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Van exploratie naar exploitatie: 
het MaaS-landschap
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MaaS-zoet en -zuur
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• Concessiesystematiek:
• OV-concessies leggen veel zaken voor 10 jaar vast; beleid deelmobiliteit ad-hoc en/of 

ontbrekend
• Tarieven

• vastgelegd door overheden of vrij voor de markt
• Subsidieverlening

• van geen subsidie tot grotendeels gesubsidieerd
• Open data en interoperabiliteit

• behoefte aan afspraken, enkele dominante partijen minder gewillig
• Fiscaliteit

• fiscale regels ingezet om gedrag te belemmeren of te stimuleren
• Parkeerbeleid

• beïnvloedt vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen en deelmobiliteit



Alliantievorming

5Meurs et al. (2018)



Alliantievorming

• Niet vanzelfsprekend vanwege tegenstrijdige en/of concurrerende belangen
• Wetgeving belemmert samenwerking
• Overheid heeft wisselende rollen
• ‘Zachte’ aspecten randvoorwaardelijk voor goede samenwerking
• Formele regels nodig om toekomstige geschillen te voorkomen
• Samenwerkingsbereidheid wordt beïnvloed door o.a. opbrengsten, kosten, risico’s en lange termijn 

vooruitzichten
• Externe maatschappelijke trends en doelen vergroten kans op succesvol project
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MaaS-landschap, alliantievorming en de cases

• Niche-projecten (Heijendaal) vragen om ad-hoc samenwerking die evolueert tijdens het proces. 
Cocreatie is belangrijk voor slagen project.

• Bij ‘landschapsprojecten’ (Limburg) worden allianties beklonken vóórdat pilot daadwerkelijk start. 
Rol overheid is voornamelijk kaderstellend.

• Bij projecten als onderdeel van de systeemverandering (Leidsche Rijn) is alliantievorming formeler 
vormgegeven maar staat open voor aanpassing obv behoefte. Overheid laat markt meer los 
gedurende project.

• Geen van de strategieën is noodzakelijk succesvoller dan de andere maar vereist wel andere 
rolinvulling door en verwachtingsmanagement bij betrokkenen.
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Conclusies

• Kleinschalig beginnen en MaaS in de regio op gang brengen

• MaaS-niche, MaaS-systeemverandering en MaaS-landschap vragen om specifieke aanpak van 
alle betrokken partijen

• Parallel werken aan aanpassing in structuur en wetgeving, o.a.: concessiesystematiek, tarieven, 
subsidieverlening, open data en interoperabiliteit, governance, fiscaliteit, parkeerbeleid.

• Overheden én private partijen spelen belangrijke rol bij aanpassing van structuur.

• MaaS-dienstverlener is organisator van vervoernetwerk; welke vrijheid krijgt de dienstverlener om 
zijn aanbod te optimaliseren en te concurreren met andere aanbieders?
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‘Antwoord op uw vragen met een verrassend nieuwe blik.’

• Mobility as a Service, o.a.: 
• White paper ministerie IenW, 
• Pilots Utrecht Leidsche Rijn, Nijmegen Heijendaal en Limburg
• Modelontwikkeling Smart Mobility MaaS

• MuConsult: middelgroot, onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van verkeer en 
vervoer en ruimtelijke planning. Wij helpen vanuit de inhoud en onderzoeken met oog voor beleid. We 
maken grondige analyses en gebruiken de nieuwste inzichten in ons vakgebied en hebben oog voor 
belangen van alle actoren in het veld. 

• Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk verder op onze site of neem contact op met Jaap 
Sytsma: j.sytsma@muconsult.nl / 06-57425672
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