




o Investeringen in mobiliteit zorgen naast eenmalige opbrengsten ook voor

een structurele verbetering van het verdienvermogen van Nederland. Bij

verschillende projecten uit onze investeringsagenda liggen hiervoor kant en klare

proposities en doorgerekende business cases die aantonen hoe mobiliteit kan

bijdragen aan productiviteitswinst door kennis, kunde en bedrijvigheid letterlijk

beter te verbinden. Daarnaast ligt er een kans om van mobiliteit een winstgevend

Nederlands exportproduct te maken.

o Investeringen in verkeersveiligheid kennen een hoge return on investment

doordat deze een sterk kostendrukkend effect hebben. Veilige

(fiets)infrastructuur, het op peil brengen van handhaving (vooral in steden) en

meer capaciteit bij overheden om verkeersveiligheidsprojecten uit te voeren,

kunnen miljarden per jaar besparen. Het SWOV becijfert de maatschappelijke

kosten van verkeersonveiligheid op 17 miljard euro per jaar. Berekeningen van

het CPB ('Duurzaam Veilig Wegverkeer') en het 'European Road Assessment

Programme' duiden op een kosten-batenratio van investeringen in infrastructuur

van 1:3 à 1:4.

Tot slot: samen verder 

De Coronacrisis vraagt veel van burgers, bedrijven en overheden. Tijdens deze crisis wordt onze 

bewegingsvrijheid hard geraakt en is tegelijkertijd het vitale belang van mobiliteit zichtbaar. 

Bovenstaande in ogenschouw nemend, vragen wij u om: 

• In te spelen op de veranderingen die de Coronacrisis nu al met zich meebrengt, door

het openbaar vervoer de financiële steun te bieden om te blijven functioneren en in de

toekomst weer aan te trekken, en door alternatieven als de fiets, scooter en e-bike de

ruimte te geven die zij nu nodig hebben;

• met de Mobiliteitsalliantie op te trekken om maatregelen die flexibiliteit bevorderen

(afspraken over flexibel werken, Maas, Hubs, Betalen naar Gebruik) tijdens en na de

Coronacrisis te versnellen;

• op te (blijven) roepen om te investeren in mobiliteit door het MIRT-budget structureel te

verhogen en eenmalige investeringen te bevorderen (al dan niet door een herstart van

de groeiagenda en het investeringsfonds). Dit is een bewezen manier om de economie

tijdelijk én structureel aan te jagen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Mobiliteitsalliantie, 

Frits van Bruggen 

voorzitter Mobiliteitsalliantie 
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