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Inleiding 

Fietsen en wandelen raken steeds meer op de voorgrond als wordt nagedacht over het 

mobiliteitssysteem van de toekomst. Dat is niet voor niets: actieve vormen van mobiliteit zijn 

gezond, schoon en stil, en nemen weinig ruimte in beslag. Actieve vervoerwijzen zijn dan ook een 

onmisbare schakel in de transitie naar duurzame mobiliteit in het algemeen. Tijdens de 

coronapandemie is het belang van gezondheid   zichtbaar geworden. Daarom wil ook de provincie 

Noord-Holland extra ambitie tonen op het gebied van fietsen en wandelen. Toch is een 

hoogwaardig mobiliteitssysteem gericht op actieve mobiliteit niet vanzelfsprekend en is er veel 

werk aan de winkel. Het is daarom tijd om fietsen en wandelen een centralere plek te geven in het 

ruimtelijk beleid en samen te investeren in actieve mobiliteit.  

 

In het Perspectief Fiets (2018) is een ambitieuze visie geformuleerd. De volgende stap is om die 

ambities te vertalen naar de uitvoering. Daarnaast vragen de recente ontwikkelingen om een 

aanscherping en verbreding van die visie die verder rijkt dan de fiets alleen. Deze conceptversie 

van de Actieagenda Actieve Mobiliteit geeft aan beide ontwikkelingen gehoor. In deze 

conceptversie worden de hoofdlijnen van de uitvoering uiteengezet, en is bedoeld als discussiestuk 

waarover het gesprek wordt aangegaan in de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid. In de 

definitieve versie (gepland 3
e
 kwartaal 2021) worden de actielijnen verder concreet gemaakt, 

inclusief de investeringskosten. De Actieagenda zal vijf jaar gelden (2022-2027), en reikt zodoende 

tot aan het einde van de volgende coalitieperiode. 

 

Bovendien wordt dit jaar landelijk het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) ontwikkeld. Daarin 

komen met name de infrastructurele maatregelen voor de fiets te staan die aanspraak kunnen 

maken op landelijke en Europese financiering. In het concept Regionaal Toekomstbeeld Fiets staan 

de wensen van onze regio
1
 voor in het NTF. Die krijgen een definitieve plaats in het Regionaal 

Toekomstbeeld Fiets (RTF) dat samen met de definitieve Actieagenda in november door Provinciale 

Staten worden vastgesteld. De uitvoerende activiteiten uit het RTF die door Noord-Holland worden 

opgepakt landen eveneens in de definitieve Actieagenda.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 van deze Actieagenda wordt het thema actieve mobiliteit in de bredere 

(beleids)context geplaatst en wordt het belang en de huidige urgentie om in te zetten op actieve 

mobiliteit geschetst. In hoofdstuk 2 wordt de bredere opgave uit hoofdstuk 1 vertaald naar acht 

concrete actielijnen. Deze actielijnen zullen de structuur gaan vormen voor de uitvoering die de 

provincie zal geven aan de opgave rond actieve mobiliteit. In hoofdstuk 3 is op hoofdlijnen een 

overzicht gegeven van de investeringskosten voor de ambities van de provincie Noord-Holland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagontwerp: Remko Heemskerk, Studio GAP   

                                                 

1 Het Regionaal Toekomstbeeld Fiets (concept) is een plan voor de de provincies Noord-Holland (inclusief 

Vervoerregio Amsterdam) en Flevoland.  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Beleid/Perspectief_Fiets
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/08/bijlage-nationaal-toekomstbeeld-fiets-op-hoofdlijnen
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1. Ruimte voor actieve mobiliteit 

Wat is actieve mobiliteit?  

Onder actieve vormen van mobiliteit verstaan we vervoerwijzen waarbij actieve beweging nodig is 

om je te kunnen verplaatsen. Fietsen en lopen zijn de meest voorkomende vormen. Maar het palet 

aan actieve vervoerwijzen is breder en de diversiteit is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. 

Denk bijvoorbeeld aan de (elektrische) vrachtfiets en de step, maar ook aan (rol)schaatsen, 

paardrijden en kanoën. De elektrische fiets en de speedpedelec worden ook gezien als actieve 

vormen van mobiliteit, omdat ook voor deze voertuigen spierkracht noodzakelijk is om je voort te 

bewegen. Lichte voertuigen die volledig (elektrisch) gemotoriseerd zijn, zoals brom- en snorfietsen, 

brommobielen, de BSO-bus en elektrische steps worden daarom niet beschouwd als actieve vormen 

van mobiliteit. Wel worden de lichte gemotoriseerde voertuigen samen met de actieve 

vervoermiddelen vaak aangeduid onder de term micromobiliteit. Dat neemt niet weg dat ook deze 

vervoermiddelen grote voordelen kennen, bijvoorbeeld als het gaat om CO2-uitstoot en 

ruimtegebruik. In figuur 2 zijn de meest gebruikte vormen van actieve mobiliteit weergegeven. 

Deze Actieagenda richt zich op de vormen van actieve mobiliteit die functioneel zijn in de 

dagelijkse verplaatsingen. 

 

 

 

Figuur 1. De belangrijkste vormen van actieve mobiliteit. Ontwerp: studio GAP  

 

De maatschappelijke waarde van actieve mobiliteit  

Wanneer alle voor- en nadelen voor de samenleving bij elkaar worden opgeteld, levert het inzetten 

op actieve mobiliteit de samenleving veruit het meeste op. De grote voordelen maken dat 

investeren in actieve mobiliteit onder de streep aanzienlijk hogere maatschappelijke winst oplevert 

dan investeringen in andere vormen van mobiliteit. Eén kilometer fietsgebruik levert de 

samenleving gemiddeld € 0,68 op, terwijl deze kilometer per auto en bus de maatschappij juist 

geld kost
2
 (KiM 2020; p.14). Die voordelen voor de samenleving zijn op veel vlakken zichtbaar: van 

gezondheid en milieu, tot ruimtelijke kwaliteit, klimaatimpact, sociale inclusie en 

verkeersveiligheid. Daarom geeft de provincie Noord-Holland actieve mobiliteit een volwaardige 

positie in het mobiliteitssysteem, naast het wegverkeer en het OV.  

                                                 

2  Alle kosten en baten zijn voor de drie vormen van mobiliteit doorgerekend. De maatschappelijke kosten/baten 

op het gebied van o.a. luchtvervuiling, klimaatbelasting, gezondheid, en bereikbaarheid zijn hierin meegenomen. 

Daaruit blijkt dat een kilometer met de auto en de bus de samenleving onder de streep respectievelijk € 0,37 en € 

0,29 kost. De fiets levert de samenleving juist maatschappelijke winst op: gemiddeld € 0,68 per fietskilometer.  

https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/brochures/2018/03/16/fietsfeiten/Fietsfeiten_ebook.pdf
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Toenemende welvaart en verstedelijking hebben ons veel gebracht, maar hebben ook gezorgd voor 

welvaartsziekten zoals overgewicht. Luchtverontreiniging en geluidsoverlast in woongebieden 

door het verkeer en industrieën hebben onze gezondheid ook negatief beïnvloed. Intussen 

verschuift de aandacht steeds meer van curatieve naar preventieve gezondheidszorg. Schone lucht 

en een leefomgeving die uitnodigt tot actieve beweging is van vitaal belang om de gezondheid van 

mensen te bevorderen en ziekte te voorkomen. De coronapandemie onderstreept hoe belangrijk 

het voorkomen van ziekten is door een gezonde leefstijl met veel beweging. In een gezonde en 

duurzame leefomgeving staan actieve vormen van mobiliteit centraal. Het stimuleren van de fiets 

speelt dan ook een prominente rol in het Nationaal Preventieakkoord.  

 

De grootste gezondheidswinst bereiken we als we actieve mobiliteit niet slechts zien als aparte 

sportactiviteit, maar vooral als een vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse bezigheden. 

Door structureel de fiets te gebruiken voor dagelijkse verplaatsingen in de buurt wordt het leven 

gemiddeld met 3 tot 14 maanden verlengd
3
 (PBL 2010; p.11). Regelmatig wandelen en fietsen heeft 

een gunstig effect op de gezondheidservaring van mensen en op de Body Mass Index (BMI), en 

levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van (morbide) obesitas (KiM 2021). Gelukkig is 

fietsen voor dagelijkse verplaatsingen heel gewoon in ons land. Het bezorgen van maaltijden, 

pakketjes en andere goederen per (vracht)fiets keert terug in het straatbeeld. Maar we zijn ook 

steeds verder van ons werk gaan wonen en passieve (gemotoriseerde) vervoermiddelen zijn de 

afgelopen decennia steeds noodzakelijker geworden voor die dagelijkse verplaatsingen. De huidige 

pandemie heeft voor veel ellende gezorgd, maar door alle beperkingen is wereldwijd ook een 

herwaardering van de directe leefomgeving zichtbaar, evenals de (her)ontdekking van het fietsen 

en wandelen. De provincie streeft ernaar om dit ook na corona te facilteren  en te stimuleren.  

 

Actieve mobiliteit zorgt naast de directe gezondheidswinst door meer beweging ook voor een 

gezonder leefmilieu: een mobiliteitssysteem gericht op actieve mobiliteit zorgt voor aanzienlijk 

schonere lucht en vermindering van geluidsoverlast ten opzichte van gemotoriseerd verkeer. 

Actieve mobiliteit als energieneutrale manier van verplaatsen levert bovendien een serieuze 

bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot, en daarmee aan het behalen van de 

klimaatdoelstellingen. De normale fiets is een volledig klimaatneutraal vervoermiddel, maar ook 

de elektrische fiets zorgt voor aanzienlijke klimaatwinst. Als voor korte ritten gemotoriseerde 

voertuigen structureel vervangen zouden worden voor de fiets, dan zorgt dat voor een besparing 

van grofweg 2,0 megaton aan CO2-uitstoot (KiM 2020; p.13). Ook in de verstedelijkingsopgave 

biedt actieve mobiliteit veel perspectief, want door onder andere de bevolkingsgroei wordt de 

ruimte steeds schaarser. Wegen en parkeerplaatsen leggen een groot beslag op onze openbare 

ruimte. Actieve vervoermiddelen zijn daarentegen veel ruimte-efficiënter, waardoor er meer ruimte 

overblijft voor belangrijke zaken als wonen, natuur, bedrijvigheid en recreatie.  

 

Figuur 2. Ruimtegebruik van honderd weggebruikers per auto, fiets en te voet in dezelfde (openbare) ruimte.    

© Fietsersbond 

  

                                                 

3 Dit ten opzichte van het scenario waarin voor alle korte verplaatsingen structureel de auto zou worden gebruikt.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2920084/
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2021/03/11/het-verband-tussen-gezondheid-en-actief-reizen
https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/brochures/2018/03/16/fietsfeiten/Fietsfeiten_ebook.pdf
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Inzetten op actieve mobiliteit levert ook sociale meerwaarde voor de samenleving op. In een 

omgeving waar veel ruimte is voor fietsers en wandelaars is veel gelegenheid tot sociale 

interactie en ontmoeting in de openbare ruimte. In woongebieden zorgt dat voor versterking van 

de sociale samenhang, de veiligheidsbeleving en het onderling vertrouwen. Zware voertuigen als 

de auto vragen daarentegen veelal om monofunctioneel ingerichte verkeersruimten waarin de 

mogelijkheden tot interactie zijn beperkt tot het uitwisselen van aanwijzingen via de voertuigen 

zelf (richtingaanwijzers, toeters). Bovendien zijn actieve vormen van mobiliteit aanzienlijk 

betaalbaarder en is voor het besturen ervan geen rijbewijs nodig. Daarmee is actieve mobiliteit 

toegankelijk voor alle sociale lagen en leeftijdsgroepen binnen de bevolking.  

Ruimte voor actieve mobiliteit zorgt tot slot ook voor een verbetering van de verkeersveiligheid. 

Mensen die lopen en fietsen lopen een groter risico om slachtoffer te worden in het verkeer. Maar 

dat geldt alleen in de situatie waarin mensen op de fiets en te voet veel in aanraking komen met 

zware voertuigen. Bij ruim de helft van de verkeersdoden is een bestuurder van een zwaar 

(gemotoriseerd) voertuig de tegenpartij. Fietsers zijn slechts in twee procent van de 

verkeersongevallen met dodelijke afloop de tegenpartij (SWOV 2020; p.6). Een mobiliteitssysteem 

waarin actieve mobiliteit een hoofdrol speelt en waarin de infrastructuur is afgeschermd van het 

gemotoriseerde, snelle verkeer zorgt dus voor een aanzienlijk veiligere openbare ruimte.  

 

 

 

Figuur 3. De maatschappelijke winst van verschillende mobiliteitsystemen tegen elkaar afgezet.  

 

Bereikbaarheid en actieve mobiliteit 

Door de komst van de e-fiets en de steeds betere voorzieningen om comfortabel over te stappen 

op het openbaar vervoer worden actieve vormen van mobiliteit een aantrekkelijker alternatief 

voor de auto, ook op de (middel)lange afstanden. Toenemende verstedelijking zal de 

bereikbaarheid met actieve mobiliteit alleen maar vergroten.  

 

De benadering van ruimte, economie en mobiliteit beïnvloeden elkaar over en weer. Zo zal 

actieve mobiliteit niet floreren in een omgeving gericht op grootschaligheid, grote afstanden en 

concentratie van dagelijkse voorzieningen in slechts één economische kern. Actieve vormen van 

mobiliteit passen juist wel goed in een omgeving gericht op nabijheid en kleinschaligheid van 

functies. Fietsers en voetgangers vragen om vitale en diverse lokale economieën, en versterken 

die. Een fijnmazig netwerk van winkels op fiets- en loopafstand dus, in plaats van slechts één 

winkelcentrum langs de autosnelweg. Kortom, woongebieden waarin werken, winkelen, 

recreëeren, en ontmoeten dichterbij huis mogelijk is. De combinatie van actieve mobiliteit en 

openbaar vervoer biedt echter niet voor Iedereen een passende mobiliteitsoplossing. In landelijk 

gebied of voor het vervoeren van goederen blijft een goed functionerend wegsysteem 

bijvoorbeeld noodzakelijk. 

 

Het centraal stellen van actieve mobiliteit in de provincie is geen zaak van het mobiliteitsbeleid 

alleen. Het realiseren van deze ambities krijgt pas vorm in samenhang met beleid gericht op ruimte 

en economie in brede zin. Goede onderlinge afstemming in het beleid en met de programma’s 

binnen de portefeuilles Economie en Ruimtelijke Ordening is dus van groot belang.  

 

Bovendien vragen actieve vormen van mobiliteit niet om eenzijdige aandacht voor efficiëntie en 

reistijdwinst, maar vooral om een aantrekkelijke reiservaring. Goede fietsinfrastructuur dient niet 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/14/bijlage-1-de-staat-van-de-verkeersveiligheid-2020-swov
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gericht te zijn op snelfietsen, maar maken het mogelijk om te kunnen doorfietsen, ongehinderd 

door kruisend verkeer en andere hinderende obstakels onderweg, en in een aantrekkelijke 

omgeving.  

 

Nu samen kiezen voor actieve mobiliteit 

In deze uitzonderlijke tijd zien we hoe onmisbaar actieve vormen van mobiliteit zijn in de 

samenleving. Er wordt meer gefietst en gewandeld vanwege de coronacrisis en respectievelijk 26% 

(fietsen) en 23% (wandelen) van de Nederlanders heeft de intentie om dit ook ná corona te blijven 

doen (KiM 2020; p.27). Juist nu is het dus zaak om kansen te verzilveren en uitdagingen op te 

lossen om versneld te investeren in de fiets en andere vormen van actieve mobiliteit. Landelijk en 

internationaal wordt dat momentum door iedereen gevoeld. Steden over de hele wereld versnellen 

nu hun investeringen in de fiets. Ingegeven door de klimaat- en coronacrisis stellen ook het Rijk 

en de EU meer financiering in het vooruitzicht. Dat biedt de provincie meer mogelijkheden om haar 

doelen te realiseren, en het vergroot ook de urgentie om nu te handelen. Het Nationaal 

Toekomstbeeld Fiets biedt met name kansen voor de provincie. Daarbij is snel handelen nodig, 

onder meer vanwege de aanstaande kabinetsformatie.  

 

Die opdracht is niet eenvoudig. Nederland is al sinds de jaren zeventig wereldwijd koploper op het 

gebied van hoogwaardige fietsinfrastructuur. Ook in Noord-Holland liggen veel fietspaden die 

intensief worden gebruikt. Het is echter hard nodig om die fietsinfrastructuur aan te passen aan 

de huidige tijd waarin meer gefietst en gewandeld wordt en er steeds meer verschillende actieve 

vervoermiddelen te vinden zijn op de fietspaden in Noord-Holland. Die groei is positief, maar zorgt 

ook voor nieuwe uitdagingen. Die uitdagingen vragen onder andere om een stevige regionale 

organisatiekracht, goede samenwerking tussen de beleidsdisciplines en regionale partners en een 

bredere inzet van data en innovatieve concepten.  

  

https://www.kimnet.nl/publicaties/brochures/2020/07/21/nieuwe-inzichten-mobiliteit-en-de-coronacrisis
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2. Uitvoering  

Als wegbeheerder en regisseur heeft de provincie direct en indirect invloed op het 

mobiliteitsysteem in Noord-Holland. Om actieve mobiliteit in alle Noord-Hollandse regio’s aan te 

jagen en beter te faciliteren, willen we de opgaven voor de fiets (Perspectief Fiets, 2018) verbreden 

naar alle vormen van actieve mobiliteit en aanscherpen. In figuur 4 staan links de acht 

oorspronkelijke opgaven uit het Perspectief Fiets (2018), die worden vertaald naar acht actielijnen 

voor actieve mobiliteit (rechts).  

 

 

Figuur 4. Van acht opgaven (Perspectief Fiets, 2018) naar acht actielijnen (Actieagenda Actieve Mobiliteit, 2021)  

Regionaal Toekomstbeeld Fiets  

De provincie heeft de ambitie om de komende jaren aanzienlijke infrastructurele maatregelen voor 

de fiets te realiseren. Deze ambities worden opgenomen in het Regionaal Toekomstbeeld 

Fiets(RTF). Voor het RTF is nu een eerste concept opgeleverd. Het RTF is onderdeel van het 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en is de uitwerking van de opgaven voor ‘onze’ MIRT-regio 

(provincies Noord-Holland, inclusief Vervoerregio Amsterdam, en Flevoland). De Noord-Hollandse 

projecten uit het RTF krijgen ook een plek in de definitieve versie van deze Actieagenda. De 

projecten in het RTF richten zich op het realiseren of stimuleren van: 

 Doorfietsroutes;  

 Binnenstedelijke hoofdroutes en schoolroutes;  

 Fietsparkeren bij OV-knooppunten en binnenstedelijke voorzieningen; 

 Fietsstimulering (gedragsbeïnvloeding); 

 Infrastructurele maatregelen voor de verkeersveiligheid.  

 

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de acht actielijnen (figuur 4) toegelicht en vertaald in 

activiteiten voor de uitvoering. 
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Actielijn 1: Volwaardige positie voor actieve mobiliteit binnen de provinciale 

infrastructuur 

Het uitgestrekte netwerk van provinciale wegen biedt grote kansen om de positie van fietsers en 

wandelaars in alle regio’s binnen de provincie te versterken. We zorgen dat ook fiets- en 

voetgangersprojecten kunnen rekenen op prioriteit en financiële dekking. Bovendien zorgen we 

dat kansen voor de fiets en de voetganger in andere infrastructurele projecten structureel worden 

benut en negatieve gevolgen voor fietsers en voetgangers waar mogelijk worden vermeden.  

 

Dat vraagt om een stevigere verankering in de gehele beleidscyclus van investeringen voor onze 

provinciale infrastructuur (iMPI), inclusief het afwegingsinstrumentarium (o.a. INHI en NIKG) en de 

provinciale begroting. Ook is het noodzakelijk dat de kennis over actieve mobiliteit in de 

organisatie wordt bestendigd en vergroot, en doorwerkt in (interne) richtlijnen voor de inrichting 

van onze provinciale wegen. De specifieke eigenschappen van fiets- en voetgangersprojecten 

moeten daarnaast goed verankerd worden in de werkprocessen. Ook het beheer moet toegesneden 

zijn op de eisen en wensen van fietsers en voetgangers.  

 

Actielijn 2: Verbeteren van het Regionaal Fietsnetwerk en de verkeersveiligheid 

Het Regionaal Fietsnetwerk is een samenhangend en fijnmazig hoofdfietsnetwerk door heel Noord-

Holland dat belangrijke bestemmingen via directe routes verbindt met zo min mogelijk 

belemmering of oponthoud. Het Regionaal Fietsnetwerk bestaat uit vrijliggende fietspaden, 

fietsstraten en rustige wegen waar de fiets de ruimte heeft. Het gehele Regionale Fietsnetwerk is 

op de kaart weergegeven in het Perspectief Fiets (2018; p. 32).  

 

De komende jaren wil de provincie doorgaan met het versterken van het Regionaal Fietsnetwerk. 

Dat doen we in de eerste plaats door de nog overgebleven knelpunten op de provinciale fietspaden 

binnen het Regionaal Fietsnetwerk aan te pakken. De fietsroutes binnen het Regionaal Fietsnetwerk 

die in beheer zijn bij andere Noord-Hollandse wegbeheerders verbeteren we door middel van 

subsidies en advisering. Dat laatste geldt ook voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van 

alle Noord-Hollandse fiets- en wandelroutes. De komende jaren geven we extra prioriteit aan 

belangrijke stads-, school- en recreatieroutes voor de fiets (via het Regionaal Toekomstbeeld Fiets). 

Voor het realiseren van deze actielijn is versterking van de regionale organisatiekracht 

noodzakelijk en moeten we op zoek gaan naar (nieuwe) financieringsbronnen om dit te kunnen 

realiseren.  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Beleid/Perspectief_Fiets
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Actielijn 3: Regionale aanpak voor Doorfietsroutes 

In de afgelopen jaren is gestart met het ontwikkelen van het netwerk van Doorfietsroutes. Deze 

routes verbinden de belangrijkste woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, ov-

knooppunten en recreatiegebieden met elkaar. De kansrijke Doorfietsroutes staan op de kaart in 

het Perspectief Fiets (2018; p.34). Doorfietsroutes zijn onderdeel van het Regionaal Fietsnetwerk, 

maar voldoen aan hogere kwaliteitsstandaarden dan andere fietsinfrastructuur binnen het 

Regionaal Fietsnetwerk. Op Doorfietsroutes kunnen fietsers ongehinderd doorfietsen tussen 

belangrijke regionale bestemmingen in de provincie, zonder dat vaak moet worden gestopt voor 

kruisend verkeer. Op een Doorfietsroute is voldoende ruimte voor zowel snelle (elektrische) als 

gewone fietsen.  

 

Samen met de regio willen we de komende jaren verder stappen zetten met de realisatie van 

Doorfietsroutes op de belangrijkste verbindingen in de provincie. We geven deze ontwikkeling de 

komende jaren extra prioriteit. De meeste Doorfietsroutes zullen door gemeenten worden 

aangelegd. De provincie draagt hier financieel aan bij (binnen haar financiele mogelijkheden) en 

regisseert de ontwikkeling van het Noord-Hollandse netwerk als geheel. Daarnaast realiseert de 

provincie zelf ook (delen van) Doorfietsroutes langs provinciale wegen. De ontwikkeling van 

Doorfietsroutes is een onderdeel van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. Om deze ambitie te 

verwezenlijken is versterking van de regionale organisatiekracht binnen de provincie noodzakelijk 

en moeten we op zoek gaan naar (nieuwe) financieringsbronnen om dit te kunnen realiseren.  

 

Actielijn 4: Versterken van ketenverplaatsingen 

Het combineren van actieve mobiliteit met andere vervoermiddelen (o.a. OV) binnen een reis van 

deur tot deur noemen we ‘ketenverplaatsingen’. Doordat de elektrische fiets steeds vaker wordt 

gebruikt, worden ook gebieden op de middellange afstand bereikbaar. Maar ook voor de langere 

afstanden zijn actieve vormen van mobiliteit in combinatie met het openbaar vervoer en de auto 

een aantrekkelijke optie. Voorwaarde daarbij is dat voorzieningen voor wandelaars en fietsers goed 

aansluiten op knooppunten (haltes, stations, transferia), zodat fietsers en voetgangers gemakkelijk 

kunnen overstappen. Omdat de deelfiets voornamelijk binnen ketenverplaatsingen een grote 

meerwaarde heeft, is de opgave rond de deelfiets (opgave 5 uit het Perspectief Fiets) ondergebracht 

binnen deze actielijn.  

  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Beleid/Perspectief_Fiets
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Beleid/Perspectief_Fiets
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In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is veel aandacht voor de combinatie fiets/OV. Daarnaast is 

het verbeteren van de combinatie fiets/auto en voetganger/OV van belang. Vanuit het Regionaal 

OV-Toekomstbeeld (ROVT) is de ambitie om de doorstroming van het OV te vergroten, maar 

daarmee worden de afstanden tot bushaltes groter en zullen haltes vaker langs grotere wegen 

liggen. De toegankelijkheid van deze haltes voor voetgangers en de looproutes naar deze haltes 

verdienen voldoende aandacht.  

 

Actielijn 5: Actieve mobiliteit stimuleren (gedragsbeïnvloeding)  

Om de mobiliteitstransitie te bevorderen, zijn goede fiets- en voetgangersvoorzieningen heel 

belangrijk. Daarmee gaan inwoners en bezoekers niet per definitie meer fietsen of wandelen. Het 

is ook nodig om inwoners en bezoekers te stimuleren om afstanden vaker met de fiets of te voet 

af te leggen. Daarbij valt te denken aan goede voorlichting, campagnes en goede 

(arbeids)regelingen. De ervaring leert dat dergelijke gedragsmaatregelen effectief zijn.  

 

Onze aandacht op dit gebied ging tot voor kort voornamelijk uit naar het stimuleren van veilig 

fietsgedrag
4
. In de komende jaren wordt ook ingezet op publiekscampagnes en verkeerseducatie 

gericht op andere vormen van actieve mobiliteit. Ook zal de provincie werknemers en 

scholieren/studenten samen met scholen en werkgevers stimuleren om vaker fietsend of lopend 

naar school of het werk te komen. Dat geldt eveneens voor zakelijk en logistiek verkeer, 

bijvoorbeeld door het gebruik van vrachtfietsen te stimuleren. Tot slot zetten we in op het 

ontwikkelen en verspreiden van promotie- en informatiemateriaal ter promotie van nieuwe 

(recreatieve) fiets- en wandelroutes. 

 

  

                                                 

4  Denk daarbij bijvoorbeeld aan het programma Doortrappen, waarmee de provincie Noord-Holland in 2020 is 

gestart.  

https://www.doortrappen.nl/default.aspx
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Actielijn 6: Versterken van recreatieve netwerken voor actieve mobiliteit 

Samen met de regio versterken we de recreatieve netwerken voor actieve mobiliteit in de provincie. 

Binnen deze actielijn richten we ons op de verbeteringen van voorzieningen in de openbare ruimte 

op de landelijke en Europese fietsroutes, het fietsknooppuntennetwerk en de wandelnetwerken. 

Denk hierbij aan het verbeteren van de fiets- en wandelroutes zelf, maar ook bijvoorbeeld aan het 

realiseren en verbeteren van bewegwijzering en rustplaatsen. De verbetering van de 

informatievoorziening voor gebruikers door middel van (digitaal) informatiemateriaal valt onder 

actielijn 5.  

 

In het versterken van recreatieve netwerken voor actieve mobiliteit maken we expliciet de 

verbinding met beleidsdoelen op het gebied van natuur en recreatie, zoals opgenomen in de Visie 

recreatie en toerisme en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma (beide nog in ontwikkeling). 

We geven specifiek aandacht aan het wegnemen of voorkomen van barrières binnen de recreatieve 

netwerken. Denk hierbij o.a. aan het in stand houden van veerpontverbindingen.  

 

Actielijn 7: Versterken van innovatiekracht en (inter)nationaal kennisnetwerk 

Smart mobility biedt veel kansen in het realiseren van onze ambities, onder meer bij het versterken 

van ketenverplaatsingen. Zo gaan we de wacht- en oversteektijden optimaal afstemmen op fietsers 

en voetgangers door middel van slimme verkeerslichten. Ook gaan we onderzoek doen naar de 

toekomstige mogelijkheden voor communicatie tussen actieve vormen van mobiltieit en 

zelfrijdende voertuigen. Het is daarbij wel van belang om de kwaliteiten van actieve modaliteiten 

te beschermen. De kracht van fietsen en wandelen ligt immers voornamelijk in de eenvoud ervan: 

zonder hoogtechnologische hulpmiddelen verplaatsen we ons op een gezonde manier. Directe 

sociale interactie is mogelijk en in het organisch stroomlijnen van het verkeer werkt die 

persoonlijke interactie vaak beter dan menig digitale technologie. Daarnaast blijven we zoeken 

naar andere innovatieve manieren om de de fiets- en wandelinfrastructuur duurzaam, 

klimaatbestendig, veilig, comfortabel en natuur-inclusief te maken. Een voorbeeld is de verkenning 

die we starten naar vergevingsgezinde fietspaden.
5
  

 

Het versterken van onze innovatiekracht vraagt om goede contacten met professionals, steden en 

regio’s, kennisinstellingen en producenten in binnen- en buitenland. Daarom gaan we ons proactief 

manifesteren op het (inter)nationale podium van kennis en innovatie op het gebied van actieve 

mobiliteit. Dat levert onze organisatie extra kennis en expertise op. Bovendien versterken we 

hiermee het imago van Noord-Holland als voorloper op het gebied van actieve mobiliteit, met 

gunstige effecten voor instellingen, bedrijven en het toerisme in de provincie.   

                                                 

5

 Een vergevingsgezind fietspad is een fietspad waarbij het maken van een (stuur-)fout niet direct zal leiden tot 

ernstige ongevallen bijvoorbeeld door goede bermverharding toe te passen, door aanwezigheid van verlichting of 

kantmarkering. 
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Actielijn 8: Data op orde brengen  

Voor het OV en het wegverkeer heeft de provincie al veel data beschikbaar, maar op het gebied 

van actieve mobiliteit lopen we daarin nog achter. Die data zijn hard nodig om het gebruik van 

fiets- en wandelroutes te monitoren, de effecten van getroffen maatregelen te evalueren en onze 

prioriteiten bij te sturen. Met andere woorden: binnen de beleidscyclus van actieve mobiliteit is 

professionalisering van onze omgang met data van vitaal belang. In dit data-gedreven werken 

zoeken we de samenwerking met medeoverheden en kennisinstellingen. We zetten daarom in op:  

 

 Data genereren en verwerven. Dit doen we door het netwerk van meetpunten op wegen 

en fietspaden in de provincie uit te bouwen en relevante data die door marktpartijen of 

partners worden verzameld te verwerven;  

 Data bundelen, toepassen en delen. Voorwaardelijk hiervoor zijn de interne 

beschikbaarheid van goede informatiesystemen en dataprofessionals om de beschikbare 

data te verwerken, te interpreteren, te visualiseren en te delen.  

 

Regionale organisatiekracht 

Om vanuit de acht actielijnen concrete resultaten te behalen, is een aanpak nodig die is 

toegesneden op de specifieke opgaven in de regio’s. De opgaven rond actieve mobiliteit spelen in 

een complex krachtenveld, en omgevingsbewust handelen zijn een voorwaarde voor het behalen 

van resultaten. Daarom is een sterkere regionale organisatiekracht van de provincie nodig, waarin 

strategische sturing, omgevingsmanagement, verbinding met andere (mobiliteits)opgaven en 

communicatie centrale disciplines zijn. Omdat aan landelijke onderhandelingstafels steeds meer 

kansen liggen voor actieve mobiliteit, is het ook van belang dat de provincie haar rol als strategisch 

adviseur en belangenbehartiger voor de Noord-Hollandse regio’s richting Rijk en EU op dit vlak 

versterkt.  
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3. Financiële aspecten 
 

Dit discussiedocument is de basis waarmee Provinciale Staten hun ambities op het gebied van 

actieve mobiliteit tot 2027 kunnen bepalen. Voor een vruchtbare discussie over dit onderwerp is 

in beeld gebracht welke middelen de provincie momenteel beschikbaar heeft én wat nog nodig is 

om de volledige ambitie te realiseren. Het concept Regionaal Toekomstbeeld Fiets (RTF) geeft een 

eerste beeld van álle maatregelen die getroffen kunnnen worden voor de fiets tot 2040. Dit 

discussiedocument voegt daaraan nog andere ambities (buiten de fiets) toe. Gezamenlijk geven 

beide documenten een beeld van de totale opgave. Dit vormt het vertrekpunt voor het maken van 

nadere (financiële) keuzes.  

 

Huidige investeringen in actieve mobiliteit 

In deze coalitieperiode investeert de provincie tot en met 

2023 jaarlijks structureel  € 10 miljoen (zie kader) in fiets-

gerelateerde maatregelen (per inwoner
6
 € 7 per jaar). Dit 

bedrag is geïnvesteerd in de eigen infrastructuur en via 

subsidies aan gemeenten. Na 2023 dienen er nieuwe 

middelen gezocht te worden voor het realiseren van de 

fietsambities. Gezien de betrekkelijk nieuwe aandacht zijn 

voor investeringen in andere vormen van actieve mobiliteit 

nog helemaal geen middelen gereserveerd.  

 

Financiële doorkijk 

Alle ambities voor fietsinfrastructuur uit het concept RTF tot 2040 voor Noord-Holland tellen op 

tot ca. € 1,4 miljard (€ 77 miljoen per jaar)
7
 voor Rijk, provincie en gemeenten samen. Het gaat 

hier om het volledige pakket aan ambities waarin nog geen prioritering is aangebracht. Ook zal 

een deel van de financiële opgave voor de provincie via kapitaallasten geïnvesteerd worden, 

waarmee de investeringen over 50 jaar afgeschreven worden en de jaarijkse lasten lager zullen 

uitvallen. De bedragen zijn bovendien gebaseerd op kengetallen, en worden nog nader 

gespecificeerd. De verwachting is dus dat de opgave voor onze provincie tot 2027 naar beneden 

bijgesteld wordt. Desondanks vraagt een schaalsprong op actieve mobiliteit om een flinke 

intensivering van onze (financiele) inspanningen. 

 

Verdeling van de kosten 

Gezien de ambities die voortkomen uit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en en het Europees 

Herstelfonds (het zogenaamde coronafonds), is het aannemelijk dat het het Rijk (en mogelijk de 

EU) een bijdrage zal leveren. In de afgelopen decennia heeft het Rijk in de regel eenderde deel 

bijgedragen aan de realisatie van fietsparkeren bij stations en fietsroutes. Bij het schetsen van de 

financiële opgave voor de provincie Noord-Holland zijn we van een dergelijke bijdrage uitgegaan. 

Voor het overige deel (2/3
e
) leert de ervaring dat ca. 70% voor rekening komt van de provincie. . 

Onze bijdrage valt uiteen in investeringen in eigen fietsinfrastructuur
8
 en via subsidies aan andere 

wegbeheerders. Naar verwachting zal de Vervoerregio Amsterdam ook een bijdrage doen aan 

fietsinvesteringen op de provinciale infrastructuur in Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-

Waterland. Ten aanzien van fietsparkeren heeft de provincie alleen een rol bij het regionale OV met 

een beperkte financiele impact
9
. 

                                                 

6

 Per inwoner van Noord-Holland, exclusief de inwoners binnen de Vervoerregio Amsterdam.  

7

 Schatting van de opgave voor het gebied buiten de Vervoerregio Amsterdam, binnen de VRA ligt voor de provincie 

ook een opgave op fietsinfrastructuur langs provinciale wegen. 

8

 Een deel van de investering zal ook zitten in een toename van beheerlasten door areaaluitbreiding en hogere 

kwaliteitseisen 

9
 Voor fietsparkeren heeft de provincie vooral een rol bij de combinatie van de fiets met het regionale OV. De 

benodigde investeringen voor de invulling van deze rol tot 2040 worden geschat op € 17 miljoen in totaal. 

Investeringen fiets 2017-2023 

Vanuit de aanpak Fietsknelpunten is in 

2017 door PS € 24 miljoen 

beschikbaar gesteld, waarvan € 16 

miljoen voor de provinciale 

infrastructuur. 

In 2018 is via de Kaderbrief € 16 

miljoen beschikbaar gekomen voor 

versnelling van de aanleg van een 

aantal fietsroutes in de 

Metropoolregio Amsterdam en in het 

Coalitieakkoord 2019-2023 is € 6 

miljoen extra beschikbaar gesteld 

voor de fiets. 
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Voor de provincie Noord-Holland blijft zodoende voor het gehele pakket een maximale 

investeringsambitie over van ca. € 38 miljoen per jaar vanaf 2022.
10

 Vanwege de reeds beschikbaar 

gestelde middelen voor de fiets (€ 10 miljoen per jaar), komt de maximale investeringsambitie in 

de jaren 2022 en 2023 uit op € 28 miljoen. 

 

Geschatte maximale investeringsambitie voor de provincie Noord-Holland 

 

 

Gereserveerd t/m 

2023 

jaarlijks 

Maximale 

investeringsambitie 

2022-2040 

jaarlijks 

Verbeteren infrastructuur voor actieve mobiliteit  
Doorfietsroutes, stads- en schoolroutes en 
recreatieve routes,  
op eigen areaal en via subsidies 

 € 9,5 miljoen € 35 miljoen  
 

Fietsparkeren  
Voornamelijk bij regionaal OV 

 €0,5 miljoen € 1 miljoen 
 

Overige activiteiten uit deze Actieagenda  
O.a. voetgangersbeleid, datastrategie, eigen 
organisatie 

 € 0 € 2 miljoen 

Totaal  € 10 miljoen 

€ 7,00 per inwoner 

€ 38 miljoen 

€ 27,50 per inwoner 

 

                                                 

10

 Hierbij zijn de opgaven tot 2040 opgeteld en gelijk verdeeld over de jaren. 


