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Toetreding tot de coalitie Anders Reizen 

 

Geachte Statenleden, 

Als provincie werken we hard aan de verduurzaming van de Zuid-Hollandse maatschappij. Dit

doen we niet alleen door beleidsontwikkeling, maar ook door onze eigen regelingen binnen de

organisatie tegen het licht te houden. Om het duurzame karakter van ons woon-werk verkeer en

het gebruik van duurzame middelen van vervoer nog verder te verbeteren hebben Gedeputeerde

Staten besloten toe te treden tot de coalitie Anders Reizen.

Anders Reizen is een netwerk van werkgevers dat ernaar streeft de CO2-uitstoot van zakelijk

reizen te halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Zakelijk reizen omvat zowel het woon-werk verkeer als de

dienstreizen. Leden van de coalitie krijgen praktische en doorgerekende handvatten aangeboden

voor het invoeren van mobiliteitsbeleid ten behoeve van de reductie van de eigen CO2-uitstoot.

Met toetreding voldoen we aan één van de mobiliteitsafspraken uit het Klimaatakkoord1 en volgen

wij andere provincies en het Rijk. 

De kern van Anders Reizen is voor ons als provincie niet nieuw. Veel maatregelen die worden

voorgesteld zijn bij ons al praktijk. Denk hierbij aan stimulering gebruik OV en gebruik van de

(elektrische) fiets, verduurzaming van het wagenpark of de beperking van het gebruik van het

vliegtuig bij internationale reizen. De waarde van toetreding tot de coalitie ligt voor de provincie

Zuid-Holland onder andere in de voorbeeldfunctie op het gebied van de eigen mobiliteit en op het

vlak van kennisdeling.

Het afgelopen jaar heeft ons echter geleerd dat alleen het vervoersmiddel verduurzamen niet

voldoende is. Thuiswerken en hybride vormen van werken, waarbij een deel van de collega’s

thuiswerkt en anderen op kantoor of elders in de provincie, dragen bij aan de beperking van het

aantal reisbewegingen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het werk.

De komende jaren richten we ons op bewustwording van de keuze voor werkplek en vergroting

van de keuzevrijheid in duurzame vervoersmiddelen indien een reisbeweging nodig is.

                                                       
1 Klimaatakkoord Mobiliteit, p. 71.

https://www.andersreizen.nu/
http://www.zuid-holland.nl
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Toetreding tot de coalitie Anders Reizen heeft tot gevolg dat de provincie actief zal sturen op

terugdringing van de eigen CO2-uitstoot aan de hand van een actieplan en de voortgang hiervan

inzichtelijk zal maken. Op welke wijze dit zal gebeuren, zal samen met de partners van de coalitie

worden uitgewerkt.

Met de toetreding zetten wij een volgende stap als maatschappelijk bewuste werkgever en

overheidsorganisatie.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


