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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende.

1132775/1132789

Uw kenmerk

Op 31 oktober 201 7 heeft het college van Gedeputeerde Staten het
Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 201 8-201 9 vastgesteld. Er is aan
u toegezegd jaarlijks te rapporteren over de activiteiten in het
Uitvoeringsprogramma.
Doel van dit Uitvoeringsprogramma is na te gaan welke nieuwe
technologieën en innovaties in mobiliteit een succesvolle bijdrage
kunnen leveren aan de provinciale opgaven voor mobiliteit,
verstedelijking, energie- en economische transitie en leefbaarheid.
Het accent bij mobiliteit ligt hierbij op een transitie naar slimme,
schone en veilige mobiliteit, waarbij de gebruiker centraal staat. Dit
gebeurt door middel van studies, testen en pilots en in samenwerking
met andere overheidspartijen, onderzoeksinstituten, adviseurs en
industrie.
Voor u ligt de eerste rapportage met een verslag van de voortgang van
studies, testen en pilots over de periode januari 201 8 tot en met
september 201 8. Bijna alles is opgestart of in uitvoering, maar het
Uitvoeringsprogramma loopt nog te kort om al concrete resultaten te
kunnen melden. In de volgende voortgangsrapportage worden deze
gerapporteerd.
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Aangezien in 201 8 de voorbereiding en inrichting van de projecten
samen met partners de benodigde tijd vergen, blijven ook de uitgaven
achter. In 201 9 wordt hierin een versnelling verwacht, op onderdelen is
een doorloop van testen en pilots naar 2020 voorzien.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

A. Tekin
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