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Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp: Reisvoornemen
gedeputeerde Olthof naar Californië.

Uw kenmerk

Inleiding
Gedeputeerde Olthof is voornemens van 5 tot en met 10 september
2022 deel te nemen aan een Nederlandse handelsmissie naar Californië
die in het teken staat van slimme en schone mobiliteit in stedelijke
regio's. De handelsmissie wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RvO). Met de handelsmissie reizen mee het
Koningspaar, Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking (o.v.b.), Ernst Kuipers, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vivianne Heijnen, staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat en Nederlandse bedrijven en
kennisinstellingen.

Naast de handelsmissie zal de gedeputeerde onder andere bezoeken
afleggen aan bestuurders van de staat Californië, de Moss Landing
Power Plant (grootste batterijopslag ter wereld) en een aantal
toonaangevende bedrijven in het kader van het Coast to Coast
programma waarin de provincie Noord-Holland al sinds 201 2 kennis en
ervaringen uitwisselt met Californië om mobiliteit slimmer, schoner en
veiliger te maken. De samenwerking is in 201 5 vastgelegd in het
zogenaamde Under2 Memorandum of Understanding (MoU) tussen de
provincie Noord-Holland en de staat Californië.
Het doel van de reis is om bedrijven en instellingen te ontmoeten die de
mobiliteit van de toekomst vorm geven, kennis uit te wisselen en te
verkennen welke mogelijkheden er zijn voor verdere samenwerking.
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Thema's die centraal staan tijdens deze handelsmissie zijn:
a. Multimodaliteit in de stad:
■ Fiets en fietsparkeren
■ Openbaar vervoer
■ Deelmobiliteit
■
Mobiliteitshubs
b. Digitale mobiliteit:
■
Mobility as a Service (MaaS)
■ Verkeersmanagement/ Intelligente Transport Systemen (ITS)
Dit past binnen het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Economie
2021-2023 waarin internationalisering een strategisch doel uitmaakt en
wordt aangegeven dat de provincie de Leidraad voor Internationale
Zaken hanteert voor internationale activiteiten. Dit is een raamwerk voor
de provincie om keuzes te maken en de kansen voor internationale
samenwerking op provinciale opgaven, kennisuitwisseling en een
optimaal vestigingsklimaat beter te benutten. Deze reis past binnen de
gestelde kaders van de Leidraad. Tevens past het binnen de Focus
Smart Mobility 2022-2025 waarmee de provincie zich voorbereidt op de
vier mobiliteitstransities (Digitalisering, Elektrificatie, Deelsystemen en
Automatisering) en deze aanwendt om de provinciale opgaven te
realiseren. Hierin zijn bijzonder veel aansluitingen en synergiën tussen
de Bay Area en de Randstad.

Goede en aansprekende voorbeelden zijn “Housing & Transportation” in
de Bay Area waar net als in de Randstad enorme opgaven liggen rond
verstedelijking en inzet van schone en slimme vervoersoplossingen.
High Speed Rail Line van San Francisco naar LA met Mobility Hubs op de
nieuwe treinstations zowel in de stedelijke gebieden in Silicon Valley als
landelijke gebieden in Central Valley, en knooppuntontwikkeling
(“Transit Oriented Development”) zijn cruciaal om de bevolkingsgroei in
Californië te kunnen opvangen in 1 5-20 jaar tijd van 40 miljoen
inwoners naar 50 miljoen.

Tevens kijken we hierbij naar deelmobiliteit en de rol van regionale
overheden maar ook de rol van aanbieders van
deelmobiliteitsoplossingen zoals UBER, LYFT en Tesla die in Californië
zijn gevestigd.
Het volgen van het Rijksprogramma is goed te combineren met een
eigen programma voor de gedeputeerde. Zo willen we samen met het
Nederlands Consulaat inzetten op verdieping van de samenwerking met
de Governor's office in Californië om zo kennis uit te wisselen op het
gebied van beleidsvorming en -uitvoering conform de afspraken uit de
eerdergenoemde Under2MoU. De uitwisseling van ervaringen en best
practices is behulpzaam om de uitdagingen die we in Noord-Holland
hebben het hoofd te bieden.
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De gedeputeerde neemt deel aan de handelsmissie om:
1. op bestuurlijk niveau de banden aan te halen in de samenwerking
tussen de provincie Noord-Holland en Californië die al sinds 2012
bestaat;
2. contacten aan te halen met een aantal bedrijven en organisaties en
ter plekke deuren te openen voor Noord-Hollandse bedrijven en
kennisinstellingen die meereizen;
3. contacten te leggen in het Nederlandse netwerk dat deelneemt aan
de handelsmissie, op bestuurlijk niveau en bij bedrijven die
meereizen;
4. ingangen bij Amerikaanse bedrijven en overheden te verkrijgen die
een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de provincie
om mobiliteit slimmer, schoner en veiliger te maken;
Tot slot
Na deze reis zullen wij u spoedig informeren middels een reisverslag.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

■oyinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
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