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Toename in snelheid van verspreiding nieuwe technologieën
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Tijd voor nieuwe benadering mobiliteitsysteem 
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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.

Groningen Drenthe
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.

7 landelijk opschaalbare regiopilots



(Inter)nationaal opschaalbaar

6 maart 2018
1
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Snel landelijke opschaling

Gezamenlijk leren & experimenteren

Transitie naar professionalisering
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Partijen in Raamovereenkomst
voor de 7 pilots



Publieke belangen

• Veiligheid
• Bereikbaarheid
• Sociale inclusie 
• Duurzaamheid
• Betrouwbaarheid 
• Leefbaarheid
• Betaalbaarheid

• Samenwerken, delen, transparantie
• Privacy, security
• Level-playing-field
• Win-win-win-win 
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(Inter)nationale standaardisering (API’s) o.l.v. NL



API’s voor deelfiets en -auto



API-beschrijving in OpenAPI 3.0



Samenwerken, 
standaardiseren 
interfaces en
delen
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Leer- en Kennisomgeving

Leeromgeving

Pilot Amsterdam Zuidas

Pilot Utrecht-LR

Pilot Eindhoven

Pilot Twente

Pilot 
Groningen-Drenthe

Pilot 
Rotterdam-Den 
Haag

Pilot Limburg

Kennisomgeving

Directe feedback Basis data

Combineren van inzichten
Verrijken van bestaande datasets

Geaggregeerde 
feedback

Strategisch advies

TNO (uitvoering)

KiM

CROW

Universiteiten

DMI-community

Connekt

TNO

PBL



Totaalplanning pilots Raamovereenkomst



Belangrijke vervolgstappen
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Meer informatie?
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https://dutchmobilityinnovations.com
of:
@MaaSMinIenW

https://dutchmobilityinnovations.com/

