
Mobiliteitsalliantie presenteert Deltaplan Mobiliteit

Ingrijpende maatregelen nodig om Nederland bereikbaar te houden
Op 12 juni presenteerde de Mobiliteitsalliantie het Deltaplan Mobiliteit. Met dit plan willen de
samenwerkende organisaties binnen de Mobiliteitsalliantie de overheid ideeën aan de hand
doen over de mobiliteit van Nederland om zo de bereikbaarheid ook voor de komende jaren te
verzekeren. Het kon niet anders dan dat er ingrijpende maatregelen zouden worden
voorgesteld. We zien de filevorming en het tekort aan plaatsen in het openbaar vervoer
immers met de dag toenemen.

Geen files veroorzaakt door oldtimers
De FEHAC is een organisatie met ook een duidelijk maatschappelijk bewustzijn en daarom
hebben wij al vroeg besloten om toe te treden tot de Mobiliteitsalliantie. Onze boodschap daar
is steeds geweest: het mobiel erfgoed draagt niet bij aan de congestie (filevorming) en dus is
het niet logisch dat het mobiel erfgoed financieel bijdraagt aan het oplossen van de files. Al
snel was immers duidelijk dat 'betalen naar gebruik' één van de gedachte oplossingen vormt.

Deltaplan voorziet in vrijstelling mobiel erfgoed
Nu het Deltaplan Mobiliteit voorligt, blijkt dat ’het betalen naar gebruik’ inderdaad een voorstel
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is. Als FEHAC, dé belangenbehartiger voor het mobiel erfgoed, hebben we daar niet echt een
mening over. Wél hebben we een mening over het mobiel erfgoed, en we zijn er trots op dat
wij de andere organisaties in de Mobiliteitsalliantie ervan hebben weten te overtuigen dat het
rijden met het mobiel erfgoed géén mobiliteit is en inderdaad niet bijdraagt aan de congestie.
De op aandringen van de FEHAC in het Deltaplan opgenomen vrijstelling voor mobiel erfgoed
van betalen naar gebruik (zie het Deltaplan, bladzijde 38 onderaan) zien wij dan ook als
volkomen terecht.

Deltaplan (publieksversie)
Deltaplan (uitgebreid)

De wereld om ons heen verandert, de FEHAC waakt in die veranderende wereld over de
positie van het mobiele erfgoed op de weg.
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