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1. Aanleiding  
 

Het huidige provinciale mobiliteitsbeleid in het PVVP (Provinciaal Verkeer en Vervoerplan) is 
verouderd. 

Provinciale Staten hebben op 30 oktober 2019 besloten in te stemmen met de integrale set 
van afspraken uit het Klimaatakkoord. Hier onder vallen ook de afspraken voor de sector 
Mobiliteit, waaronder:  

 
‘Om de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord vorm te geven, wordt per regio een 

programma voor slimme en duurzame mobiliteit opgezet (hierna te noemen: ‘regionale 

programma’s’), met een landelijke equivalent (hierna te noemen: ‘nationaal programma’)’.  

Uit: Klimaatakkoord 

 

Dit betekent dat de binnen de regio Fryslân1 een regionaal mobiliteitsprogramma (RMP) zal 
worden opgesteld, in samenhang met het te ontwikkelen nationaal mobiliteitsprogramma.  

Deze programma’s zullen uiteindelijk worden opgenomen in het landelijke kader van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 

 

In mei 2020 is de Omgevingsvisie door GS vastgesteld. Dit is hét visiedocument van de 
provincie Fryslân. Deze visie op hoofdlijnen dient te worden uitgewerkt in een aantal integrale 
programma’s, waaronder dat voor Mobiliteit. Zoals al aangekondigd in het 
uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2020 én de begroting 2020 zal in dit te ontwikkelen 
mobiliteitsprogramma het nieuwe provinciaal verkeer en vervoer beleid(skader) worden 
vastgelegd. Het programma mobiliteit vervangt daarmee het Provinciaal verkeer en vervoer 
plan dat in 2011 voor het laatst herzien werd.   

Het programma Mobiliteit zal uit twee delen bestaan: het eerste deel is beleidsmatig en bevat 
de provinciale toekomstvisie en de daarmee samenhangende beleidskaders en het tweede 
deel is programmatisch en bevat een nadere omschrijving van inzet en maatregelen.  

 

Dit is het regionaal mobiliteitsprogramma. Dit RMP koppelt Omgevingsvisie en  
Klimaatakkoord. De provincie neemt het voortouw om samen met gemeenten het plan van 
aanpak op te stellen voor de ontwikkeling van het RMP. Om draagvlak en uitvoeringskracht te 
organiseren is het van belang om bij de uitwerking van de RMP ook andere regionale partners 
te betrekken. 

In het te ontwikkelen RMP wordt geformuleerd hoe verduurzaming van mobiliteit vorm 
gegeven gaat worden. En hoe deze  verduurzamingsmaatregelen bij dragen aan leefbaarheid, 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gezondheid van gebieden. In samenhang met de 
ontwikkeling van het RMP maken we samenwerkingsafspraken met gemeenten. 

 

Het RMP wordt een Omgevingsprogramma in de zin van artikel 3.4 en 3.5 van de nieuwe 
Omgevingswet, die naar verwachting op 1-1-2022 in werking treedt. Dit 
Omgevingsprogramma valt onder het overkoepelende strategische kader van de POVI, wordt 
regelmatig herijkt en zo nodig (partieel) aangepast, en vormt zo onderdeel van de 
beleidscyclus van het nieuwe Omgevingswetstelsel. Ook de relatie met de nieuwe 
Omgevingsverordening is hierbij relevant. 

 

In het proces om te komen tot een Regionaal Mobiliteitsprogramma is het opstellen van een 
startnotitie een eerste stap. Het voorliggende stuk is die startnotitie.  

  

 
1 De regio Fryslân bestaat uit Provincie, gemeenten en regionale partners 
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2. De kwestie  
 

Zoals hierboven aangegeven heeft Provincie Fryslân eind 2019 het klimaatakkoord2 
ondertekend én in het voorjaar van 2020 een Omgevingsvisie vastgesteld.  

Doelstelling van het Klimaatakkoord is om te komen tot 49% CO₂-reductie in 2030 en 95% CO₂-
reductie in 2050.  Verduurzaming van de mobiliteit  moet bijdragen aan het verminderen van de 
CO₂-uitstoot door mobiliteit3 (zie bijlage 1). Ook de Omgevingsvisie kent expliciete 
doelstellingen voor de mobiliteit en benoemt aandachtspunten en acties op dit gebied (zie 
bijlage 2).  

 

Er is de afgelopen jaren veel veranderd. Denk aan de toename van elektrisch rijden en de 
daarvoor noodzakelijke infrastructuur, het succes van de e-bike, het ontstaan van diensten als 
Uber, aan de veranderde denkwijze over autobezit versus Mobility as a Service, aan de 
mobiliteitscentrale in noordoost Fryslân en de recente discussie over stikstof.   

Ook het vocabulaire is veranderd; er wordt nu gesproken over een mobiliteitsprogramma, terwijl 
het oude kader een Verkeer- en Vervoerplan heette. De huidige term ‘mobiliteit’ gaat veel meer 
uit van de behoefte aan ontmoeting en contact en kan dus zowel fysiek als digitaal zijn. ‘verkeer 
en vervoer’ ging meer uit van de fysieke verplaatsingsbehoefte en dus van systemen en 
modaliteiten.  

 

Dit alles vraagt om een gedeelde visie op mobiliteit in Fryslân verwoord in nieuw beleid. Deze 
beleidsvisie omvat naast de inzet op de onderdelen waar de provincie wettelijke taken heeft 
(openbaar vervoer en (vaar)wegen) ook gerelateerde onderwerpen, zoals verschuivingen in de 
modal shift, investeringen in het rijkwegennet of het spoornet, verkeersgedrag van 
verkeersdeelnemers. 

 

De uitdaging is beleidsmatige sturing te geven aan een systeem in verandering waarvan 
onbekend is hoe het eruit komt te zien. In het volgende hoofdstuk wordt hierop in gegaan. 

Thema’s en ontwikkelingen die van invloed zijn op het mobiliteitsprogramma 

Er zijn verschillende ontwikkelingen en thema’s al bekend die naar verwachting van invloed 
zullen zijn op de toekomstige mobiliteit. Die worden hieronder beschreven. 

 

• Tal van aspecten die de kwaliteit van leven bepalen, worden meer dan voorheen in 
besluitvormingsprocedures betrokken. Het begrip ‘brede welvaart’ en het behalen van de 
17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn relevanter dan ooit. De doelstellingen 
(goals) van de 17 SDG’s zijn uitgewerkt in 169 sub-doelstellingen (targets).  

SDG-subdoel 9.1 gaat over de mobiliteit van personen en over 
infrastructuur. De relatie met ‘brede welvaart’ is duidelijk: mobiliteit heeft 
effecten op samenleving en milieu. (Denk bijvoorbeeld aan tijdsverlies als 
gevolg van files, maar ook onveiligheid in het verkeer en uitstoot door het 
verkeer ). 

• Demografische ontwikkeling vergrijzing en ontgroening: Minder scholieren betekent 
waarschijnlijk minder reizigers in de bus en mogelijk minder draagvlak voor de buslijnen. 

 
2 Voor een overzicht van de landelijke afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord over mobiliteit, zie 

bijlage 7.1. En het PS besluit van 30/10/19. 

 
3 Mobiliteit is verantwoordelijk voor circa 20% van de totale CO₂-uitstoot in Nederland exclusief internationale 

lucht- en scheepvaart. In Fryslân is dit 35%. 
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De groei van het aantal senioren heeft betekenis voor het ontwerpen van fysieke en digitale 
infrastructuur. 

• Technische ontwikkelingen in voertuigtechniek, infratechniek en in 
informatie/communicatie:  data en informatie worden steeds belangrijker. Dat roept vragen 
op over privacy en eigenaarschap, over het beschikbaar stellen van data aan derden en 
de afhankelijkheid van data. De provincie verzamelt en gebruikt data voor monitoring van 
ontwikkelingen en beleidsevaluatie.  

• Digitale bereikbaarheid. In het verlengde van bovenstaande ontwikkeling: wat is de invloed 
van de toenemende digitale bereikbaarheid op het mobiliteitsbeleid en zijn daar nog 
aanvullende uitspraken noodzakelijk? 

• Veiligheid. Door veranderingen in het mobiliteitssysteem en maatschappelijke 
ontwikkelingen veranderen ook de verkeersveiligheidsvragen. Het nieuwe nationale 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 vraagt een regionale vertaling. 

• Leefbaarheid. Dit ligt in het verlengde van het motto van het bestuursakkoord “geluk op 1”. 
Brede welvaart, kwaliteit van leven en gezondheid zijn belangrijke thema’s die ook binnen 
mobiliteit een rol spelen. Denk daarbij ook aan de effecten van bijv. Covid-19 voor het  
(openbaar) vervoer.  

• Klimaat / milieuvraagstukken. Stikstof, CO2, geluidhinder, fijnstof, klimaatadaptatie. Niet 
alleen voor het weg en railverkeer, maar ook voor vaartuigen.  

• Modaliteiten. Rol en positie van fiets, OV, goederenvervoer, weg- en vaarweg verkeer, 
waddenveren. De betaalbaarheid op langere termijn. Denk daarbij ook aan de structurele 
en incidentele onderhoudskosten. toezeggingen die gedaan zijn, verkeersveiligheids-
maatregelen ontwikkelingen die we willen stimuleren. Het noodzaakt ons de kosten van 
alle maatregelen op een rij te zetten om een goede politieke afweging te maken. 

 

Een aantal van de nieuwere thema’s ligt minder op het traditionele terrein van verkeer en vervoer 
en de traditionele beleidsterreinen van de provincie. Het laat nog eens extra zien dat mobiliteit 
altijd in beweging is en dat ontwikkelingen en de snelheid van ontwikkelingen niet te voorspellen 
is. Het maak duidelijk dat er binnen het beleid flexibiliteit moet zijn en dat er ruimte moet zijn om 
tussentijds bij te sturen.  

Ook maakt dit dat daar waar uitspraken gedaan worden over een wenselijke toekomst of over 
maatregelen, nagedacht moet worden over of en welke rol de provincie heeft ten opzichte van 
andere partijen. 
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3. Context  
 

De bredere invulling van de term ’mobiliteit’ is misschien nieuw, maar er is al veel  
mobiliteitsbeleid vastgelegd in diverse recente beleidskaders.  

Naast eerder genoemde Omgevingsvisie en Klimaatakkoord, staan er mobiliteitsambities en -
opdrachten in het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’. En bijvoorbeeld in Gastvrij Fryslan. Maar ook in 
de landelijke Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 en de Europese Greendeal. 

Bijlage 7.3 bevat een lijst van alle relevante provinciale, landelijke en Europese beleidskaders.  

Binnen deze context wordt het RMP geschreven als een integraal beleidsplan. Hierin zal de 
samenhang en de uitwerking van het bestaande beleid vormgegeven worden.  

 

Actorenanalyse 

In de relatie met burgers, andere overheden en bedrijven staan de overheden bij mobiliteitsbeleid 
voor drie opgaven, namelijk: het betrekken van burgers, met name als het gaat om een gewenste 
gedragsverandering, het samenwerken met andere overheden en het omgaan met het 
bedrijfsleven bij innovaties. De komende maanden worden er zowel intern als extern gesprekken 
gevoerd met actoren. Feiten, beelden en meningen worden samengevoegd en levert een rode 
draad op als basis voor de beleidsvoornemens van Mobiliteit. Omdat er in de afgelopen tijd al 
veel input gevraagd is in het kader van POVI en RES, geeft dat een goede basis voor de 
vervolgaanpak. Er zal gebruik worden gemaakt van de input die er al ligt. 

 

Moties en amendementen 

Volgen eventueel tijdens Statenbehandeling. 
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4. De provinciale benadering van het vraagstuk   
 

Het is wenselijk om de samenhang in de verschillende beleidsvoornemens te zien en het 

integrale beeld vast te leggen in het RMP. Om tot beleidsuitspraken te komen zetten de 

genoemde  thema’s af tegen de verschillende onderdelen van het mobiliteitssysteem. Wat 

betekent bijvoorbeeld klimaatadaptatie voor: het wegennet, het OV, verkeersveiligheid etc.  

Ook de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem zelf leidt op deze manier tot 

beleidsuitspraken.  

Op grond hiervan willen wij waar nodig komen tot concrete investeringsprogramma’s. 

 

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de lijn die voor de uitvoering van het 

klimaatakkoord vanuit het BO-Mirt is ingezet. Het gaat onder andere om: fietsen, 

mobiliteitshubs, laadinfrastructuur en vulpunten, verduurzamen automobiliteit, openbaar 

vervoer, waddenveren en goederenvervoer en samenwerking en communicatie.  

In het Bestuurlijk Overleg MIRT van november 2020 willen wij met het Rijk lange termijn 

afspraken maken over structurele samenwerking bij de verduurzaming. Het ligt daarbij 

voor de hand om de ingezette lijn te bestendigen en uitspraken te doen over de 

provinciale inzet op die onderwerpen. Het voorstel voor deze afspraken staan verwoord in 

hoofdstuk 6.  
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5. Voorgestelde vervolgprocesaanpak  
 

Deze startnotitie is een eerste aanzet om te komen tot een Regionaal Mobiliteit Programma. 

Hierin worden de hoofdambities weergegeven in een programmastructuur met richtinggevende 

uitspraken en concrete acties voor de korte en lange termijn. Afspraken maken met gemeenten 

en partners over de doelen, taken, financiering, rolverdeling en besluitvorming is van belang. Er 

volgt een termijn voor de inspraakprocedure en de verwerking hiervan. Dit alles wordt gevat in 

een einddocument dat Q2 in PS behandeld wordt.  

De reguliere processen rondom het jaarlijkse programma (onderhoudsbeleidskaders en 

meerjaren programma infrastructuur) blijft doorlopen totdat het RMP ter vervanging van het 

PVVP  is vastgesteld. 

 

Opgaven op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid maken een belangrijk onderdeel uit 

van de Omgevingsvisies en -agenda’s. Het is daarom logisch om de regionale 

mobiliteitsprogramma’s in te bedden in de beleidscyclus en het instrumentarium van de 

Omgevingswet. Daarbij is het van belang om de afspraken vanuit het Klimaatakkoord een 

heldere plek te geven en uit te voeren. Zo wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren en 

voorkomen dat er een wirwar aan beleids- en uitvoeringprogramma ontstaat. 

 

Zowel qua planning als qua aanpak wordt er samengewerkt en aangehaakt op de overleggen, 

contacten en afspraken vanuit de omgevingsvisie.  

 

We beginnen niet bij nul, maar bouwen verder op de afspraken welke reeds zijn gemaakt in de 

intensieve processen bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en het klimaatakkoord. 

Hiermee richten wij ons op het besluitvormingsproces van Q2 2021. Uitgebreidere of 

aanvullende keuzes in processen zijn van invloed op deze termiin. 

 

Procesvoorstel samenwerking  
Gedurende het opstellen van het Regionaal Mobiliteit Programma Fryslân is het noodzakelijk 
om met enige regelmaat af te stemmen over de voortgang en resultaten van het Regionale 
Mobiliteitsprogramma. Hierbij is een goed doordacht proces van groot belang voor een 
geslaagde RMP om: 

• duidelijk te maken hoe de RMP steun en versnelling kan bieden voor de duurzame energie 
ambities die de betrokken overheden in Fryslân hebben; 

• de complexe opgave toe te lichten en de samenhang tussen de 5 sectoren van de klimaattafel 
goed in beeld te brengen; 

• de rollen van de verschillende overheden, bedrijven, kennisinstellingen, bewoners en andere 
stakeholders te verhelderen. 

 

Het dient voor de omgeving helder te zijn wie, wanneer, en op welke wijze een bijdrage kan 

leveren aan het programma als geheel of aan individuele maatregelen. Daarnaast heeft het 

RMP gevolgen voor bewoners, bezoekers, ondernemers en belangenorganisaties in de regio. 

Een goede en eenduidige communicatie over het RMP draagt bij aan bewustwording, begrip 

en draagvlak. Voor het RMP wordt een communicatieplan vastgesteld. Deze wordt opgebouwd 

uit een aantal elementen: 

1. Doelgroepen, hun kennisniveau en wijze van betrokkenheid. 
2. De kernboodschap. 
3. Communicatiestrategie die zich richt op draagvlak en bewustwording in de regio. 
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Communicatie vóór de start van het eigenlijk totstandkomingsproces van de RMP (de 

voorbereiding, waarvan dit startdocument een belangrijk onderdeel is), is al in uitvoering. Een 

belangrijke doelgroep zijn de betrokken overheden. Voorafgaand aan de vaststelling van dit 

startdocument zijn daarom diverse contactmomenten georganiseerd met gemeenten ter 

bewustwording en om de opgave en aanpak te bespreken.  

  
Participatiecyclus 
Het participatieproces, zoals weergegeven in de POVI, is van grote waarde en eindigt niet bij de 

vaststelling van het RMP, maar zal blijvende aandacht en inzet krijgen, parallel aan de uitvoering 

en tussentijdse herijking van het RMP. 
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6. Voorstel beleidsuitspraken over het klimaatakkoord ten 
behoeve van het BO-Mirt november 2020. 
 

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord is in het BO-Mirt een lijn ingezet die weliswaar past 
binnen het kader van het PVVP, maar waarbij het wenselijk is om de beleidsuitspraken over onze 
inzet verder vast te leggen. Het gaat onder andere om: fietsen, mobiliteitshubs, laadinfrastructuur 
en vulpunten, verduurzamen automobiliteit, openbaar vervoer, waddenveren en 
goederenvervoer en samenwerking en communicatie. Deze uitspraken dienen nog wel expliciet 
gedaan te worden. Het ligt daarbij voor de hand om de ongezette lijn te bestendigen en uitspraken 
te doen over de provinciale inzet op die onderwerpen 
In het Bestuurlijk Overleg MIRT van november 2020 willen wij met het Rijk lange termijn 
afspraken maken over structurele samenwerking bij de verduurzaming.  
 
Let wel: de algehele afspraken in het kader van het BO-mirt zijn breder dan alleen het 
klimaatakkoord. De afspraken in het BO-mirt, anders dan over het klimaatakkoord hebben elders 
al een grondslag.  
 

Klimaatadaptatie 
Klimaatadaptatie is een belangrijk thema voor de toekomst. Wij streven naar infrastructuur die 
ook bij een veranderend klimaat de bereikbaarheid van Fryslân garandeert. Wij onderzoeken 
daarvoor de klimaatbestendigheid van ons wegennet. Daar waar het het wegennet van anderen 
betreft vragen wij hen om mee te doen aan onze netwerkanalyse. 
Daar waar het wegennet onvoldoende klimaat-adaptief is stimuleren wij het tot stand komen van 
een gezamenlijk maatregelen programma. 
 
Fietsgebruik 
In het bestuursakkoord is het volgende opgenomen:  
Het realiseren van aantrekkelijke, doorgaande hoofd- en snelfietsroutes is een belangrijke manier 
om het fietsgebruik te stimuleren en de verkeersveiligheid te verbeteren. Bij langere routes is 
samenwerking tussen gemeenten nodig. Door hun financiële situatie zijn gemeenten niet altijd in 
staat om de kosten te dragen. Wij inventariseren met betrokkenen waar de ontwikkelingen 
stagneren en stellen een tijdelijk programma op van prioritaire hoofdfietsroutes. Wij streven er 
naar om dit programma hoofd- en snelfietsroutes te combineren met Rijksmiddelen voor 
fietsroutes om tot een effectieve inzet van middelen te komen waarbij provincie en Rijk het 
grootste deel van de kosten zullen dragen. 
 
Het onderdeel Fiets heeft ook een brede scope en vraagt aandacht binnen de huidige 
bestuurstermijn. Hiervoor wordt middels een separate startnotitie aandacht voor gevraagd. Het 
ligt voor de hand in het RMP hierop voort te borduren. 
 
Hubs 
Provinciale Staten hebben in november 2019 het beleidskader vastgesteld voor een versterking 
van knooppunten voor het openbaar vervoer en andere vormen van personenmobiliteit. Het doel 
daarvan is om de reiservaring wezenlijk te verbeteren. Dit beleid is onderdeel van een brede, 
Noordelijke aanpak. 
Doormiddel van het realiseren van een provincie dekkend systeem van hubs willen wij de 
reiservaring van overstappers wezenlijk verbeteren. Daar waar het gaat om knooppunten die 
primair de verantwoordelijkheid van het Rijk zijn, vragen wij het Rijk om bij te dragen aan onze 
aanpak. Wij willen komen tot gezamenlijke meerjaren afspraken en op korte termijn tot een 
voorstel voor het opwaarderen van het knooppunt Kop Afsluitdijk. 
 
Laadinfastructuur en vulpunten 
Uiteindelijk vanaf 2030 moeten alle nieuwe auto’s duurzaam zijn. Deze omschakeling vraagt om 
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een brede inzet gericht op het realiseren van voldoende laadpunten en waterstofvulpunten. De 
provincie zet hier op in, samen met de Friese gemeenten en de netbeheerders. Wij coördineren 
de inzet in Noordelijk verband. Voor de periode 2020 t/m 2023 wordt de regionale inzet 
ondersteund met een bijdrage vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. In 2023 is de 
realisatie van het noodzakelijke netwerk van laad- en vulpunten nog niet afgerond. 
Ook na 2023 zal inzet op het realiseren van een netwerk van laad- en vulpunten noodzakelijk 
zijn. Wij blijven ons inzetten voor realisatie van dit netwerk en zullen bij het Rijk aandringen op 
een gezamenlijk vervolg. Wij willen daarom in overleg met het Rijk in 2022 de stand van zaken 
bekijken en afspraken maken voor het vervolg. 
 
Openbaar vervoer: regionaal spoor 
Voor het openbaar vervoer geldt in zijn algemeenheid dat wij een voorbehoud maken, in die zin 
dat de gevolgen van de corona-maatregelen kunnen nopen tot bijstelling van onze ambitie en 
inzet ten aanzien van zero emissie openbaar vervoer. Vooralsnog geldt echter dat wij ons 
hiervoor blijven inzetten conform de Nota van Uitgangspunten. Wat betreft zero emissie 
spoorvervoer geldt dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de gewenste aanpak 
hiervoor. Dat heeft te maken met de geschiktheid van materieel en infrastructuur voor andere 
brandstoffen of aandrijving en de kosten voor aanpassen. De komende jaren willen wij in 
samenspraak met het Rijk, de provincie Groningen en Arriva komen tot een keuze, en willen wij 
afspraken maken over realisering. 
 
Openbaar vervoer: bus 
Voor het openbaar busvervoer geldt eveneens dat wij ons voor zover mogelijk blijven inzetten 
voor Zero Emissie. Naar aanleiding van de corona-crisis hebben wij het aanbestedingsproces 
van de nieuwe busconcessie aangepast. Vooralsnog blijven wij inzetten op een zo groot mogelijk 
aandeel Zero Emissie (ZE). Als de uitkomst van de aanbesteding minder Zero Emissie oplevert 
dan gewenst, treden wij in overleg met het Rijk over een mogelijke aanvullende financiële inzet 
van het rijk en provincie. 
 
Waddenveren 
Wij zijn in gesprek met het Rijk om de overdracht van bevoegdheden voor de Waddenveren uit 
te werken. Daar speken verschillende onderwerpen. Onder andere betaalbaarheid, 
bereikbaarheid, beschikbaarheid en ook de milieuaspecten. Voor de afspraken met het Rijk gaat 
het nu om duurzaamheid. In elke toekomstvariant zien wij als doel dat de veerboten uiteindelijk 
Zero Emissie zullen zijn. Het is van belang dat bij vervangingen van veerboten en bij 
ombouwwerkzaamheden naar dit doel wordt toegewerkt, rekening houdend met het 
voortschrijden van de mogelijkheden. Wij willen daarom voor de korte termijn samen met het Rijk 
en rederij Wagenborg onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij de komende vervanging van 
veerboten op de diensten naar Ameland en Schiermonnikoog. De veerboten naar Vlieland en 
Terschelling zijn reeds vervangen door een duurzamere variant.  
 
Samenwerking en communicatie 
Wij stimuleren samen met Rijk en gemeenten de inzet en samenwerking van betrokken 
stakeholders op het terrein van de regionale mobiliteit. Daaronder zijn werkgevers en 
onderwijsinstellingen, maar ook de afnemers en  aanbieders van mobiliteitsdiensten. Wij vragen 
het Rijk om hier in deel te nemen en om hier, net als tot nu toe, financieel in bij te dragen. 
 
Logistiek en goederenvervoer 
In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over Zero Emissie stadsdistributie. Hiervoor staan 
in principe gemeenten aan de lat. Aansluitende bij onze vastgestelde werkwijze ondersteunen 
wij verzoeken van gemeenten bij het Rijk om een hiervoor een bijdrage te ontvangen. Wij zetten 
ons beleid voort om vervoer over water te stimuleren. Binnenvaartschepen voldoen echter nog 
niet aan de wenselijke emissie-eisen. Wij vragen het Rijk om hierin het voortouw te nemen.  
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7.1 Bijlage 1 Afspraken klimaatakkoord 
 

De belangrijkste afspraken over Mobiliteit in het Landelijke Klimaatakkoord: 

Duurzame energiedragers 

• Elektrificeren (via batterij, waterstof, zonnecellen) 

• Biobrandstoffen: Duurzaam geavanceerde brandstoffen worden in Nederland 
ontwikkeld en geproduceerd. Vooral in te zetten waar elektrificering (nog) niet mogelijk is. 

https://crow.databank.nl/dashboard/duurzaamheidsscore/mobiliteitssysteem/ 

Elektrisch vervoer 

• Elektrische personenauto’s: De personenauto zonder uitstoot wordt al voor 2030 
normaal. Vanaf 2030 zijn alleen nog elektrische personenauto’s nieuw te koop. Naast batterij-
elektrische personenauto’s rijden er dan ook voertuigen op waterstof of zonnecellen. 

• Laadinfrastructuur: In 2030 zijn ongeveer 1,8 miljoen laadpalen beschikbaar. 

Verduurzaming logistiek 

• Emissieloos transport: Alle (circa 5000) OV-bussen zijn voor 2030 100% emissieloos. 
Datzelfde geldt voor bouwverkeer (waaronder bestelbusjes) en mobiele werktuigen. 

• Emissievrije zones in de stad: Duurzaamheid en bereikbaarheid gaan bij mobiliteit 
hand in hand bij de inrichting van openbare ruimten. Er komen steeds meer zero-emissie 
zones in steden. Daar krijgen lopen, fietsen en openbaar vervoer voorrang. 

• De logistieke sector gaat ook verduurzamen, onder andere door ketenoptimalisatie. 
Door optimale bevoorrading in logistieke hubs net buiten de stad, ontstaan mogelijkheden 
voor zero emissie in de stad. Dit leidt tot een reductie van 30 procent van de CO2-uitstoot 
door achterland- en continentaal vervoer in 2030. 

• Ook (zwaar) transport, vliegverkeer en scheepvaart moeten emissieloos worden. 

Verduurzaming personenmobiliteit 

• Om de zakelijke personenmobiliteit te verduurzamen kan worden gedacht aan onder 
andere invoeren selectief parkeerbeleid, overstappen naar volledig elektrische auto’s van de 
zaak, OV-abonnementen (privé en zakelijk), stimuleren fietsgebruik, bonus-malus bij invoering 
mobiliteitsbudget, verstrekken van mobiliteitskaarten voor leaserijders. 

• Fietssnelwegen worden beter verbonden, autodelen wordt nog gemakkelijker, maar 
ook combinaties van mobiliteitsvormen worden beter inzichtelijk gemaakt door apps/open 
data. 

• Zo zorgen we samen voor 8 miljard minder zakelijke (auto)kilometers minder in 2030. 

Financiële afspraken 

• Belastingen worden zo aangepast dat ze burgers en bedrijven helpen in de overstap 
naar schone en slimme mobiliteit, zoals lagere autobelastingen (BPM, MRB) plus een 
aanschafsubsidie voor emissieloze personenauto’s. 

Alle afspraken in detail 

Lees de precieze afspraken in het hoofdstuk Mobiliteit in het Klimaatakkoord. 

https://crow.databank.nl/dashboard/duurzaamheidsscore/mobiliteitssysteem/
https://www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-mobiliteit
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7.2 Bijlage 2 Omgevingsvisie 
 
Deze bijlage bevat een overzicht van de uitspraken in de Omgevingsvisie ‘De romte diele’ die 
bepalend zijn voor het Regionaal Mobiliteits Programma.  
Onderstaande figuur geeft de opbouw van de omgevingsvisie weer. Het RMP heeft hierin als 
programma uitwerking zijn plek. 

 
 
De omgevingsvisie stelt dat de Friese leefomgeving een bepaalde basiskwaliteit moet hebben 
en ziet het op orde hebben en houden van deze basiskwaliteit als een belangrijke kerntaak.  
De omgevingsvisie spreekt de ambitie uit binnen Fryslân snel, veilig en duurzaam vervoer over 
weg en het water, goed ingepast in de omgeving te willen. Met betere doorstroming en optimale 
bereikbaarheid van het netwerk van steden en dorpen met een variatie aan woningen, kennis- 
en onderwijsinstellingen, werkgelegenheid en voorzieningen, waarbij nieuwe verkeers- en 
vervoerstechnieken benut worden. Met uitstekende, voor iedereen toegankelijke en beleefbare 
cultuur- en natuurerfgoederen, incl. de honderden kilometers oevers en waterfronten en 
wervende recreatieve voorzieningen en routenetwerken en waarbij wordt uitgenodigd tot actief 
bewegen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op optimaal gebruik van bestaande infrastructuur en 
op concentratie van stedelijke functies rond vervoersknooppunten. Overigens worden er na 
afronding van de huidige wegenplannen geen nieuwe grote ingrepen  verwacht in het 
wegennet. Voor een aantal water-wegkruisingen en water-spoorkruisingen zijn aquaducten als 
duurzame oplossing gewenst. 
Voor dit RMP zijn  de basisopgave 5 ‘Basis op orde’ waarin afzonderlijke doelen voor mobiliteit 
te vinden zijn en de opgave 7.2 Fryslan houdt de leefomgeving vitaal, leefbaar en bereikbaar 
vooral van belang.  
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Expliciet in de Omgevingsvisie genoemde doelstellingen die betrekking hebben op mobiliteit: 

- Fiets- en OV-gebruik nemen toe, waarbij aansluitingen (knooppunten) zijn verbeterd.  

- De treinverbinding met de Randstad en Duitsland is versneld.  

- Toename van het goederenvervoer over het water (in tonnages) 

- Nul verkeersdoden in 2050 

- Betrouwbare veerverbindingen naar de Waddeneilanden 

- Wateroevers en kustlijnen open, beleefbaar en toegankelijk houden 

- Saneringssituaties (zoals geluidhinder, bodemverontreiniging) oplossen en wat schoon 

is, schoon houden. 

- Luchtkwaliteit in Fryslân blijft minimaal op het huidige niveau 

- Veilige leefomgeving waarin de risico’s en mate van hinder op aanvaardbaar niveau 

liggen 

Als aandachtspunten worden genoemd: 

- Geluidhinder op wegen, in en rond grote steden en rond vliegbasis Leeuwarden 

- Verkeersveiligheid, waterveiligheid en hittestress 

- Groei mogelijkheden van fietsverkeer en vervoer op maat  

- Betaalbaarheid van het Openbaar Vervoer 

Onder de titel ‘wat gaan we doen’ zijn in de omgevingsvisie allerlei acties opgenomen. 
Hieronder de acties die een relatie hebben met mobiliteit: 
Openbaar vervoer 

•  We letten op toegankelijkheid haltes OV, natuurgebieden voor mensen met een 
beperking  

• Herstructureren van regionaal OV door versterken hoofdstructuur en verbeteren van 

aansluitingen (knooppunten). Nieuwe vervoersconcepten en technieken onderzoeken 

(zoals zelfrijdende voertuigen). In dat verband ook kijken naar mogelijkheden van 

fietssnelwegen  

• Streven naar sterke hoofdlijnen met een goede bezetting en voorzieningen voor het 

overbruggen van afstand naar bushalte buiten de kern en verschillende vervoervormen 

beter op elkaar aan laten sluiten 

• Inzetten op snellere treindienstregeling met de Randstad en Duitsland. Faciliteren van 

benodigde maatregelen zoals aanpassingen van spoorlijnen en bruggen  

• Het leveren van bijdragen aan een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) 

naar de Lelylijn incl. vervolgstappen, die het Rijk in samenwerking met de betrokken 

provincies uitvoert.  

• Met vervoersorganisaties kijken naar de mogelijkheden die nieuwe vervoersconcepten 

en -technieken in de toekomst kunnen bieden voor verbetering van bereikbaarheid’ 

• Op programmaniveau de verduurzaming van het OV uitwerken 

• Qua externe bereikbaarheid kan de treinverbinding met (inter)nationale economische 

centra beter, ter versterking van het Friese vestigingsklimaat. Versnellen van 

treindiensten is mo-gelijk door het overslaan van stations, verkorten van wachttijden, 

aanpassen van beveiliging en verhogen van baanvaksnelheden. Ook de aanleg van 

nieuw spoor kan een optie zijn. 

• Herstructurering van het regionaal OV in de periode t/m 2032, en zetten daarbij in op: - 
o  verhoging van de kostendekkingsgraad;  
o Verdere versterking van de hoofdstructuur van het busnet; 
o versnellen van buslijnen door een meer gestrekte lijnvoering; we sturen in dit 

ver-band actief op introductie van alternatieve oplossingen om bij een bushalte 
te ko-men, zoals zelfrijdende voertuigen; 

o verder ontwikkelen van knooppunten waar verschillende vormen van vervoer sa-
menkomen (mobiliteitshubs, incl. de veerboothavens),  
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o en versterken van ketenmobiliteit en gecoördineerde dienstverlening: Mobility As 
A Service.  

 
M.b.t fietsen en wandelen 

• Met snelle en comfortabele fietspaden kan het fietsgebruik toenemen, met name in 

woon-werkverkeer maar ook recreatief. Dit zal tevens het wegennet kunnen ontlasten. 

Aantrekkelijke en vlotte fietsverbindingen dragen zo bij aan duurzame mobiliteit, 

gezondheid en de gastvrijheidseconomie. We kijken wat verder nog nodig is om de 

landrecreatie (fietsen, wandelen ca.) te versterken 

• Met gemeenten de mogelijkheden nagaan om regionale fietsnetwerken 

(hoofdfietsroutes) te versterken, en nut en noodzaak van fietssnelwegen onderzoeken. 

Dit doen we in een gezamenlijke aanpak die zoveel mogelijk aansluit op lopende 

trajecten voor snel-fietsroutes’ 

M.b.t. gemotoriseerd wegverkeer  

• Samen met gemeenten en maatschappelijke partners voeren we infrastructurele 
ingrepen uit, bevorderen we educatie en handhaving, en spelen we in op nieuwe 
technieken en innovaties.  

• Specifiek kijken we samen met gemeenten en de agrarische sector naar oplossingen 
om landbouwverkeer zoveel mogelijk te scheiden van fietsverkeer, bijv. door het verkeer 
zo mogelijk om de bebouwde kom te leiden. Veiligheidsproblemen willen we ook 
voorkomen door nieuwe ontwikkelingen in het (landbouw)verkeer te relateren aan de 
geschiktheid van het wegennet voor categorieën voertuigen  

• Op verzoek ondersteunen we gemeenten met actuele informatie over risicobronnen in 
de provincie: bedrijven en installaties met een risicocontour en transportroutes voor 
gevaarlijke stoffen (weg, vaarwegen, spoor, buisleidingen). We beperken de 
geluidhinder als gevolg van provinciale wegen.  

 
M.b.t veerdiensten 

• Met de eilandgemeenten dringen we bij het Rijk aan op goede en betrouwbare 
veerverbindingen naar de Waddeneilanden, ook op de langere termijn. Dit speelt het 
meest pregnant bij Ameland. We stellen met gemeenten en Rijk een lange termijnvisie 
op voor de veerverbinding naar Ameland. We kijken hierbij breed: naast ligging en 
diepgang van de vaargeulen, zijn ook het vervoersysteem, de locaties en inrichting van 
de veerhavens, en de aansluiting op andere vervoerssystemen relevant Er is 
bereikbaarheidswinst te boeken door de verschillende vormen van ver-voer beter op 
elkaar aan te sluiten, incl. de veerboothavens. Ook in het voor- en natransport (first and 
last mile) is nog veel verbetering mogelijk.  

 
M.b.t luchtverkeer 

- Hoewel de provincie geen wettelijke taak heeft op het gebied van luchtruimgebruik, 

adviseren we hierover richting Rijk. We gaan in dit kader uit van een aanvaardbaar 

woon- en leefmilieu in onze regio. Dit betekent dat we eventuele negatieve effecten 

daarop door ontwikkelingen buiten de provincie (zoals Lelystad Airport) zoveel willen 

voorkomen c.q. beperken. Bij onze wettelijke vergunningverlening (incl. handhaving) 

voor de regionale lucht- en helihavens, hanteren we de volgende uitgangspunten:  

o Huidig operationeel gebruik faciliteren en daarbij minimaal voldoen aan de 

wettelijke veiligheids- en (geluid)hindernormen;  

o Nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn voor de toekomstbestendigheid van de 

lucht- of helihaven afwegen t.o.v. het woon- en leefmilieu in de omgeving. 

M.b.t. Scheepvaart 
- Nagaan in welke situaties het doelmatiger is om schade te vergoeden in plaats van te 

kiezen voor dure oplossingen als kadeversterking 
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- Secundaire waterkeringen, boezemkades en polderdijken op sterkte houden  

- We stemmen vaardiepte, inrichting, onderhoud en beheer van beroepsvaarwegen af op 

de vervoersbehoefte. Het van Harinxmakanaal komt in aanmerking voor opwaardering. 

Op programmaniveau onderzoeken we nader of ook de zijtakken van het PM kanaal 

naar Drachten en Heerenveen opgewaardeerd worden. Daarin regelen we verder de 

vaarwegklasse, afgestemd op de omvang van het vervoer.  

- Samen met gemeenten onderzoeken we de vitaliteit van logiesaccommodaties 

(campings, bungalowparken en jachthavens) en voeren zo nodig maatregelen uit. Op 

programmaniveau werken we maatregelen uit voor de gastvrijheidseconomie; en we 

maken een zonering voor (nieuwe) vormen van waterrecreatie, rekening houdend met 

veiligheid (scheiden beroeps-en recreatievaart), fijnmazigheid van vaarnetwerk, natuur, 

waterbeheer, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid. Het recreatieve vaarnetwerk houden 

we via onderhoud en beheer op orde.  

De Friese meren zijn in eigendom bij de provincie Fryslân. Via overleg en met 
toepassing van de principes spannen we ons er voor in dat oevers open, beleefbaar en 
toegankelijk blijven. Hierbij werken we nauw samen met Wetterskip Fryslân, die in veel 
gevallen eigenaar en beheerder is van de dijken langs de oevers en kustlijnen 
We betrekken de afstemming tussen recreatie- en beroepsvaart bij onze keuzes over 
ligging, inrichting en beheer van provinciale vaarwegen.  
Bij inrichting en beheer van natuurgebieden letten we op het beperken van risico’s van 
natuurbranden. Bij de inrichting van landelijk gebied letten we op bereikbaarheid voor de 
brandweer en beschikbaarheid van bluswater.  

• In het kader van de kennis- en innovatieagenda IJsselmeer 2050 kijken we samen met 

de andere IJsselmeerprovincies naar mogelijkheden om innovaties te stimuleren, zoals 

autonoom varen en personenvervoer over water;  

• Samen met Rijk en andere partijen (RWS) investeren we in optimalisatie van het 

vaarwegennet; 
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7.3 Bijlage 3 Relevante Beleidskaders provincie 
 
Omgevingsvisie 
De Omgevingsvisie is door GS ter besluitvorming aan PS gestuurd. In de Omgevingsvisie is een 
aantal principes geformuleerd, die ook bij het Mobiliteitsprogramma gehanteerd moeten worden. 
De Omgevingsvisie richt zich op het ruimtelijke facet, de fysieke omgeving. Het mobiliteitsbeleid 
beperkt zich hier niet toe. Denk aan verkeersgedrag, informatievoorziening of technische 
vernieuwingen. Dit soort aspecten moeten in het Mobiliteitsprogramma de aandacht krijgen die 
nodig is. 
 
Bestuursakkoord Geluk op 1 
Het Bestuursakkoord Geluk op 1 beslaat de periode 2019 – 2023.  Het Mobiliteitsprogramma 
beslaat een langere periode. Het Bestuursakkoord gaat uit van een visie; het 
Mobiliteitsprogramma zal logischerwijs in het verlengde hiervan liggen. Het Mobiliteitsprogramma 
zal wel maatregelen en nieuwe opgaven moeten benoemen voor de langere termijn. Dit zal 
onverlet laten de mogelijkheid om in volgende bestuursperiodes andere prioriteiten te stellen. 
 
Klimaatakkoord, energie en water 

Provinciale Staten hebben op 30 oktober 2019 ingestemd met de integrale set van afspraken uit 
het Klimaatakkoord die de bevoegdheden van de provincie Fryslân raken. Onderdeel hiervan 
vormen de afspraken voor de sector Mobiliteit (zie bijlage 7.1). Deze maken uiteraard deel uit 
van de context. Het klimaatakkoord bestaat uit een samenhangende set van maatregelen. Zo 
vormen ook de RES en de afspraken over klimaatadaptatie (klimaatbestendige aanleg en vitale 
en kwetsbare functies en netwerken klimaatproof maken) de context voor het RMP. De relatie 
met de Regionale Energiestrategieën (RES) heeft ook te maken met de verwachte toename van 
de elektriciteitsvraag door een groei van het aantal elektrische auto’s, bussen en andere voer- 
en vaartuigen. Duurzame elektrische mobiliteit vraagt om voldoende beschikbare duurzame 
energie, terwijl het andersom voor Regionale Energiestrategieën van belang is om rekening te 
houden met de energievraag – maar ook opslagcapaciteit – van elektrische voertuigen.  

Er zal ook worden gewerkt aan een Regionaal Programma Water. De relatie van het Friese  
boezempeil met betrekking tot het gebruik van het vaarwater en de infrastructurele kunstwerken 
is onlosmakelijk. 

 
Voor de laadinfrastructuur is er een uitrolstrategie bepaald. Middels prognoses zijn de verwachte 
aantallen elektrische auto’s per gemeente in kaart gebracht en wordt er in Fryslân een 
gezamenlijke aanbesteding opgestart. 

 
Gastvrijheidseconomie 
Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. 
Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste 
uitgangspunten. Er wordt gesproken over de verwachte groei van toerisme in Fryslân en de inzet 
op het bedienen van de cultuurtoerist die op zoek is naar kwaliteit. Met projecten als MaaS 
(Mobility as a Service) wordt reizen op maat mogelijk en de minder toegankelijke gebieden 
eenvoudiger bereikbaar. Deze apps zorgen ervoor dat de reiziger centraal staat. Ook voor de 
fiets-, wandel- en vaartoerist is het van groot belang het infranetwerk op orde te houden. De 
bereikbaarheid van evenementen kan extra druk geven op het mobiliteitssysteem. 
 
Circulaire Economie 
In het jaarplan 2020 van circulaire economie staat de visie dat Fryslân wordt gezien als een 
innovatieve, schone en mooie provincie waar je goed kunt ondernemen, wonen, werken, leven 
en studeren. Fryslân trekt steeds meer (internationale) bedrijven, talenten en projecten aan die 
bij ons aan de slag willen met circulaire economie. Andere landen en regio’s komen naar Fryslân 
om kennis op te doen. Met schone mobiliteit op maat willen we hier een bijdrage aan leveren. 
Tevens door te kijken naar mogelijkheden rondom circulair gebruik van grondstoffen en energie. 

https://www.fryslan.frl/document.php?m=7&fileid=72923&f=393bd8fc94246d55365bc73d36f8508e&attachment=0
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Relevante beleidskaders van het Rijk 
 
Nationale Omgevingsvisie 
Het Rijk werkt aan een Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het ontwerp van deze Omgevingsvisie 
is in juni 2019 gepubliceerd. Naar verwachting komt de definitieve Nationale Omgevingsvisie 
gereed voor de zomer van 2020. De NOVI bevat ook uitspraken over bereikbaarheid en over het 
mobiliteitssysteem. 
“De grote bereikbaarheidsopgaven waar Nederland voor staat vragen om investeringen en 
keuzes. Deze opgaven en ambities vragen om een systeemsprong in het mobiliteitssysteem 
waarbij alle modaliteiten optimaal benut worden en op elkaar afgestemd zijn.” 
 
Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust, duurzaam 
Het ministerie van IenW publiceerde in juni 2019 de ‘Schets Mobiliteit naar 2040’. In dit stuk zijn 
de speerpunten beschreven in het mobiliteitsbeleid van het Rijk. Het stuk is in ieder geval van 
belang als checklist en inspiratiebron voor het provinciale Mobiliteitsprogramma.  
 
Toekomstbeeld OV 2040 
In februari 2019 is de Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 vastgesteld. Deze contourennota 
beschrijft de invulling van de ambitie van het Rijk, de provincies, de metropoolregio’s, de 
vervoerders en ProRail om te komen tot gezamenlijke richtlijnen voor het openbaar vervoer in 
2040. Het is een verdere concretisering van een document dat in 2016 werd gepubliceerd: 
Overstappen naar 2040. De contouren geven richting en gezamenlijke vervolgstappen, 
bijvoorbeeld rond enkele grote thema’s als verstedelijking, verduurzaming en vraaggestuurde 
mobiliteit. Het onderzoek ‘Potentie versnelling OV-verbinding Randstad-Noord-Nederland’ laat 
zien dat een versnelling leidt tot toename van reizigers en kansen biedt voor de versterking van 
de agglomeratiekracht van het Noorden. In samenhang met de ‘brede mobiliteit’ en ruimtelijke 
opgaven moeten verdere kansen voor versterking en versnelling van het OV-netwerk voor de 
langere termijn in de komende jaren onderzocht worden.  
 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 
Het Rijk ontwikkelt een nieuw nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In aansluiting 
hierop stellen wij een regionaal uitvoeringsplan verkeersveiligheid op. Het ligt voor de hand om 
dit uitvoeringsplan te integreren met het Mobiliteitsprogramma. 

 
Ontwikkeling mobiliteitsfonds (beoogd 2030) 
Voor het Rijk vormt het Infrastructuurfonds een belangrijke bron voor de financiering van de 
mobiliteitsopgave. Het Infrastructuurfonds wordt de komende jaren omgevormd tot een 
Mobiliteitsfonds. Kern van het fonds is dat niet langer de modaliteit maar de mobiliteit centraal 
staat. Tot 2030 zijn de financiële middelen verdeeld tussen de traditionele modaliteiten: ’wegen’, 
‘spoorwegen’ en ‘water’. Vanaf 2030 wordt een nieuwe indeling gebruikt  die aansluit op de 
agenda voor slimme en duurzame mobiliteit. De taakverdeling tussen overheden blijft intact.  
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Lopende beleids/uitvoeringstrajecten met andere provincies en 
gemeenten 

 

Omgevingsagenda Noord Nederland 

Er komt een Omgevingsagenda voor Noord Nederland. Het wordt een gezamenlijk 
product van Rijk en regio, waarmee wordt voortgeborduurd op de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) en de provinciale Omgevingsvisie’s (POVI). De 
Omgevingsagenda is een basis voor de onderlinge samenwerking tussen Rijk en regio. 
Met het opstellen is in 2019 gestart. De contouren zijn besproken in het Bestuurlijk 
Overleg Leefomgeving van juni 2020. De Omgevingsagenda zal waarschijnlijk niet klaar 
zijn vóór het Mobiliteitsprogramma. Wel zal er sprake moeten zijn van een wisselwerking 
tussen de processen van de Omgevingsagenda en van het Mobiliteitsprogramma. 

 

Programma Slimme en Duurzame Mobiliteit 

Op de schaal van Noord Nederland is het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit 
ontwikkeld, naar aanleiding van het BO MIRT van november 2018. Voor een groot aantal 
thema’s zijn gezamenlijke plannen van aanpak opgesteld. Deze hebben niet steeds 
geleid tot afspraken in het BO MIRT van november 2019. Wel geven deze plannen van 
aanpak reeds voor een groot deel invulling aan de thema’s die een plek moeten krijgen 
in het Regionaal Mobiliteits Programma. In Noordelijk verband wordt waar nodig in 
werkgroepen samengewerkt en afgestemd. 

 

Gebiedsagenda Wadden 

Er is een Gebiedsagenda voor de Wadden in ontwikkeling. Deze Gebiedsagenda 
beschrijft onder andere de gezamenlijke bereikbaarheidsopgaven voor de Wadden. 
Daarmee is dit document een startpunt voor dit onderwerp in het Mobiliteitsprogramma. 
Ook kan gebruik worden gemaakt van resultaten van het onderdeel Mobiliteit van het 
Programma Rijke Waddenzee. De provinciale inzet zal in het Mobiliteitsprogramma 
moeten worden beschreven. 

 

Gebiedsagenda IJsselmeer 

Er is ook een Gebiedsagenda voor het IJsselmeer. Deze is ondertekend in 2018 als een 
gezamenlijk product van de betrokken overheden. Deze agenda kan ook een basis 
leveren voor het Mobiliteitsprogramma. Dit kan bijvoorbeeld gaan over vaargeulen en 
de relatie met het waterpeil. 

 

Afspraken uit het BO-mirt 

Met het Rijk worden jaarlijks afspraken gemaakt in het Bestuurlijk Overleg MIRT. De 

BO-MIRT regio Noord betreft de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Tussen de 

drie Noordelijke provincies is een werkafspraak gemaakt om rond de 

Mobiliteitsprogramma’s onderling kennis te delen en waar zinvol processen af te 

stemmen. Alle drie provincies stellen, net als Zeeland, een Mobiliteitsprogramma op met 

de provincie als één regio indeling in combinatie met provinciaal beleid. 

 

IPO/VNG 

Het IPO ondersteunt alle regio’s bij de totstandkoming van de RMP’s. Eveneens ziet zij 
toe op de overkoepelende afspraken met betrekking tot een landsdekkend 
mobiliteitsprogramma. Voor veel duurzaamheidsmaatregelen kan het effect door 
samenwerking worden vergroot. IPO/VNG hebben hiervoor o.a. een handreiking 
Regionaal Mobiliteits Programma (nov 2019) opgesteld. Deze kan worden gebruikt als  
check-list.  
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Europa – relevante punten Mobiliteit 

De Europese Unie is steeds bepalender voor de uitdagingen waar provincies en 
gemeenten voor staan. Denk aan energie- en klimaatbeleid: Brussel neemt besluiten, 
maar dit thema staat ook lokaal en regionaal op nummer 1. Dus is het cruciaal de 
ontwikkelingen binnen de EU te volgen en – idealiter – nieuw EU-beleid proactief te 
beïnvloeden.  

Op 27 mei 2020 heeft PS de Beleidsbrief en de Uitvoeringsagenda Fryslân en Europa 
2020-2023 vastgesteld.  

 

Europese Green Deal 
 

De Europese Commissie heeft in haar werkprogramma voor 2020 aangekondigd nieuwe 
wetgevende en niet-wetgevende initiatieven te publiceren die gericht zijn op het  
koolstofvrij maken van de economie, de bescherming van het milieu en ecosystemen, 
de verduurzaming van de voedselketen en mobiliteit en transport. De Commissie stelt 
ook dat Green Deal niet kan worden gerealiseerd zonder regionale overheden en vindt 
dat de milieutransitie in de Europese regio’s met nieuw geld moet worden gefinancierd. 
Dit komt bovenop de geplande toewijzingen van de EU-cohesiefinanciering om de 
verschillen binnen de Europese Unie te verkleinen.  

Hiertoe is een Just Transition Mechanism voorgesteld, bedoeld om regio’s te helpen die 
waarschijnlijk een moeite zullen ondervinden bij de overgang naar een koolstofarme 
economie. Dit financieringsinstrument is belangrijk om tegen 2050 op Europees niveau 
klimaatneutraliteit in de hele EU te bereiken. Hoeveel financiering voor dit nieuwe 
instrument uit Cohesiebeleid moet komen, hangt af van de onderhandelingen met de 
lidstaten over de nieuwe EU-begroting. Het nieuwe Just Transition Fund mag niet ten 
koste gaat van het Cohesiebeleid. 

Voor Fryslân betekent dit dat er voor bijna alle provinciale beleidssectoren onder de 
paraplu van de Green Deal mogelijkheden voor Europese cofinanciering te vinden is. 
Bijvoorbeeld voor duurzame mobiliteit. 

 

Maritieme Sector 

 

De Friese maritieme industrie is niet alleen van belang in en voor zeehaven Harlingen. 
De achterlandhavens en multimodale knooppunten zijn evenzeer van belang vanwege 
het haarvatennetwerk voor vervoer over water. Innovatie en samenwerking vanuit dit 
netwerk in Europees verband kan substantieel bijdragen aan doorontwikkeling van de 
Friese maritieme sector. 

In de komende zes jaren stuurt de Europese Commissie op een nieuwe aanpak voor 
een duurzame maritieme economie. Hierin komen samen mariene kennis en onderzoek, 
maritieme ruimtelijke ordening, hernieuwbare en schone energie, investeringen en 
regionale maritieme onderwijs en samenwerking. Dit moet de komende jaren voor 
nieuwe groei en werkgelegenheid zorgen.  

 

TEN-T 

Momenteel nemen wij met de provincies Groningen en Drenthe deel aan het onderzoek 
dat de bureaus Panteia en Hezelburcht doen naar de kansen en mogelijkheden voor 
Noord-Nederland in relatie tot de herziening van het TEN-T beleid en de nieuwe CEF-
verordening voor de periode 2021-2027. De uitkomsten van dit onderzoek komen medio 
2020 beschikbaar. Wij zullen na analyse van de uitkomsten een standpunt bepalen over 
welk vervolg wij daaraan denken te geven. Dat standpunt wordt aan PS voorgelegd.     
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Relevante provinciale (beleids)documenten 

 

• Regionale Energie Strategie (RES)  

• Regionale uitwerking Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL); laadvisie 

• Besluitvorming over maximum snelheden op provinciale wegen i.r.t. 
stikstofdepositie 

• Besluitvorming visie op vaarwegen 

• Investeringsprogramma veiligheid provincie wegen (RYP) 

• Realiseren van tenminste vier hoofdfietsroutes (Bestuursakkoord) 

• Autonoom vervoer / inzet autonome voertuigen in het openbaar vervoer 

• Beleidskaders OV ketenknooppunten en busstallingen  

• Nota van Uitgangspunten Aanbesteding openbaar busvervoer periode 2022 – 
2032 

• Spoor Leeuwarden – Sneek – Stavoren; vervolg op stagerapport over 
toekomstvisie 

• Spoor Leeuwarden – Groningen; ESGL,  resterende infrastructurele knelpunten, 
discussie sneltreinstops 

• Spoor naar de Randstad: onderzoek en lobby Lelylijn, versnelling bestaand 
spoor; positie van alternatieven en varianten. 

• Decentralisatie-onderzoeken Waddenveren en Sprinterdiensten hoofrailnet 

 

 

  


