
 1 

Gespreksverslag Mobiliteitstafel 5 dd. 19 mei 2021, 20.00 uur 

 

 

Spreker: Emil Beemer, DRIFT, PhD Rechtvaardige Mobiliteitstransitie, MSc Global Business & Sustainability 

Gasten: Peter Caspers (WR KZW), Hilde Prins (WR KZW), Jan Geerts (WR Vijfhoek), Ronald Fukken (stedenbouwkundige en WR 
Parkwijk), Peter Schouten (extern adviseur Mobiliteit), René Rood (Fietsersbond), Menno Maas (Bus-kruit), Henny de Vos (WR KB), 
Mirjam Boxhoorn (Gem. gebiedsverbinder), Hellen Jennissen (Gem. Mobiliteitsvisie), Willem Hein Schenk (stadsarchitect), Frank van 
de Peppel, Stijn Quadekker, Wijnand Schinkelshoek, Ruud Walst  

Haarlem Klem: Govert Meijer (voorzitter), Erik van Dijk, Sybe Huf, Michael Nieweg, Vic d’Obrenan van den Broek, Anneke Volbeda, 
Gerko Vos. 

1. Presentatie Emil Beemer: 
 
DRIFT (Erasmus Universiteit) onderzoekt sinds 2004 hoe 
duurzaamheidstransities plaatsvinden.  

Emil is een van de ± 40 onderzoekers. Doel is het de kennis 
over transities door te ontwikkelen en tegelijk transities in 
de praktijk helpen versnellen.  

Emil focust op een zowel duurzame als rechtvaardige 
maatschappij. Welke initiatieven zijn gericht op 

rechtvaardige mobiliteit? Deze presentatie wil Inzicht geven in het nut van transitie-denken en toepassing in een rechtvaardige en 
duurzame wereld 

- Transitie-denken: hoe herken je transities? 
- Transitiesturing: hoe? Welke elementen van transitie geef je richting aan (gewenste) transitie 
- Rechtvaardigheid: een transitie naar wat eigenlijk? 

 
Transities: fundamentele en onomkeerbare veranderingen in maatschappelijke systemen. Bijvoorbeeld: 

VAN NAAR 
Paard en wagen Auto 
Kleinschalige landbouw Intensieve landbouw 
Swing music Rock ‘n Roll 
Fossiele energie Duurzame energie 
Lineaire economie Circulaire economie 
Intensieve landbouw Kringloop landbouw 

 
 
Transitiedenken: onze maatschappij organiseert zich rondom bepaalde 
maatschappelijke functies, zoals: 

• Energie, mobiliteit, zorg, financiën, etc. 
Normaal optimaliseren we deze maatschappelijke systemen; o.a. door innovatie: 

• Stap-voor-stap verbeteringen leiden tot pad afhankelijkheid. Wendbaarheid neemt 
af. Systemen lopen vast.  

Dit leidt tot ‘persistentie’  
• Nieuwe oplossingen worden onderdeel van het probleem; oppervlakkig, 

reactief, incrementeel; managen vanuit het bestaande; focus op de korte termijn 
Elke paar generaties veranderen maatschappelijke systemen ingrijpend 

• Niet te controleren, wel te beïnvloeden 
 
Afbeelding: infrastructuur verbetert, maar door te veel korte termijn oplossingen 
(rijbaan erbij) ontstaat persistentie van het probleem. 
 
Kenmerken transities  
Zij zijn vaak door schoksgewijze, niet lineaire, chaotische veranderingen van de dominante structuur, cultuur en werkwijzen 
binnen een maatschappelijk deelsysteem op langere termijn (zoals bij corona). Er zijn transities die een positief gevolg hebben 
voor de mobiliteit maar op den duur kun je ook weer een terugval krijgen. 
 
Mobiliteit kun je beschouwen als een socio-technisch probleem. 
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• Structuur: technologieën, fysieke infrastructuur, wetten en regels, organisaties 
• Cultuur: gedeelde beelden, waarden, paradigma’s 
• Werkwijzen: routines, gedrag 

 
Zichtbaar maken van een andere manier van denken. Omdraaiing van de gangbare manier van 
denken bij voorbeeld:  

- Waarom vinden we het normaal dat je als voetganger langs de afgrond loopt in de 
stad? 

- Waarom wordt een uitbreiding van rijbanen gezien als een investering in de 
economie? 

- Waarom is het ondersteunen van het OV een subsidie en geen structurele investering? 
- Wat zou er gebeuren als we de oversteekplaatsen omdraaien? Dat ze voor auto’s zijn 

i.p.v. voor voetgangers? 
 
Deze vragen leveren een discours op richting transities. 
 
 

 
 
Vier lessen 
1. Transities duren te lang 
2. Transitie is niet gelijk aan substitutie 
3. Transities beginnen zelden van binnenuit 
4. Patronen van opbouw én afbraak 
 
Transitiesturing – basisprincipes 
Onmogelijk om te….  Maar je kunt wel…. 
- Voorspellen   - Anticiperen 
- Managen   - Beïnvloeden 
- Doordrukken   - Op gang brengen 
 
Backcasting  
Een transitie is niet te managen in de klassieke zin van het woord. Het menselijke 
aspect speelt hierin een belangrijke rol. Mensgerichte aanpak nodig. Nuttige oefening 
is backcasting. Terug redeneren vanaf het punt van het nog niet bereikte maar wel 
beoogde doel en dan kijken wat er nodig zou zijn om het proces te doorlopen. 
Experimenteren, visie zo nodig bijstellen. Inspireren. Zijn alle groepen die we erbij 
willen hebben wel betrokken? 
 
Transitie “management” 

- Friskijkers en dwarsdenkers 
- Politieke en beleids-kansen 
- Koplopers en initiatieven 
- Leergemeenschappen 
- Friskijkers enz. 
- 
- 
 
Een steeds doorgaand proces 
 

Het multi-levelperspectief

Microniveau
(niches)

Macroniveau
(landschap)

Mesoniveau
(regimes)

grote ontwikkelingen & trends 
in de wereld en maatschappij

dominante manier van denken, 
werken en organiseren

nieuwe praktijken, ideeën, innovaties,
kiemen van verandering

Transitie “management”

Backcasting

Backcasting = “terugvoorspellen” vanuit de toekomst naar het nu. 

Resultaat: schetsmatige invulling van transitiepaden, inspirerende verhaallijnen
over mogelijke routes naar de gewenste toekomst. 

Dus:

Géén plan van aanpak

Géén blue-print

Géén onderbouwde scenario’s. 
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Mobiliteitsrechtvaardigheid: een nieuwe lens 
“Hoe, wanneer, en waar mensen, goederen, en kapitaal zich bewegen is in alle opzichten een politieke vraag”  (Sheller, 2018) 

- Duurzame mobiliteit is een sterk frame aan het worden 
- Maar het begrip van mobiliteit is te nauw 
- Kijken door de lens van rechtvaardigheid: wie mag er bewegen en wie beslist daarover?  
- Mobiliteit staat niet los van armoede, racisme, seksisme 

 
De onderzoekfocus van Beemer is op dimensie rechtvaardigheid gericht Duurzame mobiliteit wordt nog veelal gezien als 
transport. Snel en slim verplaatsen. Rechtvaardigheid brengt de politieke dimensies meer naar boven. Wie mag er bewegen? Wat 
is relevant? Alles hangt met elkaar samen.  
 
Samenvattend: 

- Transities zijn complexe processen van maatschappelijke verandering 
- We sturen transities door anders te denken en werken in nieuwe coalities, vooral met mensen die nog niet gehoord 

worden. 
- Rechtvaardigheid is een cruciale en onderbelichte dimensie 

 
============ 

 
2. Vragen voor de discussie 
- Welke elementen van transities herken je? Wat is lastig, onbekend of wellicht minder relevant? 
- Hoe helpt transitie-denken jouw werk/activiteiten met mobiliteit? 
- Waar zie jij (on)rechtvaardigheid in mobiliteit? Wat kunnen we hieraan doen? 
 
Opm. Blij met de interessante bijdrage, sluit enorm aan bij de zaken wat we met Haarlem Klem beogen, zeker waar het 
onderwerp rechtvaardigheid is. 

Opm. Hoe ziet de gemeente dit onderwerp? Gemeente is geïnteresseerd in een nieuwe aanpak, mobiliteitstransitie enerzijds en 
participatietransitie anderzijds. Beide zijn nodig. In voordracht Beemer zowel bekende als nieuwe elementen. Voor Beemer zijn 
beide transities onlosmakelijk verbonden. 

Opm. Is onvoorspelbaarheid een minpunt? Getallen en modellen helpen de transitie concreet te maken. Ook op de universiteit 
wordt gewerkt met scenario’s en modellen. Is dat calculerende aspect niet onmisbaar? Daar stelt Beemer tegenover: het 
onvoorspelbare van transities. Hoezeer de cijfermatige onderbouwing ook overtuigend kan zijn (zeker op korte termijn om 
mensen te winnen), is helaas niet alles voorspelbaar. Het cijfermatige beperkt wel het argumenteren vanuit principes zoals 
rechtvaardiging en verdeling die anders kan. Maar de twee benaderingen vullen elkaar heel goed aan. 

Opm: Transitie is niet te managen, wel te volgen. Concretiseren door stellen van doelen en richtlijnen helpt wel mee. Dat is te 
creëren. Doelen stellen wil nog niet zeggen dat er goed beleid wordt gevoerd. 

Opm. Als je kijkt naar transities in het verleden, dan gaan ze veelal gepaard met (kostbare) technologische innovaties en 
veranderingen. Echter, de mobiliteits-transitie die gemeente Haarlem nastreeft, wordt gedaan door te gokken op 
mentaliteitsverandering terwijl er weinig geld is om in te zetten op hardware zaken die gedragsveranderingen (reisgedrag) 
beïnvloeden. Beemer: complex proces. Taak van overheid is het goede voorbeeld te geven en daarnaast de burgers stimuleren 
dingen anders te gaan doen, deelauto’s, mobiliteitscoöperaties. Maar heel belangrijk is om als overheid te erkennen dat er grote 
dingen moeten veranderen. Deze erkenning ligt gevoelig, wordt niet altijd naar boven gebracht. 

Opm. Wat gemist wordt in het verhaal zijn duidelijke doelstellingen. Er moet een visie liggen die vooral politiek gestuurd is. Je 
hebt een sturend medium nodig. En er moeten maatregelen kunnen worden genomen. De gemeente moet overtuigend een 
stappenplan volgen en de burgers overtuigen. We gaan voor voetgangers, fietsers, OV en dan pas de auto. Als we het openlaten 
zijn er altijd mensen die er tegen zijn en die het autogebruik niét willen terugdringen. Die komen dan weer met tegenvoorstellen. 
Men moet gefaseerd de afgesproken plannen doorvoeren. Voorbeeld: de rotondes in Haarlem zijn nogal wisselend, soms fietsers 
voorrang, soms de auto’s voorrang. Dat zou je eenduidig moeten veranderen ten gunste van de fietsers. Verkeer om de stad 
heen, moet je ook dwingend de goed kant op sturen. 

Opm Dit is niet de kern van het probleem vlgs. Fietsersbond. Bezwaar tegen begrippen als “de gemeente”, “men”, “we willen”. 
Dat is juist het probleem. “De Nederlander bestaat niet”, zei Maxima destijds. Veranderingen in denken en gedrag komen niet 
voort uit de heersende opvattingen. De gemeente zal zich altijd richten op de gevestigde opvattingen. Zie ‘Lof der 
onaangepastheid’; Milikowski, 1977. Veranderingen worden geïnitieerd door een voorhoede in de maatschappij. Vervolgens 
wordt een dialectisch proces in gang gezet, zodat verandering kan plaatsvinden. Pressiegroepen die botsen met wegbeheerders, 
zijn de luis in de pels. Schaalsprong met toename fietsverkeer, afname autoverkeer, kan alleen plaatsvinden als men anders over 
het autogebruik gaat denken, zoals uitgewerkt in ‘Het recht van de snelste (Verkade/te Brömmelstroet, 2020). Er moet ruimte zijn 
voor pilots, die dan als voorbeeld kunnen dienen voor andere veranderingen. 
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Opm. namens Ons Buurtschap Autodeelproject. Zij stellen dat die verandering vooral van onderop moet komen en zij vragen de 
gemeente veel ruimte te geven aan buurtinitiatieven. Dat vergroot het draagvlak. Pilotbuurten, pilotwijken, enz. Beemer: schaart 
zich hier achter. Gemeente kan ruimte geven aan niches. 

Vraag aan Beemer: ook de heersende macht, de politiek is divers. Kun je niets van hen verwachten? Kan de heersende macht ook 
een voorhoede zijn? Antw.: Dit is lastiger voor de gemeente, is trouwens niet één entiteit.  Vraag: als je een transitie wilt is dat 
altijd moeilijk in te zetten. Moet je niet doordrukken? Hoe aan te pakken? Antw.: de directieve manier (Singapore bv) is in ieder 
geval niet altijd de beste. Zoek gelijkgestemden, probeer zo groot mogelijk te worden. Duurt langer, maar is rechtvaardiger, in 
ieder geval.  

Opm. Initiatieven van onderop zorgen voor ad hoc oplossingen. De politiek is ervoor om concrete plannen vorm te geven. Als je 
kiest voor “langzaam verkeer eerst”, dan moet je daarnaar handelen. Als de maatschappij daar niet voor in is, dan komen er weer 
verkiezingen en dan kun je andere plannen maken. Er is toch een centrale gemeentelijke visie nodig. Beemer: de gemeente kan 
daarnaast de niches faciliteren. Het gaat om in feite om twee transities. Mobiliteitstransitie en inspraaktransitie. 

Opm. Stadsarchitect sinds mei 2019, onze volgende spreker (MT 60) vindt het belangrijk mobiliteitstransitie bekijken in relatie tot 
participatie, in het licht van het verdichten van de stad, het vergroenen van de stad en de klimaat-adaptatie, mentaliteitsverande-
ring, circulair denken. Al die dingen leiden naar anders denken over je stad, eigenaarschap, het verlangen naar een betere stad. 
Een gedeelte van de Haarlemmers is zeer tevreden, maar een ander deel niet. Het zou mooi zijn die twee groepen dichter bij 
elkaar te brengen. Wij kijken uit naar MT6, waar de stadsarchitect spreekt, zeer benieuwd. 

================= 
 
3. Bespreking zienswijzen op Mobiliteitsbeleid gemeente Haarlem 
Erik van Dijk licht toe: 
Gedeelde zienswijzen door de diverse groeperingen. Men is het eens over:  
1. Tussen beleid en uitvoering: s.v.p. gemeenschappelijke behoefte aan meer dwingende richting in de uitvoeringsagenda. Niet 

te vrijblijvend, minder kans om keuzes te ontlopen. 
2. 30km grote wens (nadrukkelijk niét: 30km, tenzij…) Deze wens wordt breed gedragen. 
3. Duidelijke formulering van verkeerscirculatie in een stadsring, en geleiding daar naartoe. 
De gemeente-medewerker die aanwezig is, kan vanzelfsprekend niet inhoudelijk reageren of zienswijzen, die moeten hun beloop 
krijgen. Vragen: 
• Zien wij in een gemeenschappelijkheid van opvattingen nog een reden om iets extra’s te doen, mogelijkheid om elkaar te 

versterken? 
• Hoe kan de participatie zo goed mogelijk worden vormgegeven? 
 
Route van een beleidsstuk, hoe is de volgorde ook alweer? Visie van de gemeente, die door de ambtenaren wordt gemaakt. 
De Raad, het wetgevende orgaan stelt kaders op, die kaders (volgens de SOR) worden meegegeven aan het bestuur, het bestuur 
gaat zelf aan de slag om de kaders uit te werken. Dan concept terug naar de Raad, hun taak is het controleren van de kaders en 
bedoelingen. Dan geeft Commissie Beheer mening, vervolgens komen de zienswijzen van de burgers en groeperingen aan de 
orde. De gemeenteambtenaren en makers van het plan lezen alles, beschouwen de zienswijzen als een soort check of aanvulling. 
Soms wordt het verwerkt en soms ook niet. 
 
Opm.: Bus-kruit heeft de zienswijze opgesteld samen met 6 wijkraden. Kernpunt: de balans tussen bereikbaarheid en 
leefbaarheid. Buskruit heeft zich laten ondersteunen door een onafhankelijk onderzoek van Bono Traffics, verkeerskundig 
adviesbureau, om te kijken wat gaat er nu goed en wat gaat er nu fout (aanrader om te lezen, zie website Buskruit). Er worden 4 
punten benadrukt: 
Mobiliteitsplan gemeente kenmerkt zich door een grote tegenstrijdigheid in doelstellingen: aan ene kant leefbaarheid vergroten 
door voetgangers en fietsers meer ruimte te geven, aan de andere kant laten we de bussen 50km p.u. rijden. Daar is verzet tegen, 
zie ook ons gezamenlijke 2de punt (hierboven) 
1. 30 km kan heel goed. Over vermeend reistijd-verlies: onderzoek van Goudappel heeft aangetoond (oa in Groningen) dat er 

geen reistijd-verlies plaatsvindt op de HOV-routes. 
2. In Gouda gezamenlijke conclusie, samenwerking provincie Zuid-Holland, gemeente, reizigersvereniging Rover, Vervoersbedrijf 

Arriva, dat 30 km op busroutes kán. 
3. Mobiliteitsplan staat op een aantal plekken in de stad haaks op het verkeersveiligheids-beleid dat vigerend is. De gemeente 

geeft dat trouwens ook zelf aan, HOV en fietsers bijten elkaar, bv geen vrijliggende fietspaden. Dit probleem moet worden 
opgelost. 

4. Er zijn nog andere manieren om het HOV slimmer te organiseren, zodat je het wel kunt combineren met een goed 
verblijfsklimaat. Wij zullen de uitkomst van dit onderzoek zaaien.  

 
Opm.: probleem is dat de visie van de gemeente tegenstrijdigheden bevat. De wijze waarop het bestuur omgaat met beleidsvisies 
en beleidsnota’s die niet eenduidig zijn, verschaft het bestuur de mogelijkheid om verdeeldheid te zaaien en eigenlijk een eigen 
positie in te nemen, die haaks staat op de door de zojuist genoemde voorhoede als wenselijke transitie wordt gezien. Dat blijkt 
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ook uit dat de Haarlemse Rekenkamer in aug 2020 een belangwekkende nota heeft uitgebracht over “25 jaar fietsbeleid in 
Haarlem”. De conclusie was: geen verkeerde beleidsnotities, maar het schort volledig aan de juiste uitvoering daarvan. In de ogen 
van Rekenkamer is er weinig gebeurd met wat je op basis van de visie- en beleidsnota’s had kunnen verwachten. Er wordt 
gevreesd voor een herhaling van zetten. Als we een transitie willen, moet er éénduidigheid zijn (niet “30 km tenzij”). Duidelijke 
keuzes om die stip op de horizon te kunnen bereiken. Er is vooralsnog te veel vrijblijvendheid in de notitie. Opzet of niet is de 
vraag? Durf verantwoordelijkheid te nemen voor de visie die wordt neergezet. Bij voorbeeld: in de laatste 30 jaar is het doel om 
langs 50km straten vrij-liggende fietspaden te realiseren nog steeds niet gerealiseerd. Het wordt dus gesignaleerd maar niet 
gerealiseerd. 
 
Opm.  Veel wordt benoemd maar je kunt er diverse kanten mee op. Het is een verdelingsvraagstuk. De auto staat sterk, is relatief 
goedkoop. Electrische auto is speeltje van mensen die het goed hebben. Kilometerprijs van de auto is nog steeds relatief laag. 
In het mobiliteitsbeleid mis je die uitspraken over het feit dat het een verdelingsvraagstuk is. Al tientallen jaren blijft de auto 
dominant, de stad voor de rijksten. Frustratie van tientallen jaren. Bedoel je hoger beprijzen van de auto, maar ook strakkere 
lijnen m.b.t. gebruik van de auto moeten gezet worden. Dus eigenlijk het beprijzen van de auto hoger maken en strakkere 
richtlijnen aanhouden. 
 
Opm.: Hebben jullie het idee dat de politieke verhoudingen in de gemeente Haarlem, zoals ze nu zijn en al heel lang, een stringent 
beleid op dit onderwerp gaan opleveren? Ik twijfel daaraan. Als ik luister naar Robert Berkhout, Floor Roduner. De Haarlemse raad 
heeft een behoudende kant, die het bijna niet mogelijk maakt een nieuwe lijn door te voeren. Is de wethouders niet zozeer te 
verwijten. We zitten hier met mensen die vooruit willen die willen dat het anders gaat in de stad, wat voor maatschappelijke 
kwesties nodig is, maar daar zitten heel veel mensen bij de gemeente niet op te wachten. In de raad en met name in de coalitie 
CDA-D66 is men behoudend en denken “auto ruimbaan!”. Plus dat Haarlem een doorgangsstad is en de bewoners ten westen van 
het Spaarne nog behoudender zijn. De provincie kijkt wel uit daar wat te doen. Men is nu bezig met de OV-hub bij de 
Schipholweg. Is de politiek bereid die plek interessanter/leefbaarder te maken als schakel tussen Schalkwijk en de binnenstad? 
Mogelijk zal de provinciale weg toch een zekere vertraging opleveren. Daar kan misschien een eerste doorbraak in het denken 
geforceerd worden. 
 
Conclusie: Het blijkt als je een doorbraak wilt bewerkstelligen, je eerst extreme keuzes moet maken en daarmee zaken kunt 
forceren. 
 
Vraagstukken.  
• De SOR is veel helderder dan wat we gezien hebben in deze mobiliteitsvisie. In de SOR staat een rondweg-structuur duidelijk 

aangegeven, maar in deze visie wordt het verkeer door de stad heen weer bevorderd. De gemeente zou een vuist moeten 
maken naar provincie en omliggende gemeentes door deze wegen te blokkeren, waardoor de druk op de omgeving komt 
waardoor provincie en omliggende gemeentes meer geneigd zijn financiering te geven voor Velserboog en de tunnel. Dit is 
één van de belangrijkste tegenstrijdigheden die opgelost dient te worden. 

• Het is moeilijk te begrijpen dat de gemeente niet inziet dat 1 persoon in 1 auto niet bepaald efficiënt is, dat Haarlem aan het 
vollopen is, zeker met al die nieuwbouw erbij. Het is niet te begrijpen dat die ruimte voor de auto nog steeds zo groot is. Pakt 
de gemeente dit op of blijft men nog steeds op de rem trappen? Ja dus, het mobiliteitsbeleid zoals dat er nu ligt is nog steeds 
relatief behoudend. Je kunt er alle kanten mee op. In de omgevingsvisie (binnenkort openbaar) die er nu ligt, staat als één 
van de belangrijkste punten die mobiliteitstransitie (voetganger en fietser meer voorrang). Maar het zal echt stapsgewijs 
gaan. Ook die behoudende vleugel zal meegenomen moeten worden in die verandering van beleid.  

• We moeten het ook hebben van buurtgerichte acties vanuit mensen die echt bereid zijn actie te ondernemen, niet vanuit de 
politiek, en iets voor elkaar te krijgen. Je kunt in de huidige constellatie niet verwachten dat B&W en Gemeenteraad actie 
ondernemen. Die houden elkaar in de tang, hebben elkaar teveel nodig op teveel dossiers. Men vermoedt dat de 
mobiliteitstransitie niet aan het rollen wordt gebracht vanuit die kant. 

• Correctie: 30 km restrictie wordt ruim gedragen, zelfs door de VVD. Berkhout wil in een raadsvergadering bespreken hoe je 
dat gaat vormgeven. Dat is in november gebeurd. We zijn nu een half jaar verder. Maat deze discussie is nog niet gestart, 
terwijl de raad het bestuur wel heeft gefaciliteerd om daarmee aan de slag te gaan. Zijn er juist binnen de ambtelijke dienst 
veel tegenkrachten om deze mogelijkheid te blokkeren? Berkhout is niet het soort wethouder dat alles wil tegenhouden. 
Wordt hij door de ambtenaren beperkt in zijn mogelijkheden? Zit de obstructie ook in de in de raad? Is het een geldkwestie? 

• Vraag aan wethouder: Wat gaat er nu gebeuren in de binnenstad? Het antwoord komt niet. Terwijl als je een visie neerlegt 
moeten er ook maatregelen uit voortkomen. Wat men ziet in de raad, is dat er iets kantelt als er weerstand komt uit de stad. 
Eerst is iedereen het eens, maar als de gevolgen in zicht komen, die pijn kunnen doen, laat deel van de stad zich horen. Daar 
is de raad gevoelig voor en dat zorgt ervoor dat de raadsleden elkaar in de tang houden. Bij tumult trekken de conservatieve 
partijen zich terug en zijn de middenpartijen ook niet zo vooruitstrevend. Voorbeeld hiervan is de pilot fiets- en 
groenvlonders: bij de eerste 3 vlonders kwam er een enorme facebook-opstand van automobilisten. Dat is maar een klein 
ding, dus je kunt je voorstellen als het nog elementairder wordt. 

• Wat men zich afvraagt: hoe kan het zijn dat in de provincie Noord-Holland investeert in HOV-lijnen (50 km), terwijl 
tegelijkertijd het overheidsbeleid, dus ook provincie en concessiehouder de milieueisen onderschrijven? Ook de provincie is 
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niet de meest progressieve partij: een lastige partij om mee in gesprek te gaan, op afstand en technocratisch. Via het gesprek 
over de inhoud kunnen we laten zien dat het in andere gemeenten allemaal wel werkt.  

• Net als Gouda ook Groningen HOV 30km geworden. De scepsis van de provincie Groningen (dat gaat ons reistijd kosten!) is 
opgelost doordat het onderzoeksbureau Bono Traffics heeft aangetoond dat de zorgen niet nodig zijn. Die hebben het daar 
wel opgelost. We proberen de politiek en het ambtelijk apparaat te overtuigen hun licht op te steken bij collega’s in andere 
steden. Daar kan het, dus kan het hier ook. Die aanpak werkt. 

• Ook in A’dam wordt onderzoek gedaan door de vervoersregio, op weg naar 30km. Zijn heel benieuwd hoe het daar uitpakt. 
Zowel bij gemeente als bij provincie zit een vakgenoten en die kunnen voor wederzijdse beïnvloeding zorgen. 

 
Conclusie: dit pleit voor het delen van concrete voorbeelden van gemeentelijke en provinciale overheid. Zoals we hier aanwezig 
zijn als burgers in vrijwilligheid, kunnen wij bijdragen aan het creëren van daadwerkelijke transitie. Ieder heeft zo zijn eigen 
invalshoek en eigen opvatting waarop we vinden dat de transitie moet worden ingezet. Niemand kan de transitie managen, zoals 
we vandaag hebben geleerd, maar we kunnen hem wél sturen en volgen. Laten we dat vooral doen door voorbeelden uit andere 
regio’s oppakken om ook hier onze argumenten kracht bij te zetten. 
De visiedocumenten die we hebben ingediend zijn belangrijk om de gemeente te ondersteunen om hun stip op de horizon in ’t 
vizier te houden. We hopen van harte dat de gemeente zijn visie completeert met onze aanvullingen. Daar is immers veel zorg en 
aandacht aan gegeven. 


