collec0ef nut mogelijk maakt. In een dergelijk systeem is de auto nadrukkelijk één tussen 
meerdere op0es, en niet de dominante. 

Waarom? 

Want deze systeemopbouw de beste kansen biedt om ‘duurzame bereikbaarheid’ te bewerkstelligen. 
Duurzame bereikbaarheid is een beter begrip dan duurzame mobiliteit, want mobiliteit is (veelal) geen 
doel op zich, maar een middel om gewenste bestemmingen te bereiken. Duurzame bereikbaarheid staat 
voor het volgende: 

‘Bereikbaarheid’ = voldoende bestemmingen (b.v. banen, onderwijs, voorzieningen, sociale contacten) 
tegen acceptabele reiskosten (geld, 0jd, inspanning), en op  een aangename manier (dat mag en kan 
ook, reizen is niet alleen nega0eve nut!). 

. 

‘Duurzame’ = met en een zo min mogelijk nadelige impact op milieu en maatschappij. 

2. Welke prioriteit in beleid en investeringen vraagt dit in de komende 4 jaar van overheden 
(gemeenten, provincie en rijk); 

Prioriteiten in beleid en investeringen dienen bovenstaande systeemopbouw en prioriteiten te volgen. 

Bevorderen van lopen en fietsen vergt veilige en aangename routes, maar ook bestemmingen binnen 
loop- en fietsbereik, en dus een ruimtelijke ordening gericht op func0emenging op een laag schaalniveau 
(zoals in de ’15-minuten stad’ die momenteel in Parijs wordt nagestreefd). 

Selec0ef bevorderen van het OV-gebruik vergt investeringen in OV-verbindingen waar fietsen en lopen 
geen alterna0ef zijn (b.v. voor iedereen op grote afstanden, met name tussen centra, en voor mensen 
die niet kunnen lopen en fietsen op kleine afstanden). Op grote afstanden het is met name de fiets-trein 
combina0e die flexibiliteit en snelheid weet te verenigen, en daarmee een compe00ef alterna0ef voor 
de auto is. Deze combina0e moet als een integraal vervoersysteem gezien worden en met prioriteit 
bevorderd worden. Daarnaast hee? ook het bevorderen van OV implica0es voor de ruimtelijk ordening, 
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want plekken die bevorderlijk zijn voor OV-gebruik zijn plekken waar bovenlokale bestemmingen rondom 
OV-knooppunten geconcentreerd zijn. 

Selec0ef bevorderen van de auto betekent enerzijds autogebruik proac0ef ontmoedigen waar lopen, 
fiets of OV een passend alterna0ef zijn (bijvoorbeeld lokaal, of tussen centra). Dat is nodig omdat 
gewoonte, status, beeldvorming e.d. (nog) in de weg staan van weloverwogen keuzes ten opzichte van 
autogebruik. Anderzijds betekent het gebruik van emissievrije, deelauto’s bevorderen (alleen) waar of 
wanneer lopen, fietsen, en OV geen passend alterna0ef zijn. 

3. Gee@ het VK D66 hier in voldoende richEng aan c.q. wat missen jullie in het VKD66                           
(hJps://d66.nl/verkiezingsprogramma/). 

In de grote lijnen komt het D66 programma overeen met bovenstaande principes, met twee belangrijke 
kan[ekeningen. 

De eerste kanLekening is dat de prioriteiten niet zo rigoureus worden gehanteerd.  

Het wordt bijvoorbeeld veel over OV, minder over fietsen en bijna niets over lopen gezegd. Het zou 
omgekeerd moeten zijn. Verder vind ik weinige koppelingen met ruimtelijke ordening, en dat is een 
groot gemis, want zoals gesteld hierboven, zowel het bevorderen van lopen en fietsen als het 
bevorderen van OV-gebruik vergen een passende ruimtelijke ordening. 

De tweede kanLekening gaat over het taalgebruik. D66 staat voor een ‘schoner en sneller’ 
vervoerssysteem. Maar waarom ook ‘sneller’? Waarom niet bijvoorbeeld ‘aangenamer en schoner’, 
rechtvaardiger en schoner’? Zoals gesteld, mobiliteit is geen doel op zich, maar een middel om 
bereikbaarheid te bevorderen.  

Meer bereikbaarheid kan echter ook bewerkstelligd worden door meer bestemmingen binnen het bereik 
van langzaam vervoer (lopen, fietsen, langzamer rijdend OV en auto’s), niet alleen door sneller vervoer 
(denk aan steden: langzaam én bereikbaar). Bereikbaarheid kan, met andere worden, zowel door 
nabijheid als door snelheid bevorderd worden. Bereikbaarheid door nabijheid is te verkiezen want 
meestal bevorderlijker van duurzaamheid. Bereikbaarheid door snelheid, integendeel, gaat vaak gepaard 
met nadelige effecten op milieu, veiligheid, gezondheid, openbare ruimte en natuur. In die zin mist ook 
inze[en op ‘meer fietskilometers’ (of ‘meer OV-kilometers’) het doel. Het gaat bij verplaatsingen om wat 
je hiermee kan bereiken, niet over hoe ver dat is. Het zou moeten gaan om ‘meer fietsverplaatsingen’, of 
nog beter om ‘meer bestemmingen binnen fietsbereik’. 

Kortom, goede inten0es en goede grote lijnen, maar toch een prioritering die een stuk scherper kan, en 
een logica die het hoge snelheid/grote afstand paradigma dat de auto (en het vliegtuig) zo dominant 
hee? gemaakt niet loslaat, en hiermee dreigt zijn eigen doelen te missen. 

—————————————————————————————————————- 
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c. Lukas van der KroE 
Mobiliteit - Waar gaan we naartoe? 
Data is Goud waard. Alleen de overheid kan de nodige kaders scheppen om de consument en 
gemeenschap centraal te stellen in een nieuwe marktstructuur.  

“A lot of Hmes, people don’t know what they want unHl you show it to them”, aldus Steve Jobs.  “If I had 
asked people what they want, they would have said faster horses”, is een gevleugelde uitspraak van Henry 
Ford.  

In de wereld van mobiliteit staan wij met alle snelle ontwikkelingen in krachtbronnen, robo0sering / 
autonoom vervoer en nieuwe marktontwikkelingen voor een vergelijkbaar probleem. De auto en onze 
ervaring van mobiliteit is over 10 jaar mogelijk onherkenbaar. Net als de kiesschijf, kent U hem nog?  Voor 
nieuwe auto’s vloeit data rijkelijk naar fabrikanten en dit vormt in toenemende mate een bron van 
marktmacht. Hoe kan effec0ef overheidsbeleid hierop inspelen?  Hoe zien wij door de bomen het bos?   
Enkele punten bieden mogelijk houvast: 
1. Auto’s verzorgen meer dan 70% van onze gereisde kilometers. In andere landen is dit percentage vaak 

hoger. De auto is een heilige koe met hoge emo0onele waarde. MaaS beleid moet persoonlijke auto’s 
omarmen als hoeksteen van ons mobiliteitspatroon.  

2. In data en de verwerking daarvan, ligt de kern van de mobiliteitsontwikkeling - moderne auto’s zijn 
computers op wielen. Steeds meer sensoren en processoren maken onderdeel uit van het ontwerp van 
de auto. Op dit moment van schrijven liggen zelfs autofabrieken s0l door een gebrek aan de juiste 
processoren. Die data moeten we in ons voordeel inze[en.  

3. De belangen van de consument én het gemeenschappelijk belang horen centraal te staan in het ontwerp 
data stromen van mobiliteit. Op dit moment overheersen commerciële belangen. Terwijl duidelijk is dat 
door een automobilist gegenereerde data persoonlijk is, bepalen de autofabrikanten welke data 
ontsloten wordt en onder welke voorwaarden. De consument hee? vandaag nog geen 
noemenswaardige stem. 

4. Alleen de overheid hee? de kracht om voor de consument en de gemeenschap op te komen en regels 
aan de markt te stellen. We naderen ook hier een “Kodak moment”. Een ontwikkeling staart ons in het 
gezicht en wij staan als samenleving bevroren in de koplampen van de toekomst te staren uit angst voor 
marktverstoring, cyber security en privacy vraagstukken. 

5. Alle nieuwe auto’s die de fabriek uitrollen zijn al voorzien van dataverbindingen. Zonder handhaving van 
data regels, geldt uitsluitend de wet van de sterkste marktpar0j.  Autofabrikanten die vanuit 
commerciële belangen onze data beheren.... Succes is verzekerd... of mogelijk toch niet? Dieselgate is 
nog niet zo heel oud. 

Voor veel mensen is het moeilijk om je voor te stellen hoe die data waardevol zijn. Het lijkt zo ongrijpbaar. 
De auto zal in toenemende mate als dienst beschikbaar zijn. Lynk & Co is een voorbeeld van een merk van 
de Chinese fabrikant Geely, het moederbedrijf van tal van Chinese merken én van het voormalig Zweedse 
Volvo. Het onderhoud, de brandstof, de verzekering, alles wat nodig is om de auto te ondersteunen, 
genereert tezamen meer omzet dan de aanschaf van de auto zelf. Voor al deze diensten zijn goede data 
onontbeerlijk en van grote waarde. 
Consultancybedrijf McKinsey schat in dat er over Hen jaar $450 tot $750 miljard per jaar te verdienen valt 
met autodata. Dat zou neerkomen op Hen procent van de totale inkomsten in de auto-industrie.  
Adviesbureau Accenture voorspelt dat de inkomsten uit autodata in 2050 de inkomsten uit verkoop en 
onderhoud overtreffen. 

17-02-2021  / 7 10



D66 Thema afdeling Ruimte & Mobiliteit                                                                                    

Je zou dit struisvogelpoli0ek kunnen noemen als we wisten hoe de toekomst eruit ziet. Helaas hebben wij 
die luxe niet. Maar hoe creëren wij urgen0e voor beleidsmakers om hier oog voor te hebben? Mogelijk met 
een paar aanwijzingen van maatregelen die mogelijk zijn:   
Wat kunnen we nu doen? 
1. De overheid kan de markt en consumenten vertrouwen geven door de belangen van consument en 

gemeenschap ac0ef te bespreken. 
2. Het is 0jd voor een DataBank. Een DataBank is een en0teit die (auto)data van jouw auto voor jou 

beheert. Deze bank beheert en voert data transac0es uit in jouw opdracht. Vergelijkbaar met een 
financiële bank, die jouw geld voor jou beheert. Op grond van jouw wensen als consument kan data 
beschikbaar gesteld worden aan geïnteresseerde par0jen die bereid zijn hiervoor een tegenpresta0e te 
leveren. Hetzij in geld, hetzij in dienstverlening, die de consument waardevol acht, zoals beprijzing 
verzekering, parkeren, beschikbaarheid, veiligheid etc. 

3. Deze bank zou onderhevig moeten zijn aan regels die o.a. de integriteit van de auto beschermen en ook 
de privacy van de data-eigenaar waarborgen. De bank zou een (kleine) marge kunnen verdienen op de 
waarde die gecreëerd wordt door het uitbesteden van de data van de consument. Databanken zouden 
consumenten moeten verleiden tot deelname op vrijwillige basis omdat de consument deelname 
waardevol acht. Consument zou er in dat geval ook voor kunnen kiezen om zijn/haar data met helemaal 
niemand te delen, net als telefoondata en financiële bankdata. 

4. Databanken zouden in concurren0e met elkaar kunnen opereren zodat klantgerichtheid en 
dienstbaarheid verzekerd is. Net zoals in andere bedrijfstakken. De overheid bepaalt de regels en houdt 
toezicht. 

5. De gemeenschap zal ook veel waarde aan data ontlenen. Denk aan klimaatdoelstellingen, hoogwaardige 
verkeersinforma0e, parkeerbeleid, veiligheidssystemen, versnelde hulp bij ongeval, bestrijding van 
vervoersarmoede en nog veel meer.  

De overheid kan uitnodigend optreden om de waarde van data zichtbaar te maken en ten goede laten 
komen aan de consument. Werkgevers kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren en hebben ook kaders 
en beleid steun nodig. Bij steeds meer bedrijven vervangen Mobiliteitsbudge[en de dienstauto’s. Het 
ministerie van defensie hee? al aangekondigd dat al haar auto’s deelbaar worden per app. Amsterdam, 
PepsiCo en de NS hebben deze stap ook al gemaakt. De stad Den Haag overweegt een nieuwe 
parkeermaatregel waarbij deel auto’s bevoordeeld worden.  Ook zullen bezoekers van de stad mogelijk, als 
zij aantoonbaar met meerdere inzi[enden naar de stad reizen, kor0ng krijgen op betaald parkeren. 
Meetbaarheid (=data) is hier natuurlijk vereist. Kortom op alle niveau’s zijn maatregelen nodig.  

D66 is de par0j die toekomstgericht onderwerpen aanpakt en ervoor zorgt dat wij met verstandig beleid de 
mensen dienen en zo onze toekomst vormgeven. Wij willen burgers keuzevrijheid bieden, terwijl de inzet 
van data ons leven sterker gaat beïnvloeden. Meedoen met datadelen of niet zijn beiden keuzes met 
consequen0es. Alleen door deze uitdaging te onderkennen kunnen we met maatregelen komen die de 
consument en de gemeenschap centraal stellen. 

—————————————————————————————————————— 
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d. Guy van NiEerik   
De toekomst van duurzame mobiliteit:  
Argumenten en inspanningen voor de komende 4 jaar 

Mobiliteit is geen onderwerp op zich. Het is doorslaggevend voor wonen, werken en persoonlijke 
ontwikkeling. Het biedt kansen en is een fundamenteel recht voor iedereen. Mobiliteit moet 
duurzaam, verbindend, eerlijk en economisch draagbaar zijn. Mobiliteit kan dus niet los worden 
gezien van andere belangrijke thema’s van D66. Duurzaamheid kent ook meerdere betekenissen. 
Duurzaam voor de natuur, duurzaam voor de mensen: duurzaamheid gaat over het milieu. Een 
duurzame mobiliteit respecteert dus onze fauna en flora, waarborgt de sociale cohesie, beperkt de 
nega0eve impact op het welzijn en biedt sterke financiële uitgangspunten. De mobiliteit van morgen 
moet dus aan al deze eisen voldoen. Hiertoe zijn een aantal maatregelen toereikend: 
- Doordat de vraag naar duurzame mobiliteit zal toenemen is het essen0eel om meer groen 

openbaar vervoer te bieden om mobiliteit te vergroten met het oog op duurzaam reizen. Hiervoor 
is opschaling van de capaciteit noodzakelijk – bijvoorbeeld door investeringen in infrastructuur 
met modale scheidingen (wegen voor uitsluitend bussen, viersporige trajecten met scheiding 
tussen Sprinters en Intercity’s, etc.) – of nieuwe verbindingen worden gebouwd – zoals de Lelylijn 
of nieuwe metroverbindingen. In de keuzes voor infrastructuur en materieel is het wenselijk om 
technisch gezien het hoogst haalbare te kiezen. Deze scheiding van vervoersmodi zorgt voor een 
snellere afwikkeling van mensen en goederen en maakt openbaar vervoer aantrekkelijker; 

- Met het oog op de leefomgeving dient het gebruik van de auto niet alleen te worden ontmoedigd, 
maar dient ook onmogelijk te worden gemaakt door stadscentra autovrij te maken (met 
uitzondering van goederentransport): van stad tot stad reizen vereist hierdoor het gebruik van 
openbaar vervoer. Hierbij kunnen (ondergrondse) parkeerloca0es aan de uiteinden van de 
binnenstad gebruikt worden om bewoners parkeerruimte te bieden. Dit voorstel maakt het 
noodzakelijk om de parkeerplekken tac0sch te plaatsen om filegevoeligheid te verkleinen bij 
verkeer uit de stad; 

- Maak mobiliteit flexibeler: dit vergemakkelijkt de overstap van de ene naar de andere vorm van 
mobiliteit. Hiermee worden de prak0sche grenzen van openbaar vervoer in de regio weggenomen 
en wordt reizen naar landelijke gebieden makkelijker. Dit kan behaald worden door 
samenwerkingsverbanden tussen openbaar vervoersmaatschappijen en deelauto aanbieders; 

- Omdat duurzaam ok betekent dat niemand buitengesloten wordt, betekent dit ook dat de 
verschillende prioriteiten en kosten voor de gebruikers per gebied berekend dienen te worden. Zo 
zou het bezit en het gebruik van een auto voor bewoners van landelijk gebied minder worden 
belast dan voor bewoners uit de stad. Bijvoorbeeld verschil maken bij het heffen van 
gemeentelijke belas0ngen, waarbij ‘rurale’ gemeenten minder heffen dan steden; 

- We willen mobiliteit bevorderen waar het kan, door enerzijds sterke steden en wonen en werken 
beter op elkaar af te stemmen en zich zo veel mogelijk op lokaal niveau te laten ontwikkelen en 
anderzijds sterke dorpen in de landelijke gebieden met toegang tot lokale faciliteiten te 
bevorderen, waardoor mobiliteit over grotere afstanden kan worden teruggedrongen.  

Deze voorstellen bouwen enerzijds voort op huidige ontwikkelingen en introduceren anderzijds 
nieuwe punten om mobiliteit in de toekomst op een duurzame manier te vergroten. Dit vereist de 
inspanning van diverse actoren. De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat Nederland gebaat is 
bij een omgang met de burgers die uitgaat van de menselijke maat. Dit vergt extra inspanning van 
overheden en bedrijven. Zo beperken wij de kosten voor de burger en bouwen wij in alle eerlijkheid 
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aan een duurzame toekomst. Hieronder volgt een lijst met taken het rijk, de provincies en de 
gemeenten: 
- Rijk:  

a. Het ontwikkelen van een visie voor alterna0eve verbindingen of het bevorderen van 
uitbreiding van de capaciteit dankzij de financiering van projecten en samenwerking met 
provincies, bewoners en bouwbedrijven; 

b. Het heffen van een kilometerheffing (rekeningrijden) op basis van gebied in vervanging voor 
de motorrijtuigenbelas0ng: zo wordt het bezit van een auto minder bestra? dan het gebruik 
ervan. Hiermee wordt de afweging om het openbaar vervoer te gebruiken wellicht 
makkelijker omdat een s0lstaande auto ‘minder lijkt te kosten’. 

- Provincies: 
a. De mobiliteit flexibiliseren door in samenwerking met vervoersbedrijven en deelauto 

aanbieders mul0modale centra te maken waar reizigers eenvoudig en snel van A naar B 
kunnen reizen; 

b. Ontwikkeling van sta0onsloca0es om mul0modaliteit te bevorderen; 
c. Versnelling van de aanleg van fietsroutes voor een betere toegang tot sta0ons en andere 

mul0modale centra. 
- Gemeenten: 

a. Stadscentra waar mogelijk autovrij maken, samengaand met samenwerking gemeenten, 
vervoersbedrijven en bewoners om efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer en meer ruimte 
voor fiets en voetganger mogelijk te maken; 

b. De financiering vereist inspanningen van de gemeenten, maar vraagt eveneens 
parkeerbelas0ng inkomsten om overdracht door heffingen op autogebruik van het rijk of de 
provincies; 

c. S0muleren van de ontwikkeling van sterke gemeenten met voldoende werk, woningen en 
faciliteiten rondom waardoor vraag naar mobiliteit over grotere afstand vermindert. 

Een aantal van deze punten en maatregelen wordt in het verkiezingsprogramma van D66 zeker 
behandeld. Enkele punten hebben minder te maken met inspanningen van de verschillende 
overheden en zijn dus niet in dit essay opgenomen, zoals mobiliteit op boven regionaal niveau 
(luchtvaart en Europees spoornet). Verder wordt in het verkiezingsprogramma D66 niet genoeg naar 
de lange termijn gekeken en wordt niet ambi0eus genoeg gedacht over structurele oplossingen zoals 
aan de verdubbeling van een aantal spoortrajecten in Nederland. De spoorcapaciteit kent op 
meerdere verbindingen zijn grenzen en er moet naast de uitrol van European Rail Traffic 
Management System (ERTMS) met een hogere spanning ook meer aandacht besteed worden aan 
toekomstbestendige OV-oplossingen. Deze komen in het verkiezingsprogramma niet voldoende aan 
het licht. In dit essay hoop ik inzichten te hebben gegeven in toekomstbestendige mobiliteit waarin 
vervoer van reizigers en goederen duurzamer én eerlijker wordt. 

 ———————————————————————————-
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