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Geachte woordvoerders mobiliteit, 

 

Op 11 februari spreekt u met minister Van Nieuwenhuizen over de voortgang van de 

totstandkoming van het Mobiliteitsfonds. In de geagendeerde brief van 2 december 2019 schetst de 

minister het proces en de contouren van het Mobiliteitsfonds. 

 

Vanuit de gemeentelijke praktijk geven wij u graag ten behoeve van het debat mee dat gemeenten 

zich goed kunnen vinden in de beschreven wijze waarop het Mobiliteitsfonds tot stand zal komen. 

 

De volgende zwaarwegende punten voor gemeenten zien wij goed terug in de brief van de minister: 

 

Het mobiliteitsfonds maakt een meer integrale afweging bij mobiliteitsopgaven mogelijk. Het 

biedt meer flexibiliteit in lokale en regionale oplossingen voor complexe opgaven, die 

bijdragen aan een betere benutting van infrastructuur, zonder op voorhand voor een 

bepaalde mobiliteit te kiezen; Positief is de wijze waarop het kabinet inzet op 

wederkerigheid in de samenwerking. Wij onderschrijven dat wederkerigheid – financieel en 

beleidsmatig- een essentiële basis is voor samenwerking tussen lokale overheden en het 

rijk; De gemeenten zien bijzondere meerwaarde in het breed, gebiedsgericht en 

programmatisch aanpakken van mobiliteitsopgaven in relatie tot andere urgente thema’s op 

het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, economie en duurzaamheid. Tegelijkertijd wordt 

de zorgvuldige en doelmatige besteding van middelen goed in de gaten gehouden. Een 

goed voorbeeld van effectief en efficiënt investeren zien we bij het ontwikkelen van woon-

werkfuncties bij knooppunten. Dit is van wezenlijk belang in relatie tot de huidige bouw- en 

verstedelijkingsopgave; Het voornemen om het wetsvoorstel Mobiliteitsfonds per 1 januari 

2021 in werking te laten treden, ondersteunen wij van harte. Snelle inwerkingtreding is van 

belang in het licht van de urgente opgaven van gemeenten op het gebied van 

bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid en de samenhang met brede maatschappelijke 

thema’s zoals verstedelijking en de klimaatopgave. Echter de overgangsfase dient uiteraard 

zorgvuldig en in goed overleg met de regio vormgegeven te worden. van belang hierbij is 

dat reeds gemaakte afspraken in BO-MIRT verband over individuele projecten niet opnieuw 

ter discussie gesteld mogen worden, zonder wederzijdse instemming. Om nationale en 

regionale opgaven goed te verbinden is een goed doordachte gezamenlijke 

doorontwikkeling vereist van werkwijze, cultuur, houding en gedrag tussen Rijk en regio. 

Het wetsvoorstel Mobiliteitsfonds is daarom een goede eerste stap voor de benodigde 

wettelijke kaders, laten we die vlot klaarzetten zodat we verder kunnen bouwen. 
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