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1.

Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Toekomst mobiliteit

2.

Wat is het doel van de themabijeenkomst?
Aanvullend aan de informatiebijeenkomst toekomst mobiliteit van 2 december 2016 willen we u
informeren over de stand van zaken en daarna met u over de toekomst van mobiliteit in gesprek gaan.
Hierbij willen we focussen op twee belangrijke thema’s binnen toekomst mobiliteit, namelijk slimme
mobiliteit en vernieuwing van het OV. Deze onderwerpen zullen worden ingeleid door een externe
spreker, vervolgens zal gedeeld worden wat er nu al gebeurt op deze thema’s en vervolgens is er
ruimte om door te praten over deze onderwerpen in de vorm van een brainstorm.

3.

Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Op 2 december 2016 is op de informatiebijeenkomst over toekomst mobiliteit gevraagd om dit
onderwerp nogmaals te agenderen. Een themabijeenkomst kan zorgen voor een verdere verdieping
omdat we over het onderwerp gaan brainstormen. Naast deze bijeenkomst worden meer
bijeenkomsten gepland voor externe partijen waarbij ook de Staten uitgenodigd zullen worden. Maar
deze zijn minder geschikt om als Statenleden gezamenlijk te brainstormen, hiervoor is een
themabijeenkomst beter geschikt.

☒
☒
☐

4.

Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)
Brainstormend
Informerend
Oordeelsvormend

5.

☐
☐
☒
☐
☐
☐

Hebt u al een specifieke vorm van de bijeenkomst in gedachten? (1 keuze)
Overlaten aan griffie
Plenaire bijeenkomst
Rondetafelgesprek/expertmeeting
Informatiemarkt
Hoorzitting
Anders, namelijk
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

☐
☒

6.

Hoeveel tijd dient de themabijeenkomst te omvatten? (1 keuze)
Overlaten aan griffie
Bij voorkeur 120 minuten gewenst

7.

Wie moeten bij de themabijeenkomst aanwezig zijn? (Meerdere keuzes mogelijk)

☒ De betreffende woordvoerders
☐ Alle Statenleden
☒ De gedeputeerde
☒ Externen, graag specificeren: een inleider op de onderwerpen slimme mobiliteit en vernieuwing OV en
een externe gespreksleider
☐ Anders:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

8.

Op welke termijn moet de bijeenkomst in uw ogen plaatsvinden en waarom?
Voorkeur voor mei/begin juni. Op dit moment is het goed om de stand van zaken te delen, maar ook
om de Staten hun input te laten geven op de belangrijkste thema’s. De bijeenkomst zou in ieder geval
voor de zomervakantie moeten, na de zomervakantie duurt het traject nog maar twee maanden tot de
Dutch Design Week 2017 eind oktober.

9.

Wat is verder nog relevant?
Naast de themabijeenkomst worden nog andere bijeenkomsten georganiseerd voor toekomst
mobiliteit. Zo zijn Statenleden uitgenodigd bij meet-ups die vanuit toekomst mobiliteit worden
gehouden met professionals vanuit markt, kennisinstellingen, belangenorganisaties en overheid. De
eerste meet-up is geweest op 16 februari in Tilburg, hierbij waren ook een aantal Statenleden
aanwezig. Deze eerste bijeenkomst zal worden gevolgd door nog een drietal meet-ups in mei (over de
toekomst van OV), juni (slimme mobiliteit) en september (thema data en innovatie). De precieze data
en locaties hiervoor zijn nog niet bekend, maar zullen zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.
Daarnaast organiseren we een aantal lezingen onder de naam future mobility academy, deze lezingen
in het provinciehuis zijn bedoeld om kennis te delen over de veranderingen op het gebied van mobiliteit
en hiervoor worden externe sprekers uitgenodigd. De eerste bijeenkomst is hiervoor geweest op 20
maart over slimme mobiliteit, hiervoor waren ook Statenleden uitgenodigd. Er volgen nog twee Future
Mobility Academy’s op 15 mei en 3 juli (van 16.00 tot 17.00). Het gehele traject toekomst mobiliteit
wordt afgesloten met een bijeenkomst of een aantal bijeenkomsten op de Dutch Design Week in
oktober.

Behandelvoorstel van de griffie. (In te vullen door de Griffie)
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

