
Uitnodiging 
 

Feestelijke ondertekening Duurzame Mobiliteitsdeal 

Noord-Nederland 

 

Nederland heeft een grote klimaatopdracht, waarvan mobiliteit een belangrijk 

onderdeel is. Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) neemt al een 

koppositie in op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Wij zien kans dit te 

versnellen en te versterken door de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland te 

verwezenlijken. Dit doen we samen met het Rijk en de regionale overheden, het 

bedrijfsleven en het onderwijs. Noord-Nederland slaat de handen ineen op weg naar 

een fossielvrije en uiteindelijk emissieloze toekomst. U bent uitgenodigd samen met 

alle aangesloten bedrijven van Werk Slim, Reis Slim, de Elfwegentocht, VNO NCW – 

MKB Noord en Anders Reizen de deal te ondertekenen. We laten daarmee zien dat 

verduurzaming van mobiliteit mogelijk is. 

 

Waar en wanneer verwachten we u? 

Datum: woensdag 4 juli 2018 

Tijd: van 9.30 uur tot 13.00 uur 

Plaats: Elfstedenhal, Fryslânplein 1, 8914 BZ Leeuwarden. 

 

Programma 

09:30 – 10:00 Ontvangst, inschrijving, koffie en thee 

10:00 – 11:00 Conferentie Duurzame Mobiliteit o.l.v. Royal HaskoningDHV 

‘De stap naar en de toekomst van duurzame mobiliteit.’ 

11:00 – 12:00 Ondertekening Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland 

12:00 – 13:00 Racewedstrijd basisschoolleerlingen elektrische skelters 

Scholenwedstrijd Elfmetertest 

Markt meegenomen voertuigen en innovaties  

Lunch en netwerkmoment 

 

Deelname en ondertekening Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland 

Ga naar www.vrij-baan.nl/2018/05/15/slimme-en-duurzame-mobiliteit en download 

de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland. Vul het document in, zet uw 

handtekening en neem het 4 juli mee. Er staan 10-tallen kinderen klaar om uw 

deelname in ontvangst te nemen!  

 

Neem een duurzaam (vervoer)middel mee om op het plein voor de Elfstedenhal te 

stallen. Dat mag een elektrische auto zijn, een e-bike of speedpedelec enzovoort. 

Inspireer anderen. Zo ontstaat er vanzelf een marktplein voor duurzame mobiliteit.  

 

 

 

http://www.vrij-baan.nl/2018/05/15/slimme-en-duurzame-mobiliteit


Vooraf aanmelden 

We willen graag vooraf weten of u komt. Wilt u zich daarom uiterlijk 15 juni 

aanmelden bij werkslimreisslim@vrij-baan.nl 

 

Tot ziens op 4 juli. 

 

 

Met duurzame groet, 

Mede namens alle bestuurders Verkeer en Vervoer en Duurzaamheid van de 

provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en de gemeenten Groningen, Assen, Emmen 

en Leeuwarden. 

 

 

Friso Douwstra 

Wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Leeuwarden  

Voorzitter bestuurlijk overleg Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland 

 

Meer informatie over onze ambitie rondom slimme en duurzame mobiliteit vindt u op 

https://www.vrij-baan.nl/2018/05/15/slimme-en-duurzame-mobiliteit/ 

 

 

Samen in Noord-Nederlands verband willen we nationaal en 

internationaal het voorbeeld stellen dat verduurzaming van mobiliteit kan. 

Daarom zetten we deze handtekening. 
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