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– Insteek aanbestedingstrategie  
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MaaS-definitie  
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het aanbod van multimodale, vraaggestuurde mobiliteitsdiensten,  

waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden  

via een digitaal platform (bv. Mobiele app)  

met real-time informatie  

aan klanten worden aangeboden,  

inclusief betaling en afhandeling van transacties.  
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Limburg 

Realiseren van duurzame mobiliteit 
door het bieden van multimodale, 
grensoverschrijdende deur-tot-deur 
vervoersoplossingen. 

 

Utrecht Leidsche Rijn 

Bewoners van Leidsche Rijn 
verleiden tot alternatieve 
vervoersopties om de hoeveelheid 
auto’s en congestie in de wijk te 
verminderen.  

 
Amsterdam 

Het verbeteren van de 
bereikbaarheid van de Zuidas en het 
beter benutten van de openbare 
ruimte in de stad door het bieden 
van alternatieve vervoersopties. 

 

Noord-Nederland 

Verbeteren van de bereikbaarheid 
van het Drentse en Groninger 
platteland en van de betaalbaarheid 
van het vervoerssysteem, mede 
door het combineren van het 
doelgroepenvervoer met regulier 
openbaar vervoer. 

Twente 

Beter en goedkoper uitvoeren van 
het doelgroepenvervoer en het 
kleinschalig OV door het slim 
combineren van vervoersstromen.  

 

Rotterdam – The Hague Airport 

Verbeteren van de landzijdige 
bereikbaarheid van Rotterdam-The 
Hague Airport voor reizigers en 
werknemers door de ontsluiting 
van de luchthaven op duurzame en 
multimodale wijze te verbeteren 
met behulp van deur-tot-deur 
oplossingen.  

 

Eindhoven 

Duurzame en emissievrije mobiliteit 
voor medewerkers van de gemeente 
Eindhoven. De stad Eindhoven wil 
een CO2-neutrale stad worden. 

 



Uitkomsten marktconsultatie / vervolgstappen 

• Rol overheid bij samenwerking (concessiehouders, MaaS-providers, etc) 

• Vrijheid marktpartijen / functioneel aanbesteden (vgl. 
referentiearchitectuur) 

• Noodzaak van schaalgrootte en businesscase 

• Tegenstrijdige feedback omtrent noodzaak dataplatforms 

• Beter afstemmen regionale insteek met landelijke opschaling  

• Wegnemen belemmeringen 
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Vervolgstappen IenW en regio’s sinds consultatie 

Verder vormgeven/inventariseren 

• Samenwerkingsmodel 

• Data-uitwisseling 

• Experimenteerruimte/wegnemen barrières 

• Aanbestedingsstrategie 

• Monitoring & Evaluatie 

• Rol overheid 
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Belangrijkste belemmeringen/uitdagingen 

• Transparantie 

• Samenwerking 

• Uniforme afspraken/standaarden rond data  

• (OV-)ticketverkoop door derden 

 

=> Overheid als facilitator 
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Samenhang MaaS regio pilots en landelijke insteek 

• Meer aandacht voor businesscase  
en nationale opschaling 

• Gezamenlijk afspraken over data delen,  
aansluitvoorwaarden en (e-)ticketing 

• M&E op landelijk niveau 

• Delen ervaringen andere MaaS pilots,  
ook op Europees niveau 
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Voor wat hoort wat? 

Mogelijke insteek aanbestedingstrategie 

• MaaS-platforms draaien om samenwerking 

• 3 niveaus van leren: 

– MaaS-aanbieder buiten pilots 

– MaaS-aanbieder die meedingt naar pilots via Raamcontract 

– MaaS-aanbieder die minicompetitie regio wint 

• Voor alle (potentiële) MaaS-aanbieders idealiter: 

– Wegnemen belemmeringen 

– MaaS-experimenteerruimte vanuit overheden  

– E.e.a. in ruil voor relevante data-informatie voor overheden 

 

=> Samen leren/ervaring opdoen 
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