Workshop Duurzame Mobiliteit ECO XXI
Belang overheid
Op verschillende manieren worden activiteiten ontplooid die de overheid ondersteunen bij het realiseren van hun ambities naar een
duurzamere samenleving. Het gaat vooral om doelstellingen op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit, gezondheid en economische
ontwikkeling. Ook de sector mobiliteit kan hieraan een bijdrage leveren.
Lat omhoog!
ECO XXI is een stimuleringsprogramma om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen, te verbeteren en te stimuleren. Een
belangrijk onderdeel van het programma is de certificering van gemeenten met de ECO XXI-Award. De certificering start met een 0-meting
op 21 criteria. Een onafhankelijke jury van vooraanstaande experts op het gebied van duurzaamheid beoordeelt de 0-meting. Bij voldoende
resultaat krijgt de gemeente de ECO XXI-Award voor de resultaten: brons, zilver of goud. Onderdeel van het ECO XXI-aanbod is een
‘Verbeterpakket’ dat gemeenten onder meer door workshops in de gelegenheid stelt de lat hoger te leggen.

Workshop met een praktische insteek!
Eco XXI heeft aan Werner Advies gevraagd invulling te geven aan een workshop op het gebied van duurzame mobiliteit. De workshop
geeft gemeenten praktische handvatten om het realiseren van duurzame(re) mobiliteit zowel bij het formuleren van beleid als bij de
uitvoering daarvan te ondersteunen. Voor zowel personenvervoer als goederenvervoer wordt ingegaan op kansrijke beleidsmaatregelen
en beschikbare (technische) mogelijkheden van vandaag… en morgen.
Ook wordt aandacht besteed aan de rol van gemeenten in publiek-private samenwerking met marktpartijen. Daarbij wordt onder meer
in gegaan op vragen als: wat is op dit moment een goede beleidsstrategie: inzetten op specifiek technieken of een mix ervan? Welke
voertuigen zijn op de markt beschikbaar? Wat mag ik wel/niet van ‘de markt’ verwachten? Wat kan ik als gemeente zelf concreet ‘op
straat’ doen?
De workshop duurzame mobiliteit is opgezet door de adviseurs van Werner Advies en Motshagen Advies. Professionals die al vele jaren
actief zijn bij de ontwikkeling en implementatie van duurzaam mobiliteitsbeleid in gemeenten en regio’s. De workshop wordt gegeven
door Carol Werner & Robert Motshagen
De workshop geeft state-of-the-art informatie, brengt goede voorbeelden en knellende dilemma’s in beeld en
biedt de deelnemers de gelegenheid dieper op de situatie in de eigen gemeente in te gaan.

