
 

 

  

 

 

MRA Platform Smart Mobility 
Jaarplan 2021 

 
 

  



 

 

          2 

INHOUD 
 
 

1. Smart Mobility in de MRA ··········································································································3 

1.1 Inleiding ··························································································································3 

1.2 Principes, rollen werkwijze ····························································································3 

1.3 Strategische agendering ································································································5 

1.4 Werklijnen ······················································································································5 

1.5 Organisatie ·····················································································································5 

 

2. Werklijnen ···································································································································7 

2.1 Gebiedsontwikkeling en Hubs ·······················································································7 

2.2 Mobility as a Service (MaaS) met focus op deelmobiliteit ···········································9 

2.3 Slimme en schone Logistiek ························································································ 12 

2.4 Digitalisering/Data   ···································································································· 15 

2.5 Smart Infra ··················································································································· 17 

2.6 Landelijk Verbinden en Agenderen ············································································ 20 

 

3. Kennis & Leren  ························································································································ 22 

 

4. Communicatie  ························································································································ 24 

 

5. Financiën ·································································································································· 25 

 
  



 

 

          3 

1. SMART MOBILITY IN DE MRA 
 
1.1 Inleiding  
 
Het werkveld van mobiliteit is in beweging, zeker in een stedelijke regio als de MRA. Door de groei in 
het aantal toeristen, bedrijven en bewoners neemt de druk op de bestaande infrastructuur toe, terwijl 
er steeds minder ruimte is om die infrastructuur en het aanbod aan OV uit te breiden. Het afgelopen 
jaar is dit beeld veranderd door corona, maar met de komst van het vaccin zal in de toekomst deze 
druk weer toe gaan nemen. 
Smart mobility toepassingen worden gezien als een mogelijkheid om de MRA bereikbaar, duurzaam 
en economisch sterk te houden. De afgelopen jaren heeft smart mobility zich ook op deze manier 
bewezen. Dit wordt bevestigd in de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 30 
november 2020, getiteld “ Smart Mobility in beweging”. Hierin wordt wederom bevestigd dat 
digitalisering een grote invloed heeft op het mobiliteitssysteem. 
Met het MRA Platform Smart Mobility bereiden we de Metropoolregio Amsterdam voor op deze 
mobiliteit van nu en in de toekomst.  
 
Na een grondige evaluatie is met ingang van 2020 het transitiemodel als nieuw richtsnoer gehanteerd 
voor het werk van het Platform. Sinds 2020 opereren we als Platform, dat mensen en kennis met elkaar 
verbindt.  
 
Binnen het Platform hebben we ons vanuit de transitiefilosofie gericht op kennisverwerving en -deling 
op het gebied van smart mobility, het actief volgen van de mobiliteitstransitie en het aanjagen van 
initiatieven c.q. projecten. We hebben vanuit dat principe smart mobility oplossingen en toepassingen 
aangejaagd in de regio langs vijf thema’s: Data, Digitale en Fysieke infrastructuur (inclusief 
Voertuigtechnologie), Gebiedsontwikkeling, Logistiek en Mobility as a Service (MaaS).  
 
In het vierde kwartaal van 2020 hebben we het kader van 2017 tegen het licht gehouden en deze 
aangepast aan de lessen en werkwijze van met name 2020. Een transitie dwingt je immers tot het zeer 
regelmatig evalueren. De herijking heeft geleid tot een bevestiging  van onze rol, kernactiviteiten en 
werklijnen zoals we deze in het afgelopen jaar hebben ingezet. Hieruit is onze aanpak voor 2021 
voortgekomen die hieronder kort wordt toegelicht.  
 
1.2 Principes, rollen en werkwijze   
 
Het Platform is onderdeel van de Actie-Agenda van de Metropoolregio Amsterdam: Internationale 
topregio met hoge leefkwaliteit 2020-2024. Het platform valt onder de opdracht “Vaart maken met 
het metropolitaan mobiliteitssysteem”. Deze opdracht kent drie uitvoeringslijnen. Het MRA platform 
valt onder de uitvoeringslijn 3.3: Duurzame en innovatieve mobiliteit. Bestuurlijk trekker van deze 
uitvoeringslijn zijn Jan Hoek (wethouder Almere), Gerard Slegers (wethouder Zaanstad) en Anette 
Wolters (wethouder Hilversum)  
 
De twee leidende principes (ambities) van de MRA agenda geven ons richting.  
 Toekomstbestendige Metropool: schone economie, veilige en duurzaam ingerichte leefomgeving. 
 Evenwichtige Metropool: sociaaleconomische gelijkheid, kansen en hoge leefkwaliteit voor 

iedereen. 
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Het platform is ondersteunend aan de partners en helpt de partners in het realiseren van hun ambities 
en doelen op de opgaven die er in het hier en nu spelen.  
 
De opgaven die urgent zijn en waar we momenteel aan bijdragen zijn de volgende: 
 Het versnellen van de transitie in mobiliteitsgedrag in alle gebieden,  gericht op niet reizen, 

spitsmijden, spreiden van het verkeer en aandragen van alternatieven voor de auto 
 Inpassen mobiliteit zowel in gebiedsontwikkeling als in de bestaande  gebieden 
 Optimaliseren van personen vervoer (MaaS, deelmobiliteit) en logistieke stromen 

(mainport/greenport, bouw en stadslogistiek) 
 
We doen dit vanuit de volgende Rollen: 
 Gezamenlijke strategische agendering 
 Samenwerken en krachten bundelen 
 Verbinden van lessen uit de praktijk aan veranderingen op systeemniveau 
 
Wij blijven onze activiteiten uitvoeren vanuit de filosofie van de transitietheorie. Dat wil zeggen dat 
wij een intermediaire rol hebben tussen de wereld die vanuit een traditionele invalshoek de operatie 
en de techniek voortdurend wil optimaliseren en de nieuwe initiatieven en experimenten die de 
mobiliteitstransitie kenmerken.  
 
Dat doen we door activiteiten uit te voeren op twee niveaus met verschillende snelheden: 
Systeemniveau en Leren uit de Praktijk. 
 
Leren uit de praktijk doen we onder meer door: 
 Het volgen van experimenten en daar de geleerde lessen uithalen en delen 
 Op basis van de geleerde lessen maken van handreikingen zoals bijvoorbeeld de Leidraad 

Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility (zie p.7) en de Datapedia (zie p.16) 
 Verbinden, vormen van communities en netwerken waarin onder andere ontwikkelingen worden 

gevolgd en lessen gedeeld, zoals bijvoorbeeld de Ovale Tafel Logistiek (zie p.12) en de MRA 
community van de Landelijke Krachtenbundeling (zie p.20) 

 Het peloton laten leren van de expertise van de koplopers, zodat niet telkens het wiel opnieuw 
wordt uitgevonden 

 
Verbinden van leren uit de praktijk naar wat dit betekent dit op systeemniveau doen we onder meer 
door:  
 Anticiperen en bewustwording creëren in transitie-denken en -sturing 
 Beïnvloeden en richting geven 
 Strategische vraagstukken landelijk en regionaal agenderen 
 Gevraagd en ongevraagd adviseren 
 De koplopers ondersteunen in het ontwikkelen van expertise 
 Relevante speler zijn in het landelijk speelveld om de regionale belangen te borgen en de opgedane 

kennis en ervaring te delen in het landelijk netwerk en omgekeerd 
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1.3 Strategische agendering MRA Smart Mobility 
 
Een belangrijke opdracht die het Platform in 2021 heeft is de gezamenlijke regionale strategische 
agendering op het gebied van Smart Mobility. Het gaat er hierbij om dat we komen tot inzicht en 
overzicht van ieders ambities en prioriteiten, alsmede het regionale landschap van stakeholders en 
actoren. Op basis van dat inzicht bepalen we samen met de Stuurgroep van het platform de 
gezamenlijke regionale ambities, doelen en prioriteiten. Dat levert enerzijds op dat we regionaal de 
krachten op de mobiliteitstransitie goed kunnen bundelen. Anderzijds is deze agenda leidend voor de 
gesprekken met het ministerie en andere landelijke strategische overleggen zoals het DO Slim. 
 
Hiervoor vormen onder meer de volgende urgente, actuele opgaven de basis: 
 Versnellen van de transitie in het mobiliteitsgedrag 
 Inpassen van mobiliteit in gebiedsontwikkeling en bestaande gebieden 
 Optimaliseren van personen- en goederenvervoer 
 
Daarbij realiseren we ons dat handelingspersectief nodig is in tijden van corona. Wellicht kan deze 
situatie helpen tot het realiseren van doorbraken in de mobiliteitstransitie. 
 
1.4 Werklijnen in 2021 
 
Gezien het bovenstaande richt het platform zich in 2021 op de volgende 6 werklijnen: 
 
 Smart mobility in Gebiedsontwikkeling & Hubs 
 MaaS met focus op deelmobiliteit 
 Slimme en schone Logistiek 
 Werken aan Digitalisering: bouwen aan een gezamenlijk ecosysteem 
 Smart Infra voor het optimaliseren van verkeersstromen 
 Verbinden met landelijke netwerken. Dit is een nieuwe werklijn. De Gebiedscoördinatie vanuit 

het landsdeel Noordwest voor de Landelijke Krachtenbundeling  is belegd bij het Platform.  
 
In Hoofdstuk 2 worden de activiteiten in 2021 per werklijn aangegeven.  
 
 
1.5 Organisatie 
 
De organisatieopzet van 2020 wordt in 2021 gecontinueerd (zie onderstaand organisatieplaatje). De 
Stuurgroep en het MRA Smart Mobility team blijven hetzelfde, waarbij voortdurend wordt gewerkt 
aan het verhogen van de effectiviteit van de werkwijze. Ook de Kernteams blijven actief in 2021.  
Vorig jaar was er een aparte thematrekker voor Kennis en Leren, onder andere om het transitiedenken 
goed in de werkwijze en de rolopvatting van het team te borgen. Inmiddels is dat goed gelukt. Op p.22 
is te lezen hoe we dit onderwerp in 2021 borgen.  
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Communicatieoverleg 
Er is, vergelijkbaar met de kernteams, een MRA communicatie werkgroep actief die is bezet door de 
(overheids-)partijen die in de Stuurgroep zitten. Doel van deze werkgroep is om de verschillende 
onderwerpen, activiteiten, bijeenkomsten en congressen op elkaar af te stemmen en te zorgen dat 
onze partners daar gebruik van kunnen maken en activiteiten te bundelen. Op lange termijn draagt 
deze samenwerking ook bij aan het verhogen van awareness en kennis van de brede scope van smart 
mobility. 
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2. WERKLIJNEN    
 

 
2.1 Gebiedsontwikkeling en hubs 
Het thema Gebiedsontwikkeling en hubs richt zich op de kansen die smart mobility biedt bij de 
ontwikkeling van nieuwe wijken en de herinrichting van bestaande wijken. Hierbij is er specifiek 
aandacht voor de kansen die mobiliteitshubs bieden. 
 
Doelen  
Gezien de schaarse ruimte en de klimaatdoelstellingen zijn slimme en schone mobiliteitsconcepten 
steeds meer randvoorwaardelijk om de ontwikkeling van nieuwe wijken mogelijk te maken. Er 
ontstaan kansen om het moment van verhuizing te benutten om een duurzame gedragsverandering 
onder eindgebruikers te realiseren.  Deze slimme en schone mobiliteitsconcepten hebben echter een 
andere ruimtelijke impact dan we gewend zijn, waardoor het zaak is vroeg in het proces de kansen te 
verkennen en bijpassende eisen en randvoorwaarden te formuleren. Daarnaast ontstaan er nieuwe 
uitdagingen op het vlak van governance en financiering van deze mobiliteitsconcepten, bijvoorbeeld 
van mobiliteitshubs. 
 
Als thema gebiedsontwikkeling & hubs hanteren we de volgende overkoepelende doelstellingen: 
 Met behulp van onze leidraad Gebiedsontwikkeling, het MPvE als procesinstrument en een actieve 

rol als aanjager en kennismakelaar stimuleren we om de kansen die de mobiliteitstransitie biedt 
ook echt te benutten in gebiedsontwikkeling. In 2019 en 2020 hebben we hiervoor al een 
uitstekende basis neergezet. 

 In 2021 richten we ons naast de gemeenten in de MRA ook nadrukkelijker op marktpartijen 
(vastgoed en mobiliteit) en woningcorporaties, aangezien zij steeds meer aan de lat staan voor 
invulling van de mobiliteitsconcepten en hubs. 

 Daarnaast zien we ook een groeiende aandacht voor de kansen die de mobiliteitstransitie biedt in 
de bestaande wijken, bijvoorbeeld bij herstructurering of ambities om autoluw te worden. We 
willen als platform bijdragen aan concrete experimenten en de benodigde systeemverandering om 
ook in de bestaande stad meer slimme en schone mobiliteitsoplossingen in te zetten. 

 
Werkwijze  
  
Systeemniveau 
 Continue doorontwikkelen leidraad Gebiedsontwikkeling 
 Nadrukkelijker aandacht voor de rol van marktpartijen in het proces, groeiend begrip voor elkaars 

drijfveren en belangen; versterken makelaarsrol tussen gemeente en markt 
 Opstellen leidraad hubs in bestaande stad 
 Bijdragen aan regionale visie op hubs 
 Actieve rol in diverse kennisnetwerken, om te delen en kennis van buiten te benutten 
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Leren uit de praktijk 
 Uitbreiden van de olievlek van gebruik MPvE’s in gebiedsontwikkeling 
 Introductie MPvE voor herstructureringswijken 
 Als co-opdrachtgever/aanjager betrokken bij de ontwikkeling van mobiliteitsconcepten/hubs 

(focus op governance en financiering) 
 
Samenwerking andere gremia 
  
We zijn actief deelnemer van het Kennisnetwerk Slimme Mobiliteit in de Gebiedsontwikkeling, waarin 
vooral de G5 en enkele provincies deelnemen. Daarnaast zoeken we in 2021 bewuster de 
samenwerking met CROW en Connekt, als het gaat om uitwisseling van kennis en tools. En we bouwen 
in 2021 verder aan een netwerk binnen de MRA, waarbij we de samenwerking intensiveren als we 
gezamenlijk opdrachtgever zijn van een MPvE, mobiliteitsconcept of ander experiment of pilotproject. 
We delen actief de opgedane kennis en praktijkervaringen onder onze volgers.  
 
Activiteiten 
 
Thema Gebiedsontwikkeling & hubs zal in 2021 de volgende activiteiten uitvoeren. 
  

 Activiteit Uitvoering 
1. Doorontwikkelen leidraad Smart Mobility & gebiedsontwikkeling 

 Naar een 2.0 versie 
o Doorontwikkeling onderdeel MPvE  
o Toevoegen andere stappen gebiedsontwikkelingsproces  

 Naar een 3.0 versie 

 
Q1 
 
 
Q4 

2. Versterken aandacht voor rol van marktpartijen  
 Organisatie webinar over leidraad 2.0, voor marktpartijen, 

woningcorporaties en gemeenten 
 Verdiepende gespreksronde nav leidraad 2.0 met ontwikkelaars, 

woningcorporaties en aanbieders deelmobiliteit/platforms (elk 3) 

 
Q2 
 
Q3 

3. Ontwikkelen leidraad (personen)hubs in bestaande stad  
 Opstellen plan van aanpak (o.a. ism CTO nav Europese samenwerking) 
 Uitwerken leidraad 

 
Q1 
Q2-4 

5. 
 
 
 
6. 
 

Uitbreiden van olievlek MPvE’s 
 Borgen van  bijdrage partners aan verspreiding inzet MPvE in MRA 
 Minimaal 6 MPvE’s in gebiedsontwikkelingen binnen de MRA in 2021     
 Minimaal 1 MPvE voor een herstructureringswijk/wijkaanpak  
Ontwikkeling van mobiliteitsconcepten/hubs in gebiedsontwikkeling 
 Actief betrokken bij de ontwikkeling van minimaal drie 

mobiliteitsconcepten/hubs in gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld als co-
opdrachtgever 

 Lessons learned meenemen in doorontwikkeling leidraad  

 
Q1 
Continue 
Q4 
 
Q1-3 
 
 
Q4 
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2.2 Mobility as a Service (MaaS) met focus op deelmobiliteit  
  
De werklijn MaaS richt zich op het concreet maken van het concept MaaS voor de MRA partners en 
zo zicht te krijgen op hoe MaaS kan bijdragen aan de opgaven en beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mobiliteit.  
 
Doelen  
 
Het is de verwachting dat MaaS positief kan bijdragen aan het oplossen van de opgaven binnen de 
MRA. Het ontbreekt echter nog aan concrete casussen waaruit dit blijkt. ‘The proof of the pudding is 
in the eating’ en we moeten dus aan de slag met MaaS om vast te stellen of de verwachting kan worden 
waar gemaakt. We zien dat er een aantal belangrijke onderwerpen zijn binnen MaaS:  

 de rol van de overheid in het stellen van kaders en regels om het publieke belang te borgen; 
 openheid in data delen door mobiliteitsaanbieders benodigd voor het toetsen van en 

vormgeven aan beleid; 
 het bieden van voldoende aantrekkelijke aanbod van verschillende vormen van aanbod- en 

vraaggestuurde mobiliteit.  
Wij zien kansen in het opschalen van de inzet van deelmobiliteit. Hier ligt dan ook de focus op in 2021. 

 

Werkwijze 

Voor MaaS geven we op de onderstaande wijze invulling aan het werken op de twee niveaus: 
 
Systeemniveau 
 In 2020 is veel aandacht geweest op de rol van de verschillende overheden binnen het  MaaS-

ecosysteem. Het denken daarover staat niet stil maar wordt wel meer en meer gevoed vanuit de 
ervaringen en resultaten die komen uit concrete experimenten en projecten. Door het continue 
leren kunnen we deze visie in 2021 doorontwikkelen. 

 Deze visie wordt vervolgens weer vertaald naar handelingsperspectief: welke  activiteiten kunnen 
de MRA partners ontplooien, welke leervragen hebben we daarbij en hoe kunnen we die 
beantwoorden? Dit proces wordt voor iedere partner individueel ingevuld afhankelijk van de 
behoefte. Vanuit het platform bieden we advies en ondersteuning in deze verkenningen. 

 
Leren uit de praktijk 
 Kennisdeling: het kernteam neemt een centrale positie in bij het kennisdelen tussen partners 

onderling. Daarnaast zoeken we actief de verbinding met krachtenbundeling op de relevante 
bundels. Buiten de MRA halen we kennis op bij andere kennis netwerken, zoals CROW en Dutch 
Mobility Innovations (DMI). 

 Kennisontwikkeling: we dragen actief bij aan het ontwikkelen van kennis op verschillende 
onderwerpen zoals bijvoorbeeld de toepassing van MaaS waardigheidseisen in het  OV, het 
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ontwerpen van (Amsterdamse) voorwaarden waaronder aanbieders van deelmobiliteit hun 
diensten kunnen aanbieden of ontwikkelen en implementeren van data standaarden. 

 Aanjagen initiatieven: focuspunt binnen MaaS is het versnellen van de opschaling van 
deelmobiliteit. We dragen daar aan bij door actief mee te werken aan het wegnemen van de 
belemmeringen die hierbij bestaan. 

 
Vanuit het thema hebben we binding met verschillende andere gremia: 

 CROW: voor wat betreft de leercirkel van de MaaS waardigheidseisen; 
 Ministerie IenW: specifiek het team van de leeromgeving die is gekoppeld aan de landelijke 

pilots; 
 Krachtenbundeling: op de bundels MaaS en specifiek de groep gericht op ontwikkeling beleid 

deelmobiliteit.  
 
Kernteam 
Het kernteam MaaS wordt geïnitieerd door Chrétienne Hoek, thematrekker MaaS. Daarnaast zijn de 
verschillende partners vertegenwoordigd: Daan van der Tas (Gemeente Amsterdam, CTO), Bram 
Nieuwstraten (Vervoerregio), Jan Wijkhuizen (Provincie Noord-Holland), Robert-Jan Maaskant 
(Provincie Flevoland) en Maarten de Vries (Thematrekker Gebiedsontwikkeling. 
 
Activiteiten 
 
MaaS zal in 2021 de volgende activiteiten uitvoeren. 
  

 Activiteit Uitvoering 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelmobiliteit binnen de MRA stimuleren 
 Verkenning naar de behoefte aan inzet van deelmobiliteit bij de MRA 

partners inclusief het identificeren van concrete vraagstukken. 
 Helpen bij het wegwerken van belemmeringen voor de inzet van  

deelmobiliteit (bijv. systeem parkeervergunningen). 
 In kaart brengen van de ontwikkelingen op het gebied van beleid 

rondom deelmobiliteit, ook via G5 en krachtenbundeling. 
 Op basis van de behoefte ontwikkelen van MRA brede algemene 

richtlijnen voor deelmobiliteit. Dit kan resulteren in een leidraad. 

Q1  
 
Q2 en verder  
 
Q2  
 
Q3  

2. 
 
 
 
 

MaaS waardigheid in ov-concessie door-ontwikkelen 
 Ervaringen implementatie MaaS waardigheid OV concessies ophalen 

en terugkoppelen CROW ten behoeve van doorontwikkeling. Start 
met opbrengst nieuwe concessie, daarna lopende concessies in beeld 
brengen. 

Q1 en verder 
 
 

3. 
 
 

Kennis en leren 
 Kennisdelen in kermteam MaaS, Krachtenbundeling en andere 

kennisnetwerken binnen en buiten de MRA. 
Continue 
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4. 
 
 
 
 

(door) Ontwikkelen leidraden 
 Leveren kennis doorontwikkeling MpvE als onderdeel van leidraad 

gebiedsontwikkeling. 
 Ontwikkelen leidraad MaaS – stimuleren optimalisatie ketenreis (incl. 

gedrags- gebruikersperspectief) 

Loopt/ Q1 
gereed 
Q4 

5. 
 
 
 
 
 
 

Kennis ontwikkeling 
 Verkenning met het kernteam naar toegevoegde waarde van inzet 

multimodale voorspellings/verkeersmodellen. 
 Ondersteunen doorontwikkeling Amsterdamse Voorwaarden / 

generiek toepasbaar maken MRA. 
 Volgen ontwikkeling visie MaaS Vervoerregio en verbinding met 

overige MRA partners.  
 Ontwikkelen kennis samenhang hubs – deelmobiliteit – MaaS – data 

/ input diverse leidraden 

Q1 
 
Q2 
 
Continue 
 
Continue 
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2.3 Slimme en schone logistiek 
 
De transitieopgave voor de logistiek is enorm. Vanuit de werklijn slimme en schone logistiek zetten 
we in op de verduurzaming en vergroting van de efficiency van de logistiek. Bedrijven in de logistiek 
kunnen dit niet alleen; dit lukt alleen met behulp van de juiste kennis en samenwerking met andere 
bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Een grote kans voor de transitieopgave is het 
digitaliseren van de logistieke keten.  

 
Doelen  
1. Het vergroten van inzicht bij gemeenten en bedrijven over de toepassing en (ruimtelijke) 

inpassing van nieuwe logistieke concepten. 
Nieuwe logistieke concepten helpen de transitieopgave te realiseren en te versnellen. De overheden 
hebben hierbij een faciliterende rol, bijvoorbeeld ruimte scheppen voor logistieke hubs, aanpassen 
van regelgeving en verlenen van privileges. 
  
2. Verbetering van doorstroming van logistiek door het creëren van slimme goederencorridors.   
De toenemende logistieke stromen op de belangrijkste goederencorridors vragen om een efficiency-
slag. Bijvoorbeeld door bundeling of multimodaliteit te stimuleren. Maar ook door de toepassing van 
slimme ITS oplossingen.  
 
3. Vergroten van kennis van digitale connectiviteit van bedrijven en vergroten bereid om data te 

delen  
 
De logistieke sector loopt achter met digitalisering van de werkprocessen. De verwachting is dat 
digitale platformen/marktplaatsen een grote bijdrage leveren aan het efficiënter maken van de 
logistiek: meer goederen worden gebundeld. Slechts 4 á 5 procent van de vrachtbrieven is nu digitaal. 
Dit moet omhoog om de logistiek efficiënter te maken en beter data met elkaar te kunnen delen.  
  
4. Vergroten van de bewustwording en actiebereidheid bij bedrijfsleven en gemeenten over nut en 

noodzaak van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en schone mainport logistiek.  
 
Nederland heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Voor de 
logistieke sector is de inzet op stillere, schonere, en veiligere voertuigen daarmee noodzakelijk. Daarbij 
kan worden gedacht aan de inzet van kleine elektrische voertuigen om goederen in binnensteden te 
bezorgen, maar ook aan betere organisatie van de keten om stromen efficiënter te verplaatsen door 
de stad zodat er minder voertuigbewegingen nodig zijn.  
 
 
Werkwijze 
 
Systeemniveau 
 Zero emissie (stads)logistiek en vergroting van de (digitale) connectiviteit. Vanuit het Platform 

adviseren wij, jagen aan en leggen verbindingen tussen de thema’s. 
 Ovale Tafel Logistiek: aanpak urgente onderzoeks- vragen en opgedane kennis delen. Het Platform 

faciliteert de OTL en zorgt voor kennisdeling. 
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Leren uit de praktijk 
 Ontwikkelen visie/leidraad logistieke hubs. 
 Kennisontwikkeling logistieke hubs: rollen overheid, bedrijfsleven en ontwikkelaars. 
 Aanjagen, volgen en adviseren experimenten slimme en schone stadslogistiek, mainport logistiek 

en bouwlogistiek. 
 Kennisontwikkeling digitale platformen voor bundeling van goederen. 

 
Samenwerking andere gremia 
 
Wij nemen deel aan het Amsterdam Logistics Programma dat zich richt op slimme en schone 
mainport logistiek. We trekken de MRA aanpak Green deal Zes MRA vanuit het Programma Zero 
Emissie Mobiliteit van de Vervoerregio.. 
We faciliteren de Ovale Tafel Logistiek waarin de belangrijkste partijen uit de overheid, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. Verder zorgen we voor input in de 
Actieagenda van de MRA met betrekking tot Duurzame en Innovatieve Mobiliteit. 
 
Kernteam 
Het Kernteam is ook ambassadeur voor de logistiek in de MRA. Het kernteam bestaat uit: 
Amsterdam Logistics Programma (programmamanager), Gemeente Amsterdam (logistiek en V&OR)   
Vervoerregio Amsterdam (adviseur logistiek), Provincie Noord-Holland (adviseur logistiek), 
Hogeschool van Amsterdam (onderzoek logistiek), provincie Flevoland (adviseur goederenvervoer) 
en Amsterdam Economic Board (challenge mobility). 
 
Activiteiten 
 
De werklijn slimme en schone logistiek zal in 2021 de volgende activiteiten uitvoeren. 
  

 Activiteit Uitvoering 

1. 
 
 

 
Zero emissie stadslogistiek 

 Trekker gezamenlijke aanpak Green Deal ZES MRA: 
Dashboard logistieke stromen 
Borging bestuurlijk gereed 

 Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek: 
Verkennen/voorbereiden op inhoud en rol 
Adviseren uitvoering 
Borging gereed 

 
 
Q1 
Q3 
 
Q1 
Q2 
Q4 

 
2. 
 
 

 
Vergroten digitale connectiviteit 

 Overzicht initiatieven digitale platforms en kennis gedeeld 
Indien nodig campagne bewustwording initiëren 
(samen met de werklijn data en  digitalisering) 

 
 
 
Q2 
Q3 
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3. 

Kennis delen en ontwikkelen 
 Faciliteren Ovale Tafel Logistiek: 

Minimaal 5 urgente onderzoeksvragen beantwoord,  
Kennis ontwikkelen en delen  

 

Doorlopend 

4. 
 
 
 
 
 

Logistieke hubs 
 Visie/leidraad logistieke hubs (met werklijn gebiedsontw. en hubs): 

Adviseren visie en evt. ontwikkelen leidraad 
 Kennisontwikkeling logistieke hubs en delen van deze kennis via de 

website, Linkedin pagina en eventueel webinars 
 

Q2 
Q3/Q4 
Doorlopend 

5. 
 
 
 
6. 
 
 
 

Experimenten 
 Aanjagen experimenten slimme en schone logistiek gericht op 

vergroten digitale connectiviteit en zero emissie                     
voor stadslogistiek, bouwlogistiek en mainport logistiek 

 
Netwerkontwikkeling 

 Voor alle activiteiten heeft de thematrekker ook de rol  
van netwerkregisseur logistiek MRA (verbinder/oliemannetje  
tussen overheid en bedrijfsleven) Ieder half jaar wordt in een 
overzicht weergegeven om welke verbindingen het gaat. 

Doorlopend 
 
 
Doorlopend 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          15 

 
2.4 Digitalisering / Data  
 
De werklijn Digitalisering versterkt de basisstructuur voor mobiliteitsdata en faciliteert de partners 
in de MRA bij het proces van digitalisering. 
 
Doelen  
 
1. Data op orde voor gemeentes 

De digitaliseringsopgave voor gemeentes start met het ‘op orde’ krijgen van de data. Hiervoor is 
het programma ‘Digitalisering Overheden’ opgezet met een Regionaal Datateam. Vanuit het 
platform  participeren we in  het Regionaal Datateam. Onze focus is gericht op gestructureerd & 
gecoördineerd innoveren. 

2. Organisaties stimuleren meer datagedreven te werken 
Stimuleren, volgen en opschalen van initiatieven die organisaties meer datagedreven maken. 
Vanuit deze experimenten de verandering op systeemniveau aanjagen. Denk aan 
opschalen/kennisuitwisseling van bijv. Mobilab, AMdEX en Mobiliteitscentrale van de toekomst. 

3. Inzetten op Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) 
Actief meedenken en –werken aan de totstandkoming van een nationaal toegangspunt voor 
mobiliteitsdata, zoals deze nu vanuit het Ministerie van I&W wordt voorbereid. 

4. Ondersteuning digitalisering overige thema’s 
Ook bij alle andere thema’s spelen data en digitalisering een belangrijke rol. Daar waar nodig 
ondersteunen we de thema’s op dit vlak. 

 
 
Werkwijze  
 Systeemniveau 
 Agenderen en borgen data en digitalisering binnen de organisaties in de MRA. 

o Datalaag als vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie voor publiceren eigen data en 
interpreteren/analyseren externe data. 

o Datacultuur en datagebaseerd werken als organisatiebrede beweging om responsiever te 
werken, gebaseerd op de data uit de datalaag.  

 Op landelijk niveau wordt gewerkt aan de realisatie van een  Nationaal Toegangspunt 
Mobiliteitsdata (NTM). Vanuit de werklijn, met onze ervaring in het Regionaal Datateam en met 
de Datapedia Smart Mobility, zijn we direct betrokken en leveren wij hier een bijdrage aan. 

 Door opgedane kennis en ervaring te delen in het landelijk netwerk, via werksessies, 
video’s/webinars en de Datapedia Smart Mobility zijn we een relevante speler zijn in het landelijk 
speelveld. 

 
Leren uit de praktijk 
 Concretiseren & demystificeren 

Bieden van concreet handboek/online naslag bij  de digitaliseringsopgave. Vastleggen wat 
koplopers doen en vertalen naar aanpak voor volgers. 
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 Verbinden, opschalen & aan de slag 
Aanjagen, verbinden & opschalen succesvolle initiatieven in de regio, onder andere Mobilab 

 
Samenwerking andere gremia 
 
Via het Regionaal Datateam is deze werklijn verbonden aan de krachtenbundel “Publieke data op orde” 
en het Landelijk Dataketenoverleg (LDKO, binnenkort hernoemd naar DO Digitalisering). Daarnaast 
volgen we de bundel “Privacy and security op orde”. 
 
Kernteam 
Jasper Soetendal is trekker van de werklijn Digitalisering. Het kernteam bestaat verder uit: Klaske de 
Vries (Gemeente Haarlemmermeer), Ruben Polderman en Vincent Lau (Gemeente Amsterdam), 
Gerton Pieters (Provincie Noord-Holland), Job Steneker (Provincie Flevoland) en Mark Könst 
(Vervoerregio Amsterdam). 
 
 
Activiteiten 
 
Digitalisering zal in 2021 de volgende activiteiten uitvoeren: 
  

 Activiteit Uitvoering 
1. Data op orde voor gemeentes 

Datapedia & Handboek Data Top 15 
• Verder inhoudelijk uitgewerkt en verbrede Datapedia Smart Mobility 
• Concrete aanpak/handreiking Data Top 15 o.b.v. koplopers voor 

volgers 
• Compleet overzicht beschikbare landelijke databronnen 
• Kennissessies, webinars & video’s 

Vanuit Regionaal Datateam 
• Compleet overzicht digitaliseringsstatus MRA-gemeentes per Data 

Top 15-item 
• Alle MRA-gemeentes bereikt en waar nodig/nuttig ondersteund bij 

(het starten van) activiteiten om een volgende stap van de 
digitalisering te zetten 

 
Q1 - Q4 

 
 
 
 
 
 

Q1 - Q2 
 

Q3 - Q4 

2. Organisaties stimuleren meer datagedreven te werken 
• Verzameling minimaal 50 voorbeelden/best practices en deze delen 

met de partners 
• Minimaal 3 concrete regionale samenwerkingen 

Q1 – Q4 

3. Inzetten op Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) 
• Vaste positie verworven in de nog te vormen werkgroep(en) bij de 

voorbereiding/realisatie NTM 

Q1 – Q4 

4. Ondersteunen overige thema’s t.a.v. Data & Digitalisering 
 Voor alle thema’s raakvlakken & uitdagingen digitalisering uitgewerkt 

Q1 – Q4 
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2.5 Smart Infra 
 
De werklijn Smart Infra richt zich vooral op het toepasbaar maken van Smart Mobility in de beleids-
doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en een leefbare openbare ruimte.  
 
Doelen 
 
 Smart Infra biedt een goed ontwikkeld regionaal netwerk met toegankelijke communities voor 

diverse gremia en onderwerpen om kennis te delen en bruikbare innovaties te helpen toepassen 
en waar nodig aan te jagen. 

 Smart Infra biedt ondersteuning in het intelligent en doelgericht investeren in assetmanagement 
door het delen van inzicht in de ontwikkeling en kennis van Smart-Mobility-toepassingen. DVM- 
en infra-assets vertegenwoordigen een hoge waarde dus is een scherp zicht op innovaties van 
groot belang om de juiste keuzes te maken in het beheer & onderhoud. 

 Smart Infra richt zich op het adviseren over en aanjagen van toepassingen en het opschalen 
daarvan op MRA-niveau en wil vraagbaak zijn voor alle zaken met betrekking tot multimodaal 
verkeersmanagement en betere benutting van infra. 

 
Werkwijze  
Ook vanuit Smart Infra wordt gewerkt vanuit de twee niveaus: systeemniveau en leren uit de praktijk.  
 
Systeemniveau 
 Het volgen van de doorontwikkeling van de visie op multimodaal verkeersmanagement van de 

toekomst, met aandacht voor de verhouding rol overheid en de rol van de markt. 
 Het opschalen van beproefde Smart-Mobility-toepassingen die zijn gericht op de bereikbaarheid 

en leefbaarheid op MRA-niveau. 
 Het slaan van een brug tussen traditioneel verkeers- en assetmanagement en de kansen van Smart 

Infra. 
 
Leren uit de praktijk 
 Kennisdeling: door koppeling aan de Krachtenbundel “Aanpassing Fysieke Infrastructuur” halen 

we landelijk ontwikkelde kennis, die we vervolgens delen in de MRA. Daarnaast nemen we initiatief 
om op specifieke thema’s, zoals iVRI’s,  kennisdeling te organiseren tussen koplopers en volgers 
en vanuit het Platform en ontwikkelen we vanuit het Kernteam andere relevante regionale 
initiatieven in dit opzicht. 

 Kennisontwikkeling: niet zo zeer zelf als wel door het volgen van diverse experimenten. 
 Aanjagen initiatieven: opschalen van toepassingen zoals Crowdmanagement en het voeden en 

voeren van het gesprek met onder andere IenW over Smart-Infra-toepassingen. 
 
Samenwerking andere gremia 
 
Smart Infra zal zich in 2021 actief verbinden aan de bundel “Aanpassing Fysieke Infrastructuur” binnen 
de landelijke Krachtenbundeling Smart Mobility. Daarnaast zijn we verbonden aan het Landelijk 
Verkeersmanagement Beraad (LVMB) dat een landelijke actieagenda Smart Mobility heeft ontwikkeld 
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en Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW), waarmee we onder meer samenwerken in 
Kennissessies, met name gericht op assetmanagers. Ook hebben we contact met het CROW over 
diverse onderwerpen. 
 
 
Kernteam 
 
Martin Visser is de trekker van de werklijn Smart Infra. In de bezetting van het kernteam is een brede 
vertegenwoordiging van onze partners maar ook uiteenlopende expertise geborgd: Arthur Rietkerk 
(provincie Noord-Holland), Arnoud Turkstra (provincie Flevoland), Lotte Bekenkamp en Zeger 
Schavemaker (V&OR, Amsterdam) en Maurits van Hövell (Johan Cruijff Arena).   
 
Activiteiten 
 
Smart Infra zal in 2021 de volgende activiteiten uitvoeren. 
  

 Activiteit Uitvoering 
1. Smart Infra verbinden aan wat landelijk speelt 

 Deelname werkgroep Krachtenbundel Aanpassing Fysieke Infrastructuur  
o Verkeersmanagement 

 Introduceren c.q. versterken richtlijnen en redeneerlijn in de 
MRA voor aanschaf systemen voor verkeersmanagement 

o Assetmanagement 
 Volgen ontwikkelingen en eisen in-car-toepassingen voor digitale 

en fysieke infra en deze delen met het peleton 
 Kansen delen van het project “realtime reageren op reizigers” 
 Kansen delen sensortechnologie voor infra 

 Nog actiever verbinden aan LVMB, WOW en CROW 

Q1 – Q4 

2. iVRI’s 
 Gesprek met IenW over Talking Traffic (2e tranche) voeden 
 Advies delen met koplopers en verdere uitrol en beheer te dienen 
 Kennis delen met volgers (in brede sessies en maatwerk) 

Q1 - Q4 
Q1 
Q1 
Q1 - Q4 

3. Mobiliteitscentrale van de Toekomst 
 Volgen maar ook actief bijdragen 
 Verbinden aan wat regionaal speelt (o.a. vMaaS) c.q. waar regionaal 

behoefte ligt 

Q1 - Q4 

4. Opschalen en aanjagen Smart Mobility toepassingen 
 Leidraad Mobiliteitsmanagement Groot Onderhoud en Evenementen 

o Opschaling Toolbox Noord-Holland 
 Begeleiden van het project Scale up in Residence 
 Crowdmanagement 

o Bredere toepassing Crowdmanagement in de regio c.qw opschaling 
CMSA. 

Q1 - Q4 
 
Q1 
 
 
Q1 – Q2 
Q1 
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o Verbinden aan Mulitmodaal Netwerkmanagementkader 
 Bevorderen dat Smart Mobility een volledige en volwaardige rol heeft bij 

minimaal 5 infra-projecten van onze partners, zodat dat vervolgens 
geoperationaliseerd kan worden. 

 
 
Q1 – Q4 

5. Volgen diverse ontwikkelingen onder meer in Living Labs Q1 – Q4 
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2.6 Landelijk verbinden en Agenderen 
 
De werklijn Landelijk verbinden en Agenderen is actief op het landelijke speelveld Slim en weet dat 
goed te verbinden met de regionale ambities en vragen en omgekeerd.  
 
Doelen 
 
 Verkrijgen van een stevige positie in het landelijk netwerk om impact te vergroten en eigen 

prioriteiten te agenderen via de nog te ontwikkelen strategische agenda, alsmede innovaties te 
volgen om te benutten in onze regio. 

 We verbinden ons goed ontwikkelde regionale netwerk aan de landelijke netwerken, om zo onze 
vragen in de juiste gremia te agenderen en (inter-)nationaal ontwikkelde kennis goed te ontsluiten. 

 Door de MRA te profileren op het landelijke speelveld maken wij ons tot een interessante partner 
voor andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen voor het initiëren en versnellen van 
innovaties op het gebied van mobiliteit. 

 
Werkwijze  
Binnen Landelijk Verbinden en Agenderen geldt een iets andere werkwijze dan in de andere 
werklijnen. De twee niveaus waar het Platform zich op richt - systeemniveau en leren uit de praktijk – 
zijn minder prominent in deze werklijn.  Desalniettemin is volgens deze lijn wel het onderstaande 
onderscheid te maken: 
 
Systeemniveau 
 We verbinden het Platform en daarmee de MRA via de Krachtenbundeling aan de landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van Slim. Dat doen we middels onze Gebiedscoördinator in het 
zogenaamde landelijke afstemoverleg, via onze afvaardiging van de Stuurgroep in het Landsdelig 
overleg wat drie keer per jaar bij elkaar komt en via onze afvaardiging in het DO Slim. 

 Via het DO Slim en in de 2e lijn het Dataketenoverleg, het OGO MaaS en het LVMB, oefenen we 
invloed uit op de landelijke agenda en prioriteiten. 

 We verstevigen de invloed op de agenda Slim van het DO en BO MIRT vanuit een degelijke 
regionale afstemming. 

 
Leren uit de praktijk 
 Kennisdeling: ophalen van het geleerde in de relevante bundels van de Krachtenbundeling en deze 

delen in de regio, net zoals de opbrengsten van onder meer SUMMALab en de Ovale Tafel 
Logistiek. 

 Kennisontwikkeling: aansluiting vanuit de diverse werklijnen aan de relevante bundels in de 
Krachtenbundeling en het koppelen aan regionale spelers en vraagstukken. 

 Aanjagen initiatieven: opbrengst landelijke initiatieven voor toepassing en opschaling in de regio. 
 
Samenwerking andere gremia 
Landelijk Verbinden en Agenderen is samenwerken met andere gremia. In 2021 zal de actieve 
verbinding aan de landelijke Krachtenbundeling Smart Mobility zo mogelijk nog verder worden 
versterkt. Daarnaast zal een stevige slag worden gemaakt in het verbinden met alle stakeholders en 
actoren binnen onze regio, om zelf de krachten nog beter te bundelen, maar ook om tot een stevige 
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regionale agenda te komen, waarin de regionale ambities, doelen en prioriteiten zijn benoemd, onder 
meer als basis voor de gesprekken met het Rijk.  
 
Kernteam 
Martin Visser opereert als Gebiedscoördinator Noordwest van de Krachtenbundeling en is daarmee 
ook trekker van de werklijn Landelijk Verbinden en Agenderen. We opereren in deze werklijn niet met 
een Kernteam. Wel is er sprake van een (virtuele) community  dat 3 à 4 keer jaar plaatsvindt en delen 
we relevante informatie met elkaar via  www.dutchmobilityinnovations.com (kortweg de DMI-site). 
De verbinding naar het landelijke vindt plaats langs de lijnen van het Afstemoverleg, het 
Landsdeeloverleg en het DO Slim.  
 
Activiteiten 
  

 Activiteit Uitvoering 
1. Opstellen Regionale Strategische Agenda 

 In beeld brengen van 
o Regionale stakeholders en actoren 
o Regionale werk-, sturings- en beslislijnen 
o Regionale tafels, samenwerkingsverbanden en dergelijke 
o Verbindingen van Regionaal netwerk naar landelijke gremia en 

werklijnen (zoals BO MIRT) 
 Faciliteren gesprek over en vastlegging afspraken over regionale 

o Ambities  
o Doelen en 
o Prioriteiten 

Q1 

2. Actieve verbinding aan de Krachtenbundeling 
 Deelname aan Afstemoverleg (landelijke coördinatie op de Krachten-

bundeling met alle Gebiedscoördinatoren, IenW en LVMB) 
 Advies- en secretarisrol voor Landsdeeloverleg, onder meer ook in 

afstemming met Utrecht 
 Verbindings- en adviesrol aan Stuurgroep voor Krachtenbundeling 
 Voorbereiding DO Slim 
 Vanuit Gebiedscoördinatie Noordwest verbinding versterken met Utrecht 

en onder de aandacht houden voor gebieden binnen Noord-Holland en 
Flevoland die buiten de MRA vallen 

Q1 - Q4 

3. MIRT 
 Coördinerende rol op inbreng Regio in MIRT-proces voor met name Slim 
 Afstemmen met inbreng voor onder meer Minder Hinder en SBaB vanuit 

het perspectief van Slim 

Q1 - Q4 

5. Verbinden aan landelijk speelveld 
o Volgen trends en ontwikkelingen 

Q1 – Q4 
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o Oog hebben voor landelijke thema’s en gremia en waar nuttig verbinden 
aan regionale stakeholders en actoren 

 
KENNIS & LEREN 
 
Doelen  
 
Het platform verzamelt bestaande kennis van partijen in de regio, volgt lopende experimenten en 
kennispartijen en verspreid de opgedane kennis onder haar partners. De ambitie van het platform is 
het versnellen en bijsturen van de transitie, door zowel aan opbouw van alternatieven te werken als 
afbouw van bestaande structuren die niet toekomstbestendig zijn. Vanuit het platform past het bij de 
rol om partners te helpen bij de opbouw en ombouw, maar hen ook te wijzen op mogelijkheden of 
noodzaak van afbouw. Door proactief deel te nemen aan het gesprek en dit lange termijn perspectief 
in te brengen.  Doelen zijn dan: 
 

 Invulling geven per thema aan het ‘hoe’, dus aan zowel leren uit de praktijk als vertalen van 
belangrijke ontwikkelingen naar de eigen (beleids)praktijk.  

 Kennis en kunde overbrengen van grote partijen (in regio maar ook bijv. CROW) op kleinere 
gemeentes 

 Verbreden van de doelgroep van koplopers naar peloton 
 Meer perspectief schetsen, om partijen te inspireren ambitieuzer te zijn 

 
Werkwijze  
In 2020 is sterk ingezet op het transitiedenken als basis van het platform. Dit is nu goed geïntegreerd 
bij de thematrekkers. Het transitiedenken is concreet vertaald naar een werkwijze van het platform: 
het verbinden van lessen uit de praktijk aan veranderingen op systeemniveau. Deze werkwijze brengen 
we komend jaar verder in de praktijk. 
Om dicht bij die praktijk te blijven, zal kennis en leren geen apart thema zijn in 2021, maar onderdeel 
worden van het werk van de thematrekkers. In 2021 richten we ons daarom op transitiedoen.  
Daarbij maken we gebruik van kennis en ervaring binnen en buiten de regio om te blijven leren en 
delen we actief kennis en ervaring met de partners. Op die manier kan het platform haar rol voor de 
partners goed blijven vervullen.  
 
Systeemniveau 

 Anticiperen en bewustwording creëren in transitie denken en -sturing 
 Strategische vraagstukken landelijk en regionaal agenderen en richting geven 
 Gevraagd en ongevraagd adviseren 
 De koplopers ondersteunen in het ontwikkelen van expertise 
 Relevante speler zijn in het landelijk speelveld om de regionale belangen te borgen en de 

opgedane kennis en ervaring te delen in het landelijk netwerk  
 
Leren uit de praktijk 

 Kennis ontwikkeling, kennisdeling en ontwikkelen van handreikingen 
 Vormen van communities en netwerken  
 Het peloton laten leren van expertise van de koplopers (niet het wiel opnieuw uitvinden)  
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Activiteiten 
 
Het MRA team pakt de volgende activiteiten op in 2021: 
  

 Activiteit Uitvoering 
1. (Door)Ontwikkelen transitiedoen 

Waar nodig kennis en ervaring ophalen in de regio en daarbuiten om vanuit 
de thema’s optimaal te leren uit experimenten en scherp te blijven op hoe 
smart mobility een oplossing kan bieden bij het werken aan opgaven die 
onderdeel zijn van een bredere mobiliteitstransitie binnen de MRA (het 
systeemperspectief). 
Met focus op:  

• Verschuiven van het ‘waarom’ naar het ‘hoe’. We maken Smart 
Mobility praktisch voor de doelgroep. 

• Kennis en kunde overbrengen van grote partijen/koplopers (in regio 
maar ook bijv. CROW) op kleinere gemeentes/volgers 

• Inzet op meer impact door nauw contact en uitwisseling met de 
partners 

• Meer perspectief schetsen, om partijen te inspireren ambitieuzer te 
zijn 

Q1-4 

2. (Inter)nationale netwerken van praktijkleren 
Aansluiting bij nationale netwerken en projecten rond praktijkleren zoals 
SUMMALab, Human Capital Agenda en mogelijk nieuwe projecten die voor 
de regio interessant zijn. Dit actief koppelen en vertalen voor de partners in 
de regio. 
 

Q1-4 

3. Kennis delen 
Actief kennis delen zoals via een festival, via continue programmering van 
workshops, masterclasses en publicaties vanuit het platform, partners en 
partijen in de praktijk.  
 

Q1-4 
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COMMUNICATIE 
 
Voor alle thema’s geldt dat communicatie de levensader is voor zowel het binnenhalen van kennis 
als het delen van die kennis. Communicatie staat dan ook zeker niet op zichzelf, dit is een onderdeel 
van alle thema’s op ons Platform.  
 
De bijeengebrachte kennis over de in gang gezette transities van kansrijke, duurzame en innovatieve 
mobiliteit komt in 2020 steeds meer aan bod in goed vindbare communicatiemiddelen. Een van die 
middelen; de website www.smartmobilitymra.nl en haar LinkedIn-pagina, gaan in de loop van 2021 
verder ontwikkeld worden tot een belangrijke bron van informatie bij het Platform. 
 
Doelen  

 Het op de kaart zeten van het MRA Platform Smart Mobility in de rol van kennispartner én 
facilitator voor het ondersteunen van initiatieven 

 Verhogen awareness bij onze partners op impact en mogelijkheden van smart mobility 
 Waar nodig basis kennisniveau verhogen van smart Mobility bij haar doelgroepen 
 Netwerk bouwen 
 Middelen creëren voor het delen van kennis en netwerk  

 
Online doelen 

 In 2020 is onze website www.smartmobilitymra.nl vernieuwd.  
 In 2020 hadden we 6700 bezoekers. In 2021 willen we doorgroeien naar 8000 bezoekers. 
 De LinkedIn pagina is vorige jaar gegroeid naar 600 volgers. Voor 2021 willen we doorgroeien 

naar 1000 volgers. 
 
 
Activiteiten  

Activiteit                                                                                                                                     Uitvoering 
 Herijkte  communicatiestrategie 2021  
 Door ontwikkelen website www.smartmobilitymra.nl en LinkedInpagina 
 Organiseren, programmeren en begeleiden van de maandelijkse 

webinars                                                                                                                           

Q1 
Q1- Q4 
 
Q1–Q4 

 Begeleiden van het team om zichtbaar te zijn op relevante podia bij 
symposia en evenementen 

Q1 -Q4 

 Content creatie en publicaties in diverse gremia 
 Het geven van handvatten en toerusting om het Smart Mobility-verhaal 

te kunnen vertellen 

Q1- Q4 
Q1- Q4 

 Communicatie-advies bij het organisatie van meet-ups en kennissessies Q1 – Q4 

 Versterken netwerk met (communicatie)professionals binnen en buiten 
de Vervoerregio Amsterdam en MRA, middels periodiek overleg 

Q1 – Q4 

 Pers en woordvoering  
 

Q1- Q4 
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FINANCIËN  

 
Producten / middelen Budget  
 Jaarbudget Balans 2020 
Bijeenkomsten en events € 45.000  
Eigen symposium (eens in twee jaar) € 40.000  
Nieuwjaarsborrel €   5.000  
   
Onderzoeksgeld € 30.000 €    5.000 
Summa Lab € 30.000  
Bijdrage nieuwe onderzoeken  €    5.000 
   
Divers Aanjaaggeld € 96.000 €  200.000 
Divers aanjaaggeld € 96.000 €  100.000 
Scale up in Residence  €  100.000 
   
Communicatietools € 55.000  
Beheer Website en contentmanagement € 50.000  
Diverse middelen  €   5.000  
   
Programmateam € 514.000  
Thematrekkers € 514.000  
Thematrekker Logistiek Kosten Vervoerregio  
Communicatie adviseur Kosten Vervoerregio  
Secretaris Kosten Vervoerregio  
Programmamanager Kosten Vervoerregio  
   
Bijdrage MRA aan Krachtenbundeling   €   47.500 
Korting bijdrage partners uit balans  €  153.000 
Totaal € 740.000 €  405.500 

 
Toelichting begroting  
  
Jaarbudget 
De posten voor het jaarbudget zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De post voor het inhuren van de 
thematrekkers is iets hoger begroot dan vorig jaar. Dit zit enerzijds in het integreren van Kennis en 
Leren in de thema’s. Anderzijds in het uitbreiden van de uren voor de werklijn gebiedsontwikkeling en 
hubs.  
 
Korte toelichting Balans 
Zoals gemeld in het jaarverslag van 2018 en 2019 was er een overschot aan middelen. Deze zijn 
meegenomen naar de balans. De Balans was op 31-12-2020 €560.500. Een deel wordt veroorzaakt 
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door de overheveling van de bijdrage voor Scale up in Residence. Deze stond op de begroting van 2020, 
maar wordt in 2021 uitbetaald. Daarnaast hebben in 2020 de partners €47.500 extra aan bijdrage 
betaald, bedoeld voor de voor de bijdrage aan de Landelijke Krachtenbundeling. Deze zijn echter niet 
geint door het CROW (die hier verantwoordelijk voor is). Dit gebeurt in 2021. Deze worden dus 
doorgeschoven naar 2021. 
Vorig jaar is afgesproken dat het overschot uit 2018 en 2019 gebruikt wordt voor een korting op de 
bijdrage van de partners in 2021 en 2022. Het gaat hier om een bedrag van €153.000 voor beide jaren. 
Tot slot was de begroting in 2020 €1.100.000, waar €110.000 niet van is gebruikt (zie jaarverslag 2020). 
Dit bedrag is doorgeschoven naar de begroting van 2021. 
Dit leidt tot de volgende opbouw van de besteding van de middelen uit de balans in 2021 en 2022 
 

Uitgave middelen balans 2021  405.500 
Scale up in Residence bijdrage uit 2020  100.000 
Korting bijdrage partners  153.000 
Extra middelen 2021  105.000 

Overheveling bijdrage landelijke 
Krachtenbundeling  47.500 

 
Uitgave middelen balans 2022 
Korting bijdrage partners  153.000 

 
 
Bijdrage en kosten verdeling partners aan het Platform 
De kosten voor het MRA Platform Smart Mobility voor de komende drie jaar worden betaald door de 
partners conform de onderstaande kosten verdeling 
 

Verdeling Kosten 2021 2022 2023 

    
Gemeente Amsterdam 117.400 117.400 150.000 
Provincie Noord-Holland 117.400 117.400 150.000 
Provincie Flevoland en gemeente Almere 105.660 105.660 135.000 
Vervoerregio  246.540 246.540 305.000 
Korting uit de balans 153.000 153.000  
Totaal 740.000 740.000 740.000 

 
 
Bijdrage en kostenverdeling aan de Landelijke Krachtenbundeling 
De kosten voor de Landelijke Krachtenbundeling voor de  komende drie jaar worden betaald door de 
partners conform de onderstaande kosten verdeling (2020 is toegevoegd voor het totaal overzicht) 
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Verdeling Kosten bijdrage 
Krachtenbundeling 2020 2021 2022 2023 
Gemeente Amsterdam 10.000 10.000 10.000 10.000 
Provincie Noord-Holland 10.000 10.000 10.000 10.000 
Provincie Flevoland en gemeente Almere 10.000 10.000 10.000 10.000 
Vervoerregio  17.500 17.500 17.500 17.500 

Totaal 47.500 47.500 47.500 47.500 


