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Eijsden-Margraten: 24 maart 2022 

Onderwerp: raadsinformatiebrief Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Bij de behandeling van het gemeentelijke beleidsplan verkeer en vervoer in de 

gemeenteraad van 14 december 2021 is aangegeven dat een van de kaders waarop dit 

beleidsplan is gebaseerd, de mobiliteitsvisie Zuid-Limburg is. Deze mobiliteitsvisie Zuid- 

Limburg is vastgesteld door alle gemeenten van Zuid-Limburg 

In de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg is vastgesteld dat de gezamenlijke ambitie van 

gemeenten en provincie is om in samenhang te werken aan het verbeteren van de 

economische agglomeratiekracht van Zuid-Limburg, een inclusieve en gezonde 

samenleving en het stimuleren van slimme, veilige en schone mobiliteit. De 

mobiliteitsvisie bevat 10 thema's met in totaal 34 deelopgaven voor de samenwerking. 

Gemeenten kunnen deze thema's niet individueel oppakken. Samenwerken op regionaal 

niveau is efficiënt en effectief: we bundelen krachten, verdelen taken, ontzorgen 

gemeenten en maken een vuist naar het Rijk voor cofinanciering om onze ambities te 

realiseren. In het BRMO (bestuurlijk Regionaal Mobiliteitsoverleg) van januari 2022 is 

besloten dat gemeenten en provincie in 2022 beginnen met de uitvoering van de 

uitgewerkte Gebiedsaanpak Smart Mobility. Daarnaast werken wij de overige thema's 

van de Mobiliteitsvisie verder uit in de Mobiliteitsagenda. Het kernteam van de 

Mobiliteitsvisie (samenwerking RMO coördinatoren, aantal gemeenten en provincie) 

coördineert deze activiteiten de uitvoering van de Gebiedsaanpak Smart Mobility wordt 

belegd bij Zuid-Limburg Bereikbaar. 

Om in 2022 gefocust en concreet invulling te geven aan de Mobiliteitsagenda Zuid- 

Limburg wordt voorgesteld om te gaan werken op basis van twee sporen, te weten: 

1 ‘samen werken aan de opgave’ 

2 ‘slim samen werken’. 

De bestuurders in het BRMO Zuid-Limburg zijn akkoord gegaan met de uitvoering van de 

volgende activiteiten passend in deze twee sporen. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Spoor 1: Samen werken aan de opgave: 

* _ opstellen aanpak Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op basis van 

uitgevoerde risicoscans en de hierbij horende maatregelpakketten, voor ons 

voortvloeiend uit het gemeentelijke beleidsplan Verkeer en Vervoer; 

e  opstellen Actieplan Fiets Zuid-Limburg, mede als inbreng voor het Nationaal 

Toekomstbeeld Fiets (NTF), mede vanuit het concept fietsplan; 

e  naast het uitvoeren van de gebiedsopgave Smart Mobility Zuid-Limburg (besluit 

BRMO ZL, zie paragraaf 3.3) ook de opdrachtgeversrol aan 

uitvoeringsorganisaties verder vormgeven incl. professionele beleidscyclus en 

financiering; 

e  uitwerken mobiliteit als “breinaaldthema” voor de brede ruimtelijk-fysieke 

opgaven van het NOVI gebied Zuid-Limburg (Nationale Omgevingsvísie); 

« _ opstellen programma 2023 — 2028 — 2033, incl. jaarplan 2023 en financiën; 

e _ nieuwe structuur samenwerking vormgeven; 

Spoor 2: Slim samen werken 

e samen met gemeenten concreet vorm geven aan ‘Slim samen werken’. 

Uitvoering gebiedsopgave Smart Mobility Zuid-Limburg 

In de afgelopen periode is gezamenlijk op zoek gegaan naar projecten en ambities die 

passen in het thema Gebiedsopgave Smart Mobility Zuid-Limburg. In de op 8 juli 2021 

aan de portefeuillehouders Mobiliteit gepresenteerde interactieve Mobiliteitsagenda zijn 

diverse opgaven benoemd die verder uitgewerkt dienden te worden. De Gebiedsopgave 

Smart Mobility Zuid-Limburg, als onderdeel van de totale Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg, 

is met het oog op de korte termijn uitvoerbaarheid en de BO MIRT (bestuurlijk overleg 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) afspraken naar voren gehaald 

en uitgewerkt. 

  

Op basis van de inventarisatie bij gemeenten en Provincie zijn een tiental, nu 11 inclusief 

Verantwoord op Weg, projecten geïdentificeerd als kansrijk om de gebiedsopgave Smart 

Mobility Zuid-Limburg vorm te geven. Deze projecten omvatten vooral de ‘zachte’ kant 

van mobiliteitsbeleid. Door het inzetten op slimme, veilige en schone mobiliteit reduceren 

we autogebruik in dorpen en steden en de overlast en uitstoot die daarbij hoort. Ook 

dragen we bij aan het versterken van de agglomeratiekracht van Zuid-Limburg en aan 

een inclusieve en gezonde maatschappij voor onze inwoners. Om de mobiliteitstransitie 

voor Zuid-Limburg vorm te geven, is het samenspel met deze voor veel gemeenten vaak 

nog onbekende component van mobiliteitsbeleid onontbeerlijk. 

Deze aanpak, gericht op het stimuleren van slimme, veilige en schone mobiliteit, wordt 

ook door het Rijk als kansrijk beschouwd. Streven is om in het BO-MIRT van voorjaar 

2022 afspraken te maken over meerjarige cofinanciering door het Rijk waarmee de 

regionaal ontwikkelde aanpak geïntensiveerd kan worden. Een sterk verhaal met hierin 

een eensgezinde ambitie, koers en inzet vanuit onze regio voor dit overleg, vergroot de 

kans op het verkrijgen van cofinanciering voor korte termijn maatregelen, maar ook voor 

de lange termijn ambities. De uitvoering van de Gebiedsopgave Smart Mobility wordt 

voor 2022 belegd bij Zuid-Limburg Bereikbaar. In opdracht van het BRMO heeft Zuid- 

Limburg Bereikbaar eerst een houtskoolschets opgesteld welke is vastgesteld door het 

BRMO in september 2021 

Het Bestuurlijk Regionaal Mobiliteitsoverleg Zuid-Limburg (BRMO ZL) heeft de 

uitgangspunten voor deze houtskoolschets n het BRMO vastgesteld middels 

onderstaande besluiten: 



banholt 

bemelen 

cadier en keer 

eckelrade 

eijsden 

gronsveld 

margraten 

mariadorp 

mesch 

mheer 

noorbeek 

oost maarland 

rijckholt 

scheulder 

st geertruid 

BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

e de gemeenten spreken zich uit voor het gezamenlijk uitvoeren van ‘zachte’ kant 

van de mobiliteitsvisie Zuid-Limburg: 

e de gemeenten maken zich hard voor participatie in het gemeenschappelijk deel 

(A); 

e de gemeenten zetten zich ervoor n om vanaf 2022 bij voorkeur de gevraagde 

financiële bijdrage te leveren (voor het gemeenschappelijk deel A); 

e  gemeenten die in 2022 gebruik willen maken van extra modules (deel B) maken 

dit tijdig kenbaar, zodat dit onderdeel kan worden van het jaarplan 2022 en de 

BO-MIRT afspraken van 2022 

Vervolgens is op basis van het uitgesproken commitment van de portefeuillehouders 

Mobiliteit door Zuid-Limburg Bereikbaar in overleg met alle partners een Jaarplan 2022 

opgesteld met een deel A (collectief basisprogramma) een deel B (modules waar één of 

meerdere gemeenten aan deelnemen) en een deel C (de regionale inzet voor 

cofinanciering van het Rijk). Dit jaarplan is door de bestuurders in het BRMO van januari 

2022 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is als bijlage aan deze brief toegevoegd 

De regio spreekt zich, analoog aan de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg, hiermee uit voor een 

stevige, gezamenlijke basis, die op termijn verder door kan groeien, om zo de 

mobiliteitstransitie structureel vorm te geven. 

Verantwoord op Weg 

Binnen het project Verantwoord Op Weg (onderdeel van Deel B) is meermaals gevraagd 

naar inzet of bijdrage door de provincie. Verantwoord op Weg is als project 11 

toegevoegd aan de mobiliteitsvisie. Vanuit de mobiliteitsvisie heeft de provincie € 

100.000 toegekend voor dit project onder de voorwaarde dat de drie deelnemende 

gemeenten (Gulpen-Wittem/Vaals/Eijsden-Margraten) ook hun bijdrage leveren in de 

samenwerking in het kader van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. 

Financieel 

Om het uitvoeringsprogramma in uitvoering te nemen dienen gemeenten een structurele 

bijdrage te leveren, welke globaal gebaseerd is op € 1,- per inwoner. De kosten voor 

2022 zullen aan u ter besluitvorming worden aangeboden in de eerste 

bestuursrapportage. De jaarlijkse structurele bijdrage wordt meegenomen in de 

kadernota en de verdere voorbereiding van de begroting 2023-2026 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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1. Hoofdlijnen programma 

AS Aanleiding en doel | 

In Zuid-Limburg wordt integraal gewerkt aan het realiseren 

van beleidsambities van gemeenten, regio, provincie en het 

Rijk. Vanuit verschillende programma’s werken deze 

overheden aan het stimuleren van slimme, veilige en 

duurzame mobiliteit in Zuid-Limburg en het minimaliseren 

van de overlast die verkeer veroorzaakt. In 2022 voert Zuid- 

Limburg Bereikbaar het laatste jaar uit van de 

Uitvoeringsagenda Slim, Veilig Duurzaam 2019-2022. Dit 

programma is gebaseerd op de bouwstenen van de 

Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg (zie bijlage 4) zoals die de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen en 

het Uitvoeringskader Slim, Veilig en Duurzaam van de provincie Limburg 2020-2023 (zie bijlage 5). 

   Mobiliteits- 

maatregelen 

  

    

  

Tegelijkertijd maken we de transitie naar een nieuw meerjarenprogramma. Vanuit de integrale 

problematiek in de NOV! gebiedsuitwerking zijn de sectorale thema's benoemd in de Mobiliteitsvisie 

Zuid-Limburg. Het provinciale Uitvoeringskader Slim, Veilig en Duurzaam en Landelijke prioriteiten 

zijn meegenomen bij de formulering van de Mobiliteitsagenda die voortvloeit uit deze visie. Eén van 

de pijlers van de mobiliteitsagenda is de Gebiedsaanpak Smart Mobility. Dit is een verzameling van 

maatregelen gericht op innovatie, gedragsverandering en publiek-private samenwerking. 

Het programmeren van een jaarplan in een transitiefase is complex. Zuid-Limburg Bereikbaar is een 

uitvoeringsorganisatie die de afgelopen jaren een groot deel van de projecten uitvoert die binnen 

bovenstaande scope vallen. Voor 2022 wordt er vanuit verschillende beleidslijnen een beroep 

gedaan op de inzet van het programmabureau. In dit jaarplan leggen wij een integrale aanpak neer 

waarin al deze lijnen zijn opgenomen in de programmadelen A, B, C en D. Dit wordt hierna nader 

toegelicht. Parallel wordt er in 2022 gewerkt aan de opzet van het nieuwe meerjarenprogramma 

voor de komende jaren, welke wordt verankerd in de uitvoeringsagenda van de Mobiliteitsvisie Zuid- 

Limburg. Deel A en deel B vormen de basis voor dit meerjarenprogramma. 

1.2 Ambities en inzet Zuid-Limburg Bereikbaar 2022 

In 2022 passen wij de inzet van Zuid-Limburg Bereikbaar aan om aansluiting te vinden bij de ambities 

van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg n combinatie met de ambities van de beleidsvisies van de 

Provincie Limburg en de Ministeries van Infrastructuur en Milieu (lenW) en Economische Zaken en 

Klimaat (EZK). 

Wij blijven deze koppelen aan het slimmer omgaan met autobezit en -gebruik, omdat die focus 

bijdraagt aan alle onderstaande doelen, alsmede ruimte creëert voor vergroening en 

kwaliteitsverhoging in de publieke ruimte. Figuur 1.2 toont een uitwerking van de te monitoren 

prestatie indicatoren. Deze indicatoren worden aangescherpt op basis van de input van de 

financierende overheden en gebruikt voor de verantwoording en bijsturing van het programma. 

  

  /default.aspx 



Figuur 1.2: vertaling van ambities naar doelindicatoren voor de monitoring en evaluatie 

Ambitie Mobilteitsvisie 

Zuid-Limburg 

InzetzL8 Prestatie Indicatoren streven 2022 t.ox 2021 
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13 Programmaonderdelen 2022 

Het uitvoeringsplan van Zuid-Limburg Bereikbaar is samengesteld uit een breed scala aan opdrachten 

van de moederorganisaties (gemeenten, Provincie, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en het Rijk). Het 

programma kent vier onderdelen, te weten (A) het collectieve programma voor de gebiedsgerichte 

aanpak Smart Mobility van alle 16 gemeenten en de provincie, (B) aanvullende opdrachten van één 

of meerdere gemeenten in Zuid-Limburg in combinatie met andere partners die nog niet voor heel 

Zuid-Limburg ingezet worden maar wel die ambitie hebben, (C) intensivering van de aanpak met 

Rijksmiddelen die voortvloeien uit de BO-MIRT? afspraken voorjaar 2022 en (D) overige opdrachten 

die vaak al eerder zijn vastgesteld en in 2022 (en verder) ook uitgevoerd worden door het 

programmabureau. 

Figuur 1.3: onderdelen programma 

DEE Deel C 

Collectief programma Gebiedsopgave Intensivering van deel A en B vanuit de 

Smart Mobility Zuid-Limburg Krachtenbundeling en BO-MIRT 

Deel B DeelD 

Opschaalbare projecten in wisselende Overige opdrachten van één of meerdere 

combinaties van partijen partijen die niet n A, B of C passen   

  

? Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT): https://www-rijksoverheid.nl/ 

onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/meerjarenpr 

transport-mirt 

  



14 Besluitvorming over de delen 

Dit uitvoeringsplan 2022 wordt in Q1-2022 ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep van Zuid- 

Limburg Bereikbaar. Daarnaast vindt er in Q1-2022 besluitvorming plaats op onderdelen. Dit betreft: 

1. Besluitvorming over deel A door het bestuurlijke RMO® Zuid-Limburg, in januari 2022 

2. Besluitvorming over deel B door de deelnemende partijen: 

a. Logistieke aanpak: besluitvorming door Provincie Limburg en gemeente Maastricht 

b. Deelmobiliteit en Hubs: besluitvorming door het bestuurlijke RMO Zuid-Limburg, in 

januari 2022 

c Verantwoord op weg: besluitvorming door de Stuurgroep verantwoord op weg in 

kwartaal 1 van 2022. 

d. Velocity: besluitvorming door Parkstad Limburg, in december 2021. 

e. Onderwijsaanpak: besluitvorming door Provincie Limburg in december 2021. 

3. Besluitvorming over deel C door de Provincie Limburg en het Rijk in Q1-2022 via het uitgestelde 

BO-MIRT najaar 2021. 

1.5 Integrale en adaptieve aanpak op programmaniveau 

Zuid-Limburg Bereikbaar ontleent haar uitvoeringskracht (groten)deels aan de integrale aanpak op 

programmaniveau. Figuur 1.3 toont de matrixgedachte die hieraan ten grondslag ligt, met in de 

kolommen de netwerkaanpakken die zich primair richten op het onderhouden en vergroten van de 

publiek-private samenwerking. In de rijen staan de inhoudelijke projecten die zich richten op het 

ontsluiten van producten en diensten waarmee duurzame mobiliteit gestimuleerd wordt. Elk project 

heeft haar eigen projectdoelen, welke bijdragen aan de programmadoelen, waarvoor de projecten 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn.   

Figuur 1.4: matrix integrale en adaptieve aanpak Zuid-Limburg Bereikbaar 

Werkgevers Logistieke Gebieds _ Reizigers _ Smart _ Hinder Onderwijs MEA 

aanpak _ aanpak aanpak benadering Mobility beperking aanpak 

Hybride werken 

Fietsstimulering 

O regulering 

Deelmob/hubs 

Mobiity 25 3 Service 

Logistieke tools 

Energe en laden 

Communieatie 

MeE 

  

1.6 Begroting 

De financiering van dit jaarplan is ingedeeld in de delen A, B en C. Daarnaast is er een apart “deel D” 

samengesteld. Dit wijkt af van de door de Stuurgroep en het BRMO vastgestelde Houtskoolschets 



  

Gebiedsopgave Smart Mobility Zuid-Limburg. De reden hiervoor is dat er naast de nieuwe 

programmering ook projecten doorlopen die al eerder gestart zijn. Per onderdeel zijn er andere 

regels over cofinanciering. Bij de programmering van de verschillende projecten is nauwlettend 

gekeken naar de integraliteit van de afspraken (voorkomen van stapeling en een goede verdeling van 

financiering door de partners). 

Tabel 1.1: Totaalbegroting 2022 (alle bedragen zijn exclusief BTW). 

    

  

  

  

  

Deel Project Gemeenten Rijk nî;’í":î‚ Tot: 

A _ Werkgeversaanpak €246.548 _ €246.548 - - €493.096 

A _ Fietsstimulering €168.270  €168.270 - - €336.540 

A _ Communicatie €87.500 _ €87.500 - - €175.000 

A _ Programmasturing (basis) €134.954 €134.954 - - €269.908 

A_ Totaal deel A €637.272 _€637.272 - - €1.274.544 

B  GebiedsaanpakBinnenstad Maastricht _ €100.000 _ €100.000 - - €200.000 

B Logistieke aanpak €112.180 €112.180 - - €224.360 

B _ Aanjagen deelmobiliteit en hubs €50.000 _ €50.000 - - €100.000 

B Verantwoord op weg €100.000 _ €100.000 - - €200.000 

B _ Gebruikstimulering Velocity €50.000 co - - €50.000 

B _ Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar €40.000 co - - €40.000 

B _ Programmasturing (intensivering) €377049 €427.049 - €100.000 _ €904.098 

B _ TotaaldeelB €829.229 _€789.229 E €100.000 €1.718.458 

C _ Werkgeversaanpak PM PM €250.000 - €250.000 

C _ Fietsstimulering €o €0 PM - €0 

C Logistieke aanpak €o €100.000 PM - €100.000 

C Onderwijsaanpak 2021 uitloop co €68.939  €68.939 - €137.878 

C Onderwijsaanpak 2022 €o €125.000 _ PM - €125.000 

C __ TotaaldeelC €0 €293.939 _€318.939 - €612.878 

D _ Op dePedalen €0 €125.000 €0 co €125.000 

D _ Hinderbeperking A73 €0 co o PM co 

D _ Hinderbeperking Nuth €0 co €0 PM co 

D _ Ondersteuning MaaS co €50.000 €0 €0 €50.000 

D _ Procesmanager ZES €87.500 co co €0 €87.500 

D _ SLAFlankerend beleid ZES €384.100 €0 co €200.000 _ €584.100 

D _ SLA Luchtvoor de Fiets €146.579 €0 €0 €146.579  €293.158 

D _ SLALaden Maastricht €89.429 €0 €0 €89.429 _ €178.858 

D _ Maastrichts Energieakkoord €100.000 co €0 o €100.000 

D _ Ondersteuning Laden Maastricht €75.000 o co o €75.000 

D _ TotaaldeelD €882.608 _€175.000 __ €0 €436.008 €1.493.616 

Totaal A+B+C+D €2.349.109 €1.895.440 €318.939 €536.008 €5.099.496 

Exclusief resterende PM' 46% 37% 6% 11% 100% 

  

“*Overige partners zijn Rijkswaterstaat Zuid Nederland, RVO en de private convenantpartners die in 2022 contributie betalen. 

In de volgende hoofdstukken is een paragraaf financiering opgenomen met de tabellen per 

onderdeel en waar nodig nadere toelichting daarbij. 



17 Verantwoorden en bijsturen 

Zuid-Limburg Bereikbaar werkt de afgelopen jaren met een jaarlijkse programmering van een 

uitvoeringsagenda. Het formele kader hiervoor is de Uitvoeringsagenda Zuid-Limburg 2019-2022. 

Voor 2022 hebben we echter te maken met een overgangsjaar naar een nieuwe periode, omdat er 

vanaf 2022 gewerkt wordt vanuit de basis van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. De beleidscyclus is 

hierdoor een beetje “van slag”, wat leidt tot een onbevredigend gevoel bij partners over de 

verantwoording en bijsturing van de uitvoering. In deze memo leggen wij de basis voor het 

vernieuwen van de rol van Monitoring en Evaluatie in de Beleidscyclus om de partners van de 

verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma te bedienen met 

verantwoordingsinformatie en bijsturingsmogelijkheden. 

Bijlage 2 bevat een memo die is bedoeld om de discussie aan te gaan met de moederorganisaties 

over de vormgeving van de beleidscyclus en de rol van M&E hierin in het kader van verantwoorden 

en bijsturen. Team M&E van Zuid-Limburg Bereikbaar signaleert dat de noodzaak groot is om te 

komen tot meer integraliteit in de aansturing, bijsturing en verantwoording van het programma, en 

dat de beleidscyclus moet worden ingevuld voor een uitvoeringsperiode van minimaal 4 jaar. 

In de eerste helft van januari wordt een proces opgezet om te komen tot een herziening van de 

beleidscyclus. De eerste sessie hiervoor is gepland met de ambtelijke kernteamvertegenwoordiger 

van de Provincie Limburg en de ambtelijke coördinator van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. 



23 Deel A - Collectief programma Zuid-Limburg 

Vaststelling Bestuurlijk RMO Zuid-Limburg — 13 januari 2022 

Start uitvoering 1 januari 2022 

Uitvoeringsperiode _ 2022-2025 

Begroting 1,274.544 ex BTW 

Financiering 50% gemeenten, 50% provincie Limburg 

21 Inleiding 

Deel A is het collectieve programma en omvat de mobiliteitsthema's, welke door de 16 gemeenten in 

Zuid Limburg als gezamenlijke opgave voor alle gemeenten wordt gezien en dienen te worden 

uitgevoerd door Zuid-Limburg Bereikbaar. De inzet is om deze aanpak vier jaar uit te voeren. 

Betrokken partijen zijn de bijdrage intern aan dit programma aan het organiseren. In Q1-2022 zal 

bekend zijn in hoeverre zij erin slagen de benodigde financiering voor de komende vier jaar te borgen 

in hun begrotingen. 

2.2 Werkgeversaanpak (ZLB2022.A1) 

Scope project 

De insteek van de werkgeversaanpak is om via de werkgever het gedrag van forenzen in Zuid- 

Limburg te veranderen door in te zetten op (1) verankering van ‘hybride werken! (mijden en spreiden 

gedurende de werkweek en de werkdag), (2) een ‘modal shift’ naar (gezond) woon-werkverkeer en 

(3) een ‘modal shift’ naar duurzame dienstreizen. 

Beoogd resultaat tot eind 2022 

Onderstaande tabel toont de projectdoelen en de bijdrage aan de programmadoelen. 

Aangesloten werkgevers c.q. convenantpartners 63 (+10 

Aangesloten werknemers 60.000 (+5.000) 

Werkgevers met een ‘Akte van Ambitie’ 15 (+10 

Aangesloten werkgevers via gebiedsgerichte aanpak 10 (+10) 

Aantal werkgevers gecertificeerd voor 'Fietsvriendelijk Bedri 15 (+9 

Aantal werkgevers die arbeidsvoorwaardelijke regelingen aan 15 

Vergroten netwerk en aansluiten reizigers 

Minder autogebruik 

Extra Fietskilometers 

Schonere mobiliteit: CO2 reductie 

Schonere mobiliteit: Fijnstofreductie in de stad 

Vermindering overlast inwoners 

Minder vrachtverkeer 

Verbeterde verkeersveiligheid 

“De kwantificering van de bijdrage aan de programmadoelen en de bijstelling van de projectdoelen en onderstaande 

activiteiten die hier eventueel uit volgt is onderdeel van de vernieuwde opzet van de beleidscyclus (zie paragraaf 1.7 en 

bijlage 2). 

  



Activiteiten 

Bij aanvang van de samenwerking wordt gestart met een mobiliteitsscan en het opstellen van een 

‘Akte van Ambitie’ gevolgd door een jaarlijkse cyclus met een jaarplan, de roll-out hiervan, de 

effectmeting en tenslotte het benoemen van concrete acties voor het volgende jaar. Bij het werven 

van werkgevers ligt de focus op de grotere werkgevers en wordt gestreefd naar een dekking over 

geheel Zuid-Limburg. Op een Zuid-Nederlandse schaal zal afstemming met de andere regio’s 

plaatsvinden. Hierbij wordt ingezet op kennisdeling en het waar mogelijk aangaan van een nauwere 

samenwerking om win-win voordelen te behalen, met behoud van de ‘couleur locale’. 

In 2022 zetten we in op het behouden en gestaag uitbouwen van het netwerk aan deelnemende 

werkgevers. Het netwerk is voor heel Zuid-Limburg dus we zetten in op het werven van nieuwe 

deelnemers in Maastricht/Heuvelland, de Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Hierbij zetten we 

(behoudens tussentijdse bijsturing) de volgende instrumenten in: 

1. Organiseren van (virtuele) themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. 

2. Uitvoeren van de 1-minuutenquête en mobiliteitsscan voor bedrijven. 

3. Doorontwikkeling van de Thuiswerkscan en onze ‘oude’ Flexwerkscan gekoppeld aan de 

landelijke ‘Handreiking Hybride Werken’ met maatregelen in drie categorieën: laaghangend fruit, 

stand der techniek en ambitieus. 

4. Inzetten op certificering ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’ (FVB) van werkgevers met als doel om een 

bedrijfsspecifieke roadmap te realiseren voor een duurzaam mobiliteitsbeleid gericht op het 

stimuleren van de tweewieler en het minder aantrekkelijk maken van het autogebruik (zoete en 

zure maatregelen) 

5, Vanuit een gebiedsgerichte aanpak (bv. Chemelot en Dentgenbach) met de ‘OV-ontwikkeltafel’ 

van de provincie aan tafel gaan om mogelijkheden en kansen ter verbetering van het OV-aanbod 

te bespreken. 

6. Opstellen van bedrijfsspecifieke ‘Aktes van Ambities’ (met SMART-gedefinieerde doelstellingen). 

7. Introduceren van een dashboard met maatregelen en effecten per werkgever over de jaren 

heen. Aan de hand daarvan jaarlijks peilen van de status bij de aangesloten werkgevers (waar 

staat de werkgever nu en wat is iteindelijk het doel) en gerichte advisering als aanzet voor een 

modern nieuw mobiliteitsbeleid, bestaande uit de volgende elementen: 

« Eenduidig beleid rondom ‘Hybride Werken’ (mijden en spreiden). 

e _ Een moderne fietsregeling aanbieden (0.a. fietslease of een renteloze lening). 

Slimme differentiatie van een reiskosten- en woon-werkvergoeding. 

Inzetten van MaaS-oplossingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen. 

8. Follow-up geven aan de jaarlijkse effectmeting (met bedrijfsspecifieke infographics), de FVB- 

audit en de ‘Akte van Ambitie’ door in de periode december - maart concrete acties te 

benoemen die de werkgever in het komende jaar gaat uitvoeren. 

9. Verkennen van een 'MobiMarkt Drive-In’ op locatie van werkgevers en gebieden van 

samenwerkende bedrijven (0.a. binnensteden en bedrijventerreinen). 

10. Aanbieden van de Fietsveiligheidsacties’ n afstemming met ROVL). 

11. Aanbieden van ‘Probeer de E-bike’ (via de rijwielhandelaren). 

12. Werkgevers stimuleren om aan de slag te gaan met een 828-'Maas'-oplossingen (0.a. Glimble- 

app) en deelmobiliteit (0.a. Velocity). 

13. Jaarlijkse uitreiking van ‘MobiliteitsAwards’. 

14. Jaarlijks grootschalig CEO-Event’ gericht op het bijeenbrengen van alle betrokken partners 

(zowel op directie- als op operationeel niveau). 

15 Afstemming met werkgeversbenadering op niveau Landsdeel Zuid 

Zowel de werving als de samenwerking met de werkgevers zijn een doorlopend proces dat 

gedurende het gehele jaar plaatsvindt. Hierbij wordt ingespeeld op de kansen en behoeften die zich 
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bij de werkgevers voordoen. Met name in het voorjaar en in de zomer ligt de focus op het stimuleren 

van de tweewieler. 

Communicatie en marketing 

Van het team marketing en communicatie wordt de volgende ondersteuning gevraagd: 

1. Vernieuwen van de communicatiestrategie en campagne ten behoeve van de werkgeversaanpak. 

2. Verzorgen van B28-nieuwsbrieven, uitnodiging van werkgevers voor themabijeenkomsten en 

verslaglegging (0.a. Best practices’ van werkgevers, zoals Vodafone-Ziggo, ANWB en AWVN en 

verhalen van medewerkers). 

3. Produceren van de ‘Aktes van Ambitie’. 

4. Verkennen van de ‘MobiMarkt Drive-in’ op locatie van de werkgevers in samenwerking met de 

partners van de MobiMarkt. Aanbieden van verschillende ideeën en producten waaruit de 

werkgever kan kiezen, passend bij de behoeften en regelingen van de werkgever. 

5. Organiseren van ‘Fietsveiligheidsacties’. 

6. Promotie van ‘Probeer de E-bike’. 

7. Promotie B2B-'MaaS’-oplossing (0.a. Glimble-app | volgens gesprek met ARRIVA op 14.12 zal de 

B2B-oplossing eind Q1 2022 beschikbaar zijn). 

8. Ontwikkelen van een blauwdruk voor een intern communicatieplan voor werkgevers (plan van 

aanpak voor stelselmatige communicatie met algemene en bedrijfsspecifieke elementen) gericht 

op het informeren en motiveren van de eigen medewerkers. 

9. Organiseren van de ‘MobiliteitsAwards’. 

10. Organiseren van een jaarlijks ‘CEO-event’. 

Monitoring en evaluatie 

Als de scope van het project duidelijk is zal in samenspraak met team M&E de projectindicatoren 

worden geformuleerd zodat die op een uniforme manier in het M&E dashboard zichtbaar kunnen 

worden. Per project wordt ook gekeken naar specifieke verantwoordingslijnen (bijvoorbeeld naar 

werkgevers toe, of SPUK, of een gemeente of provincie). Bij de inrichting van de M&E geldt de 

nieuwe beleidscyclus als basis (zie paragraaf 1.7 en bijlage 2). Dit betekent dat bij de invulling van de 

MB&E in ieder geval uitgewerkt wordt: 

1. de ex-ante inschatting van de projectresultaten en bijdrage aan programmadoelen, inclusief een 

kosteneffectiviteitsberekening; 

2. de wijze waarop activiteiten van het project worden geregistreerd in het activiteitendashboard 

en op welke momenten het projectteam de hiervoor benodigde data aanlevert; 

3. de eventuele aanvullende onderzoeken die nodig zijn om inzichten te vergroten in de effecten 

van specifieke activiteiten in de aanpak; 

4. de wijze waarop het project verwerkt wordt in de eindevaluatie van de Uitvoeringsagenda Slim, 

Veilig, Duurzaam 2019-2022 die in 2022 wordt uitgevoerd. 

  

Koppeling met andere onderdelen van het programma 

e _ In 2022 zetten wij nog meer in op de integraliteit van de werkgeversaanpak met andere 

projecten in het programma. Dit omvat in ieder geval een actieve monitoring van en waar 

mogelijk inzet op: 

e Maken van ‘gebiedsfoto's’ c.q. bereikbaarheidsanalyses met als doel om kansen ter verbetering 

van de mobiliteit integraal in beeld te brengen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de 

herkomst/bestemmingsrelaties van de forensen, maar waar dit kansrijk is ook naar andere 

reizigersstromen, zoals bijvoorbeeld studenten. 

« _ Integraliteit met onderwijsaanpak, bij interesse van de onderwijsinstellingen, de ‘Campus-Deals’ 

uitbreiden met de werkgeversaanpak. 

e Integraliteit met de gebiedsgerichte aanpak gericht op de binnenstad van Maastricht en in 

toekomst mogelijk ook gericht op de andere Zuid-Limburgse binnensteden. Bij interesse vanuit 
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de binnensteden, de ‘City-Deals’ uitbreiden met op maat gesneden elementen van de 

werkgeversaanpak. 

e _ Integraliteit met de logistieke aanpak: bij interesse van de bedrijven, de ‘Logistiek-Deals’ 

uitbreiden met op maat gesneden elementen van de werkgeversaanpak. 

« _ Integraliteit met Maastrichts Energie Akkoord (MEA): brainstorm met MEA-Team en de 

procesmanager in hoeverre we het thema duurzame energieopwekking en laadinfrastructuur 

door middel van het ontwikkelen van publiek toegankelijke laadpleinen in de werkgeversaanpak 

kunnen integreren. 

e _ Integraliteit met de Fietsaanpak: extra workshop met het Fiets-Team om aan de hand van de 

checklijst FVB ‘diensten’ te benoemen, waarmee ZLB de werkgevers kan faciliteren. 

«  MobiMarkt gerichter inzetten door letterlijk de rol van mobiliteitsmakelaar te vervullen. Op basis 

van de wensen en behoeften van de werkgevers op zoek gaan naar aanbieders die hieraan 

invulling kunnen geven. Maar ook andersom, om op basis van mobiliteitsaanbod werkgevers te 

benaderen waarvoor dit interessant kan zijn. 

23 Fietsstimulering (ZLB2022.A2) 

Scope project 

Fietsen heeft veel voordelen voor een individu en de maatschappij in het geheel. Meer bewoners, 

forenzen en bezoekers op de fiets (en minder in de auto) geeft onze regio goede bereikbaarheid, een 

gezond leefklimaat en een hogere vitaliteit. Dit laatste is op individueel niveau een belangrijk 

pluspunt. In Limburg worden de minste kilometers per fiets naar werk of school worden afgelegd in 

vergelijking met de rest van Nederland. Team Fiets stimuleert het dagelijks fietsgebruik in Zuid- 

Limburg en werkt daarbij nauw samen met de netwerkaanpakken van het programma. Ons 

programma is er op gericht de voordelen van fietsen uit te vergroten en de knelpunten aan te 

pakken. Hiertoe stimuleren wij het durven, kunnen en willen fietsen onder inwoners van Zuid- 

Limburg. We richten ons hierbij primair op gedragsverandering. 

* Durvenfietsen: Veilig fietsen is een van de speerpunten van fietsstimulering. Dat kan door het 

verbeteren van de fietsinfrastructuur door wegbeheerders, maar ook met kleine, doelgerichte 

acties. Voor nieuwkomers kunnen fietslessen nodig zijn om te durven fietsen. Voor ouderen kan 

een aangepaste fiets een uitkomst zijn. Specifieke doelgroepen als nieuwkomers (internationale 

studenten en expats) informeren we in samenwerking met partners als Maastricht University, 

The Student Hotel en Brightlands Chemelot Campus. We zullen indien kansen zich voordoen 

optimale verbinding zoeken met de onderwijsaanpak. 

« Kunnen fietsen: We dragen bij aan een beter gebruik van bestaande voorzieningen voor het 

stallen van fietsen door deze voorzieningen in Zuid-Limburg in kaart te brengen en hierover te 

communiceren. We stimuleren financiële regelingen (0.a. fietslease mogelijkheden voor 

bijvoorbeeld voor forens en werkgever) en geven informatie over bijzondere typen fietsen als 

een e-cargo bike en family- bike. We delen tips om fijn te fietsen n minder gunstige 

omstandigheden als regen en kou. Maar ook kijken we naar ondersteuning voor wie het hebben 

van een werkende fiets geen vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld door het organiseren van een 

reparatie-actie. 

« _ Willen fietsen: De voordelen van fietsen voor het individu vergroten we uit met voorbeelden van 

anderen. In 2022 besteden we extra veel aandacht aan de positieve gevolgen van fietsen voor de 

gezondheid. En als laatste noemen we (materiële) beloning als middel om mensen te stimuleren 

tot blijven fietsen. Het inzetten van een fietsbeloning app kan hieraan bijdragen. Maar ook lokale 

acties in samenwerking met ondernemers zijn er een voorbeeld van. Fietsers zijn immers goede 

klanten. 
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Beoogd resultaat 

Onderstaande tabel bevat de projectdoelen en de bijdrage aan de programmadoelen. 

Aantal reizigers dat vaker gaat fietsen 

Het certificeren van wel ers (fietsvriendelijk bedrij 

Probeerervaringen via Probeer een E-bike 

Ingezamelde en u even Wrakfietsen 

Vergroten netwerk en aansluiten reizigers 

Minder autogebruik 

Extra Fietskilometers 

Schonere mobiliteit: CO2 reductie 

Schonere mobiliteit: Fijnstofreductie in de stad 

Vermindering overlast inwoners 

Minder vrachtverkeer 

Verbeterde verkeersveiligheid   
*de kwantificering van de bijdrage aan de programmadoelen en de bijstelling van de projectdoelen die hier eventueel uit 

volgt is onderdeel van de vernieuwde opzet van de beleidscyclus (zie paragraaf 1.7 en bijlage 2). 

Aanpak 

In het bereiken van de doelstellingen kennen we bij fietsstimulering meerdere routes. We kunnen de 

inwoners van Zuid-Limburg direct aanspreken. In samenwerking met anderen bereiken we specifieke 

doelgroepen extra gericht. De forens via de werkgever, de scholier via de onderwijsinstelling, de 

sporter via zijn of haar verenigingen etc. Samen met private partijen en de overheid maken we de 

fietsinfrastructuur steeds beter. 

  

Voor werkgevers: maatwerk via Fietsvriendelijk bedrijf 

In 2022 zet team Fiets in op het product ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’, een initiatief van de European 

Cyclists' Federation (ECF) en de Fietsersbond. Elke werkgever kan zijn faciliteiten voor fietsers laten 

beoordelen (door ZLB) en ontvangt hiervoor, afhankelijk van de score, een brons, zilveren of gouden 

certificaat. Vervolgens geven we advies en inzicht hoe een werkgever deze score kan verbeteren. 

Niet alle werkgevers beschikken over voldoende kennis, kunde en capaciteit om vorm en invulling te 

geven aan de adviezen. ZLB zal vanaf 2022 actief ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een 

gedragen maatregelenpakket. Dit ondersteunen we aan de hand van onze routekaart door 0.a. 

producten van de MobiMarkt, waarbij we waar het gebruik maken van fietsstimulering regelingen en 

fietsbeloning apps. In samenwerking met de Provincie Limburg zal er worden verkend in hoeverre de 

door de Provincie gekozen app hierin wordt meegenomen. 

  

Werkgevers die dit traject met ons doorlopen worden benaderd als fietsambassadeur waarbij zij hun 

verhalen en ervaringen ter inspiratie met andere werkgevers kunnen delen. Primair focussen we op 

werkgevers di als convenantpartner zijn aangesloten bij de werkgeversaanpak van Zuid Limburg 

Bereikbaar (zie paragraaf 2.2). 

Daarnaast zetten we in 2022 in op: 

« Routekaart fietsstimulering: Voor die werkgevers die graag zelf aan de slag gaan met 

fietsstimulering bieden we een toolkit in de vorm van een Routekaart. Aan de hand van de 

checklist Fietsvriendelijk Bedrijf met daaraan gekoppeld een advies- en maatregelenplan 
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waarmee werkgevers er ook voor kunnen kiezen om de draad zelf op te pakken. Werkgevers 

die deze route kiezen kunnen altijd later nog hun bedrijf laten certificeren. 

e _ Informeren, faciliteren, stimuleren”: In 2022 delen we via onze communicatiekanalen 

structureel toegankelijke en praktische informatie die nodig is om reizigers te stimuleren om 

(vaker) te fietsen én veilig te fietsen. Zes keer per jaar diepen we een onderwerp uit dat we 

inbrengen voor onze nieuwsbrief. We organiseren ludieke (nudging) acties bij werkgevers, op 

straat of samen met stakeholders gericht op méér en vaker fietsen. We doen dit mede onder 

de aanpak van Op de Pedalen waarbij we extra aandacht vragen voor de fietsactualiteiten op 

basis van de nog te ontwikkelen fietskalender zoals ‘Fiets naar je werkdag’ en ‘Wereld 

Fietsdag’. 

* Probeer een e-bike: We continueren onze deelname aan Probeereenebike.nl, een 

succesvolle samenwerking met Roermond Bereikbaar. Met Probeer een e-bike kunnen 

reizigers via lokale rijwielhandelaren een e-bike uitproberen. Het is vervolgens aan de 

rijwielhandelaren om een vervolgaanbod te doen zodat de reiziger daadwerkelijk tot een 

koop overgaat. Hierbij faciliteren we de markt door de verbinding te leggen tussen 

marktpartijen en reizigers. In 2022 zetten we in op het ondersteunen van de aangesloten 

rijwielhandelaren om conversie te continueren. Daarbij verkennen we de mogelijkheden 

voor een speed-pedelec probeerervaring. Samen met de rijwielhandelaren. 

* _ Inzamelactie wrakfietsen: Zelfs in ons land met ruim meer fietsen dan inwoners (ongeveer 23 

miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners) zijn er groepen mensen die niet beschikken over een 

fiets. Met een inzamelactie voor wrakfietsen, faciliteren we deze mensen in het krijgen van 

een fiets. In 2022 rollen we onze bestaande actie in Maastricht uit naar Heerlen en Sittard. 

We gaan op zoek naar locaties waar inwoners (volwassenen) hun wrakfietsen/ overbodige 

fietsen kunnen inleveren én lokale initiatieven die deze fietsen vervolgens ophalen, 

repareren en verstrekken aan kansarme gezinnen. Middels een (communicatie)actie brengen 

we dit onder de aandacht. We zien hier synergie mogelijkheden met de uitrol van de 

#posifiets campagne in de gemeenten Sittard en Heerlen. 

« Challenge: We organiseren een activerende challenge om werknemers van werkgevers 

(vaker) op de fiets te laten stappen. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de benoemde 

events/ campagne van de gedragsbeïnvloedingsmaatregel “Op de Pedalen (OdP)” die ZLB 

vanaf 2022 als onderdeel van dit integrale jaarplan op aangeven en gefinancierd door de 

Provincie Limburg uitrolt over Limburg. 

Koppeling met andere onderdelen van het programma 

In 2022 wordt vanuit het project fietsstimulering actief samengewerkt met de gerichte aanpakken 

door het verlenen van personele capaciteit en advies gericht op meer en veilig fietsen bij de 

stakeholders in de betreffende aanpakken: 

e _ Integraliteit met de werkgeversaanpak: extra workshop met het Fiets-Team om aan de hand 

van de checklijst FVB ‘diensten’ te benoemen, waarmee ZLB de werkgevers kan faciliteren 

« _ Integraliteit met onderwijsaanpak, bij interesse van de onderwijsinstellingen, de ‘Campus- 

Deals’ ondersteunen met fietsmaatregelen op maat 

« _ Integraliteit met de gebiedsgerichte aanpak gericht op de binnenstad van Maastricht en in 

toekomst mogelijk ook gericht op de andere Zuid-Limburgse binnensteden. Bij interesse 

vanuit de binnensteden, de 'City-Deals’ uitbreiden met op maat gesneden elementen van 

team fiets. 

Communicatie en marketing 

De personele capaciteit is binnen team fiets voorzien. Vanuit team communicatie wordt gebouwd op 

de corporate communicatie en middelen zoals online marketing, social media en kleinschalig 

drukwerk, De aansturing van personeel geschiedt vanuit een matrix, waarbij inhoudelijke aansturing 

geschiedt vanuit team communicatie en projectsturing vanuit team fiets. 
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Op de Pedalen 

Op dit moment onderzoekt ZLB samen met de provincie of ZLB het bestaande online programma Op 

de Pedalen verder kan oppakken en uitbouwen. Het doel is een consistente, herkenbare en 

herhaalbare oproep om het fietsgebruik te stimuleren door de hele provincie te organiseren en 

bewaken, zowel online als offline. Het programma kan deels met de eigen aanpak van ZLB worden 

geïntegreerd waardoor organisatorische en financiële koppelkansen ontstaan 

Monitoring en evaluatie 

Als de scope van het project duidelijk is zal in samenspraak met team M&E de projectindicatoren 

worden geformuleerd zodat die op een uniforme manier in het M&E dashboard zichtbaar kunnen 

worden. Per project wordt ook gekeken naar specífieke verantwoordingslijnen (bijvoorbeeld naar 

werkgevers toe, of SPUK, of een gemeente of provincie). Bij de inrichting van de M&E geldt de 

nieuwe beleidscyclus als basis (zie paragraaf 1.7 en bijlage 2). Dit betekent dat bij de invulling van de 

M&E in ieder geval uitgewerkt wordt: 

1. de ex-ante inschatting van de projectresultaten en bijdrage aan programmadoelen, inclusief een 

kosteneffectiviteitsberekening (hierbij wordt ook de uitgesproken wens van de Provincie Limburg 

meegenomen om te monitoren wat het programma bijdraagt aan de indicatoren extra fietsers 

en extra fietskilometers); 

2. de wijze waarop activiteiten van het project worden geregistreerd in het activiteitendashboard 

en op welke momenten het projectteam de hiervoor benodigde data aanlevert; 

3. de eventuele aanvullende onderzoeken die nodig zijn om inzichten te vergroten in de effecten 

van specifieke activiteiten in de aanpak; 

4. de wijze waarop het project verwerkt wordt in de eindevaluatie van de Uitvoeringsagenda Slim, 

Veilig, Duurzaam 2019-2022 die in 2022 wordt uitgevoerd. 

  
24 Communicatie en Marketing (ZLB2022.A3) 

Zuid-Limburg Bereikbaar beschikt over een groot netwerk van partners en reizigers en informeert 

hen stelselmatig over slimme, veilige en duurzame mobiliteit via eigen online platforms, eigen 

communicatiekanalen zoals doelgroepgerichte nieuwsbrieven, via bijeenkomsten en met media- 

inkoop. Het doel van deze activiteiten is het creëren van bewustwording en bekendheid om de 

merknaam van Zuid-Limburg Bereikbaar als een betrouwbare partner te versterken en bedrijven en 

reizigers aan het denken te zetten over verandermogelijkheden. Dit is een essentieel stap in het 10 

stappenplan voor structurele gedragsverandering (zie bijlage 3). Bovenop de basiscommunicatie 

wordt extra projectcommunicatie (soms in de vorm van gedragscampagnes) ingezet voor actuele 

thema's per project. Deze zijn verwerkt n de andere projectplannen. 

Kernboodschap die wordt uitgedragen: 

Zuid-Limburg Bereikbaar verbindt partners en helpt bedrijven (gerichter) op weg met duurzame 

mobiliteit. Samen werken we aan bereikbaarheid, efficiënter autogebruik en duurzame mobiliteit 

voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in de regio. 
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zonnetje te zetten en nieuwe bedrijven, werkgevers, belangenorganisaties te 

inspireren zich aan te sluiten bij ZLB     

82C Online platforms (ontwikkeling en onderhoud) 4 

o zuidlimburgbereikbaar.nl (B2B en B2C) 

o logistiekbereikbaar.nl (B2B) 

o maastrichtbereikbaar.nl (BTC) 

o _ maakdebeweging.nl (B2C) 

Nieuwsbrieven 22 

o B2C Algemene nieuwsbrief voor reizigers in Zuid-Limburg 

o B2B nieuwsbrief werkgeversaanpak 

o B2B nieuwsbrief logistieke aanpak 

o B2B nieuwsbrief stadsaanpak Maastricht Bereikbaar 

o B2C nieuwsbrief Verantwoord op weg 

Sociale Media: content posten en interactie (webcare) continu 

o Facebook 

o Linkedin 

o Twitter 

o _ Instagram 

Media inkoop per regio (Maastricht/Heuvelland, Parkstad, Sittard-Geleen) 8 

o__0.a. pagina in de VIA bijlage van dagblad De Limburger 

‘Support met (basis)communicatie bij regionale uitrol van landelijke campagnes x 

bijvoorbeeld 

o Zowerkhet 

o MONO 

o Bob 

o Snelheid 

o Fietsmissie 

o _ Fietsverlichting 

Organiseren van jaarlijkse MobiliteitsArena; hèt netwerkevent om koplopersinhet _ [1   
  

Projectcommunicatie 

Naast de hier benoemde activiteiten ondersteunt team Communicatie en Marketing andere 

  

projecten van Zui Limburg Bereikbaar bij het opzetten en uitvoeren van projectcommunicatie. 
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2.5 Programmasturing 

Het onderdeel programmasturing omvat het management en de volledige bedrijfsvoering van alle 

projecten en opstellen jaarplannen en jaarrekeningen inclusief het uitvoeren van een jaarlijkse 

accountantscontrole, het uitvoeren van benodigde (Europese) aanbestedingen, het organiseren van 

project-overstijgende bijeenkomsten en een reservering voor diverse issues met betrekking tot 

financieel, fiscaal, juridisch en privacy advies. Ook bevat deze post de huisvestingskosten en het 

secretariaat. Het tweede onderdeel van het programmabureau bestaat uit strategisch advies en 

kwartiermaken. Hieronder vallen tevens de algemene monitoring en evaluatiekosten. 

Het collectieve deel A draagt hier € 269.908 aan bij. Die begroting i het minimale benodigde budget 

voor het aansturen van een collectief programma in Zuid-Limburg. De programmabureaukosten zijn 

n 2022 hoger dan dit vanwege de vele aanvullende opdrachten in deel B, C en D. De dekking van de 

aanvullende kosten is opgenomen in de projecten van deel B. De stuurgroep versie van dit jaarplan 

zal een gedetailleerdere begroting op projectniveau bevatten. Het totale budget voor de 

programmasturing bedraagt in 2022 €600.000. Het totale budget voor strategisch advies en 

kwartiermaken bedraagt € 374.006 exc! BTW. De begroting voor programmasturing is in 2022 hoger 

dan het minimaal benodigde budget vanwege de vele aanvullende opdrachten in deel B, C en D. De 

dekking van de aanvullende kosten is opgenomen in de projecten van deel B (zie hoofdstuk 3). 

2.6 Financiering deel A 

Onderstaande tabel toont de totale begroting en dekking van deel A van het programma. Deze 

begroting en dekking wordt vastgesteld in het BRMO Zuid-Limburg van januari 2022. 

    eel Project Gemeenten Ünvr…‚; Rijk Totaal 

A Werkgeversaanpak €246.548  €246.548 €493.096 

A _ Fietsstimulering €168.270 €168.270 €336.540 

A _ Communicatie €87.500 _ €87.500 €175.000 

A _ Programmakosten 134954 €134.954 €269.908 

A Totaal €637.272 €637.272 €1.274.544 
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3. Deel B — aanvullende modules 

Vaststelling Stuurgroep ZLB - Q1-2021 

Stuurgroep Lijn 50 (ZLB2022.B4) 

Stuurgroep Parkstad (ZLB2022.B5) 

Gemeente Maastricht (ZLB2022.B6) 

Start uitvoering 1 januari 2022 

Uitvoeringsperiode _ Variabel 

Begroting €814.360 ex BTW 

Financiering 48% gemeenten, 46% provincie Limburg, 6% private partners 

31 Inleiding 

Aanvullende modules zijn projecten die vanuit de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg als aanvullende 

opdracht aan Zuid-Limburg worden gegeven door een deel van de gemeenten, in samenwerking met 

andere partners zoals Provincie Limburg of het Riĳk. De ambitie van deel B projecten is (naast de 

uitvoering ervan) om deze op te schalen naar heel Zuid-Limburg indien er voldoende interesse i 

vanuit alle gemeenten. 

3.2 Gebiedsaanpak Binnenstad Maastricht (ZLB2022.B1) 

Scope project gebiedsaanpak participatieproces ZES 

De projectleider gebiedsaanpak binnenstad Maastricht beheert het bestaande netwerk van 

binnenstadpartners en werft nieuwe partners voor de publiek-private samenwerking. In 2022 richt 

deze gebiedsaanpak zich primair op het uitvoeren van het participatieproces voor Zero Emissiezone 

voor Stadslogistiek die in 2025 in Maastricht ingevoerd gaat worden. Het doel van deze aanpak is om 

de binnenstadpartners te enthousiasmeren, te inspireren en aan te jagen om de juiste en 

vroegtijdige stappen te zetten richting en rondom ZES2025. Met de inzet van het netwerk van de 

Gebiedsaanpak worden binnenstadpartners verbonden aan de mobiliteitsopgave van groene 

mobiliteit en aan de logistieke expertise van het programmabureau ZLB. De projectleider 

Gebiedsaanpak stelt hiervoor in 2022 een procesplan op met een planning, begroting en een 

uitgekiende communicatiestrategie met de focus op duurzame gedragsverandering. De 

gedragsverandering is gericht op 0.a. het gebruik van logistieke platforms en binnenstadhubs, 

werken aan efficiënter bestel- en afvalgedrag (op tijd, volledig en minder vaak) en adviseren over 

elektrische en andere alternatieven voor beleveringsverkeer. 

Beoogd resultaat 

Onderstaande tabel bevat de projectdoelen en de bijdrage aan de programmadoelen. 

  

  

  

      

Draagvlak onder gebiedspartners voor ZES 2025 Pm 

Ambassadeurs maken onder de gebiedspartners voor ZES 2025 Pm 

Koplopers benoemen en ondersteunen onder gebiedspartners Pm 

ZES projecten initiëren en aanjagen Pm 

Vergroten netwerk en aansluiten reizigers m 
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Minder autogebruik 

Extra Fietskilometers 

Schonere mobiliteit: CO2 reductie m H+ 

Schonere mobiliteit: Fijnstofreductie in de stad ++ 

Vermindering overlast inwoners H 

Minder vrachtverkeer # 

Verbeterde verkeersveiligheid 0/+ |       

  

*de kwantificering van de bijdrage aan de programmadoelen en de bijstelling van de projectdoelen die hier eventueel uit 

volgt is onderdeel van de vernieuwde opzet van de beleidscyclus (zie paragraaf 1.7 en bijlage 2} 

Activiteiten 

* InQ1 

o _ Inventariseren & uitwerken procesplan ZES (incl. planning, communicatiestrategie en 

begroting) -> 0.a. organiseren brainstorm- en kennissessie(s) en ronde tafels met 0.a. 

binnenstadpartners waaronder ook kleine zelfstandigen, ambulante handel en 

evenementenorganisatoren, ZES-steden en relevante (mobiliteitsplatformen) in samenhang 

met Gemeente. Benodigde vakkennis team Logistiek, team Communicatie & Marketing en 

GGA-projectondersteuning. En procesmanager ZES. 

o Veder aanjagen van bestaande en nieuw te initiëren ZES projecten (ter inspiratie en als 

voorbeeld voor de gedragsverandering) zoals project gebundelde bevoorrading en collectieve 

afvalinzameling ism ondernemers Koestraat, Hanos/Sligro/Renewi, Stop en Drop Markt en 

Vrijthof. Benodigde vakkennis team Logistiek, team Communicatie & Marketing en GGA- 

projectondersteuning. 

o Verdere uitrol ambassadeurs via Akte van Ambitie ZES. Benodigde vakkennis team Logistiek, 

team Communicatie & Marketing en GGA-projectondersteuning. 

e InQ2/03/04 

o Uitvoeren procesplan ZES: roadshows/kennissessies, workshops, ambassadeurs/afsluiten 

aktes van ambities, nieuwsbrieven en stakeholderscommunicatie. Benodigde vakkennis team 

Logistiek, team Communicatie & Marketing en GGA-projectondersteuning. 

Koppeling met andere onderdelen van het programma 

Naast de focus op het participatieproces ZES heeft de projectleider gebiedsaanpak binnenstad 

Maastricht ook een signalerende functie om in afstemming met andere projectleiders van het 

programmabureau de binnenstadpartners te laten participeren bij andere projecten. Het netwerk 

van de gebiedsaanpak binnenstad Maastricht wordt zo óók ingezet om een bijdrage te leveren aan 

de realisatie van de projectdoelen van andere projecten. Hieronder kunnen vallen de volgende 

samenwerking met 0.a. Onderwijsaanpak, Werkgeversaanpak en Fietsstimulering. 

Communicatie en Marketing 

De opdracht van de Gebiedsgerichte Aanpak bevat het opstellen en uitrollen van een 

communicatiestrategie voor Zero Emissie Stadslogistiek in Maastricht. Deze strategie zal in 

samenwerking met de gemeente en het team communicatie en marketing worden uitgewerkt. 

Monitoring en evaluatie 

Als de scope van het project duidelijk is zal in samenspraak met team M&E de projectindicatoren 

worden geformuleerd zodat die op een uniforme manier in het M&E dashboard zichtbaar kunnen 

worden. Per project wordt ook gekeken naar specifieke verantwoordingslijnen (bijvoorbeeld naar 

werkgevers toe, of SPUK, of een gemeente of provincie). Bij de inrichting van de M&E geldt de 

nieuwe beleidscyclus als basis (zie paragraaf 1.7 en bijlage 2). Dit betekent dat bij de invulling van de 

M&E in ieder geval uitgewerkt wordt: 
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1. de ex-ante inschatting van de projectresultaten en bijdrage aan programmadoelen, inclusief een 

kosteneffectiviteitsberekening; 

2. de wijze waarop activiteiten van het project worden geregistreerd in het activiteitendashboard 

en op welke momenten het projectteam de hiervoor benodigde data aanlevert; 

3. de eventuele aanvullende onderzoeken die nodig zijn om inzichten te vergroten in de effecten 

van specifieke activiteiten in de aanpak; 

4. de wijze waarop het project verwerkt wordt in de eindevaluatie van de Uitvoeringsagenda Slim, 

Veilig, Duurzaam 2019-2022 die in 2022 wordt uitgevoerd. 

3.3 Logistieke aanpak (ZLB2022.B2) 

Scope project 

De logistieke aanpak richt zich op private bedrijven in een breed scala aan logistieke (deel)sectoren. 

De focus ligt op goederenvervoer, stedelijke distributie en bouwlogistiek, zowel zwaar vrachtverkeer 

als bestelverkeer. Op goederenstromen maar ook zakelijk personenvervoer. De modal shift van 

vervoer van goederen over de weg naar water of naar spoor valt ook binnen de scope, met name 

gericht op vervoerders en verladers. Aanbieders van diensten en producten met een potentieel aan 

duurzame reductie van gereden kilometers, spitsritten en CO2 behoren tot slot ook tot de scope. Alle 

aanbieders kunnen gebruik maken van ons netwerk, kennis en ervaring delen waardoor er sprake is 

van een gelijk speelveld. Via een communicatie boodschap zullen zij worden uitgenodigd om contact 

op te nemen en samen te werken. 

Doelgroepen en aanpak 

Sectoren die actief worden benaderd voor deelname aan de logistieke aanpak zijn: 

« Vervoerders en verladers in het algemeen; 

« Logistiek dienstverleners; 

e  Pakket distributie; 

* Bouwlogistiek; 

« Technische en Installatiebedrijven; 

* Service & Onderhoudsbedrijven. 

Oplossingsrichting die ingezet worden zijn: 

e Schoner rijden via: 

o Stimuleren zero emissie voertuigen; 

o Stimuleren logistieke laadinfra op zowel eigen als publiek toegankelijk terrein; 

o Stimuleren gebruik duurzame biobrandstoffen. 

e Minderrijden via: 

o _ Modal Shift van weg naar water of naar rail; 

o _ Maatwerkoplossingen die bijdragen aan minder en schoner gereden kilometers. 

e Digitalisering 

o Digitaliseringsoplossingen worden meegenomen tijdens gesprekken met bedrijven, 0.a. 

de CTC en Smart Logistics toepassingen aangevuld met overige digitaliseringsslagen; 

o Een projectgroep van bedrijven en een logistiek makelaar gaat werken aan het creëren 

van overzicht in mogelijkheden van systemen, kennis en ervaringen delen om over te 

gaan tot aanschaf (indien van toepassing) en het optimaal benutten van systemen. 

Bovenstaande thema's sluiten aan bij de behoefte van bedrijven en regionale en landelijke 

overheden. Het bedrijfsleven zoekt naar efficiencyverbetering / kostenreductie en mogelijkheden om 
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zaken als personeelstekort het hoofd te kunnen bieden. Uiteraard is CO2-reductie een thema, 

intrinsiek dan wel door regelgeving ontstaan. We hanteren als ondergrens voor stimulering dat er 

voor het bedrijf een haalbare business case moet zijn tenzij dat door het bedrijf andere bijkomende 

voordelen worden gezien waaronder vanuit marketing of MVO oogpunt. 

Beoogd resultaat 

De logistieke aanpak is gericht op het reduceren van het aantal logistieke ritten van, naar en in Zuid- 

Limburg (en daarmee minder kilometers en uitstoot) en op het zoveel mogelijk vergroenen van de 

kilometers die wel gereden moeten worden. 

Definieer projectdoel (max 5) Benaderen van bedrijven 

Definieer projectdoel (max 5) Gesprekken voeren met bedrijven 

Vergroten netwerk en aansluiten reizigers 

Minder autogebruik 

Extra Fietskilometers 

Schonere mobiliteit: CO2 reductie 

Schonere mobiliteit: Fijnstofreductie in de stad 

Vermindering overlast inwoners 

Minder vrachtverkeer 

Verbeterde verkeersveiligheid 

“de kwantificering van de bijdrage aan de programmadoelen en de bijstelling van de projectdoelen die hier eventueel uit 

volgt is onderdeel van de vernieuwde opzet van de beleidscyclus (zie paragraaf 1.7 en bijlage 2) 

  

Een belangrijk doel is het verminderen van de ecologische footprint van bedrijven. Zeker bij bedrijven 

die zich niet primair met logistiek bezighouden, valt er nog veel te winnen in de efficiency van het 

logistieke proces en in de keten. De logistiek makelaars initiëren, regisseren en begeleiden projecten 

in de (logistieke) sector die leiden tot CO2-reductie. Zij gaan in gesprek met verladers en vervoerders 

en streven ernaar om in onderling overleg mobiliteitsoplossingen te realiseren die vanuit 

maatschappelijk oogpunt leiden tot CO2-reductie en vanuit bedrijfseconomisch oogpunt tot 

kostenreductie voor de vervoerder en/of verlader. 

Activiteiten 

Bij alle activiteiten staan de voor het bedrijf te behalen voordelen centraal, zonder het doel van 

minder- en schonere kilometers uit het 008 te verliezen. Op deze manier blijven bedrijven maximaal 

geïnteresseerd en gemotiveerd om samen met de Logistiek Makelaar een project aan te gaan. Het 

grootste deel van de activiteiten van de Logistiek Makelaars maatwerk. Onderstaande activiteiten 

worden in de basis uitgevoerd in een maatwerkproces met elk bedrijf: 

  

  

  

  

  

  

      

1 BENADEREN Bellen, mailen 

) INVENTARISATIE “ _ | In gesprek gaan, inspireren (kennis delen, inspireren) 

3 _ [OPSTELLEN AMBITIE < _ | In vervolggesprek ambities achterhalen (enthousiasmeren) 

4 _ [ REALISEREN “ _ | Stimuleren en ondersteunen tijdens uitvoering (ondersteunen) 

5 _ [ BISTUREN “ _ [ Als nodig informeren, helpen doorzetten, aanpassen (stimuleren) 

6 _ [METING J _ | Uitvoeren meting 0.b.v. data van het bedrijf 

7 RESULTATEN DELEN Andere bedrijven tot nieuwe inzichten brengen (kennis delen) 

  

  

Binnen het team logistiek makelaars zal een taakverdeling worden gemaakt tussen acquisiteurs die 

bedrijven benaderen, bij het programma laten aansluiten en op een klantgerichte manier de relatie 
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onderhouden en specialisten die worden ingezet om bedrijven met gerichte kennis te ondersteunen 

met de vraagstukken wat bedrijven bezighoudt. Er zal gericht op worden geworven naar mensen met 

de juiste competenties. Zij zullen ondersteund worden vanuit het programmabureau. 

De bedrijven die benaderd worden zullen de Logistiek Makelaars selecteren vanuit: 

e _ het netwerk opgedaan vanuit eerdere projecten inclusief convenantpartners; 

e het eigen netwerk van de Logistiek Makelaars; 

« dellijst truckspotting uit 2014 en 2016 waarbij logistieke weggebruikers zijn gedetecteerd. Dit 

wordt eventueel aangevuld met een nieuwe ronde truckspotting in samenwerking met RWS 

gericht op de werkzaamheden aan de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide. 

Bij de stappen ondersteunen en stimuleren zetten wij de volgende instrumenten in: 

« _ stimuleren aanschaf en gebruik zero emissie bestel- en vrachtwagens: 

o TCO berekening voor vrachtwagens en EV scan voor bestelwagens; 

o Advies subsidies en fiscale voordelen; 

o _ Advies gebruik alternatieve brandstoffen; 

o _ Banden Op Spanning acties ter bevordering bewustwording, 

e _ Stimuleren laadinfra: 

o _ Stimuleren en verbinden lokale initiatieven; 

o Faciliteren van bedrijven met kennis en ontwikkelen aanpak voor bedrijventerreinen; 

o _ Input geven op plankaarten. 

« _ stimuleren minder gereden kilometers via logistieke hubs en platformen: 

o _ 10p 1 samenwerkingen met bedrijven; 

o _ Advies over logistieke platformen en gebruik hubs; 

o Zoeken logistieke ruimte in of nabij gemeenten. 

« _ stimuleren Modal Shift van weg naar water of rail: 

o _ Bundelen op het spoor of op schepen via joint corridors; 

o Projecten rond bulk goederen over water of over rail; 

« _ Subsidies en bijdrages landelijk. In de voorgaande periode hebben de logistiek makelaars 

bedrijven kunnen attenderen op diverse subsidiemogelijkheden. Landelijke subsidies zij 

o SEBA voor elektrische bestelbussen; 

o _ DKTI Transport (naar verwachting vervangen door aanschafsubsidie april 2022). 

  

  

  

Belangrijke momenten 

Vanaf het begin van het jaar zullen bedrijven benaderd, gesproken en begeleid worden met als doel 

hen in 2021 te laten komen tot meetbare resultaten van reductie van gereden kilometers, spitsritten 

‚en CO2-uitstoot. Noemenswaardig momenten zij   

  

  

  

  

  

1 _ [Indienen subsidieaanvragen zwaar vrachtverkeer Vanaf April (verwacht) 

2 _ | Indienen subsidieaanvragen elektrische bestelbussen Doorlopend 

3 _ | Rapportage M&E stand van zaken ledere 1° maand van het kwartaal 

4 _ [Nieuwsberichten .. via mail naar netwerk en via Linkedin _ | Doorlopend (# nog te bepalen) 

5 _ [Nieuwsbrief Mei en September 

6 _ [Meetmoment behaalde resultaten bedrijven Januari en november / december         
  

Koppeling met andere onderdelen van het programma 

In 2022 wordt meer dan in de voorgaande jaren samenwerking gezocht met de andere projecten van 

Zuid-Limburg Bereikbaar. Hieronder vallen in ieder geval: 

e _ Gebiedsaanpak Binnenstad Maastricht: binnen deze aanpak is voorzien om iemand voor 4 uur 

per week in te zetten op logistieke onderwerpen. Hiervoor zal iemand worden geworven. 
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e _ Andere netwerkaanpakken: leads delen, coördinatie per stakeholder afstemmen en zorgen dat 

zij aanhaken bij andere PPS netwerken in het programma. 

e _ Overige samenwerkingspartners buiten het programma van ZLB 

o LIOF; 

o SmartwayZ.NL; 

o Logistiek Makelaars actief in andere regio's in Limburg / NL. 

Communicatie en marketing 

Communicatie over de verschillende logistieke thema's en instrumenten van de Logistiek Makelaars 

is nodig om de deze aandacht op de thema's onder de aandacht van de doelgroepen te krijgen en te 

behouden. Het delen van ervaringen van en ontwikkelingen bij andere bedrijven is wenselijk om 

hiermee een grote groep bedrijven te inspireren. We doen dit 0.a. via de stelselmatige inzet van 

online omgeving, sociale media en een doelgroepgerichte nieuwsbrief. In 2022 zullen we voor de 

logistieke aanpak focussen op LinkedIn door een mix van organische en betaalde berichten. Tevens 

wordt hiermee aandacht geschonken aan de mogelijkheid voor bedrijven om een beroep te doen op 

de kennis en ervaring en het netwerk van de [ogistiek makelaars. In samenspraak met de afdeling 

communicatie zal gewerkt aan een template voor duurzaamheidsbeleid voor bedrijven. Dit 

document kan dienen als duurzaamheidsvisie binnen het bedrijf. 

Ter ondersteuning van de Logistiek Makelaars zorgt Communicatie en marketing voor: 

. Productie Aktes van Ambitie 

. Opzetten MobiMarkt op logistiekbereikbaar.nl 

. Ontwikkelen van stappenplan/routekaart/template dat bedrijven helpt hun 

duurzaamheidsbeleid te formuleren en uit te voeren. 

In 2022 ligt qua communicatie op Zuid-Limburgse schaal de focus op: 

e _ Bekend maken aanwezigheid logistiek makelaars en de kansen die dit voor bedrijven biedt; 

« _ Stimuleren Modal Shift van weg naar water of rail voor zowel containers als voor bulk; 

« _ Stimuleren aanschaf en gebruik zero emissie bestel- en vrachtwagens; 

« _ Stimuleren van netwerk voor laadinfrastructuur; 

e _ Stimuleren minder gereden kilometers 0.a. via logistieke hubs en platformen; 

« _ Stimuleren digitalisering op de weg. 

Monitoring en evaluatie 

Als de scope van het project duidelijk is zal in samenspraak met team M&E de projectindicatoren 

worden geformuleerd zodat die op een uniforme manier in het M&E dashboard zichtbaar kunnen 

worden. Per project wordt ook gekeken naar specifieke verantwoordingslijnen (bijvoorbeeld naar 

werkgevers toe, of SPUK, of een gemeente of provincie). Bij de inrichting van de M&E geldt de 

nieuwe beleidscyclus als basis (zie paragraaf 1.7 en bijlage 2). Dit betekent dat bij de invulling van de 

M&E in ieder geval uitgewerkt wordt: 

1. de ex-ante inschatting van de projectresultaten en bijdrage aan programmadoelen, inclusief een 

kosteneffectiviteitsberekening; 

2. de wijze waarop activiteiten van het project worden geregistreerd in het activiteitendashboard 

en op welke momenten het projectteam de hiervoor benodigde data aanlevert; 

3. de eventuele aanvullende onderzoeken die nodig zijn om inzichten te vergroten in de effecten 

van specifieke activiteiten in de aanpak; 

4. de wijze waarop het project verwerkt wordt in de eindevaluatie van de Uitvoeringsagenda Slim, 

Veilig, Duurzaam 2019-2022 die in 2022 wordt uitgevoerd. 
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34 Aanjagen deelmobiliteit en hubs (ZLB2022.B3) 

Dit project omvat ondersteuning bij het opzetten van een gezamenlijk project over deelmobiliteit en 

integrale hub strategieën en aanhaken bij landelijke interoperabiliteit en andere MaaS 

ontwikkelingen. Afgelopen jaar zijn we samen met de provincie, het ministerie, de RMO 

coördinatoren en verschillende gemeentes een plan van aanpak aan het opstellen om deelmobiliteit 

in de regio op te schalen. 

Gebleken i dat dit meer tijd nodig heeft, waarbij de verwachting is dat in Q1 2022 dit plan van 

aanpak vastgesteld kan worden. Om dit proces te blijven ondersteunen biedt Zuid-Limburg 

Bereikbaar in 2022 ondersteuning om kennis te brengen op het thema en samen met de provincie 

het proces te begeleiden 

In Q1 2022 wordt samen met de betrokken gemeentes, de provincie Limburg en het ministerie een 

uitvoeringsagenda/plan van aanpak opgesteld voor 2022 en verder. Binnen het opstellen van de 

uitvoeringsagenda wordt gesproken met de werkgeversaanpak, gebiedsaanpak en logistieke aanpak. 

Teven wordt afgestemd met de projectleider verantwoordelijk voor de laadinfrastructuur. 

3.5 Verantwoord op weg (ZLB2022.B4) 

Verantwoord op Weg (VoW) had in 2021 als doel om in samenspraak met stakeholders en inwoners 

te komen tot een maatregelenpakket dat zou bijdragen aan het verbeteren van de (ervaring van de) 

landschappelijke kwaliteiten van het Heuvelland, ter ondersteuning van de toeristisch recreatieve 

sector en gericht op verkeer. In juli 2021 hebben de drie gemeenteraden van Eijsden-Margraten, 

Gulpen-Wittem en Vaals hiertoe een uitvoeringsprogramma vastgesteld waarnaar er dit najaar onder 

andere uitvoering is gegeven aan diverse pilots. De stuurgroep VoW heeft in december de wens 

uitgesproken om in 2022 het project verder te willen ontwikkelen tot een breder gedragen 

programma. In de eerste helft van 2022 ligt daarom de focus vooralsnog op: 

e Het organiseren van een bijeenkomst in januari met betrokkenen om hen te informeren over de 

voortgang; 

e  Het uitwerken van een aanpak om te komen tot een programma met daarin een uitwerking voor 

de doorontwikkeling van de organisatie, de opschaling naar het Heuvelland, verkenning van de 

intensivering van de samenwerking met andere partners, de doorontwikkeling van participatie 

‚en het vinden van additionele financiering; 

* _ Het uitvoering geven aan structurele strategische en operationele communicatie; 

e _ Starten met het vormgeven van de samenwerking aan regioregie. Dit is een voorwaarde om te 

kunnen starten met het ontwikkelen van een ruimtemonitor; 

e Het organiseren van een uitvraag voor het ontwikkelen van een ruimtemonitor. 

Gemeenten hebben ZLB gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een aanpak voor 2022, met 

daarin de randvoorwaarden qua mankracht, mandaat, inbedding in taken van de gemeentelijke 

organisaties e.d. Ook ligt de vraag vanuit de gemeenten voor aan ZLB om een voorstel te doen voor 

de invulling van de hierboven beschreven activiteiten. 

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals zetten Zuid-Limburg Bereikbaar in voor 

deze aanvullende opdracht omdat de activiteiten een sterke relatie hebben met andere onderdelen 

van het programma. Dit levert de gemeenten efficiencywinst op n de programmering van haar 

beleid. Een verkenning van mogelijkheden voor verdere opschaling is onderdeel van de scope van het 

project in 2022. 
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3.6 Gebruiksstimulering VeloCity (ZLB2022.B5) 

Scope project 

Parkstad is gestart met de uitrol van Velocity. In de scope voor 2021 zitten 20 E-bike laadstations 

verdeeld over 7 deelnemende Parkstad gemeenten met 80 E-bikes in het netwerk. Service en 

dienstverlening (hardware & software) is ingekocht voor in ieder geval 5 jaar bij de private partij. De 

ambitie is om in 2022 en verder het systeem verder op te schalen. Parkstad heeft Zuid-Limburg 

Bereikbaar gevraagd om in het kader van het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility Zuid-Limburg 

2022 en verder een concrete uitwerking te maken van de bijdrage die de uitvoeringsorganisatie kan 

leveren aan het stimuleren van het gebruik en het stimuleren van de samenwerking in breder 

verband (van Parkstad naar heel Zuid-Limburg). Dit project is uitgewerkt als opzichzelfstaande 

ondersteuning. De inzet vanuit de andere onderdelen van het programma (zoals de 

werkgeversaanpak en de onderwijsaanpak) wordt bepaald na het besluit van Parkstad in februari 

2022. Parkstad beluit in februari 2022 over het uitvoeringsprogramma waarin ook de deelname aan 

deel A van dit programma wordt vastgelegd. 

Activiteiten 

Onderstaande activiteiten worden door Zuid-Limburg Bereikbaar uitgevoerd in het kader van de 

opdracht Velocity van Parkstad. Dit het bereiken van de doelgroep, intertia doorbreken op het juiste 

moment en zorgen dat de doelgroep overweegt om Velocity te gaan gebruiken. 

e Netwerkversterking 

o De projectleider van Zuid-Limburg Bereikbaar neemt deel aan de coalitie van partijen die 

zich inzetten voor de realisatie, promotie en opschaling van Velocity. 

e  Marketing en Communicatie 

o _ Afstemmen met Velocity en Parkstad wat de rol- en taakverdeling wordt in de 

samenwerking op het gebied van marketing en communicatie. 

o _ Opzetten van een goede communicatieboodschap voor marketing per doelgroep die 

aansluit bij het 10 stappenplan voor structurele gedragsverandering en dus de doelgroep 

aanspreekt op hun intrinsieke motieven (inclusief het toetsen van de boodschap bij een 

selectie van inwoners van Parkstad tijdens een workshop). 

o  Een lanceermoment uitwerken voor 7 gemeenten (nader te bepalen datum) voor een 

officiële opening door de wethouder en een promotiecampagne op locatie. 

©  Het uitvoeren van de lancering van Velocity bij 7 gemeenten ( projectleider en 

marketingteam). 

o _ Het uitwerken en uitvoeren van een marketingcampagne via online mediakanalen (zelf 

.en door de partners in de coalitie) en inkoop van gedrukte media (bij media in Parkstad). 

e Opschalen en verbinden 

© Vanuit deelname aan coalitie mogelijkheden verkennen om op te schalen binnen 

Parkstad, waaronder in ieder geval 5 bedrijventerreinen in Parkstad 

© Vanuit de rol bij de uitwerking van de samenwerking in Zuid-Limburg op de thema's 

deelmobiliteit en MaaS verbindingsmogelijkheden verkennen met deze thema's. 

© _ Vanuit de rol bij de werkgeversaanpak en fietsstimulering (deel A) bijdragen aan het 

werven van B2C klanten en het versterken van de fietsstimulering in Zuid-Limburg. 

Opschaling naar Zuid-Limburg 

De gemeenten van Parkstad zetten Zuid-Limburg Bereikbaar in voor deze aanvullende opdracht 

omdat de activiteiten een sterke relatie hebben met andere onderdelen van het programma. Dit 

levert de gemeenten efficiencywinst op in de programmering van haar beleid. Parkstad nodigt alle 

andere gemeenten in Zuid-Limburg uit om deel te nemen aan de verdere opschaling van Velocity. 

4 200f 23 sttons i 20227 gemeenten. Heren ® Kerkrade S 2 Voerendaal, 2 eekdslen, 1 Smpeheld, 1 Brunsm, 3 andgraf 
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37 Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar (ZLB2022.B6) 

Scope 

Bij de transitie van Maastricht Bereikbaar naar Zuid-Limburg Bereikbaar in 2019 heeft Maastricht 

uitdrukkelijk gevraagd het merk ‘Maastricht Bereikbaar' ook te behouden en verder door te 

ontwikkelen. Sinds di tijd spreken we over de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar als één van de 

projecten van het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. 

Activiteiten 

Voor de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar is onderstaande basis noodzakelijk. 

Communicatiemiddelen: 

e _ Actueel houden van maastrichtbereikbaar.nl en bijbehorende Slimme Kaart voor bezoekers die 

te voet, op de fiets, met het OV of met de auto naar de stad komen. Doel: bezoekers van de stad 

stimuleren duurzamer te reizen. 

« _ Alg. nieuwsbrief Zuid-Limburg Bereikbaar voor reizigers in de regio 

« Nieuwsbrief stadsaanpak Maastricht Bereikbaar voor binnenstadpartners 

e _ Advertentieruimte VIA Maastricht, Sittard-Geen en Parkstad  bijlage Dagblad De Limburger 

Personele inzet: 

* _ Relatiebeheer/netwerkaanpak projectleider gebiedsgerichte aanpak/binnenstad: + 100u 

« Communicatie en marketing: 192u uur per week. Dit zijn de arbeidsuren die gekoppeld zijn aan 

de genoemde communicatiemiddelen. Het financieren van de middelen op zich is onderdeel van 

deel A van het programma Zuid-Limburg Bereikbaar. 

De stadsaanpak Maastricht Bereikbaar kan de hefboom zijn voor extra activiteiten zoals 

kennisuitwisseling, deelnemen aan een (nieuw) netwerk en aanvullende opdrachten. Zie 

onderstaand overzicht. 

  
  Kbaar 

  

_ EN EEzs D 

  

  

Kennisuiwisseling Ezza 

Deelnemen aan netwerk 

s | 

    
  

  

Aanvullende activiteiten 2022 

Opdracht 1 voor 2022: bezoekersaanpak gekoppeld aan bereikbaarheid tijdens topdagen 

e Technische ondersteuning topdagen door verkeersdeskundige Rembout van Gemert. De 

evenementenkalender voor 2022 bevat een zestig tal topdagen. Inzet + 90u 

«  Expertise inzet projectleider gebiedsgerichte aanpak, : 40u 

Optioneel: 
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*  Onder regie van gemeente rondom topdagen en een nieuw verkeerscirculatieplan inzetten 

op spreiden en mijden. 

e Voor de communicatie met automobilisten blijven zoeken naar innovatie middelen zoals in- 

car informatie. 

Opdracht 2 voor 2022: Stad en Spoor / Randwyck 

Beperkte inzet van: Verkenning van de mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak in andere 

gebieden zoals 'Stad en Spoor en Randwyck door actieve deelname vanuit ZLB aan bestaande 

overleggen. Doel netwerk opbouwen voor integrale aanpak van duurzame mobiliteit. 

Beperkte inzet van: Stad en Spoor: 4 vergaderingen/netwerkbijeenkomsten: 4 x 3 uur personele 

inzet. (1 uur voorwerk, 1 uur vergaderen, 1 uur follow-up): £ 12u 

Randwyck: 4 vergaderingen/netwerkbijeenkomsten: 4 x 3 uur personele inzet. + 12u 

  

Opdracht 3 voor 2022: kennisdeling met oog op nieuwe kansen voor gebiedsgerichte aanpak 

Organisatie van een beperkt aantal kennisbijeenkomsten tot een maximum van 12 uur personele 

inzet. t 12u 

Mogelijke extra opdrachten voor 2022 

Via stadsaanpak Maastricht Bereikbaar extra aandacht voor: 

« _ Intern vanuit ZLB: deelmobiliteit en Glimble 

e Extern: doorontwikkeling van bepaalde tools zoals de Slimme Kaart en in-car informatie, 

Veilig Rondje Maastricht, Koningsdag in Maastricht, andere gemeenten in Zuid-Limburg die 

interesse hebben in een eigen stadsaanpak. 

De gemeente Maastricht financiert de volledige begroting van dit project. Op basis van actualiteit en 

behoefte zullen hierover in de loop van 2022 nadere afspraken worden gemaakt met de gemeente 

Maastricht. 

Opschaling naar Zuid-Limburg 

De gemeente Maastricht zet Zuid-Limburg Bereikbaar in voor deze aanvullende opdracht omdat de 

activiteiten een sterke relatie hebben met andere onderdelen van het programma. Dit levert de 

gemeente efficiencywinst op in de programmering van haar beleid. De gemeente Maastricht nodigt 

alle andere gemeenten in Zuid-Limburg uit om deel te nemen aan de Stadsaanpak vanuit deze zelfde 

gedachte. 

3.8 Financiering deel B 

Onderstaande tabel bevat de financiering van deel B. 

  

Deel Projec Gemeenten PO e o 

B _ Gebiedsaanpak Binnenstad Maastricht €100.000  €100.000 - . €200.000 

B Logistieke aanpak €112.180 €112.180 - - €224.360 

B Aanjagen deelmobiliteit en hubs €50.000 €50.000 - - €100.000 

B _ Verantwoord op weg €100.000  €100.000 . . €200.000 

B Gebruikstimulering Velocity €50.000 €o - - €50.000 

B _ Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar €40.000 €0 . . €40.000 

B Programmasturing (intensivering) €377.049 €427.049 - €100.000  €904.098 

B Totaal deel B €829.229 _€789.229 . €100.000 _€1.718.458 
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4. Deel C — Intensivering BO-MIRT 2022 

Vaststelling Stuurgroep ZLB - December 2021 

BO MIRT voorjaar 2022 

Start uitvoering Q2 2022 

Uitvoeringsperiode _ 2022-2023 

Begroting €612.878 ex BTW (+PM BO MIRT Q1-2022) 

Financiering 48% provincie Limburg, 52% Rijk (+PM) 

41 Inleiding 

BO MIRT proces najaar 2022 

In het BO MIRT najaar 2022 worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen het Rijk en het 

landsdeel Zuid Nederland, onder andere op het gebied van Smart Mobility. In landsdeel Zuid worden 

de afspraken gemaakt tussen de beide provincies en het Ministerie van lenW namens hun 

achterbannen. In Limburg is er nauwe afstemming tussen de provincie Limburg en de drie regio's die 

in RMO verband georganiseerd zijn (Noord, Midden en Zuid). Ook de programmering van de 

uitvoeringsorganisaties van de afgelopen jaren wordt meegenomen in de provinciale voorbereiding. 

Nadat de afspraken zijn gemaakt tussen Rijk en provincie worden aanvullende Rijks (en eventueel 

Provinciale) middelen gekoppeld aan intensivering van de provincie aan de uitvoeringsorganisaties 

zoals Zuid-Limburg Bereikbaar. De provincie formuleert de subsidieverlening zodanig dat zij een 

intensivering zijn van de lopende programma's die door de RMO's zijn opgesteld. Vanwege de 

onverwacht lange formatieperiode van het Kabinet is het BO MIRT uitgesteld. Naar verwachting 

worden de opdrachten van de provincie aan de uitvoeringsorganisaties in Q1-2022 uitgegeven. 

4.2 Scope inzet Limburg 

De inzet vanuit Limburg is geformuleerd in de Uitvoeringsagenda Veilige, Slimme en Duurzame 

Mobiliteit Limburg 2022-2023. Vanuit het Rijk is bekend dat zij in het BO MIRT inzet op vijf thema's 

om invulling te geven aan haar ambities voor 2022 en verder. Deze thema's zijn Smart Mobility, 

Minder Hinder, Doelgroepenaanpak, Fiets en Ketenmobiliteit. Dit omvat tevens vernieuwende 

elementen voor de Werkgeversaanpak. 

De kolom Rijk BO-MIRT 2022 staat in de begroting nog op PM. De Rijksbijdrage die via deel C 

verkregen wordt om de aanpak te intensiveren zal in Q1-2022 bekend worden. De inzet van de regio 

en de Provincie is om aanvullende middelen van het Rijk te verkrijgen en aanvullende middelen van 

de Provincie Limburg voor intensivering van de regionale aanpakken waar het Rijk in 2022 op in zet, 

te weten: de werkgeversaanpak, fietsstimulering, marketing en communicatie rondom (landelijke) 

campagnes, de logistieke aanpak en de onderwijsaanpak. 

3 Het Rijksbeleid was er in 2021 op gericht om vanwege COVID-19 Nederland draaiende te houden op een 

veilige en duurzame manier. Op de lange termijn zet het Ministerie, in lijn met de investeringsaanbevelingen 

van de Europese Commissie, in op investeringen in de groene en digitale transitie, onder andere op de 

ontwikkeling van duurzame infrastructuur. Verder bouwt het Rijk voort op de uitgangspunten van de Schets 

Mobiliteit naar 2040. Hierin wordt geschetst hoe de reiziger zich richting 2040 wil verplaatsen over de korte, 

middellange en lange afstand en wat er moet gebeuren om dit te realiseren. Ook wordt het efficiënt en 

duurzaam vervoeren van goederen in de toekomst geschetst. 
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43 Werkgeversaanpak (ZLB2022.C1) 

Wordt nader ingevuld iom Provincie Limburg. 

44 Onderwijsaanpak (ZLB2022.C2) 

Wordt nader ingevuld iom Provincie Limburg. 

4.5 Financiering deel C 

Onderstaande tabel toont de financiering van deel C zoals die er in december 2021 uit ziet. De 

bedragen zijn budgetten uit de BO MIRT afspraken voor het uitvoeringsjaar 2021 die in 2022 ingezet 

worden (Onderwijsaanpak 2021 uitloop, werkgeversaanpak spreiden en mijden) en aanvullende 

reserveringen van de Provincie Limburg ten behoeve van de BO MIRT onderhandelingen (Logistieke 

aanpak Onderwijsaanpak 2022, werkgeversaanpak intensivering). 

    

  

Projec meemen POS m OI  oraa 

C _ Werkgeversaanpak PM PM €250.000 . €250.000 

C _ Fietsstimulering co o PM . €0 

C  Logistieke aanpak €0 €100.000 PM . €100.000 

C  Onderwijsaanpak 2021 uitloop co €68.939 €68.939 - €137.878 

C  Onderwijsaanpak 2022 €o €125.000 PM . €125.000 

C __ Totaaldeel C €0 €293.939 _€318.939 = €612.878 
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5. Deel D — overige opdrachten 

Vaststelling Projectafhankelijk 

Start uitvoering Q1 2022 

Uitvoeringsperiode _ 2022-2023 

Begroting € 1.493.616 ex BTW (+PM Rijkswaterstaat Zuid-Nederland) 

Financiering 59% gemeenten, 12% provincie Limburg, 29% RVO, PM% RWS 

51 Inleiding 

Deel D projecten zijn doorlopende opdrachten waarvoor eerder een opdracht is verstrekt door 

gemeenten of andere partners van Zuid-Limburg Bereikbaar. 

5.2 Op de Pedalen (ZLB2022.D1) 

Op dit moment onderzoekt ZLB samen met de provincie of ZLB het bestaande online programma Op 

de Pedalen verder kan oppakken en uitbouwen. Het doef i een consistente, herkenbare en 

herhaalbare oproep om het fietsgebruik te stimuleren door de hele provincie te organiseren en 

bewaken, zowel online als offline. Het programma kan deels met de eigen aanpak van ZLB worden 

geïntegreerd waardoor organisatorische en financiële koppelkansen ontstaan 

  
5.3 Hinderbeperking werkzaamheden (ZLB2022.D2) 

Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunt wegbeheerders bij het beperken van verkeershinder bij 

grootschalige wegwerkzaamheden. Op verzoek van de betreffende partners werkt het 

programmabureau een plan van aanpak uit voor de pijler Slim Reizen van de nieuwe hinderaanpak 

van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt in ieder geval een koppeling gemaakt met deel A van het 

programma (werkgeversaanpak, fietsstimulering en communicatie) en waar mogelijk een koppeling 

met de andere onderdelen van het programma. Waar mogelijk werken we ook samen met andere 

regio's in Limburg. 

Voor 2023 staat de vervanging van de het viaduct Daelderweg (N298) in Nuth gepland. Deze 

uitvoering zal leiden tot een capaciteitsbeperking van beide rijrichtingen van de A76 en een afsluiting 

van de Daelderweg (N298) tussen Nuth en industrieterrein de Horsel. Er is met Rijkswaterstaat een 

eerste verkennend gesprek gevoerd over de inzet van Mobiliteitsmanagementmaatregelen op 6 

oktober 2021. Daarna is er echter geen afstemming meer geweest. Mogelijk wordt dit in 2022 weer 

verder opgepakt en geïntensiveerd. Indien gewenst kan een slim reizen aanpak onderdeel worden 

van dit programma. 

54 Ondersteuning Mobility as a Service (ZLB2022.D3) 

Zuid-Limburg Bereikbaar is nauw betrokken geweest bij de opzet en de opstart van de MaaS Pilot 

Grenzeloze mobiliteit Limburg. Dit project wordt momenteel uitgevoerd door de Provincie Limburg in 

nauwe samenwerking met de aanbieder van de MaaS dienst Arriva. In 2022 verwachten wij 
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aanvullende ondersteuning te zullen leveren aan de uitrol van de dienst n (Zuid-)Limburg via het 

leveren van expertise en het verbinden van de MaaS dienst aan onze aanpakken zoals de 

werkgeversaanpak en de onderwijsaanpak. Dit wordt nader uitgewerkt in overleg met de provincie 

Limburg. 

5.5 Aansturing en uitvoering ZES Maastricht (ZLB2022.D4) 

Op 30 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Maastricht een positief besluit genomen over de 

invoering van Zero Emissie Stadslogistiek in Maastricht waarbij het ‘Implementatieplan Zero Emissie 

Stadslogistiek' (ZES) en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, 'Op weg naar Zero Emissie’ zijn 

vastgesteld. Dit moet leiden tot een succesvolle invoering van Zero Emissie Stadslogistiek en een ZE- 

zone op 1 januari 2025. 

Het project Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht kan grofweg worden opgedeeld in drie 

onderdelen: 

1. De invoering van de Zero Emissie (ZE}-zone voor stadslogistiek 

2. Uitvoeren van flankerend beleid 

3. Binnenstadpartners enthousiasmeren en informeren over en ondersteunen met de 

implementatie van Zero Emissie Stadslogistiek 

Parallel aan deze drie onderdelen loopt een integrale communicatie strategie. 

De procesmanager ZES is eindverantwoordelijk voor het overkoepelende project ZES Maastricht en i 

tevens aanspreekpunt voor management, directie en bestuur. De gemeente Maastricht heeft de 

werving en aansturing van deze procesmanager bij Zuid-Limburg Bereikbaar belegd voor het 

uitvoeringsjaar 2022. 

5.6 Schone Luchtakkoord Flankerend Beleid ZES (ZLB2022.D6) 

Vastgesteld projectplan: 

Daadkrachtig en Samen op weg naar Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht 

Projectkaders 

« _ Opdrachtgever: gemeente Maastricht 

« Begroting: € 1.460.250 ex BTW 

e Financiering: RVO en gemeente Maastricht 

«  Doorlooptijd: vier jaar (2021-2024) 

« _ Ambitie gezondheidswinst in 2024 t.o.v. 2021: 

© 2000 bestelauto's en 500 vrachtauto’s voor stadslogistiek volledig zero emissie 

o 17.937 kilogram Stikstofoxiden (NOx) 

o 307 kilogram Fijnstof (PM2,5) 

  

  

  

Het project daadkrachtig en samen op weg naar Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht bestaat uit 

twee onderdelen en wordt parallel en in samenhang uitgevoerd: 

1. Voorbereiden van de invoering van een Zero Emissie zone Stadslogistiek in Maastricht 

middels het doorlopen van een aantal stappen uit het vastgestelde implementatieplan ZES. 
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2. Versnellen transitie naar elektrisch rijden voor bestelauto's en vrachtauto's en andere 

oplossingen voor emissievrije bevoorrading van de binnenstad, vooruitlopend op de 

invoering van de ZE Zone voor logistiek. 

Koppeling met de rest van het programma 

In 2022 wordt de ambitie van dit project meegenomen in de gesprekken met private partners in 

Zuid-Limburg via de werkgeversaanpak, logistieke aanpak, gebiedsaanpak en onderwijsaanpak. 

5.7 Schone Luchtakkoord Lucht voor de Fiets (ZLB2022.D7) 

Vastgesteld projectplan: 

SLA aanvraag Lucht voor de Fiets. 

Projectkaders 

e _ Opdrachtgever: gemeente Maastricht 

Begroting: €995.000 ex BTW 

Financiering: RVO en gemeente Maastricht 

Doorlooptijd: vier jaar (2021-2024) 

Ambitie gezondheidswinst in 2024 t.o.v. 2021: 

o _ 1.000 extra fietsverplaatsingen per dag i.p.v. de auto 

o 1606 kilogram Stikstofoxiden (NOx) 

o 321 kilogram Fijnstof (PM2,5) 

… 

Inhoudelijke scope 

Het project Lucht voor de Fiets loopt van 2021 tot en met 2023 en bestaat uit drie onderdelen die 

parallel en in samenhang zullen worden uitgevoerd door de gemeente Maastricht en Zuid-Limburg 

Bereikbaar. De onderdelen van het project zijn hieronder weergegeven. 

  

1. Netwerkopbouw 

2. Campagnes 

ppenplan 

sstimulering 

3. Gedragsbeïnvloeding 

  
Koppeling met de rest van het programma 

In 2022 wordt de ambitie van dit project meegenomen in de gesprekken met private partners in 

Zuid-Limburg via de werkgeversaanpak, logistieke aanpak, gebiedsaanpak en onderwijsaanpak. 
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5.8 Schone Luchtakkoord Laden Maastricht (ZLB2022.D8) 

Vastgesteld projectplan: 

Impulsaanpak laadinfrastructuur voor bedrijven en organisaties op privaat terrein 

Projectkaders 

e _ Opdrachtgever: gemeente Maastricht 

e Begroting: €626.000 ex BTW 

« Financiering: RVO en gemeente Maastricht 

*  Doorlooptijd: vier jaar (2021-2024) 

« _ Ambitie gezondheidswinst in 2024 t.o.v. 2021: 

o 10.473 kilogram Stikstofoxiden (NOx) 

o 140 kilogram Fijnstof (PM2,5) 

o 205 kilogram Ammoniak (NH3) 

Inhoudelijke scope 

Het doel van het SLA project “Impulsaanpak laadinfrastructuur voor bedrijven en organisaties op 

privaat terrein” is de versnelling van investeringen in laadinfrastructuur voor bedrijven en andere 

organisaties op privaat terrein. Het gaat hier om elektrische 

1. logistiek (zowel eigen vervoermiddelen als van toeleveranciers/ contractors); 

2. lease- of eigendomsvloot; 

3. privévoertuigen van personeel; 

4. deelmobiliteit (privaat/ publiek). 

Indien er een win-win situatie ontstaat om investeringen te doen op publiek terrein op basis van de 

behoefte vanuit bedrijven en organisaties, dan valt het ook binnen scope van dit project. Denk aan 

de plaatsing van (gedeelde) snelladers op publieke locaties 0.b.v. de behoefte vanuit bedrijven of 

organisaties om daar te laden. 

Koppeling met de rest van het programma 

In 2022 wordt de ambitie van dit project meegenomen in de gesprekken met private partners in 

Zuid-Limburg via de werkgeversaanpak, logistieke aanpak, gebiedsaanpak en onderwijsaanpak. 

5.9 Maastrichts Energieakkoord (ZLB2022.D9) 

De gemeente Maastricht heeft een lopende opdracht bij Zuid-Limburg Bereikbaar om de werkwijze 

van de werkgeversaanpak ook toe te passen op de industriële partners in het Maastrichts 

Energieakkoord. De gemeente Maastricht verzoekt ZLB om de werkzaamheden voor MEA-industrie in 

2022 te continueren volgens één van onderstaande scenario’s: 

Scenario 1: 

- _ Leveren van capaciteit, uitvoeren van kennissessies & communicatie 

- Inzet € 45,000,- restbudget 2021 plus € 50.000,- budget 2022 tbv scenario 1. 

- _ Waarbij ZLB binnen 2 tot 3 weken uitsluitsel krijgt of al dan niet aanvullende dekking (30-50K) is 

gevonden, en zo ja dat ZLB dan opschaalt naar scenario 2 of 3. 

Scenario 2: 

- Scenario 1 aangevuld met: 

- _ Extra inzet gebiedsgerichte aanpak Energiesysteem 

- _ Campagne Circulaire Economie en upgrade PV & ELC 

- _ Aanvullend budget 30 k gemeente: opstarten in Q4-2021 
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Scenario 3: 

- Scenario 1een 2 aangevuld met: 

- _ Extrainzet aanpak energiesysteem en mkb. 

- _ Upgrade PV & ELC én campagne Circulaire Economie. 

- _ Digitale campagnereeks: E-besparing, PV en ELC. 

- _ Aanvullend budget 20 k gemeente: start vanaf Q1 2022. 

5.10 Ondersteuning Laden Maastricht (ZLB2022.D10) 

Nadere invulling volgt iom gemeente Maastricht. 

5.11 Financiering deel D 

Onderstaande tabel toont de financiering van deel D. De bijdrage van overige partners wordt 

geleverd door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (Hinderbeperking, PM) en RVO (Schone Luchtakkoord 

projecten i.s.m. gemeente Maastricht). 

  

Del Projct Gemeemen o m OVeHEe  Totaa 

D _ Op de Pedalen o €125.000 eo €0 €125.000 

D _ Hinderbeperking A73 co o co PM o 

D _ Hinderbeperking Nuth €0 o co PM co 

D _ Ondersteuning MaaS o €50.000 o eo €50.000 

D _ Procesmanager ZES €87.500 co o o €87.500 

D _ SLAFlankerend beleid ZES €384.100 co o €200.000  €584.100 

D _ SLALucht voor de Fiets €146.579 co o €146.579  €293.158 

D _ SLALaden Maastricht €89.429 co co €89.429  €178.858 

D _ Maastrichts Energieakkoord €100.000 co co o €100.000 

D _ Ondersteuning Laden Maastricht €75.000 €0 eo co €75.000 

D _TotaaldeelD €882.608 _€175.000 €0 €436.008 €1.493.616 
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Bijlage 1: verzameling risico’s en beheersing 

Professionele risico-inschatting en risicobeheersing s een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van 

beleid. Hieronder staan risico's die benoemd zijn door enkele projectleiders. In Q1-2022 werken wij 

een integraal risicodossier uit voor het hele programma. 

Werkgeversaanpak 

Andere prioriteiten bij werkgevers als gevolg van pandemie. >> Beheersmaatregel: inzetten op 

werkgevers die minder last van de pandemie hebben. 

Het doorvoeren van wijzigingen in de arbeidsvoorwaardelijke regelingen is een geleidelijk proces 

van lange adem. >> Beheersmaatregel: bij de werkgevers allereerst insteken op laaghangend 

fruit en parallel daaraan doorpakken op de maatregelen die meer doorlooptijd vergen. 

Logistieke aanpak: 

Teveel overleg: Te weinig tijd, m.n. voor bedrijven. Mate overleg maximaliseren. 

Onvoldoende slagvaardig: Te weinig resultaat bij bedrijven. Goede taakverdeling maken. 

Onvoldoende competenties: Organisatie niet professioneel. Focus op kwaliteit aanname. 

Onvoldoende focus. Te weinig tijd én resultaat bedrijven. # onderwerpen beperken 

Gebrek logistieke kennis com. Inzet van logistiek op communicatie. Max 2 personen + PVA. 

Gebiedsaanpak participatieproces ZES 

Intensivering samenhang met gemeentelijke beleidsopgaven essentieel (bv. Economische Visie, 

Stadvisie, Toekomstvisie 2040). Structurele afstemming met de juiste gemeentelijke disciplines 

Het debat over een Milieuzone kent een heropleving, daarnaast is er een brede discussie over de 

verkeersstudie Stad & Spoor (in Wyck). Belangrijk om ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk 

te anticiperen 

Dat Covid-19 voor ondernemers negatief weegt op hun business-case is evident, voor sommige 

meer dan anderen, maar de lange termijn zijn nog onduidelijk. Belangrijk om ontwikkelingen te 

volgen en voordelen van ZES te blijven benoemen. 

VeloCity 

Parkstad beluit in februari 2022 over het uitvoeringsprogramma waarin ook de deelname aan 

deel A van dit programma wordt vastgelegd. Dit project is uitgewerkt als opzichzelfstaande 

ondersteuning. De inzet vanuit de andere onderdelen van het programma wordt bepaald na het 

besluit van Parkstad in februari 2022. 

De exacte invulling van marketing en communicatie wordt bepaald in het startoverleg met de 

experts van Velocity en Regio Parkstad. Afspraak gemaakt met Parkstad dat het budget 

taakstellend is en dat er zo snel mogelijk afstemmingsoverleg plaats vindt. 
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Bijlage 2: herziening beleidscyclus 

Inleiding 

Zuid-Limburg Bereikbaar werkt de afgelopen jaren met een jaarlijkse programmering van een 

uitvoeringsagenda. Het formele kader hiervoor is de Uitvoeringsagenda Zuid-Limburg 2019-2022. 

Voor 2022 hebben we echter te maken met een overgangsjaar naar een nieuwe periode, omdat er 

vanaf 2022 gewerkt wordt vanuit de basis van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. De beleidscyclus is 

hierdoor een beetje “van slag”, wat leidt tot een onbevredigend gevoel bij partners over de 

verantwoording en bijsturing van de uitvoering. In deze memo leggen wij de basis voor het 

vernieuwen van de rol van Monitoring en Evaluatie in de Beleidscyclus om de partners van de 

verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma te bedienen met 

verantwoordingsinformatie en bijsturingsmogelijkheden. 

Deze memo is bedoeld om de discussie aan te gaan met de moederorganisaties over de 

vormgeving van de beleidscyclus en de rol van M&E hierin in het kader van verantwoorden en 

bijsturen. Team M&E van Zuid-Limburg Bereikbaar signaleert dat de noodzaak groot is om te 

komen tot meer integraliteit in de aansturing, bijsturing en verantwoording van het programma, 

en dat de beleidscyclus moet worden ingevuld voor een uitvoeringsperiode van minimaal 4 jaar. 

De beleidscyclus 

De beleidscyclus bestaat uit vier hoofdcomponenten, namellijk (1) het stellen van ambities en doelen, 

(2) het programmeren van activiteiten om deze doelen te behalen, (3) het uitvoeren van het 

opgestelde programma en (4) het evalueren of het uitgevoerde programma heeft behaald wat was 

beoogd, en welke verbetermogelijkheden hierbij gelden. Figuur 1 toont de beleidscyclus. 

In elke fase van de cyclus zit een M&E-component. In de eerste fase vindt een probleemanalyse 

plaats en moeten brede ambities worden vertaald naar projectdoelen. In de tweede fase moeten ex- 

ante effecten worden ingeschat van activiteiten om het meest effectieve programma samen te 

kunnen stellen. Bij de uitvoering moeten de prestaties en activiteiten zo goed mogelijk worden 

geregistreerd. Bij de evaluatie ten slotte, wordt gekeken naar de (kosten)effectiviteit van de aanpak 

en de impact op de problemen en ambities. Daarna begint de cyclus weer opnieuw. 

Korteycische bijsturing 

In de uitvoeringsfase moet er worden gemonitord hoe de uitvoering verloopt. Als hier problemen 

geconstateerd worden kunnen er op korte termijn aanpassingen worden gedaan binnen het project 

(kortcyclische bijsturing). Deze aanpassingen moeten passen binnen de kaders van de meerjarige 

afspraken en haalbaar zijn binnen de uitvoeringsperiode van het betreffende project. Bij 

kortcyclische bijsturing gaat het niet over “wat” we doen, maar vooral over “hoe” we het doen. 

Langeyclische bijsturing 

Als het programma ten einde loopt kunnen programmabreed de effecten van de projecten worden 

geëvalueerd en de impact bepaald. Dit geeft inzicht in of de juiste activiteiten zijn uitgevoerd en of 

die geplande activiteiten goed zijn uitgevoerd, wat als input dient voor bijsturing van de ambities en 

doelen en vervolgens een nieuwe programmering (langcyclische bijsturing). Langeyclische bijsturing 

gaat zowel over het “wat” als het “hoe”. Het is gebruikelijk om een eindevaluatie om de ca. 4 jaar uit 

te voeren ten behoeve van een integrale heroverweging van de programmering. 
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Figuur 1: De beleidscyclus 

    

. Beleidscyclus 

@ Mze component 

Verantwoorden en bijsturen 

Het inregelen van verantwoorden en bijsturen is een complexe opgave, zeker in een fase van 

transitie. Hieronder beschrijven wij de stappen die we al aan het ondernemen zijn. Dit ontwerp 

vraagt nauwe afstemming met de moederorganisaties, die vanuit hun eigen opgave de bijdragen aan 

het programma moeten verantwoorden en de wens hebben om bij te sturen. 

Bij het inregelen van verantwoorden en bijsturen van een samenwerkingsprogramma is het verder 

essentieel de moederorganisaties overeenstemming hebben met elkaar over de gezamenlijke lijn. 

Formeel geldt hierbij dat we per onderdeel van het programma een verantwoordings- en 

bijsturingslijn moeten hebben die past bij de individuele financiers van dat onderdeel. Enkele 

voorbeelden: 

  

  

1. Onderwijsaanpak Limburg: verantwoordings- en bijsturingslijn ontwikkelen op provinciaal 

niveau met de financieringspartners provincie Limburg en lenW, rekening houdend met de lange 

termijn ambities van de aanpak in de regio's (gebiedsgerichte aanpak per regio/gemeente). 

2. Deel A programma 2022: verantwoordings- en bijsturingslijn ontwikkelen op regionaal niveau 

met gemeenten, RMO's en provincie Limburg. Met concrete uitwerking van ambities, doelen, ex- 

ante afweegmethode, monitoring van de uitvoering en focus van de evaluatie. 

3. SLA projecten Maastricht: verantwoordings- en bijsturingslijn ontwikkelen met gemeente 

Maastricht en RVO met de ingediende fiches en ex-ante inschattingen van de reductie van 

fijnstof als basis. 

Omdat het uitvoeringsprogramma momenteel elk jaar wordt herzien en omdat de samenstelling van 

de samenwerking op projectniveau sterk verschilt is het ondoenlijk om een beleidscyclus te 
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ontwerpen per onderdeel. Team M&E van Zuid-Limburg Bereikbaar signaleert daarom dat de 

noodzaak groot is om te komen tot meer integraliteit in de aansturing, bijsturing en verantwoording 

van het programma, en dat de beleidscyclus moet worden ingevuld voor een uitvoeringsperiode van 

imaal 4 jaar. 

  

  

  

In de volgende paragrafen zetten wij uiteen welke activiteiten team M&E al in uitvoering heeft om te 

komen tot een invulling van de M&E opgave voor 2022. 

Ambities en doelen 

De eerste stap in de beleidscyclus is het vaststellen van de ambities en doelen voor het programma 

Zuid-Limburg Bereikbaar. De belangrijkste input hiervoor zijn de ambities zoals gesteld in de 

Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Omdat de moederorganisaties geen concrete doelen meegeven heeft 

team M&E zelf streefwaarden bepaald. De brede ambities van de Mobiliteitsvísie zijn vertaald naar 

acht programmabrede prestatie-indicatoren waaraan concrete kwantitatieve doelstellingen kunnen 

worden gekoppeld. Voor vier van deze acht indicatoren is dit al gedaan. Naast deze 

programmadoelen heeft elk project binnen het programma maximaal vijf project-specifieke doelen. 

Het behalen van deze projectspecifieke doelen leidt tot het behalen van de programmadoelen. 

Figuur 1. Vertaling van ambities naar programmadoelen 

Ambitie Mobiliteitsvisie 
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Programmeren en ex-ante inschattingen maken 

Voor de programmeringsfase dient een ex-ante inschatting gemaakt te worden van de effecten van 

de beoogde activiteiten. 

Het gaat hierbij om twee effectbepalingen: 

e Deeffecten van de beoogde activiteiten op de gestelde projectdoelen. (ls het behalen van de 

projectdoelen realistisch?) 

e  Heteffect van het behalen van een projectdoel op het behalen van de gekoppelde 

programmadoelen (elk kruisje in bovenstaande matrix). 

Voor diverse onderdelen zijn er ex-ante inschattingen gemaakt van de te behalen resultaten 

(logistiek, fiets, SLA projecten). Deze zijn vooral op projectdoel-niveau gemaakt. Een ex-ante 
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inschatting op programmaniveau is nog niet gemaakt; de streefwaarden op programmaniveau uit 

bovenstaande figuur zijn opgesteld op basis van de kennis en ervaring van team M&E en de 

resultaten van de afgelopen jaren. 

Op een aantal punten zal dit relatief eenvoudig zijn met bestaande vuist- en rekenregels, maar er zijn 

ook activiteiten of doelstellingen waar dit nog niet voor mogelijk is. Voor de programmadoelen 

vermindering blootstelling fijnstof en verbeterde verkeersveiligheid, bijvoorbeeld, is nadere 

uitwerking nodig. 

Uitvoeren, monitoren en bijsturen 

In de uitvoeringsfase wordt de voortgang van de geprogrammeerde activiteiten gemonitord. Dit 

gebeurt middels een activiteitendashboard. In dit dashboard worden alle uitgevoerde activiteiten 

geregistreerd en gekoppeld aan de stakeholder/doelgroep waarbij een activiteit wordt uitgevoerd en 

een archetype gedragsverandering. De effecten van de gedragsverandering zijn gebaseerd op vuist- 

en rekenregels afkomstig uit eerdere evaluaties van vergelijkbare activiteiten. Het dashboard moet 

inzicht bieden in het doelbereik van zowel de projectspecifieke doelen als de programmadoelen. 

Voor de monitoring in deze fase is vooral de voortgang op het behalen van de projectdoelen van 

belang en hiermee kunnen indien nodig de activiteiten binnen een project worden bijgestuurd. Het 

bestaande dashboard moet worden aangepast aan de nieuwe programmadoelen. Dit pakken we de 

komende maanden op. Om de activiteiten zo goed mogelijk te registreren maken wij met alle 

projectleiders afspraken (M&E plan) over het uitwisselen van informatie en het uitvoeren van 

aanvullend (evaluatieJonderzoek. Deze afspraken worden vastgelegd in het Jaarplan M&E 2022. In 

bijlage 1 tref je een eerste uitwerking. 

De matrix in bijlage 2 laat de verschillende projecten binnen het programma zien met de 

gespecificeerde projectdoelen. In de kolommen staan de acht programmadoelen. Voor elk project is 

er een algemene indicatie (+, +, 0) om aan te geven in welke mate ze bijdragen aan de programma- 

brede doelstellingen. Voor elk projectdoel is met een kruisje aangegeven op welke van de 

programmadoelen deze invloed heeft. Het uitgangspunt is dat de projectdoelen alle intermediaire 

outcome van een project omvatten en dat het behalen van deze doelen leidt tot het behalen van de 

programmadoelen 

De matrix vormt de basis voor de te leveren monitoringsinformatie. Dit is dus belangrijk om te 

bespreken met de financierende moederorganisaties. 

  

  

Evalueren, verantwoorden en leren 

Na afloop van het programma wordt er geëvalueerd of de projectdoelen zijn bereikt, maar vooral 

ook of dit tot het behalen van de programmadoelen heeft geleid. In combinatie met trendmonitoring 

op indicatoren gerelateerd aan de programmadoelen kan de impact van het programma worden 

bepaald. Voor een aantal van de programmadoelen moet nog een werkbare indicator worden 

vastgesteld met geschikte evaluatietool. 

De eindevaluatie vormt input voor de verantwoording van de besteding van publieke middelen en 

bevat leerervaringen voor de programmering van de volgende beleidscyclus. 
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Bijlage 3: 10 stappenplan voor gedragsbeïnvloeding 

Inleiding 

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft 10 jaar ervaring met het uitvoeren van projecten gericht op het 

realiseren van structurele gedragsverandering. Daarnaast zijn er in al die jaren tal van 

gedragsspecialisten betrokken geweest bij de verdere uitwerking. Deze kennis en ervaring i 

gebundeld in een integrale aanpak die één van de bouwstenen is voor alle projectleiders bij de 

programmering en uitvoering van hun projecten. Figuur 1 toont een overzicht van alle stappen, 

welke hierna worden toegelicht. 

Figuur 1: 10 stappenplan voor structurele gedragsverandering 
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Toelichting per stap met als voorbeeld de werkgeversaanpak 

Stap 1 doelgroep bepalen 

Middels mobiliteitsscans bij werkgevers wordt zowel het aantal auto forenzen bepaald als het 

potentieel voor fiets/e-bike/OV onderzocht. Op basis hiervan bepalen bedrijven hun eigen ambitie en 

spelen zij een actieve rol bij het stellen van de kaders (0.a. regelingen) en het promoten van acties 

voor gedragsverandering onder hun werknemers. 

Stap 2 doelgroep bereiken 

Via verschillende kanalen en op logische momenten wordt de doelgroep bereikt ( continue werving, 

periodieke acties, hindersituaties ). E ind 2014 gaf 70% van de doelgroep aan bekend te zijn met een 

of meerdere acties van Maastricht Bereikbaar. Wanneer er sprake Ís van een specifieke aanleiding, 

zoals relevante hindersituatie, is de interesse groot. 
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Stap 3 probeeraanbod 

E bike probeerweken (1 week uitproberen} en OV probeerkaarten (1 maand gratis woonwerk traject) 

zijn een effectieve manier om nieuw gedrag uit te proberen. Door de weinig handelingen die nodig 

zijn om deel te nemen en het risicoloze probeeraanbod is dit aanbod aantrekkelijk voor deelnemers 

en voor werkgevers. 

Stap 4 doorpakken op maat 

Na probeeraanbod krijgt de deelnemer een vervolgaanbod. Voor fiets/e bike is dit korting op en 

begeleiding bij aanschaf. Voor OV is dit een integraal reis en abonnementsadvies en voor 

deelnemers, inclusief mogelijkheden bij zijn/haar werkgever en bij de vervoerder in de regio. 

Stap 5 begeleiden structurele verandering: 

Na stap 4 wordt de deelnemer begeleid in het zelf vorm geven van de structurele verandering (Soort 

OV abonnement of type e bike? welke arbeidsvoorwaardelijke regelingen kan ik gebruiken bij mijn 

werkgever?). Bijna alle deelnemers van stap 4 gaan structureel autoritten mijden, gemiddeld 75% 

van hun autoritten. 

Stap 6 moment kiezen 

Naast structurele werving van deelnemers worden ook specifieke momenten (compelling events) 

benut om deelnemers voor het probeeraanbod te werven. Verkeershinder tijdens 

wegwerkzaamheden zorgen voor een piek in de aanmeldingen. In 2014 kwam 40% van alle 

aanmeldingen voor het probeeraanbod van de twee maanden waarin de acties waren gekoppeld aan 

grote hindersituaties. 

Stap 7 samenwerken: 

Voor een succesvolle actie is de inzet van bedrijven ‚ wegbeheerders en aanbieders van 

mobiliteitsdiensten nodig. Door samen te werken wordt gezamenlijk bijgedragen aan de kwaliteit van 

het aanbod, het werven van deelnemers en het monitoren van de bereikbaarheid en aanvullende 

doelen van de betrokken partners. 

Stap 8 ambassadeurs inzetten: 

Goed voorbeeld doet volgen. MB werft continue ambassadeurs door gerichte 

communicatiecampagnes, inzetten op teamgerichte acties en middels “ testimonials ” van 

overgestapte automobilisten. Zo is bij de najaarsactie gebruik gemaakt van de inzet van 

ambassadeurs als coach voor nieuwe fiets/e-bike/OV gebruikers 

Stap 9 continue ondersteuning: 

Door het snel oplossen van problemen kan de uitval van deelnemers worden voorkomen. Het team 

staat daarom altijd klaar voor werkgevers en deelnemers om vragen te beantwoorden en problemen 

in het proces op te lossen. 

Stap 10: monitoring en evaluatie 

Middels de geclusterde effectmeting forenzen worden bekendheid, deelname, gebruik en 

spitsmijdingen gemonitord. Het onderzoek is in 2021 voor de elfde keer uitgevoerd. De respons was 

in alle metingen >5.000. Dit levert betrouwbare informatie op t.b.v. bijsturing ‚ verbetering en 

verantwoording . Effecten van maatregelen worden gescheiden van ontwikkeling door externe 

factoren. Dankzij de M&E heeft MB inzicht verkregen in wat werkt en wat verbeterd kan worden. Zie 

ook volgende paragraaf. 
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Resultaten tot nu toe 

In 2020 voerde MuConsult voor Zuid Limburg Bereikbaar de 10e Geclusterde Effectmeting Forenzen 

uit om de effecten van de werkgeversaanpak te monitoren. In het kader van deze jubileumeditie van 

de effectmeting hebben we aanvullende analyses uitgevoerd naar de lange termijn effecten van 

mobiliteitsmanagement. Uit de analyses blijkt dat deelnemers aan fiets en OV maatregelen meerdere 

jaren na deelname nog steeds het nieuwe gedrag volhouden. Het gedragsbehoud is het grootst bij 

deelnemers die zijn overgestapt naar de fiets of e bike. 

De data van 2020 is gecontroleerd voor Corona effecten. Wel is het mogelijk dat de crisis structurele 

effecten kan hebben op de langere termijn op bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van thuiswerken en 

OV gebruik. Dit zal moeten blijken uit toekomstige soortgelijke analyses. 

Er zijn veel forenzen bij convenantpartners die aan meerdere (opeenvolgende) metingen hebben 

meegedaan. Door hun data aan elkaar te koppelen met ID codes (panel) en e mail adressen (aselecte 

steekproeven) ontstaat een completer beeld over de ontwikkeling van hun verplaatsingsgedrag. De 

data over meerdere jaren stelt ons in staat om ook de effecten van maatregelen op de langere 

termijn vast te stellen. De analyse is gebaseerd op 27.500 volledig ingevulde enquêtes waarvan er op 

respondent niveau ten minste twee meetpunten zijn in de periode 2013-2020. 

Figuur 1: totaal aantal respondenten per steekproef 
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Voor alle respondenten geldt de eerste keer dat iemand meedeed als nulmeting voor de korte en 

lange termijn gedragsverandering. Speciale panelregressie modellen opgesteld. De verklaarde 

variabele (de verandering in autoritten) wordt verklaard aan de hand van de verklarende variabelen 

(deelname aan producten van ZLB en werkgevers en het gedrag uit het verleden). 
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Er is grote continuïteit in de maatregelen waarmee het gedrag van forenzen in Zuid Limburg wordt 

beïnvloedt. Niet alle maatregelen/acties worden elke meting bevraagd, n de bijlage staan tabellen 

met welke maatregelen/acties zijn meegenomen in dit onderzoek en in welke metingen deze 

bevraagd zijn. 

Fietsacties zorgen bij deelnemers voor een afname van 24% autoritten per week. Na enkele jaren 

loopt dit terug naar 19%. OV acties zorgen bij deelnemers voor een afname van 8% autoritten per 

week. Dit loopt na enkele jaren terug naar 6%. Autoregelingen en flexibele reiskostenvergoedingen 

zorgen bij deelnemers voor een toename van autoritten per week. 

Figuur 2: resultaten evaluatie 
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Fietsstimulering -23,9%  -19,2% 

OV stimulering -7,5% -5,9% 

  

  

Autoregelingen +30,2% _+24,5% 

  

Mobiliteitsbudget +4,8% +3,8% 

    
  

Korte en lange termijn effect van maatregelen 

op het aantal autoritten woon-werk per week 

Figuur 3: nadere resultaten fietsstimulering bij werkgevers 

  

100 

Ë 87% 89% 

È 

zm oo 

5 

ë 584 _ 

z 

5 sox 45% 

5 

È 

; 

ë 25% | 

5 

ë Na één jaar Lange termijn 

a _+ H 

goeding s emmm scen voordelets emmeKoring enchet ets 

  

43 



Bijlage 4: Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg 

Focus van de visie 
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Bijlage 5: Uitvoeringskader Slim, Veilig en Duurzaam 

2020-2023 

Met het provinciale uitvoeringskader Slim, Veilig en Duurzaam 2020-2023 geeft de Provincie 

invulling aan het mobiliteitsplan Slim op weg naar Morgen met als doel te komen tot een mix van 

slimme mobiliteitsmaatregelen die een bijdrage leveren aan bereikbaarheid, duurzaamheid en/of 

veiligheid binnen de mobiliteit door bijvoorbeeld: 

* _ Het realiseren van minder verplaatsingen (met behoud van de ambities uit het 

mobiliteitsplan) met een direct positief effect op zowel duurzaamheid als op kosten, en 

wellicht ook op bereikbaarheid als het tot minder files leidt; 

« _ Het overstappen naar duurzamer vervoer; fiets of openbaar vervoer i.p.v. de auto of het 

vliegtuig; 

e  Eenefficiënt en schoon vervoer door over te stappen op duurzame brandstof, elektrisch 

rijden, zuiniger rijden, poolen en delen. 
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