
 

 

Motie Slimme Mobiliteit  

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 24 juni 2022 

Motie van de leden De Clerck, Bierens, Walraven-Janssen, Veraart, 

Constaterende dat: 

• Provinciale Staten op 17 december 2021 de regionale mobiliteitsstrategie hebben 

vastgesteld; 

• Deze strategie onder andere uitgaat van een flexibel fijnmazig systeem van mobiliteit; 

• In Zeeland via het living lab slimme mobiliteit gewerkt wordt aan het uitproberen van nieuwe 

slimme vormen van vervoer; 

• Op 18 mei 2022 de conferentie slimme mobiliteit heeft plaatsgevonden; 

• Tijdens het plenaire deel van de conferentie slimme mobiliteit een spreker aangaf dat er 

kansen liggen voor Zeeland om op basis van de regionale mobiliteitsstrategie een bijdrage uit 

het Nationaal Groeifonds, te verkrijgen voor de ontwikkeling van nieuwe 

mobiliteitsconcepten (innovaties) in relatie tot de ontwikkeling van het flexibele fijnmazige 

systeem.  

Overwegende dat: 

• Het huidige mobiliteitssysteem niet voldoet aan de vraag van de reiziger;  

• Na corona de reizigersaantallen nog steeds fors achterlopen op de periode van voor corona 

en dit een groot probleem geeft voor het overeind houden van het huidige vervoersaanbod 

in Zeeland; 

• Het flexibele fijnmazige systeem een essentieel onderdeel vormt van het nieuwe mobiliteit 

systeem; 

• Innovaties nodig en wenselijk zijn om tot nieuwe concepten te komen binnen het flexibele 

fijnmazige systeem; 

• Er mogelijk kansen liggen voor financiering uit het Nationaal Groeifonds. 

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op; 

• Om vanuit het huidige living lab slimme mobiliteit te onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn voor nieuwe mobiliteitsconcepten (innovaties) gericht op het flexibele fijnmazige 

systeem; 

• Hierbij tevens de kansen voor een aanvraag voor externe financiering te betrekken, 

waaronder het Nationaal Groeifonds; 

• In de jaren tot het ingaan van de nieuwe concessie zoveel mogelijk nieuwe concepten toe te 

voegen aan het huidige aanbod; 

• Uiterlijk in december 2022 de resultaten met Provinciale Staten te delen. 

 

 



En gaan over tot de orde van de dag; 

D. de Clerck     C.W. Bierens   M.J.A.W. Walraven-Janssen   A.G.M. Veraart  
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