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Telefoon: 043 351 63 59 

Betreft: Eindevaluatie Taskforce Mobiliteitsmanagement Maastricht 

Bijlagen: Eindevaluatie 
  
 

Maastricht,  23 september 2014 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Bijgevoegd vindt u de eindevaluatie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement Maastricht.  
 
In 2007 is door het toenmalige kabinet besloten tot het oprichten van een Taskforce 
Mobiliteitsmanagement (TFMM)  om tot slimme en duurzame oplossingen te komen voor 
mobiliteitsproblemen in verschillende regio’s in Nederland, met als doelstelling om een het aantal 
autokilometers in de spits te reduceren met 5%.  
 
In 2010 heeft de regio Maastricht zich officieel aangesloten, met het afsluiten van het 
regioconvenant Maastricht Bereikbaar 2010-2016. Dit regioconvenant is destijds ondertekend door 
19 grote bedrijven uit Maastricht en omstreken, de locale overheden (gemeenten, Provincie Limburg 
en Rijkswaterstaat), aanbieders van mobiliteitsdiensten en belangenorganisaties.  
 
De werkzaamheden van Maastricht Bereikbaar, met behulp van de financiële middelen van de 
Taskforce Mobiliteitsmanagement, zijn uitgevoerd in de periode 2010-2012. Na 2012 is het TFMM 
programma overgegaan in het programma Beter Benutten. 
 
Bijgevoegde eindevaluatie geeft een onderbouwing van de behaalde resultaten op zowel proces als 
inhoud van de TFMM Maastricht 2010-2012. De bij de notitie behorende onderzoekrapporten 
(bijlagen) worden op aanvraag beschikbaar gesteld.  
 
Het volledige programma is binnen budget uitgevoerd en de gealloceerde projectbudgetten zijn niet 
overschreden. Een volledige financiële verantwoording is opvraagbaar bij Programmabureau 
Maastricht Bereikbaar 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Katya Ivanova 
Programmamanager | Programmabureau Maastricht Bereikbaar 
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1. Taskforce Mobiliteitsmanagement 

Het kabinet heeft in mei 2007 sociale partners, decentrale overheden en 

het bedrijfsleven uitgenodigd om een Taskforce Mobiliteitsmanagement 
(TFMM) op te richten om tot oplossingen voor mobiliteitsproblemen te 
komen. De TFMM zou een brug slaan tussen de conditionerende 

maatregelen op rijksniveau enerzijds en de regionale en lokale 
maatregelen van overheden en stakeholders anderzijds. De TFMM had 
tot doel concrete en niet-vrijblijvende resultaten te boeken om de 

bereikbaarheid en leefbaarheid structureel te verbeteren. 
 
De concrete doelstellingen van TFMM zijn hiernaast kort weergegeven. 

Drie van de vijf doelstellingen (de rode blokken in het schema) zijn van 
toepassing op de regio’s. In deze notitie zullen deze drie doelstellingen 
voor de situatie van Maastricht kort toegelicht worden. In 

onderzoeksrapportages (bijlagen) worden de conclusies voor doelstelling 
5 onderbouwd. 
 

Eind 2008 is begonnen met 6 voorbeeldregio’s. Maastricht is een regio 
die zich in 2010 officieel aangesloten heeft met het afsluiten van een 
regioconvenant voor de periode 2010 - 2016. De voorbereidingen 

hiervoor zijn in 2009 gestart. In 2010 is het programma van TFMM 
officieel beëindigd. De werkzaamheden in de regio’s gingen nog door 
met behulp van de financiële middelen van TFMM tot eind 2012. De 

evaluatie van regio Maastricht beslaat daarom de periode 2010-2012. 
Na 2012 is het TFMM programma overgegaan in het programma Beter 
Benutten (2012-2014).  

 

1. Uitbreiding aantal convenant regio’s

2. Niet-vrijblijvende afspraken met 

    bedrijven

4. Aanpassen CAO’s

5. 5% reductie in aantal autokilometers in 

    de spits

3. Groeiproces mobiliteitsmanagement 

    maatregelen

Doelstellingen TFMM:

Regionale doelstelling

Landelijke doelstelling
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2. Maastricht Bereikbaar 

In 2009 is gestart met de voorbereidingen van het programma Maastricht Bereikbaar. Op 4 

september 2009 is door regionale partijen (overheden, bedrijfsleven en aanbieders) een 
intentieverklaring ondertekend om samen te werken aan de uitwerking van het programma 
Maastricht Bereikbaar en bijbehorende maatregelen. Deze onderzoeks- en uitwerkingfase 

heeft op 6 september 2010 geresulteerd in een regioconvenant met bijhorend 
uitvoeringsprogramma Maastricht Bereikbaar 2010 - 2016. In 2011 is gestart met de 
voorbereiding en uitwerking van de maatregelen. Potentiële partners zijn benaderd en met de 

betrokken bedrijven (convenantpartners) zijn bindende prestatieafspraken gemaakt voor slim 
reizen en slim werken. Deze zijn vastgelegd in prestatieovereenkomsten voor de periode t/m 
2016. In 2011 is gestart met enkele (pilot) projecten. De uitvoering van het merendeel van 

maatregelen in het kader van TFMM is gestart vanaf januari 2012. Deze periode sluit aan op 
de werkzaamheden aan de ondertunneling van de A2. Dit project en de daarmee gepaard 
gaande hinder zijn een belangrijke aanleiding geweest voor het programma Maastricht 

Bereikbaar. 
 

Voor de uitwerking van het palet aan maatregelen werken de partners samen in het 

programmabureau Maastricht-Bereikbaar. De focus ligt op maatregelen op het gebied van 
Slim Reizen en Slim Werken die forensen in de ochtend- en avondspitsen moeten verleiden 
tot ander reisgedrag. De opgave richt zich met name op de reizigersstromen met het 

grootste volume en waar de grootste winst te halen is: reizigers vanuit A2 en A79 de stad 
in, Maaskruisend binnen de stad, en de stad uit via de A2 en de A79 (zie figuur op de 
voorpagina). 

  

Doelstelling Forenzen 

Inzet van alternatieven voor het 

opvangen van de groei van 

automobiliteit van 10% in 2010-

2016 voor prioritaire 

forenzenstromen in de ochtendspits 

(7.00-10.00 uur) en avondspits 

(15.30-18.30 uur). 

 

Concreet betekent dit dat het pakket 

aan Slim Werken en Slim Reizen 

maatregelen moet leiden tot een 

reductie van het aantal 

motorvoertuigen in de spits van 

2.000 motorvoertuigen (prioritaire 

stromen) tot 3.000 motorvoertuigen 

(alle stromen). 

Doelstelling stuurgroep Maastricht-

Bereikbaar 

Zorgen voor de opvang van de groei 

van de automobiliteit van 10% in 

2010-2016 door realisatie van 

samenhangende 

maatregelenpakketten, uitgewerkt 

naar specifieke doelgroepen 

(forenzen, bezoekers, leaserijders en 

goederenverkeer).  
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Monitoring en evaluatie 
In 2010 is een nulmeting gehouden onder de deelnemende bedrijven. Begin 2013 is de eerste effectmeting gehouden.  

 
 
Tijdlijn beginperiode programma Maastricht Bereikbaar 
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3. Doelstelling 2: Niet-vrijblijvende afspraken 

met bedrijven 

De stuurgroep Maastricht Bereikbaar (MB) heeft in 2009 contact opgenomen met grote bedrijven en 

instellingen om zodoende het meest effectieve beleid te kunnen voeren. Er is gekozen om samen te 
werken met instellingen met meer dan 50 werknemers. Deze keuze is gemaakt om de meeste winst 
te behalen met de genomen inspanningen. Bij de ondertekening van de intentieverklaring in 

september 2009 hebben 25 grote bedrijven commitment getoond om te werken aan de uitwerking 
van het programma Maastricht Bereikbaar en bijhorende doelstellingen. Deze bedrijven werden 
koploperbedrijven genoemd. Deze bedrijven hadden tezamen ongeveer 22.000 werknemers in dienst. 

In totaal waren er in Maastricht ongeveer 80.000 mensen werkzaam (CBS). Via de inzet van deze 
convenantpartners werd dus 27,5% van de werkenden in Maastricht bereikt. Uiteindelijk hebben zijn 
19 bedrijven op 6 september 2010 convenantpartner geworden met ondertekening van het 

regioconvenant Maastricht Bereikbaar. In april 2013 werd de eerste effectmeting gehouden onder de  
18.500 werknemers van 18 van de 19 convenantpartners. 
 

 
 
Om convenantpartner te worden moesten bedrijven eerst een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee gaven de bedrijven 

aan dat ze achter de doelstellingen van MB stonden en hieraan een bijdrage wilden leveren. Vervolgens werd een 
convenant opgesteld waarin afspraken werden gemaakt over de in te zetten middelen, en doelstellingen werden opgesteld. 
Deze doelstellingen werden op maat gemaakt op basis van de mobiliteitsscan. De gegevens van de mobiliteitsscan werden 

gelegd naast een postcodeanalyse en persoonsgegevens van de werknemers. Hieruit werd een theoretisch potentieel aan 
overstappers (naar alternatieve vervoers- of werkwijzen) opgesteld. Deze werd in overeenstemming met de instelling 
vertaald naar een reëel potentieel. De doelstellingen van het convenant werden voor het bedrijf vervolgens uitgewerkt in 

uitvoeringsplannen.  
Naast de concrete doelstellingen zijn met de convenantpartners ook afspraken gemaakt over een bijdrage van de bedrijven 
aan het programma (contributie). De contributie is jaarlijks €10,- per medewerker relevant voor Maastricht Bereikbaar met 

een maximum van €5.000,- per jaar. De contributie is vooral bedoeld om het commitment hard te maken. 

Intentieverklaring

Uitvoeringsplannen

Convenant
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4. Doelstelling 3: Groeiproces 

mobiliteitsmanagementmaatregelen 

Maastricht Bereikbaar heeft in het regioconvenant met de stuurgroep TFMM afgesproken dat er op vier vlakken 

maatregelen genomen zullen worden (Slim reizen, Slim plannen, Slim weken en overkoepelende maatregelen). In dit 
hoofdstuk zijn de maatregelen die binnen het regioconvenant zijn afgesproken weergegeven (de blokken met schuine 
teksten), aangevuld met extra maatregelen. Deze lijst met maatregelen vormt de output van de 

mobiliteitsmanagementmaatregelen die in het kader van TFMM uitgevoerd zijn. 

Slim reizen

Circa 10.000 mobiliteitspassen uitgedeeld aan forenzen:

*  8000 persoonlijke gratis MB OV-chipkaarten (strooipas)

*  2000 NS businesskaarten (aZM en Universiteit Maastricht)

P&R locaties:

*  Knooppunt Maastricht-Noord operationeel met

- Lightrail

- OV-fiets

- 400 parkeerplaatsen operationeel (uitbreiding naar 1000)

*  Kwaliteitsslag overige P&R locaties

Landelijke pilot ‘Spitsmijden OV’ succesvol afgerond

1.200 deelnemers, Maastricht Bereikbaar was één van de participerende regio's.

Publiekscampagnes Maastricht Bereikbaar zijn uitgevoerd (rondom de introductie 

van de OV-chipkaart en mobiliteitspassen Maastricht-Bereikbaar in Zuid-Limburg)

In 2012 is gestart met de voorbereidingen van een zakelijke MB OV-chipkaart. Dit 

project wordt verder voortgezet in Beter Benutten Maastricht Bereikbaar

MB 2eurokaartje: Goedkoop treinkaartje tussen Kerkrade en Maastricht. Ruim 

2.000 verkocht voor bezoekers tijdens belangrijkste topdagen

E-bike actie 2011 en 2012: 270 stuks verkocht i.s.m. 

rijwielhandelaren in Maastricht e.o. Verlengd in Beter 

Benutten t/m 2014

Probeer een e-bike 2012: 216 deelnemers. Verlengd in 

Beter Benutten t/m 2014

In de 2
e
 helft 2012 is de mobiele evenementenstalling 

in gebruik genomen.  Met name voor bezoekers. In 2012 

is de stalling circa 5 keer ingezet. 

Pilot Slim Leasen 2010-2012: 140 deelnemers 

(leaserijders) verdeeld over 10 werkgevers zijn met een 

mobiliteitsbudget uitgedaagd om slimmer te reizen.  Veel 

leereffecten door intensieve monitoring en participatie.
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Slim Plannen Slim werken

Overkoepelende maatregelen

Opschaling binnenstad service Maastricht

50/60 ondernemers maken gebruik van de depotservice

Grootschalig pilot Dynamische parkeerinformatie
1500 gebruikers hebben deelgenomen aan pilot

Als nieuw product beschikbaar voor in-car gebruik, website en langs de 

wegkant

Persoonlijk reisadvies

Gegeven aan 5000 werknemers van convenantpartners

Pilot E-stadskantoren/deelstoelen

45 deelnemers aan pilot, gemiddelde beoordeling 8,1

Mobiliteitsscans bij 18 bedrijven uitgevoerd

Afspraken gemaakt in convenant:
*  bijdrage van het bedrijf aan het realiseren van de overallambitie van 

   Maastricht-Bereikbaar;

*  herijking en invoering van mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaarden uit 

   het “Maastrichts Basispakket“;

*  afname van ketenproducten die door de aanbieders en Maastricht 

   Bereikbaar zijn ontwikkeld. 

Werkgeversbijeenkomsten

Website Maastricht Bereikbaar operationeel

Gemiddeld 2000 bezoekers per week

Nieuwsflits maandelijks verstuurd naar 8000 werknemers en 

bezoekers

Pilot Slim Parkeren 2011 en 2012: Met een app (1.500 gebruikers) is 

onderzocht hoe automobilisten reageren op in-car real-time 

parkeerinformatie. Dit is gebeurt in combinatie met vernieuwing van 

het dynamische parkeerverwijzingssysteem in Maastricht.

Wekelijks reisadvies in De STER (huis-aan-huis blad)

25 bedrijven hebben deelgenomen aan initiatieven op gebied van 
duurzaam goederentransport in Maastricht e.o. In november 2012 
heeft Gemeente Maastricht hiervoor de Lean & Green award 
ontvangen. Het gaat om uitvoering van kleinschalige initiatieven en 
inventariseren van kansen op het gebied van milieuzonering, 
spitsmijden, en dagrand distributie. Hierin ook veel aandacht voor 
kennisdeling (2 sessies).  In Beter Benutten krijgt dit een vervolg.
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5. Doelstelling 5: 5% reductie in aantal 

autokilometers in de spits 

Figuur 5.1:  Effecten op aantal autoritten en –kilometers in de spits per 

maatregeltype (bron: effectmeting voorjaar 2013) 

Maatregelen Spitsritten Spitskilometers 

Flexibel naar tijd en plaats -0,48% -0,63% 

Verandering regelingen reiskosten -0,29% -0,31% 

Verandering regeling arbeidsvoorwaarden +0,13% +0,13% 

E-bike acties -0,04% -0,04% 

OV stimulerende maatregelen -0,25% -0,21% 

Alternatieven voor minder zakelijke reizen        

(videoconferencing, combineren zakelijke 

afspraken ed. )  

-1,03% -0,92% 

Reisinformatie (MB-app, website) -0,24% -0,21% 

A2 Minder Hinder pas2 +0,16% +0,24% 

Stimulering management gebruik alternatieven -0,30% -0,35% 

Totaal effect MM Maatregelen -2,35% -2,30% 

Overige factoren (persoonlijk, autonoom) +2,2% -2,1% 

Waargenomen ontwikkeling¹ -0,2% -4,4% 

¹ waargenomen ontwikkeling is gelijk aan de uitkomsten in paragraaf 4.2 
2 Hoort niet bij TFMM, effect wordt verklaard door feit dat maatregel al afgelopen 

was. Het is dus een terugval naar het oude gedrag. 

 

De convenantpartners hadden in 2012 concrete afspraken gemaakt met MB voor het behalen van in totaal 2.198 
spitsmijdingen per dag. In totaal zijn er in het eerste jaar (2012) bij de convenantpartners 239 spitsmijdingen per dag 
gerealiseerd. Dit is 11% van de doelstelling. Deze 11% van de doelstelling is behaald in een kwart van de doorlooptijd van 

de convenanten (2012-2016). Met de maatregelen is het aantal autokilometers op de prioritaire corridors in de spits 
verminderd met 2,3%. Hiermee is in een jaar tijd ca. de helft van de landelijke doelstelling van de TFMM bereikt.  

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, wijkt de 
doelstelling op het gebied van de outcome 
van het mobiliteitsmanagement programma 

op twee punten af van de landelijke 
doelstelling van TFMM: 

 De termijn loopt niet tot 2012 maar tot 

2016 
 De regionale doelstelling is opgesteld in 

aantallen spitsmijdingen in plaats van 

bespaarde spitskilometers 
 
De effecten van de diverse 

mobiliteitsmanagementmaatregelen zijn 
gemeten in de effectmeting van voorjaar 
2013. 
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6. Conclusie 

Procesresultaten: 

 De TFMM heeft bijgedragen aan de opzet van toegewijde uitvoeringsorganisatie van Maastricht Bereikbaar. 
 Er zijn een aantal pilots uitgevoerd waaruit veel geleerd is over de effectiviteit van deze maatregelen. 
 De TFMM heeft geleid tot concrete afspraken met 19 convenantpartners (spitsmijdingen en financiële 

bijdrage) en heeft geleid tot een sterke focus van Maastricht Bereikbaar op gedragsbeïnvloeding. 
 De TFMM heeft de basis gelegd voor het programma van Maastricht Bereikbaar in Beter Benutten (2012-

2014) en het vervolg van Beter Benutten (2015-2017). 

 

Feitelijke resultaten: 
 Een aantal maatregelen zijn succesvol ingevoerd ten tijde van TFMM. Het heeft een deel van de doelgroep 

bereikt. 
 De maatregelen hebben in 2012 geleid tot 239 spitsmijdingen per dag, dit is 11% van de doelstelling van 

Maastricht Bereikbaar voor de periode 2012-2016. (Medio maart 2014 is 23% van de doelstelling (503 

spitsmijdingen per dag) bereikt, bron: 3e effectmeting MB) 
 In 2012 hebben de maatregelen geleid tot een reductie van 2,3% autokilometers op de prioritaire stromen 

in de spits. Hiermee is in 1 jaar tijd ca. de helft van doelstelling van de TFMM bereikt. 

 
Conclusie: 
Door een duidelijke focus op het wegzetten van een efficiënte projectorganisatie en concrete afspraken met 

convenantpartners is met de TFMM een goede basis gelegd die verder is opgepakt in het programma Beter 
Benutten Maastricht Bereikbaar. Het maken van structurele veranderingen bij bedrijven blijkt echter meer tijd te 
vergen dan aanvankelijk gedacht. Maastricht Bereikbaar verwacht eind 2014 de programmadoelen grotendeels 

gerealiseerd te hebben, en zet in de komende periode (vervolg Beter Benutten 2015-2017) in op verduurzaming 
van de gedragsverandering en verdere uitrol van de succesvolle maatregelen in de regio Zuid Limburg.  
 

Bijlagen bij deze notitie: 
 Nulmeting: Onderzoek naar reisgedrag werknemers regio Maastricht 2010 
 Eerste effectmeting: Onderzoek naar reisgedrag forensen Maastricht – geclusterde effectmeting 


