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Voorwoord 

2022 is tot nu toe een jaar waar duurzaamheidsopgaven, klimaatdoelstellingen en schaarste van 
grondstoffen, goederen en capaciteit een belangrijke invloed hebben op onze urgente MRA 
mobiliteitsopgaven: 
 
 Afstemming mobiliteit op de woningbouwopgave; 
 Toenemende drukte door bewoners, bezoekers en bedrijven; 
 Draaiend houden logistieke stromen - en personenvervoer; 
 Verbinding platteland en stad. 

Zoals opgenomen in het jaarplan MRA Platform Smart Mobility 2022 

 

Het Platform werkt aan deze mobiliteitsopgaven door gezamenlijk strategisch te agenderen, samen 
te werken, krachten te bundelen en te verbinden en delen van geleerde lessen, ervaringen vanuit 
de praktijk. Het platform signaleert mogelijkheden en verdere vertaling en daarmee concretisering 
van Smart Mobility. De opgestelde strategische agenda van het platform is hierbij een belangrijk 
bindmiddel met betrekking tot focus, efficiëntere samenwerking tussen onze partners, samenhang 
tussen de thema’s en eenduidigheid richting andere partners in mobiliteit en meer.  
 
Deze voortgangsrapportage laat zien hoe vanuit het Platform in samenwerking met de partners is 
voorgesorteerd, en wordt, op de uitdagingen die wij hebben in de regio. Met Smart Mobility 
oplossingen dragen wij onder andere bij aan de klimaatdoelstellingen zoals opgenomen in het 
Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord Holland (RMP) en werken zo mee aan een 
duurzame mobiliteitstransitie. Op basis van de gestelde doelen vanuit het jaarplan 2022 is er 
wederom meer ingezet op vertaling en duurzame inbedding van Smart Mobility oplossingen en 
vindt er meer integrale samenwerking plaats tussen de thema’s. Ik deel graag met jullie de 
belangrijkste successen per thema: 
 
Gebiedsontwikkeling en hubs: 
 Een viertal Mobiliteitsprogramma’s van Eisen (MPvE’s) zijn deels afgerond of nog in uitvoering. 

Ter vergelijking in 2021 waren het een tweetal MPvE’s die werden ontwikkeld. In gemeenten als 
Zaanstad, Haarlemmermeer, Purmerend maar ook op events zoals het CROW event Parkeren en 
duurzame gebiedsontwikkeling is de nieuwe leidraad sterk gepositioneerd.  

 Animatie wijkhubs gerealiseerd ter ondersteuning in vertaling van hubs in samenhang met 
deelmobiliteit, logistiek, data & digitalisatie en smart infra. Tevens wordt er samengewerkt aan 
de wegwijzer Hubs die binnenkort verschijnt.  

 
Smart Infra: 
 Scale up en daarmee het spreiden en sturen van bezoekersstromen bij grote evenementen en 

hotspots is gezamenlijk verder gebracht. Er ligt nu een raamovereenkomst met afspraken met 
de betrokken consortia. Gereed voor de MRA partners om gebruik van te maken. Oplossingen 
vanuit de consortia zijn al reeds toegepast bij de afgelopen Pride en Koningsdag. Wij werken en 



 

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022 MRA-PLATFORM SMART MOBILITY  METROPOOLREGIO AMSTERDAM  | AUGUSTUS 2022 4 

denken ook mee aan het verder brengen van CO2 vrij reizen evenementen Johan Cruijff Arena. 
Pilots zijn voorzien in 2023. Vanuit het thema zien wij meerwaarde in de opgedane kennis te 
vertalen en te gebruiken voor de MRA regio;  

 Het Regionaal I-VRI (Intelligente Verkeersregelinstallaties) team heeft zich de afgelopen 
maanden gepresenteerd in de regio en vind haar inbedding binnen partners en inliggende 
gemeenten van de MRA. Ook is aanhaking gerealiseerd met de andere regionale I-VRI teams en 
het ministerie van I&W. In het najaar wordt gewerkt aan een Regionaal I-VRI plan. Daarmee 
ontstaat een regionaal gedragen visie over I-VRI’s en hoe de verdere uitrol daarvan in de regio 
kan plaatsvinden. 

 
MaaS (Mobility as a Service) en deelmobiliteit: 
 Verkenning naar concessie voor deelmobiliteit. Er is een notitie opgesteld met analyse en 

aanbevelingen waarbij gekeken is naar de vraag of concessie een passend instrument kan zijn 
voor het stimuleren van aanbod van deelmobiliteit. De belangrijkste bevindingen zijn dat er 
mogelijkheden lijken te zijn voor een concessieovereenkomst maar nog niet duidelijk is of er 
aanvullende wettelijke grondslag nodig is. Het is dus wenselijk om ervaring op te doen met het 
wegzetten van een overheidsopdracht in de vorm van een concessie overeenkomst omdat dit 
een verdere impuls kan geven aan het stimuleren van deelmobiliteit én zinvolle input kan 
opleveren voor de aanpassing van de WP2000. Goed om te weten is dat er binnen het huidige 
vergunningsvoorstel nog diverse oplossingsrichtingen zijn om meer sturing te geven aan het 
aanbod van deelmobiliteit die nog niet zijn toegepast. Deze opgedane kennis zal verder worden 
verspreid via de werkplaats voor deelmobiliteit;  

 Het aan de slag gaan met het opstellen van een handleiding MaaS voor gemeenten. Op verzoek 
van het kernteam MaaS wordt gewerkt aan een gids waarin we de gezamenlijk in het kernteam 
ontwikkelde visie en zienswijze op MaaS vastleggen om daarmee input, richting en concrete 
handvatten te geven aan gemeenten die aan de slag willen met MaaS. Oplevering van de 
handleiding is voorzien eind september. 

 
Slimme en schone Logistiek: 
 Intelligente verkeersregelinstallaties (VRI’s) van onze partners staan gereed voor gebruik van 

logistieke stromen op de Connected Transport Corridors (CTC) om deze veilig, betrouwbaar en 
duurzaam te kunnen faciliteren. De volgende periode word gebruikt om de gebruikers te 
integreren; 

 De future food logistic challenges kende een groot aantal bezoekers waarbij bedrijven werden 
geholpen om hun pilots te laten slagen en op te schalen. 

 
Data & Digitalisering: 
 De Datapedia en de data top 15 is verder gebracht richting betrokken partners. Door middel 

van de uitwerking van use cases ondersteunen wij partners bij het opstellen van een duidelijke 
visie over hoe je van data, informatie kunt maken. Maar ook het data capabel maken van de 
organisaties is en wordt belicht. Denk hierbij aan kwaliteitsborging, standaarden, cybersecurity 
en privacy; 
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 Er wordt continue meegedacht aan landelijke initiatieven die smart mobility verder brengen. 
Zoals meedenken aan use cases vanuit de MRA regio voor DEMS: een aanvraag vanuit het 
ministerie van I&W richting het Nationaal Groeifonds voor een Digitaal Ecocsysteem op het 
gebied van Mobiliteit en Smart City. Het programma Xcaricty is een ander voorbeeld. Van 
simulatie naar pilots op het gebied van deelmobiliteit en hubs. Deze aanvraag vanuit onder meer 
de TU Delft ligt momenteel bij het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 

 
Landelijk verbinden en agenderen: 
 Het MRA Experts Netwerk Slim (MENS) ontwikkelt zich na een voorzichtige start begin dit jaar 

goed naar haar beoogde rol: op strategisch niveau verbinden en richting geven aan de 
samenwerking op het gebied van Smart Mobility. Een toonaangevend voorbeeld hiervan is de 
operationalisering van het gedachtegoed van de Strategische Agenda en de positie die MENS 
ontwikkelt in de advisering aan de stuurgroep; 

 Op het gebied van de Human Capital Agenda is de eerste helft van 2022 een mooi succes te 
vieren: de oprichting van het kernteam dat zich bezighoudt met de regionale inzet op dit vlak. 
Naast vrijwel alle MRA-partners is ook Utrecht aangesloten. 

 
Veel werk dat is verricht met elkaar en met bruikbare resultaten. De rest van het jaar gebruiken wij 
om het jaarplan 2022 verder uit te voeren, te evalueren en ons te richten en te focussen op het 
volgend jaar. Wij kijken daarbij ook uit naar ons Smart Mobility congres op 8 november dit jaar met 
als titel: Grensverleggend groeien. Waar wrikt en schuurt het? En waar liggen kansen voor slimme 
mobiliteitsoplossingen? Interesse? Bezoek onze website: https://www.mrasmartmobility2022.nl 
 
Vanwege de successen in samenwerking zijn wij bezig met het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2023-2027 om daarmee het Platform te continueren 
en te borgen. Wij sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de bestaande 
samenwerkingsovereenkomsten in de regio. Deze samenwerkingsovereenkomst dient ervoor te 
zorgen dat wij in de komende jaren onze kennis en expertise blijven delen met elkaar, elkaar blijven 
versterken, digitalisatie van mobiliteit verder kunnen vormgeven en innovatie gericht kunnen 
blijven koppelen aan de opgaven. 
 

Namens de Stuurgroep: Lode Goossens, voorzitter stuurgroep MRA Platform Smart Mobility 
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1. Thema’s 

1.1 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 
Als thema gebiedsontwikkeling & hubs hanteren we de volgende overkoepelende doelstellingen:  

 De vernieuwde leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility uitdragen en door-ontwikkelen;  
 Opschalen van het gedachtegoed uit de leidraad door Mobiliteits Programma van Eisen 

(MPvE’s) en mobiliteitsconcepten te borgen in gemeentelijke processen;  
 Woningcorporaties en ontwikkelaars betrekken bij verdere invulling van mobiliteitsconcepten 

en MPvE bestaande stad; 
 Meer bekendheid en integratie van de leidraad bij regionale programma’s en trajecten; 
 Inzet van MPvE’s in gebiedsontwikkelingen, bestaande wijken en bedrijventerreinen;  
 Strategie met de 4 werklijnen voor mobiliteitshubs in de praktijk brengen.  
 

Stand van zaken werkwijze, samenwerking en activiteiten 
Om het gedachtegoed uit de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility goed te borgen is 
begin 2022 het kernteam Gebiedsontwikkeling & hubs van start gegaan. De kernteamleden zijn 
Paul den Otter (thema-trekker), Auke Adema (Gemeente Amsterdam), Mark Degenkamp 
(Vervoerregio), Paul Chorus (Provincie Noord-Holland), Anne Blankert (Bereikbare Steden, Sbab) 
en Robert-Jan Maaskant (Provincie Flevoland). Hieronder is de stand van zaken op de 
verschillende onderwerpen beschreven die uit het jaarplan komen: 
 

De vernieuwde leidraad uitdragen en doorontwikkelen 
 De vernieuwde leidraad heeft al veel bekendheid. Zelfs in het multimodaal toekomstbeeld en 

het Perspectief Mobiliteit van de Provincie Noord-Holland zijn tools als het MPvE opgenomen 
die als sterk voorbeeld dienen om mobiliteit te borgen in gebieden. In gemeenten als Zaanstad, 
Haarlemmermeer, Purmerend maar ook op events zoals het CROW event Parkeren en duurzame 
gebiedsontwikkeling wordt de nieuwe leidraad sterk gepositioneerd. De stap die we nu gaan 
zetten is het neerzetten van een community of practice waar MPvE Monitoring en de 
leerervaringen rond MPvE’s centraal staan. De doelgroep hiervoor is de gemeentelijke 
projectleiders die direct betrokken waren bij de totstandkoming van de MPvE’s. 

 

Opschalen van het gedachtegoed uit de Leidraad 
 In Purmerend en in de Haarlemmermeer zijn er vier MPvE trajecten die nu lopen of recent zijn 

afgerond. Deze MPvE’s gaan over landelijke woongebieden (Haarlemmermeer: Nieuw-Vennep 
West & Cruquius-Zwaanshoek) en stedelijke centrumgebieden (Purmerend, Waterlandkwartier 
en Hoofddorp stationsgebied). De gemeente Zaanstad gaat zelfs een stap verder en wil voor 
elke nieuwe gebiedsontwikkeling een MPvE ontwikkelen. Zij maken nu met behulp van de 
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thematrekker een Zaanse werkwijze om het gedachtegoed uit de leidraad naar de gehele 
Zaanse regio op te schalen. Ook starten zij met drie nieuwe MPvE-trajecten verspreid over 
verschillende soorten gebieden (van bestaande woonwijken tot woon-werklocaties). Om andere 
gemeenten ook aan te sporen tot actie willen we een infographic maken over MPvE’s en wanneer 
je deze moet gaan inzetten. Uiteraard worden alle goede voorbeelden gedeeld op de website. 

 

Woningcorporaties en ontwikkelaars betrekken 
 Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met ontwikkelaars en woningcorporaties. Daaruit kwam 

het inzicht dan deze partijen met name veel waarde hechten aan een goede 
doelgroepenanalyse om de parkeerbehoefte en het mobiliteitsaanbod meer op maat te maken. 
Dit is ook een essentieel onderdeel van een MPvE en onderstreept het belang daarvan. De 
gemeente Amsterdam is bezig met het ontwikkelen van een datagedreven gebiedsscan die 
deze doelgroepenanalyse laagdrempeliger maakt. De uitkomsten van dit traject worden 
gedeeld in het netwerk. 

 

Strategie met de 4 werklijnen voor mobiliteitshubs in de praktijk brengen 
 Mobiliteitshubs is een thema dat ontzettend sterk leeft in de MRA. Elke gemeenten ziet veel 

potentie in het concept hubs maar weet nog niet hoe en wat ze er precies mee willen. In 
samenwerking met het kernteam is er daarom nu een Wegwijzer Mobiliteitshubs in de maak. Dit 
product moet als een gids de gemeenten helpen om hubs op succesvolle wijze te ontwikkelen. 
Net voor de zomer is ook een animatie wijkhubs gelanceerd door het MRA Platform. Dit geeft 
een impressie hoe een wijkhub kan gaan werken. Tot slot zijn we betrokken bij enerzijds de 
opschaling van buurthubs en anderzijds de locatiebepaling van regionale hubs. Ook speelt er 
een traject rond logistieke hubs. We zijn nu ook aangesloten bij het netwerk slimme mobiliteit in 
gebiedsontwikkeling en de regionale werkgroep hubs.  

 

Verwachte resultaten in 2022 
 MPvE Monitor – community of practice om MPvE leerervaringen tussen gemeenten uit te 

wisselen; 
 Infographic over  Mobiliteit Programma van Eisen (MPvE); 
 8 MPVe’s in verschillende type gebieden; 
 Wegwijzer mobiliteitshubs; 
 Animatie wijkhubs; 
 Bijdrage leveren aan de Zaanse werkwijze die een inspiratiebron is voor andere gemeenten om 

mobiliteit systematisch te verankeren in gebiedsontwikkelingen. 
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1.2 Smart Infra 
 

De werklijn Smart Infra richt zich voornamelijk op het toepasbaar maken van Smart Mobility in de 
beleidsdoelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en leefbare openbare ruimte. 
 

Doelen 
De werklijn Smart Infra heeft de volgende doelen: 

 Optimalisatie verkeersmanagement 
De huidige en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility te vertalen naar kennis 
en inzichten voor Verkeersmanagers binnen de MRA, zodat zij verkeersstromen in de regio 
verder kunnen optimaliseren. 

 Toekomstbestendige infra 
Het ontsluiten van kennis en inzichten voor assetmanagers zodat zij gefundeerde keuzes kunnen 
maken over toekomstige investeringen in de infra, alsmede het beheer daarvan.  

 Adviseren, aanjagen en opschalen  
Vanuit haar goed ontwikkelde regionale en landelijk netwerk 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. 

 

Stand van zaken werkwijze, samenwerking en activiteiten 
Uitwerking Multimodale Netwerkkaders naar Smart Infra 
Binnen het kernteam staat het onderwerp Multimodale Netwerkkaders op de agenda. Vanuit het 
kernteam wordt het belang van de kaders ingezien, maar is ook vraag naar hoe deze kaders verder 
geoperationaliseerd kunnen worden en welk (digitaal)-ecosysteem daarvoor nodig is. Aan het eind 
van 2022 is geïnventariseerd hoe we binnen de MRA in 2023 deze operationalisatie verder vorm 
kunnen geven.  
 

Connected Transport Corridors Amsterdam West 
Met het project CTC- Amsterdam Westkant is op regelmatige basis afstemoverleg over de 
ontwikkelingen binnen het project en de ontwikkelingen binnen Smart Infra. De succesvolle 
plaatsing van 13 I-VRI’s waarbij prioriteit voor vrachtverkeer wordt gegeven is de duidelijke 
verbinding met Smart Infra. Vanuit dit overleg is ook de link gelegd met het regionale Regionaal I-
VRI Team waarmee op regelmatige basis zowel de technische- als de procesmatige raakvlakken 
worden besproken.  
 

Scale-Up Bezoekersstromen 
Scale-Up Bezoekersstromen is na de het succesvol afronden van de Ontwikkel- en onderzoeksfase 
nu in de uitvoeringsfase terecht gekomen. De resultaten zijn tijdens een Smart Thursday breed 
gedeeld. Daarnaast zijn er twee webinairs voor de inliggende gemeenten gehouden. De producten 
van beide consortia zijn nu voor de partners en de inliggende gemeenten van de MRA af te nemen 
en in te zetten. Zo zijn de producten al succesvol ingezet tijdens Koningsdag en Pride. De verdere 
uitrol van de producten verdient echter nog aandacht en inzet. De werkgroep zoekt momenteel uit 
of en hoe ten tijde van de uitvoeringsfase de werkgroep in stand wordt gehouden om zowel de 



 

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022 MRA-PLATFORM SMART MOBILITY  METROPOOLREGIO AMSTERDAM  | AUGUSTUS 2022 9 

doorontwikkeling van de producten als de toepasbaarheid van de producten binnen de gehele 
MRA goed kunnen begeleiden. Daarmee blijft de ontwikkeling en de aanhaking van de inliggende 
gemeenten geborgd.  In Q4 dient dit in een stabiele werkvorm gerealiseerd te zijn.   
Momenteel wordt het proces van Scale-Up geëvalueerd. Eind Q4 zullen de resultaten van deze 
evaluatie beschikbaar zijn. In de evaluatie richt zich op het doorlopen proces, de projectorganisatie, 
de ervaringen vanuit de markt en een inventarisatie van onderwerpen welke ook in aanmerkingen 
kunnen komen voor de Scale-Up werkwijze.   
Tezamen met het Thema Landelijk Verbinden en Agenderen wordt verkend of de systemen en 
producten van Scale-Up Bezoekersstromen een blauwdruk kunnen zijn voor de ontwikkeling van 
landelijke richtlijnen en kaders op het gebied van beïnvloeding van reizigersstromen. Dit als 
onderdeel van het ontwikkelen van een digitaal ecosysteem waarmee verkeers- en 
mobiliteitsmanagement in de toekomst wordt georganiseerd.  
 

Regionaal I-VRI-team (RIT) 
Het afgelopen jaar is het RIT op stoom gekomen. Het RIT zorgt inmiddels door kennisdeling en -
bundeling voor een centrale rol binnen de MRA en geheel Noord-Holland. De gemeenten worden 
geholpen bij het indienen van subsidie-aanvragen en er vinden regelmatig kennissessies plaats. 
Het RIT heeft aanhaking gerealiseerd met de andere regionale I-VRI teams en het Ministerie. Het 
bestuurlijk sentiment omtrent I-VRI’s binnen de partners van de MRA is een constant punt van 
aandacht. Om dit te adresseren wordt in Q3 en Q4 een Regionaal I-VRI plan opgesteld. Daarmee 
wordt invulling gegeven aan een regionaal gedragen visie over I-VRI’s en ontstaat een beeld hoe 
de verdere uitrol van de I-VRI’s kan worden vormgegeven.  
 
Pilot CO2-vrij reizen evenementen Johan Cruijff Arena 
Mede vanuit het thema Smart Infra wordt kennis en expertise ingebracht in de pilot CO2 vrij reizen 
naar de Johan Cruijff Arena. In Q3 wordt input gegeven aan het plan van aanpak, waarna de 
voorbereiding voor de pilots, die in 2023 worden gehouden, zullen starten. Deze pilot haakt aan bij 
meerdere thema’s van dit platform en heeft raakvlakken met andere programma’s vanuit de 
partners zoals Intelligent Gebruikt Openbare Ruimte ten aanzien van het gebruik van relevante 
druktedata en Digitale Regie Openbare Ruimte.  
 
Verwachte resultaten in 2022 
 Notitie inventarisatie operationalisatie Multi-modale netwerkkaders 
 Werkgroep / Kerngroep begeleiding ontwikkeling en uitrol Scale-Up bezoekersstromen 
 Evaluatierapportage Scale-Up bezoekersstromen 
 Notitie verkenning landelijke ontwikkeling producten Scale-Up bezoekersstromen 
 Regionaal I-VRI plan (vanuit het RIT) 
 Plan van Aanpak CO2vrij reizen Johan Cruijff ArenA 
 Meeting 010 meets 020 en Zuidasdok 
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1.3. MaaS en deelmobiliteit 
 

De werklijn MaaS & Deelmobiliteit richt zich op het concreet maken van het concept MaaS voor 
de MRA-partners. Daardoor krijgen we zicht op hoe MaaS kan bijdragen aan de opgaven en 
beleidsdoelstellingen op het gebied van mobiliteit. Omdat deelmobiliteit een cruciale rol speelt 
bij het bieden van deur tot deur opties is opschaling daarvan een van de focuspunten. 
 

Doelen  
We zijn al enkele jaren aan de slag met MaaS. Corona heeft ervoor gezorgd dat reizigers echter 
massaal thuisblijven en ov mijden. Dat heeft grote invloed op de lancering van MaaS en de 
ontwikkeling loopt hierdoor vertraging op. De grote thema’s binnen MaaS waar wij op ons richten 
zijn de volgende: 
 Rol van de overheid: Hierbij gaat het om antwoord te geven op de bovenliggende vraag ‘wat is 

er nodig om te komen tot een succesvol MaaS ecosysteem?’ Als overheden stellen we kaders en 
regels daar waar nodig omdat de markt (i) niet zelfstandig tot stand komt of; (ii) er dreiging is 
van ongewenste effecten die het publieke belang schaden; 

 Koppeling beleid en uitvoering met data inzichten: Dit vraagstuk sluit naadloos aan bij data en 
digitalisering in bredere zin. Het gaat hierbij om het geven van antwoord op de vraag op welke 
manier we een meer data gedreven manier van werken kunnen ontwikkelen; 

 Bieden voldoende deur tot deur aanbod met deelmobiliteit: Deelmobiliteit is essentieel om 
multimodaal deur tot deur reizen mogelijk te maken. We gaan verder op de in 2021 ingeslagen 
weg om gemeenten te helpen is te realiseren. 

 

Stand van zaken werkwijze, samenwerking en activiteiten 
Rol van de overheid 
 MaaS waardigheid ov concessies – wat zien we nu na of tijdens implementatie van de MaaS 

waardige concessie eisen? Opstellen notitie met ervaringen implementatie MaaS waardigheid 
ov-concessies ophalen en terugkoppelen CROW ten behoeve van doorontwikkeling. 
Agenderen bij DOVA: in Q1 is binnen het kernteam diverse malen over dit onderwerp 
gesproken. Dit heeft echter niet geleid tot concrete actie omdat er onvoldoende urgentie op dit 
onderwerp wordt gezien. In Q3 wordt dit opnieuw op de agenda gezet. 

 RiVier – hoe ontwikkelt dit initiatief van drie vervoerders (NS, HTM, RET) zich en waar en hoe ligt 
hier een rol voor ons? Start met kennis vergaren. Opstellen notitie met ervaringen en voorstel 
vervolg. In Q1 hebben we een kennissessie gepland met het kernteam en de CEO van RiVier. 
Vanuit deze sessie is zowel inhoudelijke kennis als onderlinge relatie opgebouwd. Dit heeft oa 
geleid tot een uitnodiging voor de RiVier connect dag. Eind van het jaar wordt een vervolgsessie 
gepland om inhoudelijk bijgepraat te worden. 

 Amsterdamse voorwaarden – hoe kunnen we opschalen binnen de MRA regio? Start met delen 
op inhoud, verkennen mogelijkheden tot opschaling en opstellen plan voor opschaling. Dit 
onderwerp is een aantal keer geagendeerd tijdens het kernteam. De ontwikkeling van de 
Amsterdamse voorwaarden is nog niet zo ver om verder te kunnen opschalen. We blijven ook in 
het tweede deel van het jaar de ontwikkeling volgen. 
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Koppeling beleid en uitvoering met data inzichten 
 Kennis ontwikkeling – de verschillende binnen en tussen overheden zijn groot, we moeten meer 

zicht krijgen op de waarde van data binnen MaaS, hoe kunnen we de kennis vergroten? Er is 
gestart met ophalen recente ontwikkelingen (Intern, ministerie van I&W, Vianova, anderen). In 
Q1 heeft een gesprek plaatsgevonden met Vianova om binnen het kernteam breder zicht te 
hebben op de oplossingen die er zijn. Verder is de thematrekker Data gevraagd een brede 
analyse te maken van de ontwikkelingen relevant voor MaaS. Hier is nog geen concrete invulling 
aan gegeven en dit wordt in Q3 verder opgepakt. 
 

Bieden voldoende deur tot deur aanbod met deelmobiliteit 
 Werkplaats voor deelmobiliteit – hoe ondersteunen we de gemeenten maximaal bij het 

opschalen van verschillende vormen van deelmobiliteit? We werken aan praktische tools, 
faciliteren op het harmoniseren van beleid en koppelen van beleid en data. Start met uitrol van 
handleiding voor gemeenten – basis voor sturing op deelmobiliteit. Organiseren kennissessies 
en workshops. In het eerste deel van het jaar is er wat meer prioriteit gegeven aan een aantal 
andere vraagstukken waardoor, in combinatie met veel wisselingen in het kernteam van de 
werkplaats, de verdere opschaling wat is vertraagd. In Q2 is er gewerkt aan een plan om dit 
verder op te pakken. Op basis van dit plan worden in de zomer voorbereidingen getroffen, zodat 
er in het najaar een aantal kennissessies en nieuwe documenten voor op de website uitgerold 
kunnen worden. Ook zorgen we voor een goed overzicht van de contactmomenten met de 
verschillende gemeenten. Hiermee borgen we de opgedane kennis.  

 

Overige acties (continue) 
 Kennisontwikkeling en overdracht in kernteam MaaS, werkplaats deelmobiliteit, 

Krachtenbundeling en andere kennisnetwerken binnen en buiten de MRA, leveren input voor 
diverse leidraden en notities. In Q1 en Q2 is invulling gegeven aan de volgende overige acties: 

o Analyse concessie voor deelmobiliteit: in opdracht van de gemeente Amsterdam en de 
Vervoerregio is een laagdrempelige verkenning gedaan naar de vraag of concessie een 
passend instrument kan zijn voor het stimuleren van aanbod van deelmobiliteit daar 
waar het niet zelf vanuit de markt tot stand komt. Hiervoor is een notitie opgesteld met 
analyse en aanbevelingen. Deze is besproken met de opdrachtgevers. De hieruit 
opgedane kennis zullen we via de werkplaats voor deelmobiliteit verder verspreiden. 

o Opstellen van een handleiding MaaS voor gemeenten: op verzoek van het kernteam 
MaaS is gewerkt aan een document – gids waarin we de gezamenlijk in het kernteam 
ontwikkelde visie en zienswijze op MaaS  vastleggen om daarmee input, richting en 
concrete handvatten te geven aan gemeenten die aan de slag willen met MaaS. Dit 
wordt in Q3 afgerond en verspreidt via de werkplaats voor deelmobiliteit. 

 
Verwachte resultaten in 2022 
 Handleiding MaaS voor gemeenten: document + uitrol in de regio 
 Actieve werkplaats voor deelmobiliteit waar ook in het tweede half jaar enkele bijeenkomsten 

zijn georganiseerd 
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1.4 Data en digitalisering 
 

Smart mobility bevindt zich op het kruispunt tussen digitale technologie, connectiviteit en 
mobiliteit. De werklijn data en digitalisering biedt dan ook hulp op het gebied van data en 
digitalisering aan lokale overheden, vervoerders en dienstverleners. 
 

Doelen 
Als Thema Data & Digitalisering hebben we begin van dit jaar de volgende overkoepelende 
doelstellingen opgesteld: 

 Data top 15 op orde. We participeren in het regionaal datateam waarbij de focus ligt op het 
faciliteren van gemeentes en wegbeheerders bij het vergaren van de data uit de data top 15; 

 Ondersteunen bij het opstellen van een duidelijke visie over hoe je van data, informatie kunt 
maken, waarop geacteerd kan worden door middel van tastbare use-cases. We haken hierbij 
aan bij het ministerie van I&W en bij het NDW. Doel is om te zorgen dat het inzichtelijk wordt 
waarom data verzameld moet worden en om aan te sluiten bij de doelstellingen die gemeentes 
en wegbeheerders hebben. Dit zorgt ervoor dat het verzamelen van Data geen one-off wordt, 
dat wil zeggen dat dit een eenmalige actie en het bijhouden c.q. actualiseren achterwege blijft; 

 Ondersteuning datacapabel maken van organisaties. Tastbare use-cases zorgen ervoor dat het 
belang van data wordt onderkend. Maar daarmee ben je er nog niet. Het datamanagement zal 
nog ingevuld moeten worden, zoals kwaliteitsborging, standaarden, best practices, scope, 
beheer etc.. Onderdeel daarvan is het demystificeren en concretiseren van data gedreven 
werken, maar ook van zaken zoals cyber security en safety. Ten behoeve van deze onderwerpen 
zullen we een visie ontwikkelen om te komen tot beleid op het gebied van Privacy en 
Cybersecurity. Hiervoor zullen we ook deelnemen aan het net opgerichte platform Cyber 
Security;  

 Begrip en navigatie van het data landschap. Het transparant maken en een mapping maken van 
het relevante data landschap voor mobiliteit. Het opstellen van een eerste landkaart hiervan à la 
het zojuist ontwikkelde Landschap Slim. Welke gegevens zijn waar beschikbaar, zodat “we weten 
wat we weten”; 

 Ondersteuning digitalisering overige thema’s en vice versa. Daar waar nodig ondersteunen we 
de andere thema’s bij data en digitaliseringsonderwerpen. Maar dit werkt ook de andere kant 
op. Het thema Data & Digitalisering betrekt ook input van de andere thema’s bij de 
bovenstaande tastbare use-cases. 
 

Stand van zaken werkwijze, samenwerking en activiteiten  
Data capabel maken organisaties 
 De Data Academy is inmiddels een feit. Er is een pilot gedraaid en we wachten op de evaluaties 

van de medewerkers. Als de bevindingen goed zijn, dan willen we deze Data Academy verder 
uitrollen. Deze data Academy richt zich vooral op het data-geletterd krijgen van medewerkers.  
De visie voor cyber security en privacy is in de maak en ook worden we inmiddels actief 
geconsulteerd door NTM en NDW op het gebied van onderhoud en beheer van standaarden 
en data-ecosystemen. 
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Data-lab 
 De naam hiervan is veranderd in Value-sessies. Er was een grote behoefte aan deze sessies, 

waardoor inmiddels niet alleen onze MRA partners, zoals Provincie Noord-Holland en Flevoland, 
gemeente Amsterdam, Hilversum, Almere, zijn aangehaakt, maar ook NDW, Min I&W, Provincie 
Overijssel, Gelderland, Utrecht en Brabant. We willen in de toekomst graag meer sessies doen.  
In Q4 wordt een dashboard opgeleverd. We hebben reeds aangetoond  dat het op te schalen 
is als we data gebruiken uit de data top 15 en dat we middels kunstmatige intelligentie precies 
weten welke borden in de regio staan en tevens fouten in de data automatisch kunnen opsporen. 

 

Mapping Data Landschap 
 We zijn bezig om een voorbeeldenboek te maken. Maar het hele data landschap in kaart 

brengen is vooralsnog voor de thematrekker erg moeilijk. Er leven overal dashboards, datatools, 
etc. Het enige wat nu lukt is verzamelen van alle voorbeelden. Maar of dit ooit uitputtend gaat 
worden, betwijfelt de schrijver van dit stuk. 

 

Kennissessies 
 De cyber security kennissessie is in samenwerking met het Cyber Security Platform gegeven.  

 

Ondersteunen overige thema in digitaliserings- en data-issues v.v. 
 Ondersteuning is geboden bij het dashboard voor logistiek. Er is een design sprint sessie 

geweest waarin de cross-over voor hubs is onderzocht en uitgewerkt. In september gaan we 
door met het uitdiepen van cross-overs vanuit data en digitalisering richting de andere thema’s. 

 

En verder 
 De datapedia is aangepast en bestaat nu uit twee delen: 

a. Data top 15, wat wordt er verwacht? Hier zijn zaken te vinden zoals hoe staat het ervoor 
binnen mijn gemeente, handreikingen voor de verschillende data items en met wie kan 
ik contact opnemen voor hulp. Dit deel is helemaal vernieuwd en tijdens de Intertraffic 
afgelopen maart officieel gelanceerd. 

b. Data top 15, wat heb ik eraan? Hier gaan de use cases komen/ 
voorbeeldenboek/partiële mapping data landschap. 

 
De datapedia zal niet alleen voor de MRA blijven, maar ook landelijk uitgerold gaan worden.  
 
Verder gaat er een leaflet komen voor gemeentesecretarissen en bestuurders over stappen die zij 
moeten nemen om een organisatie datagedreven te laten werken. 
 

Verwachte resultaten in 2022: 
 Ondersteuning datatop 15; 
 Bijdragen aan beheerplan NTM; 
 Bijdrage logistieke dashboard; 
 Programma Data Academy; 
 Evaluatie Pilot Data academy; 
 Checklist cyber security & privacy; 
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 2 prototypes uit de value sessies; 
 Bijdragen aan voorbeeldenboek; 
 Datapedia:  

o Datatop 15: Wat wordt er verwacht? 
o Datatop 15: Wat heb je eraan? 
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1.5 Slimme en schone logistiek 
 

De transitieopgave voor de logistiek is enorm. Vanuit de werklijn slimme en schone logistiek is 
de inzet op de verduurzaming en vergroting van de efficiency van de logistiek. Bedrijven in de 
logistiek kunnen dit niet alleen; hier is de juiste kennis en samenwerking voor nodig met andere 
bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Een grote kans voor de transitieopgave is het 
digitaliseren van de logistieke keten.  
 

Doelen  
 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. 

 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 
infrastructuur en logistiek “connected” te maken en door slimme ITS oplossingen.  

 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.  

 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 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.  

 

Stand van zaken werkwijze, samenwerking en activiteiten  
Zero emissie stadslogistiek  
 Het dashboard logistieke stromen is in Q2 opgeleverd. Dit dashboard brengt in beeld waar wat 

rijdt en wat er vervoerd wordt. Het dashboard wordt de basis (0-meting) voor nieuw beleid en 
maatregelen voor slimme en schone logistiek.  
Voor de regionale uitvoeringsagenda stadslogistiek MRA is een raamwerk gemaakt op basis van 
eerder uitgevoerde SPES onderzoeken. De uitvraag om een uitgewerkte uitvoeringsagenda te 
maken is gereed. De regionale uitvoeringsagenda komt onder het RMP te hangen.  

 
In januari is een start gemaakt met de netwerkaanpak duurzame logistieke hubs. Met deze 
netwerkaanpak maken we inzichtelijk wat de meest geschikte locaties voor logistieke hubs zijn 
en wat het handelingsperspectief voor overheden is voor de ontwikkeling van logistieke hubs. 
De netwerkaanpak is in Q4 gereed en ontwikkelen we samen met de Vervoerregio en de 
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provincies Noord-Holland en Flevoland. Bij de Amsterdamse hubsstrategie voor logistiek 
hebben in drie werksessies input geleverd. We zorgen hierbij ook voor een koppeling met de 
netwerkaanpak duurzame logistieke hubs. 

 
Vergroten digitale connectiviteit  
 Het project Connected Transport Corridors (CTC) Amsterdam Westkant heeft in 2022 de focus 

gelegd op opschaling. In Q2 zijn 13 iVRI’s rond Schiphol en Greenport Aalsmeer geïnstalleerd 
met CTC toepassingen voor vrachtverkeer (bijv. aanvragen prioriteit). De thematrekker logistiek 
organiseert in september een netwerkbijeenkomst voor transporteurs. Doel is om eind 2022 
minimaal 200 connected vrachtauto’s te hebben rond Schiphol en Greenport Aalsmeer. Voor 
het project Future Food Logistics Challenges (FFLC) is in juni een tweede bijeenkomst 
georganiseerd in de Centrale Markthal. Er waren ongeveer 60 deelnemers waarvan het grootste 
deel bedrijven waren die de 6 bedrijven met een challenge willen ondersteunen. In november 
wordt het slotevent georganiseerd en een winnaar bekend gemaakt. 

 
Kennis delen en ontwikkelen 
 De Ovale Tafel Logistiek is 2 keer bij elkaar geweest. Voor de mainport logistiek is de logistieke 

foto opgeleverd. Dit onderzoek is uitgevoerd door de HvA. De HvA en het Amsterdam Logistics 
Programma willen dit jaar op basis van de logistieke foto een onderzoeksagenda ontwikkelen.  
 
Er zijn veel voorbereidende gesprekken geweest met stakeholders (binnen de gemeente 
Amsterdam) om draagvlak te krijgen voor een onderzoek (food)logistiek Oranje Loper. Het 
uiteindelijke resultaat moet een blauwdruk zijn voor logistiek dat breed inzetbaar is. Het 
onderzoek wordt aangevlogen vanuit meerdere thema’s, zoals gebiedsontwikkeling, gedrag, 
data en digitalisering. We starten in Q3 met de uitvoering van een probleemanalyse. 
 

Experimenten 
 De thematrekker logistiek is het afgelopen half jaar betrokken geweest bij een aantal 

experimenten en pilots. Voornamelijk in de foodlogistiek zoals last mile distribution box van 
Leen Menken. In maart is een eerste pilot uitgevoerd in de Beethovenstraat in Amsterdam.  De 
evaluatie wordt in Q3 verwacht. 
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1.6 Landelijk verbinden en agenderen 
 

Het thema Landelijk Verbinden en Agenderen is actief op het landelijke speelveld Slim en 
verbindt dat met de regionale ambities en vragen en omgekeerd.  
 
Doelen  
Investeren in goede aansluitingen op het landelijk speelveld en verbetering van de regionale 
verbindingen blijft van groot belang. Ook in het eerste half jaar van 2022 hebben de volgende 
doelstellingen dan ook centraal gestaan. 
 Nog verder verstevigen van onze positie in het landelijk netwerk om impact te vergroten en 

eigen prioriteiten te agenderen en innovaties te volgen om te benutten in onze regio. 
 Versterken van de relaties in het regionale netwerk om samen op te trekken bij het werven van 

fondsen (zoals cofinanciering rijk), onze vragen in de juiste gremia te agenderen en (inter-
)nationaal ontwikkelde kennis goed te ontsluiten. 

 Profileren van de MRA op het landelijke speelveld om een nog interessantere partner te 
worden voor andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen voor het initiëren en 
versnellen van innovaties op het gebied van mobiliteit. 

 
Stand van zaken werkwijze, samenwerking en activiteiten 
Gebiedscoördinatie Krachtenbundeling  
 Deelname Afstemoverleg 

Hier wordt de landelijke coördinatie op de Krachtenbundeling uitgevoerd en hebben I&W, het 
LVMB en, de G5 en de Gebiedscoördinatoren zitting. Het 1e half jaar zijn de eerste stappen 
gezet naar een betere regie op de Krachtenbundeling afspeelt,  enerzijds middels een andere 
structuur (4 clusters in plaats van 19 bundels), anderzijds door meer sturing door het DO Slim 
op basis van concrete adviezen en besluiten. 
 

Er is daarnaast vooral gewerkt aan een tweetal voor onze regio relevante dossiers.  
o Structurele Financiering 

Smart Mobility en Data & Digitalisering vragen meer en meer om structurele borging van 
middelen. Niet alleen (Europese) richtlijnen vragen om investeringen, maar ook de kansen 
die Smart Mobility te bieden heeft om ondanks bezuinigingen de ambities qua  
bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid waar te maken, maken duurzame 
financiering urgent. De 1e tranche wordt in september ter goedkeuring voorgelegd aan het 
DO Slim en vervolgens doorgeleid naar het BO MIRT van dit najaar. Onze 
Gebiedscoördinator maakt deel uit van de werkgroep die zich bezighoudt met deze 
structurele financiering. Lindy Molenkamp is portefeuillehouder in het DO Slim en wordt 
ook voor dit dossier door de Gebiedscoördinator in samenwerking met collega’s van 
Noord-Holland en Utrecht geadviseerd. 

o Human Capital Agenda (HCA) 
Er is een regiocoördinator benoemd, waarvoor Noord-Holland capaciteit beschik-baar 
heeft gesteld. Daarnaast is een kernteam opgericht, waarin de meeste partners zitting 
hebben. Behalve de MRA-partners zijn recent de provincie en gemeente Utrecht ingestapt, 
waardoor we nu als Noordwest een gezamenlijke aanpak hebben.  
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De aanpak is door de stuurgroep goedgekeurd en in het 3e kwartaal gaan we met MENS 
op zoek om de financiering op orde te krijgen. Hierbij zullen de mogelijkheden voor 
cofinanciering vanuit de landelijke aanpak HCA zeker betrokken worden.  
 

 Landsdeeloverleg 
Hoewel dit een belangrijk schakelpunt op managerial niveau in de samenwerking tussen rijk en 
regio moet zijn blijft de inzet hierop achter op wat nodig is om de beoogde impact te hebben. 
Het overleg in Q2 is afgezegd vanwege afwezigheid van de sleutel-spelers van het ministerie. 
In Q3 zal een impuls worden gegeven aan het belang, onder meer door de agendering van de 
topics waar rijk en regio elkaar echt moeten vinden. 
 

 DO Slim 
Het DO Slim wint langzaam maar zeker aan belang, enerzijds vanwege de verbeterde regie op 
de Krachtenbundeling, anderzijds omdat het DO steeds nadrukkelijker op zoek is naar haar rol 
en deze op alle facetten steeds beter invult. 
 

 MRA Coördinatieoverleg Krachtenbundeling 
Dit overleg met alle binnen de MRA  bij de Krachtenbundeling betrokken collega’s wordt goed 
bezocht, voorziet in een behoefte en wint steeds meer aan impact. 
 

 Relatie Utrecht  
Juist doordat de Gebiedscoördinator deze rol ook voor Utrecht invult wordt de samen-werking 
met Utrecht steeds hechter. Een goed voorbeeld is de gezamenlijke advisering aan de 
directeuren die namens Noordwest in het DO Slim zitten. In Q4 zal weer een meet-up worden 
georganiseerd waar collega’s van Utrecht en de MRA in ons werkveld elkaar weer gaan 
ontmoeten om elkaar op allerlei niveaus rond verschillende onderwerpen te vinden.  

 
Versterken regionale verbindingen 
 
 Eén van de vehikels die de Gebiedscoördinator hiervoor in het leven heeft geroepen is het 

MRA Experts Netwerk Slim (kortweg MENS). Na een voorzichtige start pakt deze tafel steeds 
meer haar rol en vindt er een steeds betere uitwisseling van informatie plaats. Het komend half 
jaar zal de rol van MENS steeds meer uitkristalliseren en de verwachting is gerechtvaardigd dat 
dit weer een boost geeft aan de samenwerking in de MRA. 

 In samenwerking met de nieuwe programmamanager worden de banden met de diverse 
gremia binnen de MRA, zoals SBaB, Amsterdam Bereikbaar, het RMP en de MRA 3.3. werklijn, 
weer verder aangehaald. Dit zetten we komend half jaar door 

 Verder dragen we bij aan de analyse op de tafels en verbindingen die zich bezig houden met 
Verkeers- en Mobiliteitsmanagement en Smart Mobility.   

 
Strategische Agenda 
 
 Er is een start gemaakt met de operationalisering van de Strategische Agenda, teneinde de 

doelen en ambities hiervan waar te maken en dus de samenwerking op de hierin benoemde 
thema’s en onderwerpen te versterken. Hierin is MENS benut hetgeen in Q3 zal worden 
voortgezet. Onderdeel hiervan is een goede toedeling van taken en verantwoordelijkheden in 
de uitvoering. 
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 De verdere verrijking op inhoud en deelnemende partners is geen onderdeel van de 
operationalisering, maar zal in Q3 en Q4 wel parallel worden opgepakt. 

 
MIRT 
 
 De eerder benoemde structurele Financiering van Smart Mobility en Data & Digitalisering is 

vanuit de rol die wij hebben als Platform c.q. Gebiedscoördinator van belang voor onze 
inbreng in het BO MIRT van dit najaar.  

 Hierin wordt ook de meerjarige financiering van de landelijke Human Capital Agenda en de 
landelijke inzet op Deelmobiliteit betrokken. 

 
En verder 
 
 Behalve de meet-up met de smart-mobility-collega’s van de provincie en gemeente Utrecht zal 

er in het najaar ook een meet-up met de collega’s uit Rotterdam plaatsvinden. Beide meet-ups 
zijn gericht op kennisuitwisseling en het leggen van verbindingen op onderwerpen waar we 
over en weer aan werken en wellicht op samen kunnen werken. 

 In samenwerking met de HvA, NEMO en de Johan Cruijff ArenA is het afgelopen jaar gewerkt 
aan een project dat is gericht op de duurzame bereikbaarheid van de JCA, Ziggo Dome en 
AFAS Live. In september zal in een evenement “Wat mensen beweegt” een belangrijke stap 
worden gezet naar de afronding van dit project. 
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2. Communicatie 

Voor alle thema’s geldt dat communicatie van groot belang is voor zowel het binnenhalen van 
kennis als het delen van die kennis. Communicatie staat dan ook zeker niet op zichzelf, het is een 
onderdeel van alle thema’s op ons platform.  
 

Onze verkorte kernboodschap luidt:  
Ons Platform zorgt voor samenwerking, oplossingen en slagkracht bij implementatie van Smart 
Mobility. Zo stimuleren én versnellen we innovaties die de groeiende Metropoolregio Amsterdam 
duurzaam, bereikbaar, veilig en leefbaar houden.  
 

Doelen  
Communicatie draagt bij aan deze kernboodschap door:  

 het op de kaart zetten van het MRA-platform Smart Mobility in de rol van kennispartner, 
aanjager van kansrijke oplossingen, verbinder van partners binnen en buiten de regio én 
facilitator bij het verder brengen van smart mobility; 

 kennis van onze partners en doelgroepen over mogelijkheden van smart mobility te vergroten; 
 doelgroepen te informeren over acties, voortgang en opbrengsten van de thema’s. 
 

Stand van zaken activiteiten 
De in het jaarplan voorgenomen activiteiten zijn voor het grootste deel doorlopend. Onderstaand 
is per communicatie-onderdeel de stand van zaken te lezen.  
 
Vergroten bereik en herkenbaarheid platform 
 De werkgroep communicatie is in het begin van het jaar een paar keer bij elkaar gekomen, 

daarna niet meer. Reden is dat er geen vertegenwoordiging meer is vanuit de MRA-partners. Dit 
heeft een negatief effect op de samenwerking en de zichtbaarheid van het platform (o.a. delen 
van content en PR-kansen).  

 De organisatie van het congres in november is in volle gang. Communicatie wordt hier actief bij 
betrokken.  

 We hebben dit jaar 1 #SmartThursday georganiseerd over Scale Up. Er zijn geen andere 
onderwerpen aangedragen.  

 De inzet van stuurgroepleden gaat goed. We hebben twee interviews over de strategische 
agenda en over de mobiliteitscentrale van de toekomst (smart infra) gepubliceerd waarbij twee 
stuurgroepleden aan het woord kwamen. De andere thema’s komen in de tweede helft van 2022 
aan bod.  

 In juli hebben we de nieuwe huisstijl in gebruik genomen. We beschikken over een huisstijlgids 
en sjablonen voor Word, PowerPoint, e-mail handtekening en Teams achtergrond. Dit proces 
heeft langer geduurd omdat veelvuldig is afgestemd met MRA voor de aansluiting van onze 
huisstijl op die van de MRA. Het resultaat mag er zijn!  

 We hebben twee nieuwsbrieven verstuurd, plus een special over het indienen van sessies voor 
het congres in november.  

 In de tweede helft van 2022 stellen we een agenda op met o.a. een planning van de producten 
vanuit de thema’s. De evenementenkalender krijgt daarin een plek.  
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Scherpere keuzes maken in communicatieonderwerpen 
 De cross-overs hebben nog niet voldoende aandacht gekregen, omdat ze nog vastgesteld 

moeten worden. Daar gaan we als team scherper op sturen om de samenwerking tussen de 
thema’s te verbeteren. In de tweede helft van 2022 leidt dit tot hopelijk tot meer verdiepende 
artikelen over de cross-overs.  

 
Beter benutten van bestaande middelen 
 De doelstellingen voor de website (10.000 bezoekers) en LinkedIn (1.000 volgers) zijn in de 

eerste helft van 2022 al behaald.   
 We zijn op LinkedIn gestart met het delen van tips. Elke week is een andere thematrekker aan 

de beurt voor de tip van de week. Daarnaast plaatsen we in de zomer persoonlijke berichten van 
de thematrekkers. Dat hebben we vlak voor kerst 2021 ook gedaan. Beide berichtsoorten 
leveren veel interactie op.  

 In LinkedIn berichten maken we veel meer gebruik van tags en hashtags (#slimbezig). 
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3. Financiën  

In het jaarplan 2022  is een begroting vastgesteld. Hieronder het overzicht van de uitputting en 
actuele stand van zaken per 01 juli 2022. 
 
 

Onderdeel Begroot 
Uitgegeven/  

Verplicht 
Opmerkingen 

Bijeenkomsten en events €85.000   

Eigen congres november 2022 80.000 80.000  

Divers zaalhuur, kennissessies 
en bezoek symposia 

5.000 12.135  

    

Onderzoeksgeld €50.000   

SummaLab 30.000 30.000  

Divers onderzoeksgeld 20.000   

    

    

Aanjaaggeld €195.000   

Wegwijzer Mobiliteitshubs 30.000 30.000  

Animatie wijkhubs 7.500 7.500  

Evaluatie Scale-up 
bezoekersstromen 

9.500 9.500  

Overdracht Toekomstradar 13.000 13.000  

Scale up in Residence 25.000* 25.000 

Volgt op 75% 

voorschot van 

€100K (voorschot 

reeds voldaan in 

2021) 

Diverse projecten, zoals 
bijdrage MPvE’s 

110.000   

    

Programmateam €515.000   

Thematrekker Data en 
digitalisering 

90.000 90.000  

Thematrekker MaaS 90.000 90.000  

Thematrekker 
Gebiedsontwikkeling en hubs 

90.000 90.000  

Thematrekker Smart Infra en 
krachtenbundeling 

90.000 90.000  
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Thematrekker Landelijk 
Agenderen 

90.000* 126.000 
*budget tussentijds 

opgehoogd van 

90K naar 126K 

Expertise / capaciteit nieuwe 
projecten  

65.000   

    

Communicatietools €55.000   

Beheer website en 
contentmanagement 

50.000 50.000  

Diverse middelen 5.000   

Restyling huisstijl  7.500  

    

Totaal  €900.000 €750.635  

 Begroot 
Uitgegeven/  

Verplicht 
 

 
 
 
Toelichting financiën 
De begroting en de huidige uitgaven lopen in balans met elkaar.  
 
Vanaf 2020 bestaat het Smart Mobility team voor het grootse deel uit inhuur. De grootste kosten 
bestaan dan ook uit het inhuren van de thematrekkers. Het totale bedrag aan verplichtingen en 
huidige uitgaven voor het programmateam bedraagt tot het eind van jaar €551.000, dit is inclusief 
een budgetverhoging voor de inzet voor de thematrekker Landelijke Agenderen. Met de extra uren 
kan de thematrekker onder meer zijn thema Landelijk Agenderen extra kracht bijzetten en 
daarnaast worden de uren gebruikt voor het inwerken van de nieuwe programmamanager. 
 
Voor november dit jaar staat gepland ons eigen MRA Smart Mobility congres begroot à €80.000. 
(Voor dit evenement dat één keer in de twee jaar plaatsvindt, is vorig jaar €40.000 gereserveerd). 
 
Vanuit de post Aanjaaggeld zijn verschillende projecten zoals de Wegwijzer mobiliteitshubs, de 
Animatie van de wijkhubs, de Evaluatie van Scale-up  en de Overdracht van de Toekomstradar 
bekostigd. Er is voor de rest van dit jaar nog financiële ruimte om MPvE’s of producten vanuit andere 
thema’s te financieren.  
 
Gezien de huidige stand van zaken  is de inschatting dat het jaar 2022 financieel binnen de 
begroting wordt afgerond. 
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Bijlagen 

 
Platform organisatie 
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Website 
 

 Pagina- 
weergaven 

Unieke 
bezoekers 

Aantal artikelen 
(incl. agenda) 

Sessieduur (min.) 

Januari 2022 2615 556 1 0:37 
Februari  2149 483 0 0:35 
Maart  6525 1096 4 1:52 
April 3746 863 5 1:20 
Mei 3014 800 3 1:34 
Juni 3059 431 0 2:39 
Juli 3282 475 3 1:56 

 
 
 
LinkedIn 
 

 Bezoekers- 
aantallen 

Unieke 
bezoekers 

Spontane 
weergaven 

Aantal keer 
doorgeklikt 

Likes  Aantal 
berichten 

Volgers 

Januari 
2022 

82 19 3500 75 51 5 837 

Februari 47 26 4400 66 48 5 858 
Maart 154 68 6314 224 131 8 883 
April 151 70 15268 509 278 8 943 
Mei 50 28 5501 134 81 6 954 
Juni 136 32 6600 106 130 12 986 
Juli 136 68 11292 539 202 14 1036 
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Contacten MRA 

 
Stand juli 2021 

 
 
 
 
Stand juli 2022 
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