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Strategie en visie

Perspectief
Mobiliteit
Kaders

Strategische
agenda’s Mobiliteit
(samen met regio’s)

Regionaal OV
Toekomstbeeld (ROVT)
Regionaal
Mobiliteitsprogramma (RMP)

Nota infrastructurele
kapitaalgoederen (NIKG)

Strategisch Plan
Verkeersveiligheid 2030

Prioriteren en
kiezen
o.a.

Regionaal Toekomstbeeld
Fiets (RTF)

INHI

Koers Smart Mobility

Uitvoeringsprogramma’s
OV en Ketenreis / knooppunten (OV-fonds)
Concessiebeheer (transitieplan OV, herijking)
Integraal meerjarenprogramma Infrastructuur (IMPI)
Duurzame infrastructuur

Uitvoeringsprogramma’s voor Smart Mobility, verkeersveiligheid, actieve mobiliteit

Kaders

Strategie
en visie

Spoorboekje dossiers Mobiliteit: toelichting dossiers

Perspectief Mobiliteit
Strategische agenda’s
Mobiliteit

Samen met de regio’s op te stellen strategische agenda’s mobiliteit (per regio)
t.b.v. afspraken over samen onderzoeken en realiseren van mobiliteitsprojecten
van (boven)regionaal karakter.

Opgave verkeersveiligheid NH
2030

Provinciale beleidsdoelstellingen voor verkeersveiligheid, gebaseerd op
nationaal plan voor verbetering van de verkeersveiligheid SPV 2030 en kader
voor uitvoeringsprogramma.

Investeringsstrategie NoordHollandse infrastructuur (INHI)

Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur: proces en instrument om
op basis van indicatoren voor doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid
te kunnen prioriteren in investeringen in mobiliteit.

Regionaal Mobiliteitsprogramma
NH-FL (RMP)

Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is een programma voor het bereiken van
klimaatdoelstellingen met mobiliteitsmaatregelen, samen met Flevoland en
gemeenten.

Regionaal Toekomstbeeld
Fiets (RTF) + Actieagenda
actieve mobiliteit
Regionaal OV Toekomstbeeld
NH-FL (ROVT)
Focus Smart Mobility

Transitieplan OV

Uitvoeringsprogramma’s

Overzicht en bundeling van het beleid van de provincie op het gebied van
mobiliteit. Kapstok voor kaders en uitvoering.

Duurzame infrastructuur

Regionaal Toekomstbeeld Fiets is visie op ontwikkeling fietsnetwerk in provincies
Noord-Holland en Flevoland. De actieagenda actieve mobiliteit bevat de
speerpunten waar we voor fiets en voetganger als eerste mee aan de slag willen.
Regionaal openbaar vervoer toekomstbeeld (ROVT) voor Noord-Holland en
Flevoland. Onderzoeksprogramma provinciale HOV-projecten uit het
vastgestelde ROVT.
Focus op acties vanuit de Koers Smart Mobility inclusief concretisering
uitvoeringsprogramma Smart Mobility voor de komende jaren.

Voorstel hoe de komende jaren de exploitatiekosten van de vervoerder kunnen
worden beperkt, het reizigersgebruik kan worden hersteld en de OV-concessies
verder kunnen worden ontwikkeld. Gekoppeld aan beschikbaarheidsvergoeding
van het Rijk i.v.m. Corona.
Voorstel hoe ambitie voor verduurzaming eigen infrastructuur in periode 20212023 concreet te maken.

Integraal meerjarenprogramma
Infrastructuur (IMPI)

Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2021-2028: programmering
investeringen in provinciale infrastructuur.

OV en Ketenreis /
knooppunten

Uitvoeringsprogramma voor investeringen in OV-knooppunten ten behoeve van
verbeteren multimodaal reizen (OV-fonds).

NIKG dekkingsvoorstel

Nota infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023. Dekkingsvoorstel voor
geplande en verwachte uitgaven voor beheer en onderhoud en instandhouding
van de infrastructuur van de provincie.

Uitvoeringsprogramma’s voor Smart
Mobility, verkeersveiligheid, actieve
mobiliteit

Er zijn diverse lopende uitvoeringsprogramma’s voor Smart Mobilty,
verkeersveiligheid en actieve mobiliteit (m.n. lopen en fietsen).

Spoorboekje dossiers Mobiliteit: planning GS

Perspectief Mobiliteit

6 juli

Integraal meerjarenprogramma Infrastructuur
(IMPI)

31 augustus

Investeringsstrategie Noord-Hollandse
infrastructuur (INHI)

September
(themaberaad)

Regionaal Toekomstbeeld Fiets + Actieagenda
actieve mobiliteit

5 oktober

Transitieplan OV

Oktober 2021

OV-fonds

Oktober 2021

Strategische agenda’s Mobiliteit

Q3 en Q4 2021

Regionaal OV Toekomstbeeld (ROVT)

Q4 2021

Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)

Q4 2021

Regionale uitvoeringsprogramma’s
verkeersveiligheid

Q2/ Q3 2022

Focus Smart Mobility

Q4 2022

duurzame infrastructuur

N.v.t.

NIKG dekkingsvoorstel

N.v.t.

Uitvoeringsregelingen in kader van de opgave
verkeersveiligheid NH 2030

(reeds vastgesteld in op 19
januari 2021)

Data zijn onder voorbehoud van voortgang conform huidige planningen.

Spoorboekje dossiers Mobiliteit: planning Cie M&B
Agendering ter kennisname of verzoek tot bespreking

Perspectief Mobiliteit

6 september

Integraal meerjarenprogramma Infrastructuur
(IMPI)

6 september

Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)

September

Regionaal Toekomstbeeld Fiets + Actieagenda
actieve mobiliteit

28 oktober

OV-fonds

Oktober

Investeringsstrategie Noord-Hollandse
infrastructuur (INHI)

November

Transitieplan OV

November/december

Strategische agenda’s Mobiliteit

Q4 2021

Regionale uitvoeringsprogramma’s
verkeersveiligheid

Q4 2021

Focus Smart Mobility

Q4 2022

duurzame infrastructuur

N.v.t.

NIKG dekkingsvoorstel

N.v.t.

Data zijn onder voorbehoud van voortgang conform huidige planningen.

