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DUURZAME MOBILITEITSPLANNEN
voor steden en gemeenten
Defitie | Sleutelbegrippen
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Definitie

Een duurzaam (stedelijk) mobiliteitsplan (SUMP) …


Is een strategisch plan dat tegemoet
komt aan de mobiliteitsnoden in steden
en een betere levenskwaliteit nastreeft



Bouwt verder op bestaande plannen



Neemt de principes van integratie,
participatie en evalatie in acht.
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Wat maakt een stedelijk vervoersplan een
SUMP ?

Doelstellingen van een duurzaam (stedelijk) mobiliteitsplan
(SUMP):


Toegankelijkheid tot sleutelbestemmingen en diensten



Verbeteren van de verkeersveiligheid



Terugdringen van schadelijke emissies, geluidsoverlast en
energieverbruik



Verhogen van de de kosteneffectiviteit van personen en
goederenvervoer



Verbeteren van de stedelijke aantrekkelijkheid en ontwerp in het
belang van inwoners, de economie en de maatschappij.



Legt verbanden met ruimtelijke ordening en andere
beleidsactiviteiten



Stimuleert samenwerking buiten de administratieve grenzen
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Een SUMP benadert verkeersgerelateerde
problemen in stedelijke gebieden meer efficiënt.

De basis kenmerken van een SUMP …


Lange termijn visie en een duidelijk actieplan



Participatieve aanpak



Interdisciplinair



Gebalanceerde en geïintegreerde ontwikkeling van alle vervoersmodi



Horizontale en verticale integratie



Beoordeling van het actuele en toekomstige transportsysteem



Regelmatige monitoring, herziening en rapportering



Houdt rekening met externe kosten van alle vervoersmodi



Realistische financiering
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Een SUMP zet de mobiliteitsbehoeften van
mensen centraal

Een duurzaam (stedelijk) mobiliteitsplan volgt een heldere en
participatieve aanpak door …


Inwoners en belanghebbenden te betrekken



Doorheen het hele proces ; van bij de start tot de ontwikkeling en implementatie

Op deze manier …


Voorziet het in het eigenaarschap van het duurzaam mobiliteitsplan



Werkt het aan draagvlak en ondersteuning van het beleid



Beperkt het risico voor beleidsmakers zich, en faciliteren we de uitvoering van
het plan.
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PLANNING voor DUURZAME STEDELIJK
MOBILITEIT
Uitdagingen | Voordelen
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De uitdagingen van stedelijke mobiliteit

Verkeer en mobiliteit zijn van fundamenteel belang voor de economisch
groei en hechte samenleving. Maar, de negatieve gevolgen van verkeer
beïnvloeden ons leven sterk.


Stedelijke vervoer vertegenwoordigt 23% van de
globale CO2 verkeersuitstoot.



Stedelijke gebieden lijden onder zware files.



Vele steden hebben moeite om de wettelijke luchtkwaliteitsnormen te
liteitsnormen te halen. – miljoenen inwoners krijgen
gezondeheidsklachten, duizenden sterven jaarlijks.



Stedelijke verkeersonveiligheid vertegenwoordigt
40% van de verkeersdoden.

Urban
Mobility
Stedelijke
Mobiliteit
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De uitdagingen aanpakken door SUMPs

1)

De levenskwaliteit van stedelingen verbeteren

2)

Kosten besparen en economisch voordeel creëren

3)

Bijdragen tot een betere gezondheid en leefomgeving

4)

Verbeteren van de bereikbaarheid en deur-tot-deur mobiliteit

5)

Meer efficiënt gebruik maken van beperkte middelen

6)

Draagvlak winnen

7)

Betere plannen voorbereiden

8)

Wettelijke verplichtingen volbrengen op een efficiënte wijze

9)

Synergiën en samenwerking benutten

10) Een visie op een nieuwe mobiliteitscultuur
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Lokale noden versus nationale programma’s

Het is belangrijk om een sterke SUMP beweging te realiseren via de
betrokkenheid en activatie van het nationale niveau en door rekening te
houden met culturele verschillen.


Er is een kloof te dichten tussen de noden en behoeften van steden die SUMPs
moeten implementeren, en hogere administraties die de basis moeten
leggen en programma's voorzien om steden aan te moedigen een SUMP te
ontwikkelen en uit te voeren.
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Actoren verbinden en de kloof dichten

De kloof tussen lokale noden en nationale ondersteuning dichten is het
begin en de belangrijkste opdracht van PROSPERITY
CIVITAS PROSPERITY


brengt de verantwoordelijken voor de nationale ondersteuning in concact met zij
die SUMPs implementeren.



ontwikkelt ondersteunende nationale SUMP programma's in alle deelnemende
landen . De programma's zijn op basis van de noden van steden ontwikkeld en
helpen hen daadwerkelijk via kennisuitwisseling, financiële ondersteuning,
normering en gemeenschappelijke evaluatie citeria.
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HET CIVITAS PROSPERITY PROJECT
Inleiding | Aanbod
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40 Actoren – 1 doel

CIVITAS PROSPERITY schaart 40
partners achter een doel:


De samenwerking tussen lokale en
nationale
beleidsmensen
aanmoedingen, gericht op de
ontwikkeling van nationale SUMP
programma's.
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Een erg ambitieus SUMP project

De unieke aanpak van CIVITAS PROSPERITY’s betrokkenheid en
activatie van het nationale niveau
1) Regelmatige uitwisseling tussen de
nationale overheidsinstanties van
de verschillende
landen.
.
2) Regelmatige interactie tussen het
nationale niveau en de steden met
het oog op de ontwikkeling van een
SUMPontwikkelsprogramma.
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Verder bouwend op vroegere en lopende
SUMP projecten

CIVITAS PROSPERITY gebruikt de kennis uit vroegere en lopende
projecten in het domein van SUMPs.


ADVANCE | eu-advance.eu



CH4LLENGE | sump-challenges.eu



ENDURANCE | epomm.eu/endurance



European Platform on SUMPs | eltis.org/mobility-plans



EVIDENCE | evidence-project.eu



Poly-SUMP | poly-sump.eu



Urban Transport Roadmaps | urban-transport-roadmaps.eu
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Ondersteuning van lokale en nationale
overheden

CIVITAS PROSPERITY levert steun aan lokale en nationale overheden
om de kwaliteit en doorvoering van SUMPs te verbeteren


Opleiding en ondersteuning



Ervaringsuitwisseling workshops



Nationale SUMP kaderprogramma‘s



Innovatieve product ontwikkeling



Ambassadeurschap
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Een platform voor kennisuitwisseling

CIVITAS PROSPERITY engageert actoren die kunnen zorgen voor een
belangrijke doorbraak voor duurzame mobiliteitsplanning in steden.


levert een bijdrage tot bewustwording en cultuurwijziging voor SUMPs



dicht de kloof tussen kennis en praktijk bij lokale autoriteiten



helpt bij een integrale aanpak van personen en goederenvervoer en bij
maatregelenselectie



Bevordert kennisoverdracht en peer-to-peer uitwisseling in SUMPs
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BOUW aan RELATIES
Stel je in contact en informeer je
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Sluit je aan bij CIVITAS PROSPERITY

Je bent slechts één klik verwijdert om je te informeren, deel te nemen en te
leren samen met andere collega’s uit Europa


Leer van de activiteiten binnen de SUMP programma’s.



Ontdek en neem deel aan komende SUMP evenementen



Vind en contacteer mensen die betrokken zijn in SUMP netwerken

Meer informatie: www.sump-network.eu
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Waar vind je alles-in-een ?

CIVITAS PROSPERITY is lid van het Europese Platform voor Duurzame
Mobiliteits Plannen. Het Platform produceert aan aantal technische
rapporten en strategische documenten om inzicht te verwerven in SUMPs

Meer hierover op : eltis.org/mobility-plans en www.sump-network.eu
Maak kennis met CIVITAS PROSPERITY
contact@sump-network.eu
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