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a. Een concept tekst om over na te denken voor een lokaal coalitieakkoord of raadsakkoord 

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid duurzaam te borgen zijn nieuwe slimme mobiliteits-

toepassingen noodzakelijk en om deze innovaties succesvol op te schalen is samenwerking 

essentieel. 

 

b. Essentie van de uitvoeringslijn  

Het MRA Platform Smart Mobility ondersteunt alle MRA-gemeenten met de mobiliteitstransitie 

en de digitalisering van de mobiliteit. Bijvoorbeeld bij deelmobiliteit, hubs, digitalisering, inpassen 

van mobiliteit in gebiedsontwikkeling en de zorg voor voldoende mobiliteitsaanbod voor alle 

bewoners. Het maken van onderlinge afspraken en het hanteren van dezelfde kaders. Voor het 

opschalen van succesvolle innovaties is samenwerking tussen de overheden, met marktpartijen en 

het rijk noodzakelijk. Het platform zorgt voor kennis (zowel vanuit de markt als landelijk en 

Europees), verbindt gemeenten aan elkaar die met dezelfde vraagstukken bezig zijn en ontwikkelt 

en implementeert tools voor het implementeren van innovaties op het gebied van mobiliteit.  

 

c. Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar  

De opgaven voor gemeenten zijn veel en complex. Denk aan de verstedelijkings-opgave, het 

uitvoeren van de klimaatdoelstellingen, de druk op het mobiliteitssysteem en de toenemende 

sociaal economische ongelijkheid. Daarnaast spelen er verschillende transities, zoals de 

energietransitie, circulaire transitie en digitalisering. Dit vraagt om een integrale aanpak. In de 

komende 4 jaar moeten innovatieve oplossingen bijdragen aan voornoemde opgaven en het MRA 

Platform Smart Mobility binnen deze uitvoeringslijn wil deze ontwikkelen en de samenwerking op 

het gebied van (slimme) mobiliteit aanjagen.  

 

Gemeenten kunnen profiteren door de inzet van innovatieve toepassingen, zoals bijvoorbeeld het 

gebruik van slimme verkeerslichten en de samenwerking met marktpartijen bij het ontwikkelen 

van nieuwe mobiliteitsconcepten zoals Mobility as a Service en deelmobiliteit. Voor gemeenten 

zijn er handzame tools, die helpen bij het vormgeven van smart mobility toepassingen en  

bijdragen aan de beleidsdoelstellingen, zoals de leidraad gebiedsontwikkeling en smart mobility.  

 

d. De meest relevante (digitale) documenten  

 https://smartmobilitymra.nl/wp-content/uploads/2021/06/Leidraad-Gebiedsontwikkeling-

Smart-Mobility-vernieuwde-versie.pdf 

 https://smartmobilitymra.nl/wp-content/uploads/2021/12/Handleiding_basis-

sturing_deelmobiliteit_MRA-smart-mobility.def_.pdf 

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/brochure-smart-mobility-in-

beweging 
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