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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het opstellen van een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) voor de provincies Noord-Holland
en Flevoland als uitwerking van het hoofdstuk Mobiliteit uit het Klimaatakkoord.
Inleiding
Op 29 november 2019 hebben gemeenten via de VNG ingestemd met het Klimaatakkoord. Voor
de uitwerking van het hoofdstuk Mobiliteit hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland
samen met de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam het initiatief genomen om
het RMP voor deze twee provincies op te stellen in samenwerking met het ministerie van IenW.
Het gaat hierbij om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Iedere partner, dus ook de gemeente
Heerhugowaard, moet naar draagkracht bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities,
passend bij de maatregelen die wij ons al voorgenomen hebben.
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het opstellen van het eerste RMP.
Kernboodschap
Als uitwerking van het hoofdstuk Mobiliteit uit het Klimaatakkoord werken we als gemeente
samen met de overige gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie om te komen tot een
Regionaal Mobiliteitsplan waarin de focus ligt op het terugdringen van de CO2-uitstoot vanwege
verkeer.
Het RMP bestaat uit:
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1. Een gezamenlijk ambitieniveau en doelstelling voor de gehele regio (Noord-Holland en
Flevoland);
2. Een samenhangend pakket aan maatregelen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Het RMP wordt jaarlijks geactualiseerd en aan u ter besluitvorming voorgelegd omdat er steeds
nieuwe verduurzamingskansen op ons afkomen. Op deze manier groeit het RMP verder tot een
meerjarenuitvoeringsprogramma met concrete maatregelen om de CO2-uitstoot aan te pakken.
Het eerste RMP bevat vooral een overzicht van lopende projecten en voorgenomen maatregelen.
De al in gang gezette activiteiten van onze gemeente maken deel uit van dit overzicht.
We leggen u begin 2021 het eerste RMP ter besluitvorming voor.
Vervolgens start de uitvoering van het pakket door alle betrokken partijen, inclusief de monitoring
van uitvoering, de voortgang en de effectiviteit van de maatregelen. Parallel hieraan wordt
gezamenlijk het maatregelenpakket voor 2021 opgesteld en de agenda voor de komende jaren
gemaakt. Onze inzet hierbij is het maatregelenpakket dat wij met u afspreken, bijvoorbeeld in het
kader van het Omgevingsprogramma Mobiliteit. Als blijkt dat er extra inspanningen noodzakelijk
zijn, zullen we de afweging maken in hoeverre de randvoorwaarden hiervoor, waaronder
financiële middelen, beschikbaar zijn.
Wij zullen u in aanloop naar de besluitvorming begin 2021 betrekken. Voor meer informatie over
het RMP en het proces rondom het RMP, verwijzen wij u naar bijgevoegde factsheet ‘Uitvoering
Klimaatakkoord: Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland.
Met het Ontwikkelbeeld Mobiliteit regio Alkmaar en de daaruit voortvloeiende strategische
agenda hebben we als regio al ingezet op duurzame bereikbaarheid. Ook bij het opstellen van
het Omgevingsprogramma Mobiliteit vertalen we de ambities uit het RMP naar onze eigen
gemeenten. Zo ontstaat er een integrale aanpak om mobiliteit te verduurzamen.
Consequenties
Er zijn geen directe consequenties, omdat we de ambities uit het RMP integraal onderdeel laten
zijn van het gezamenlijk met Langedijk op te stellen Omgevingsprogramma Mobiliteit.
Communicatie
Op dit moment is niet voorzien in een apart communicatietraject.
Vervolg
De verwachting is dat we begin 2021 het eerste RMP ter besluitvorming aan u kunnen
voorleggen. Als ontwikkelingen daar aanleiding voor geven zullen wij u tussentijds informeren.
Bijlage(n)
Factsheet ‘Uitvoering Klimaatakkoord: Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en NoordHolland (RIB20-004).
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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