
Initiatiefvoorstel ‘Challenge innovatie ideeën voor mobiliteit in Noord-Holland 
Noord!’

Inleiding

Noord-Holland kent een grote diversiteit aan gebieden. Zeker op het gebied van mobiliteit zijn er 
meerdere oplossingen nodig om de leefbaarheid te behouden en te vergroten. Mensen uit het 
landelijke gebied moeten hun reisbewegingen veel meer plannen dan mensen die in de dichtbevolkte 
steden wonen. De coronacrisis heeft in een sneltreinvaart laten zien hoe kwetsbaar het duurzaam 
openbaar vervoer, met name het landelijk gebied, kan zijn. De uitdaging is om mobiliteit en het 
openbaar vervoer zo in te richten dat er enerzijds geen onnodig lege bussen rijden en anderzijds 
mensen in het landelijk gebied makkelijk van A naar b kunnen. Dit vraagt om innovatie ideeën waar we 
zelf wellicht nu nog niet aan denken. Deze ideeën kunnen inspiratie en energie brengen op dit 
onderwerp. Wie kunnen er nu beter met innovatieve ideeën komen, dan jongeren? Jongeren kunnen 
net een andere invalshoek hebben. Daarnaast zijn jongeren vaak door studie of werk afhankelijk van 
openbaar vervoer. Ook willen wij als Provincie jongeren graag betrekken bij de Provinciale politiek.

Middels dit initiatiefvoorstel wil de PvdA Noord-Holland aandacht vragen voor mobiliteit in het landelijk 
gebied. Met een Challenge voor scholieren en studenten willen we innovatieve en creatieve ideeën 
ophalen om ons te inspireren tot mobiliteitsoplossingen voor de toekomst! De wereld blijft veranderen 
en wij geloven dat innovatie, duurzame ideeën inspiratie kan bieden om het landelijk gebied bereikbaar 
te houden voor iedereen!

Idee

Met deze Challenge willen we duurzame en creatieve oplossingen stimuleren om de bereikbaarheid in 
het landelijk gebied te optimaliseren. Deze ‘out of the box’ ideeën kunnen de Provincie inspireren om de 
bereikbaarheid toekomstbestendig te maken. Ideeën en oplossingen waar nu mogelijk niet aan gedacht 
wordt kunnen worden ingediend. Met deze Challenge dagen we scholieren en studenten uit om met ons 
mee te denken!

De Challenge bestaat uit 3 fasen.

Fase 1. inschrijven

In deze fase wordt de Challenge uitgeschreven en kunnen scholieren en studenten zich digitaal 
inschrijven. Zo zorgen we ervoor dat VO, MBO, HBO en WO mee kunnen doen met deze Challenge. Op 
de inschrijfpagina staat informatie die de scholieren en studenten kunnen gebruiken om hun idee vorm 
te geven. Na de inschrijffase kunnen de studenten en scholieren hun idee indienen en daarbij een 
filmpje met een pitch uploaden. Hierin werken jongeren ook gelijk aan hun presentatievaardigheden 
wat zij in hun latere leven nog vaker nodig zullen hebben.



Fase 2. Stemronde 

In de twee weken die volgen kunnen mensen hun stem uitbrengen zodat er een top 5 overblijft. Deze 
top 5 gaat door naar de finale. Aan de hand van de inschrijvingen kunnen we kiezen om een top 5 
scholieren te en een top 5 voor studenten te doen. Dit ligt aan de hoeveelheid ideeën.

Fase 3. De Finale

In deze fase gaan de 5 of 10 deelnemers hun idee live pitchen aan de jury. De jury kan daarnaast ook 
vragen stellen. De jury is positief kritisch en geeft opbouwende feedback. Aan het einde van deze 
bijeenkomst komt er een top 3 uit of 2 keer een top 3 als er veel inzendingen zijn(zie fase 2). De 
Provincie zal met deze top 3 in gesprek gaan om zich verder te laten inspireren en informeren over de 
mogelijkheden van deze ideeën. Daarnaast is er een prijs voor deze scholieren en studenten.

De jury

De jury bestaat uit de Gedeputeerde mobiliteit, ambtenaren van de Provincie, mensen uit de regio en 
een aantal experts binnen het werkveld. 

Communicatie

Tijdens deze Challenge maken we extra gebruik van de socials om jongeren te bereiken en te 
enthousiasmeren.

Constaterende

 Dat jeugdparticipatie voor de Provincie een belangrijk item is;
 Dat veel van de activiteiten met betrekking tot jeugdparticipatie door Covid 19 anders ingevuld 

worden of niet doorgaan;

Besluitvorming

Met het aannemen van het initiatiefvoorstel stemt Provinciale Staten in met het zo snel mogelijk 
uitvoeren van de volgende punten:

● Het uitvoeren en faciliteren van de Challenge om de mobiliteit in het landelijk gebied te 
inspireren met creatieve en innovatieve ideeën;

● In gesprek te gaan met de top 3 winnaars van de Challenge;
● De Staten op de hoogte houden van de voortgang.

Sandra Doevendans (PvdA)


