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Nieuwe benadering van mobiliteit

Infrastructuur

Reiziger

Data

Vervoersaanbieders



7 Landelijk opschaalbare 
regiopilots
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Limburg
Bereiken van duurzame mobiliteit door 
het aanbieden van multimodale, 
grensoverschrijdende en deur-tot-deur 
mobiliteitsoplossingen.

Utrecht Leidsche Rijn, Vleuten en de 
Meern

Verleiden van bewoners van de Leidsche 
Rijn, Vleuten en de Meern om alternatieve 
transport opties te gebruiken, om zo de 
hoeveelheid verkeer en congestive in het 
gebied te verminderen.

Amsterdam Zuidas
Verbeteren van de bereikbaarheid van de 
Zuidas en het beter benutten van de 
publieke stedelijke ruimte door het 
aanbieden van alternatieve reis opties.

Groningen-Drenthe
Verbeter van de bereikbaarheid van het 
platteland van Drenthe en Groningen de 
betaalbaarheid van het transportsysteem, 
inclusief het combineren van 
doelgroepenvervoer en regulier openbaar 
vervoer.

Twente
Introduceren van beter en goedkoper 
doelgroepenvervoer en kleinschalig 
openbaar vervoer door het slim 
combineren van vervoersstromen. 

Rotterdam-Den Haag & Rotterdam-The 
Hague Airport

Verbeteren van de bereikbaarheid van 
Rotterdam-The Hague Airport via land 
voor reizigers en medewerkers door op 
toegang tot de luchthaven te verbeteren 
op een duurzame en multimodale manier 
gebruikmakend van deur-tot-deur 
oplossingen.

Eindhoven
Duurzame en emissie-loze mobiliteit voor 
de werknemers van de gemeente 
Eindhoven. De stad Eindhoven wil een 
CO2 neutrale stad worden.

7 Nationale pilots, 7 regio’s en 
verschillende beleidsdoelen



7 Landelijk opschaalbare regiopilots
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Snelle opschaling

Professionalisering

Samen leren en experimenteren



 
24 marktpartijen in 

Raamovereenkomst voor MaaS-
pilots voor 7 nationale pilots

Uitgangspunten:  
• Identieke MaaS-definitie en 7 

functionaliteiten  
• Data delen (quid-pro-quo),  
• Toepassing open standaarden zoals 

TOMP-API en nastreven open 
ecosysteem 

• Non-discriminatie  
• Level-playing-field  
• Privacy- en securityvoorwaarden 
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Start-ups

ICT

Auto 
industrie

MaaS 
aanbieders

Openbaar  
vervoer

Deelmobiliteit  
aanbieders

Business-card  
aanbieders

Verzekeraars/ 
banken



Transitie vereist regie, spel-
regels, standaarden, en PPS



Snellere product-acceptatie



Geïntegreerde platformen/monopolies?
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Nico Larco, TNO and Urbanism Next Center/Univ. of Oregon



Geïntegreerde  monopolies vs. open ecosysteem
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Standaardisatie (via API’s) leidt tot efficiënt ecosysteem
Reiziger Overheid Vervoersaanbieders

Transactie verwerkers

Open data aanbieders

MaaS-Dienstverleners
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Blauwdruk voor open API-standaard 
voor MaaS-aanbieders en vervoerders 
 
(succes van PPP, mogelijk ook een standaard voor international 
ticketing in openbaar vervoer, persoonlijke data kluizen, etc.)



Internationale adoptie van blauwdruk voor API



Standaardisering/API’s tarieven en ticketing



Van kennis- en leeromgeving 
naar realtime sturing op bv. CO2



15

KiM Connekt

DMI-community
TNO

CROW PBL

Kennisomgeving

Leeromgeving

MaaS-Dienstverleners en 7 pilots

OPSCHONEN    VERRIJKEN    INDICATOREN

Universiteiten

Standaard data bronnen: 
• Stroomdata 
• Maandrapportages 
• Enquête panel

Aanvullende data bronnen: 
• Regio specifieke data 
• Publieke data 
• Interviews

Beleid: 
• Impact van MaaS op mobiliteit 
en stedelijke planning 
•Optimaliseren van het 
mobiliteitssysteem

Output: 
• Maandelijkse monitor voor 
community 
• Halfjaarlijkse publieke 
rapportage 
• Maatwerk rapporten

KNV



Gedragsverandering bereiken binnen MaaS

opschuiven

dempen

verspreiden



Sturing op value case (duurzame mobiliteit)



Realtime advies o.b.v. beleidsdoelen (bv CO2)
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Vervoerder

Overheid MaaS-Dienstverlener

Win-win-win





Discussie

Voor meer informatie: 

www.maas-programma.nl 

eric.mink@minienw.nl 

@MaaSMinIenW
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