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Welkom!

Het programma

• Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)

• Samen op weg naar duurzame mobiliteit!

• Smart Mobility

• Ambassadeur slim, schoon en veilig

• Regionale voorbeelden

• Q&A Jeroen Olthof en Erik Bekkering



Stellingen

www.menti.com

Gebruik de volgende code: 49 95 34 1

http://www.menti.com/


Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)

Aanleiding en urgentie

• Klimaatakkoord

• CO
2
-uitstoot daalt niet als we niet actief handelen

• Hoe langer we wachten met reduceren, hoe 

ingrijpender de maatregelen

• Doelstelling Klimaatakkoord is aangescherpt 

• Liggen nu kansen om te verduurzamen!

Daarom een regionaal mobiliteitsprogramma (RMP)!

Gezamenlijk mobiliteit verduurzamen, maatregelen op 

elkaar afstemmen en opschalen waar mogelijk. 

Gezamenlijk de schouders eronder zetten. 



Samen op weg naar duurzame 

mobiliteit!

Maatregelen:

• Staan niet op zichzelf

• Dienen meerdere doelen

• Versterken elkaar en 

• Zijn regionaal/lokaal maatwerk

Mogelijke maatregelen:

• Stimuleren elektrisch rijden 

• Vrij liggende fietspaden

• Intelligente verkeerslichten (voorrang bus, 

scheiden vervoersmiddelen)

• Thuiswerken

• Milieuzones

• Laadpalenbeleid 

• Werkgeversaanpak



Menukaart

Menukaart op stellen met regionale maatregelen om 

de CO
2
-uitstoot van mobiliteit en transport te 

verminderen. 

De menukaart duurzame mobiliteit geeft objectieve 

informatie voor beleidsmakers en bestuurders 

waarmee keuzes voor specifieke maatregelen 

genomen en onderbouwd kunnen worden.



Belangrijke transities in mobiliteit (Smart 

Mobility)

Zelfrijdende auto



Smart Mobility: slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland



Samenwerking t.a.v. Smart Mobility

• Gebiedsgericht implementeren van opgedane 
kennis (minder hinder en recreatie).

• Samen kunnen we iVRI’s plaatsen in de regio 

• Subsidieregeling kleine infrastructuur 2021 
(ook voor Smart Mobility maatregelen)



Ambassadeurs Slim, Schoon en Veilig!

Noord-Holland Zuid-
Kennemerland 

IJmond
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Regio Alkmaar Kop van Noord-
Holland

West-Friesland
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Bram Diepstraten 
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Nico schimmel 
(Gooise Meren)

Erik Bekkering 
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Jan Houtenbos
(Koggenland)

RMP



Voorbeelden regio Alkmaar

Samenwerking in de regio via RegioRegie:

• Werkzaamheden provincie afstemmen op lokale 
werkzaamheden

• Verkeerveiligheid op regionaal en lokaal niveau afstemmen

Ook nu is er veel samenwerking:

• OV-Verkeersmanagement: optimaliseren bestaande 
infrastructuur (afstemmen planning)

• Aansluiten verkeerslichten op digitale real-time systemen



Regionale doorfietsroutes

Eén groot netwerk van aaneengesloten fietspaden!



MRA-E

MRA-Elektrisch Laadkaart

https://laadkaart.mrae.nl/


Pilot 30km/u-zone: Spaarpalen

Piloten op 9 locaties is Noord-Holland

Doel:
• Verlaging rijsnelheid door belonen van goed gedrag
• Verbeteren sociale cohesie



Q&A


