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Welkom

• Wat is Zuid-Limburg Bereikbaar
• Waarom MobiMarkt voor laadinfra
• Wat is de MobiMarkt
• Hoe ingericht
• Wat bieden we
• Wat vragen we
• Planning
• Vragen en gedachtewisseling

Agenda



Wat is Zuid-Limburg Bereikbaar?



Wat is ZLB?

• Voormalige ‘Beter Benutten Regio’
• PPS – Rijk, Provincie, Gemeenten & Bedrijven in regio Zuid-Limburg
• Via ‘Krachtenbundeling’ steeds meer Provinciaal (samenwerking RB, Smartwayz)
• Voorheen ‘Spitsmijdingen’ → nu CO2-reductie → via Gedragsverandering
• Uitvoeringsorganisatie regionaal mobiliteitsbeleid
• Generiek – en soms specifiek voor ‘n gemeente
• Doelgroepen in ‘communities’

Werkgevers – Forenzen – Gebiedsgericht – Logistiek – Industrie/Zorg/Kantoren

• Voorheen Gedragsverandering via Probeerervaringen
• Nu markt aan zet → ZLB verbinder



Waarom MobiMarkt Laadinfra?



Gemeentelijk beleid laadinfrastructuur 

• 2020 opgesteld

• Januari 2021 vastgesteld door College van B&W

• Uitvoering door



Ladder van laden

Rol van gemeente 
verschilt per trede

Beleidsplan



Beleidsplan →Mix van laadinfra



Ladder van laden

Thuis

Werk

Privaat PubliekSemipubliek

Parkeergarage

Winkelcentrum

Bedrijventerrein

Straat

Plein

Rol gemeente:
• Proactieve plaatsing
• Paal volgt auto

Rol gemeente:
• Informeren
• Stimuleren
• Evt. ondersteunen



Focus → nu 3 doelgroepen
WerkgeversEigen oprit/parkeerplaats VvE’s

Parkeergarage

Buitenterrein

Thuis



4e Doelgroep - vooraankondiging

Logistieke bedrijven

   

 

• in november bijeenkomst
• producten/diensten breder palet, maar waaronder laadinfra
• jouw propositie óók geschikt voor logistiek? Geef het aan!



Informeren

• Bouwen website – objectieve onafhankelijke info

• Social media, websites, nieuwsbrieven, print

• Rol makelaars: Mobiliteit (WG’s), Logistiek, Binnenstad

• Thema’s, opties, consequenties van keuzes, tips

Stimuleren

• Best practices, bijdrageregeling/vouchers

Evt. ondersteunen

• Planvorming bij VvE’s, EV- & Laadinfrascan bij WG’s

• MobiMarkt

Invulling rol mbt private laadinfra



Wat is de MobiMarkt Laadinfra?



Informeren – Stimuleren – Ondersteunen 

1 januari 2022

Link naar website: 
Maak de beweging naar anders reizen

https://www.maakdebeweging.nl/nl/#_ga=2.63411055.1754258145.1632473957-1078621454.1592223778
https://www.maakdebeweging.nl/nl/#_ga=2.63411055.1754258145.1632473957-1078621454.1592223778


Voorbeeld Mobimarkt op www.Zuid-Limburg-Bereikbaar.nl

Link naar website:
Zuid-Limburg Bereikbaar (zuidlimburgbereikbaar.nl)

http://www.zuid-limburg-bereikbaar.nl/
https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/
https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/


MobiMarkt Laadinfra

• Voor particulieren

(bewoners met eigen oprit, parkeerplaats)

• Voor VvE’s

• Laadinfra voor bedrijven/werkgevers

Maastricht – maar ‘Forenzen’

Maastricht – maar ‘Zuid-Limburg’



Kenmerken doelgroepen
• Particulier met eigen oprit/parkeerplaats:

o Maastricht 120.000 inwoners, 63.000 woningen, 39% eigen huis (ruim 24.000)

➢ Bomen en het bos, objectieve informatie

• Particulieren in VvE’s:

o Maastricht 800 VvE’s (grote verschillen)

➢ RVO 2020: 86% ervaart weerstand/problemen bij implementatie

• Werkgevers:

• Maastricht – 10.000 Bedrijven/werkgevers

• ZLB Werkgeversaanpak – 50 Convenantpartners, 60.000 medewerkers

• ZLB Logistieke partners – 59 (minder & schoner gereden km’s)

• ZLB Binnenstadpartners Maastricht – 50 belangenorganisaties, ondernemersverenigingen, 
netwerkgroepen, 1200 bedrijven

➢ Versnellen dmv bewustwording, informatie, tools, producten/diensten



Hoe ingericht?



• Hoe ingericht?
• Wat kan – en wat 

zijn beperkingen?

Uitleg inrichting MobiMarkt

• laura.gorissen@zuid-limburg-bereikbaar.nl
• +31-625316905

mailto:laura.gorissen@zuid-limburg-bereikbaar.nl


Mobimarkt Laadinfra



Wat bieden we?



• Een regionale ‘etalage’ voor je 
product/dienst

• Verstevigd door documenten & 
hulpmiddelen bij het maken van keuzes

• Gepromoot via onze mediakanalen & 
makelaars

Wat bieden we?

• Onafhankelijk

• Gelijk speelveld

• Transparant



Wat vragen we?



• ‘Pitch’ van jouw product/dienst –
meerdere mag – meerdere doelgroepen 
ook

• De-minimisverklaring ivm Staatssteun

• Regelmatige updates – leads opvolgen –
hou ons op de hoogte

Wat vragen we?
• Wij selecteren niet!

• Wij volgen leads

• Wij zetten ‘rating’ op



We maken afspraken:
• Door invulling 

formulieren
• Maar ook met ‘n 

stuk vertrouwen



Planning



• 5 oktober – digitale informatiesessie MobiMarkt voor aanbieders
• 6-7 oktober – alle  geïnteresseerden de informatie voor het 

aanmeldproces
• Tot wk 46 (15 november) – mogelijkheid om propositie(s) aan te leveren

– nu te vroeg? → op later moment instappen kan!
• Tot wk 49 (10 december) – alle aanbieders per e-mail bericht als de propositie(s) 

verwerkt zijn
– mogelijkheid tot feedback en aanpassingen

• Tot wk 50 (17 december) – Oplevering incl. publicaties via ZLB kanalen

Planning



Vragen & gedachtewisseling




