
MaaS-pilots
Optimaliseren van het mobiliteitssysteem 



Wat is MaaS?

MaaS draait om het bundelen van data van zoveel mogelijk vervoersaanbod. Die data 

worden getoond in apps die de reiziger informatie bieden over alle vervoersmogelijk

heden. Bijvoorbeeld: de deelfiets, auto, scooter, of de trein, tram, of (water)taxi. 

Maar ook huur concepten of zelfs de eigen auto of fiets. En vooral ook combinaties 

van deze vervoersmogelijkheden. Zodat reizen op maat mogelijk is, de reiziger in zijn 

behoefte wordt voorzien en op die manier zo snel, duurzaam of zorgeloos mogelijk van 

deur tot deur kan reizen.

Maar dat niet alleen. Met MaaSapps kunnen reizen ook nog eens gepland, geboekt  

en betaald worden. Deze apps zorgen er dus echt voor dat de reiziger centraal staat.  

Er wordt daadwerkelijk voldaan aan zijn wensen en behoeften. De reiziger krijgt 

misschien zelfs meer dan verwacht. Zo kan er bijvoorbeeld gekoppeld worden met 

weersvoorspellingen en nieuws over vertragingen. Of andere informatie die van invloed 

is op de gewenste reis, zoals pakketbezorging of vliegreizen. 

Nederland heeft – volgens sommigen – 

de beste infra structuur van Europa. Toch 

staat er de laatste tijd  een recordaantal 

files in en rond de steden en zit in diezelfde 

gebieden het OV in de spits ook vaak vol. 

Terwijl het buiten de Randstad steeds 

moeilijker wordt om betaalbaar en voor 

iedereen toegankelijk vervoer te bieden. 

Standaardoplossingen zoals meer geld voor 

nieuwe infrastructuur of extra subsidies 

voor openbaar vervoer werken niet meer. 

Dat kan anders. Dat moet ook anders. 

Mogelijk biedt MaaS, Mobility as a Service, 

waarbij data en multimodaliteit centraal 

staan, een uitkomst om Nederland 

duurzamer in beweging te krijgen.



Zeven nationale pilots
vanuit de regio 

Samen leren hoe
het totale 
mobiliteits systeem 
te optimaliseren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s 
hebben samen zeven landelijk opschaalbare MaaSpilots 
ontwikkeld. Deze pilots starten vanuit:

 • De Zuidas in Amsterdam
 • UtrechtLeidsche Rijn, Vleuten en De Meern
 • Twente
 • GroningenDrenthe
 • RotterdamDen Haag  
  (inclusief Rotterdam The Hague Airport)
 • Eindhoven
 • Limburg 

Alle apps maken reizen door heel Nederland met zoveel mogelijk 
vervoerders mogelijk. Want zonder schaal – minimaal 50.000 
gebruikers per app – is er beperkt effect en geen positieve 
business case. Elke pilot focust op andere beleidsdoelstellingen: 
van bereikbaarheid en sociale inclusie tot duurzaamheid, 
grens overschrijdend vervoer en filebestrijding.

In 2018 zijn via een aanbesteding van een raamovereenkomst 
door het ministerie 24 consortia geselecteerd. Denk hierbij aan 
partijen die al met deelmobiliteit of MaaS actief zijn zoals IT en 
platform partijen, banken en verzekeraars, startups, OV en (auto)
mobil i teits bedrijven. In 2019 strijden deze 24 marktpartijen om  
de uitvoering van de pilots – looptijd: vanaf 2019 tot en met 2021. 
Per pilot ontwikkelt een marktpartij – ook MaaSaanbieder 
genoemd – een MaaSapp. Om hiervoor in aanmerking te komen 
hebben het ministerie en de zeven regio’s een aantal voorwaarden 
opgesteld. 

Vanzelfsprekend dient de geselecteerde partij een app te 
ontwikkelen waarmee men gemakkelijk en zorgeloos kan reizen, 
plannen, boeken én betalen. Een andere voorwaarde is dat zowel 
de geselecteerde partij als de betrokken vervoerders alle 
verkregen data – uiteraard privacyproof – met elkaar en de 
overheden delen. Voor elke pilot geldt dat de MaaSaanbieder, 
na een looptijd van twee à drie jaar, op eigen benen moet staan.  

Om MaaS te realiseren is er een nauwe samen
werking nodig tussen het ministerie, de zeven 
regionale overheden, de (nog te selecteren) 
MaaSaanbieders, en vervoerdiensten. 
De gekozen marktpartijen worden gedurende
de looptijd zoveel mogelijk gefaciliteerd. 
Bijvoor beeld met standaardisatie van datauit
wisseling en regelgeving, of door medewerking 
van OVpartijen en andere vervoerders te 
ver een  voudigen. 

In de grootschalige landelijke pilots waarbij ook 
de Benelux en NoordrijnWestfalen betrokken 
zijn, wordt onder andere getest wat wel en niet 
werkt. Qua gedrag, businesscase en beleids
impact. Met de privacyproof verkregen data gaan 
het ministerie, de regio’s, MaaSaanbieders en 
vervoerders samen leren hoe het totale mobili
teitssysteem op beleidsdoelen te optimaliseren. 
Zoals (bijdragen aan) oplossingen voor CO₂
doelstellingen, fileproblematiek, druk OV en 
betaalbaarheid van het totale systeem. 
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Doelen van
MaaS 

  Het ministerie en de zeven regio’s hebben de volgende 
doelen geformuleerd: 

 •  Door het koppelen van reisdata en het aanbieden van 
zeven zeer gebruiksvriendelijke apps kan de reiziger 
kiezen uit alle combinaties aan vervoersmogelijk
heden, en die plannen, boeken en betalen. De privacy 
van de reiziger wordt daarbij gegarandeerd.  

 •  Het opdoen van MaaServaringen en hiervan leren, en 
het uitbreiden van mobiliteitskennis. Goede toepas
singen en voldoende gebruikers zijn voorwaarden. 

 •  Met MaaS een eerste stap zetten naar een duurzame 
vervoerstoekomst, waar bezit minder belangrijk is en 
dienstverlening juist belangrijker wordt.
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Initiatiefnemers
Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam.  

Situatie 
Amsterdam wordt steeds drukker. Op de A10 Zuid en de omlig
gende snelwegen is sprake van een grote filedruk. De komende 
jaren zal die door grote wegwerkzaamheden voor het project 
Zuidasdok nog verder toenemen. In Amsterdam is bovendien 
sprake van toenemende druk op de openbare ruimte. 

Doel
Het structureel verbeteren van de bereikbaarheid van de Zuidas. 
Hoe? Door een zakelijke MaaSapp. Deze moet zo snel mogelijk 

opschalen naar meerdere doelgroepen en ook de Metropoolregio 
Amsterdam gaan bedienen, om uiteindelijk een landelijke dekking 
te hebben. Dit wordt bereikt omdat de MaaSapp een serieus 
alternatief gaat vormen voor de auto en de reiziger flexibiliteit en 
keuzevrijheid biedt.  

Doelgroepen
Primaire focus is het bedienen van de zakelijke reiziger. De wens is 
om de MaaSapp zo snel mogelijk uit te breiden naar andere 
doelgroepen. Zoals bewoners en bezoekers van grote 
evenementen.

Bijzonderheden
De aanbesteding MaaS Zuidas is in cocreatie met toonaange
vende werkgevers opgesteld. Ook toekomstige gebruikers zijn 
betrokken. Onder andere door twee eerdere gebruikersexperi
menten en een diepgaand doelgroepen en drijfveren onderzoek.

Start en einde van de pilot
De pilot start in overleg met de winnende MaaSaanbieder. 
Uiterlijk 1 januari is er een 1.0 versie. Tot die tijd is er mogelijk een 
bètaversie, die door de MaaSaanbieder naar wens kan worden 
ingevuld. De pilot eindigt op 31 december 2021. 

Amsterdam 
‘Startend met 
en in Zuidas’
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Initiatiefnemers
Goedopweg, de gemeente Utrecht en provincie Utrecht.

Situatie 
De regio Utrecht start met een MaaSpilot in Leidsche Rijn, 
Vleuten en de Meern, omdat het aantal inwoners in dit gebied 
hard groeit en het autobezit en gebruik hier hoog is. Tot 2030 
groeien Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern met nog zo'n 25.000 
tot 105.000 inwoners in totaal. De MaaSapp kan bijdragen aan 
het stimuleren van alternatieven voor de auto. En dat is essentieel 
voor een gezond en leefbaar stadsdeel. 

Doel 
Met de app alternatieven voor de auto stimuleren en daarmee 
reizen in de regio gemakkelijker maken en de bereikbaarheid 
verbeteren.

Doelgroepen
Alle inwoners van Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. 
 
Start en einde van de pilot
De pilot start in het najaar van 2019 en duurt tot eind 2021.

Initiatiefnemers
Gemeente Eindhoven, ASML, Brainport Smart Mobility.

Situatie
De economie in de Brainport regio groeit. Dat betekent ook een 
groei van de mobiliteitsbehoefte en de behoefte aan woonruimte. 
Er komen meer inwoners en forenzen in het centrumgebied en 
ook op de campussen en andere economische toplocaties wordt 
het steeds drukker. Een voorbeeld daarvan is bedrijventerrein De 
Run, waar ASML gevestigd is. Daarom gaat ASML als mede
launching customer deelnemen aan de pilot. Om te zorgen dat 
ook andere bedrijven in de regio gemakkelijk bij de pilot kunnen 
aansluiten, is de tweede partner in deze pilot Brainport Smart 
Mobility (BSM). Ook de gemeente zelf doet mee met haar 
medewerkers en focust op vergroening.

Doel 
Mobiliteit in de regio efficiënter, effectiever en duurzamer maken 
op een manier die beter aansluit bij de wensen van de reiziger. 

Doelgroepen
(Primair) medewerkers van gemeente Eindhoven, ASML en BSM. 
Ook andere bedrijven in de regio gaan aansluiten.

Bijzonderheden
Een duurzame bereikbaarheid van de regio staat in Eindhoven 
centraal. De gemeente Eindhoven heeft als doel dat alle zakelijke 
kilometers in 2025 duurzaam afgelegd worden. Door te werken 
met launching customers krijgt de pilot in Eindhoven een 
vliegende start.

Start en einde van de pilot
De pilot start in september 2019 en eindigt in 2021.

Utrecht
Leidsche Rijn, 
Vleuten en
De Meern

Eindhoven
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Initiatiefnemers
Provincie Limburg in samenwerking met Maastricht 
Bereikbaar.

Situatie 
Limburg is de enige provincie in Nederland die grenst aan 
twee andere landen. Die grenzen belemmeren multimodale, 
grensoverschrijdende mobiliteit, met name in het OV. Dit 
komt doordat ticketingsystemen aan beide zijden van de 
grens niet op elkaar aansluiten. Limburg wil daarom het 
grensoverschrijdend, multimodaal reizen vereenvoudigen en 
hierdoor tevens het autogebruik verminderen. 

Doel
Het doel van de pilot in Limburg is vooral om te leren en 
experimenteren met MaaS. Daarnaast wil Limburg grensover
schrijdende, duurzame mobiliteit stimuleren.  

Doelgroepen
De aanbieder bepaalt de doelgroepen op basis van zijn 
businesscase. Maastricht Bereikbaar kan de aanbieder helpen 
toegang te krijgen tot circa veertig grotere werkgevers dankzij 
de zogenoemde werkgeversaanpak. Daarmee wordt een 
potentie van meer dan 40.000 forenzen aangesproken. Naast 
de doelgroep werkgevers kent Limburg veel toerisme en 
dagjes bezoek. Zo trekt bijvoorbeeld het Designer Outlet 
Center Roermond jaarlijks meer dan acht miljoen bezoekers. 
Een groot deel daarvan komt uit Duitsland.

Bijzonderheden
Het accent in de pilot ligt op samenwerking. Samen met 
buitenlandse partners (Duitsland en België) wordt een 
ontwikkeltraject ingezet.

Start en einde van de pilot 
De pilot start in het voorjaar van 2020 en eindigt in 2021. 

Limburg
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Initiatiefnemers
Acht gemeenten en provincie Overijssel. 

Situatie 
Acht van de veertien Twentse gemeenten – dekking inwoner
aantal circa 75 procent – zien het als haar taak om voor álle 
inwoners, tegen aanvaardbare kosten vervoer te organiseren. 
Kwetsbare doelgroepen verdienen daarbij speciale aandacht. 
Voor hen is er momenteel onvoldoende betaalbaar en 
toegankelijk vervoer. 

Doel
Voorzien in betaalbaar en toegankelijk vervoer voor kwets
bare groepen. 

Doelgroepen
In de pilot staan de gebruikers van het maatwerkvervoer 
centraal. In eerste instantie specifiek de Wmoreizigers en in 
een later stadium ook het structurele maatwerkvervoer. 
Zoals leerlingen en mensen die naar de dagbesteding gaan. 
Uiteindelijk zal de pilot zich ook richten op alle inwoners en 
bezoekers van Twente.

Bijzonderheden 
Twente kenmerkt zich door zowel stedelijk als landelijk 
gebied met verschillende mobiliteitsbehoeften. 

Start en einde van de pilot
De pilot start in het vierde kwartaal van 2019 en eindigt op
31 december 2021.  

Twente

Initiatiefnemers
Provincies Drenthe en Groningen in samenwerking met 
OVbureau Groningen Drenthe en GR Publiek Vervoer Groningen 
Drenthe. 

Situatie 
In grote delen van Groningen en Drenthe is het (publieke) 
vervoersaanbod dun. Tegelijkertijd neemt de vervoersbehoefte 
toe. Bijvoorbeeld als gevolg van concentratie van voorzieningen in 
kernen. Met het HUBnetwerk zijn fysieke locaties gecreëerd waar 
diverse modaliteiten gekoppeld kunnen worden. Om de reiziger 
de mogelijkheid te bieden om zijn optimale (keten)reis samen te 
stellen, moet het complete vervoersaanbod op een eenvoudige 
manier ontsloten en geïntegreerd worden. Dit betreft ook 
‘onzichtbaar’ aanbod. Bijvoorbeeld de Hubtaxi, vrije plaatsen in 
doelgroepenvervoer, kleinschalige (vrijwilligers) initiatieven.

Doel
Een betaalbaar, toekomstbestendig, innovatief en integraal 
mobiliteitssysteem dat voorziet in de behoeftes van de reiziger 
binnen de provincies Groningen en Drenthe. 

Doelgroepen
Alle reizigers in Groningen en Drenthe, waar mogelijk inclusief 
doelgroepenvervoer (Wmopashouders en leerlingen).

Start en einde van de pilot
De pilot start in 2020 en loopt tot eind 2021. 

Groningen-
Drenthe
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Initiatiefnemers
De Verkeersonderneming in samenwerking met Rotterdam 
The Hague Airport, Schiphol Real Estate, Metropoolregio 
RotterdamDen Haag, gemeente Rotterdam en gemeente 
Den Haag.

Situatie
De regio heeft meerdere mobiliteitsuitdagingen. Daarnaast is de 
luchthaven op dit moment alleen met de auto of taxi goed 
bereikbaar. 

Doel
Het verlichten van de druk op het mobiliteitssysteem in de regio, 
en kansen bieden voor mensen in de regio die nu onvoldoende

vervoersopties hebben. En de luchthaven beter multimodaal 
ontsluiten voor inkomende en uitgaande reizigers. 

Doelgroepen
Reizigers van en naar Rotterdam The Hague Airport en reizigers in 
de Metropoolregio RotterdamDen Haag.

Bijzonderheden 
Uniek in deze pilot is de samenwerking tussen overheden, 
luchthaven en MaaSaanbieders die gaan samenwerken in een 
innovatiepartnerschap.

Start pilot
De pilot start in oktober 2019.

Rotterdam-
Den Haag
(inclusief Rotterdam The Hague Airport)

Meer weten?
Wil je meer weten over de pilots? Of de 

ontwikkelingen daarvan volgen? Bezoek 

dan dutchmobilityinnovations.com
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