
      

      

              

             

             

             

               

             

               

                

       

                    

                   

              

     

              

            

                

            

      

                

           

             

                

             

           

                

  

              

                

                    

            

              

             

             

      

                 

                

             

           

           

           

        

Werkagenda Slimme en Schone Mobiliteit 2023 

Wat is Slimme en Schone Mobiliteit 

Iedereen heeft zijn eigen beeld bij Slimme en Schone Mobiliteit. De een denkt aan zelfrijdende 

auto’s op mierenzuur, anderen denken eerder aan termen zoals transitie, veranderende rollen en 

slim organiseren. En een derde denkt aan gedragsbeïnvloeding zoals meer tijd en plaats 

onafhankelijk werken. Een eenduidig beeld is er niet. Het vertrekpunt voor de Gelderse 

werkagenda is dat we het gebruik van techniek, data en diensten en gedragsbeïnvloeding met als 

doel bestaande infrastructuur beter te benutten centraal stellen. Het biedt mogelijkheden om de 

drukste pieken in het verkeersaanbod af te vlakken. Wij zien de inzet van Slimme en Schone 

Mobiliteit niet als een doel op zich. Het biedt gereedschappen, die bijdragen aan onze opgave: een 

prettig, veilig en gezond leefklimaat in Gelderland. 

Slimme en Schone Mobiliteit is niet nieuw en er is de laatste jaren al veel op dit vlak bereikt. Maar 

in verband met autonome groei van het verkeer en de extra druk op het netwerk als gevolg van de 

woningbouwopgaven is het belangrijk om te blijven inzetten op Slimme en Schone mobiliteit. 

Met deze werkagenda voor 2023: 

- geven we verder koers aan onze inspanningen op het gebied van Slimme en Schone mobiliteit; 

- geven we de regio’s in Gelderland een kader en startpunt voor hun uitvoeringsprogramma’s; 

- is er een basis voor het verlenen van subsidies aan deze regio’s voor de uitvoering van deze 

programma’s; 

- maken we het mogelijk dat regio’s en gemeenten in samenwerking met werkgevers succesvolle 

projecten uitrollen en de opgedane ervaringen borgen. 

We zijn als provincie binnen het thema Slimme en Schone Mobiliteit een volwaardig partner op het 

gebied van samenwerking en kennisontwikkeling. Vanuit onze wettelijke taken als wegbeheerder 

en concessieverlener treden we op als regisseur. Vanuit onze rol van gebiedsregisseur en 

netwerkpartner zijn we een spin in het web. We kijken over bestuursgrenzen heen, en benaderen de 

opgave vanuit een netwerkgedachte. Daarom werken we binnen deze agenda samen met andere 

regionale en landelijke overheden en kennisinstellingen Dit sluit naadloos aan bij de 

omgevingsvisie. Onze rol is afhankelijk van het speelveld, van wat nodig is, en kan per actie 

verschillen. 

In de op 4 april 2017 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Koersnotitie Slimme Mobiliteit in 

Gelderland staat wat we als provincie doen op dit gebied. In de werkagenda 2018-2022 hebben we 

ingezet op 17 acties. Een deel van deze acties is afgerond, een groot deel van de acties gaan we in 

2023 mee verder, zoals de werkgeversaanpak en fietsstimulering. Daarnaast zijn er nieuwe 

accenten zoals deelmobiliteit of corridorsgewijze aanpak. Ook is het zo, dat in de nieuwe 

werkagenda ook schone mobiliteit (in het kader van de energietransitie en klimaataanpak) een 

belangrijk aandachtspunt is. Vandaar ook de naam: werkagenda Slimme en Schone Mobiliteit. 

Koers Slimme en Schone Mobiliteit 2023 

In deze werkagenda Slimme Mobiliteit 2023 leest u wat onze inzet is in het komende jaar. Deze 

inzet vindt plaats in samenwerking met onze partners: Rijk, gemeenten en regio’s en veelal ook in 

samenwerking met het bedrijfsleven en vervoerders. Gelet op de Statenverkiezingen in maart 2023 

willen we niet te ver vooruitlopen op het nieuwe Coalitieakkoord en 

de beschikbaarheid van middelen in de jaren vanaf 2023. Inzetten op 

Slimme mobiliteit levert wel zijn vruchten af en moet bij voorkeur ook 

langere tijd worden gecontinueerd. Gedragsverandering is een proces 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

               

            

                

              

  

            

           

      

                

                   

              

               

             

             

          

              

       

                  

                 

                   

 

   
 

              

        

           

               

              

 

    

  

   

  

  

      

 

               

  

 

     
           

              

               

              

                

              

        

 

 

 

van jaren en gebruikers van mobiliteitsdiensten vallen ook weer snel terug in oude patronen, zoals 

we ook hebben gezien in en na de Corona-jaren 2020/2021. 

We streven voor Gelderland de volgende doelen na met de inzet op Slimme en Schone Mobiliteit: 

o Jaarlijkse stijging van besparing van de CO2 uitstoot (berekening op basis van 

modal split) 

o Jaarlijkse stijging van aantal reizigers dat bereikt wordt via de werkgeversaanpak 

o Jaarlijkse stijging van aantal reizigers dat bereikt wordt met fietsstimulering 

(bijdrage aan doelstelling 35 % fietsgebruik) 

Omdat de ontwikkelingen snel gaan en de wereld om ons heen voortdurend in beweging is leggen 

we ons nog niet nu al vast voor de komende jaren. We beschrijven nu de werkagenda voor 2023. De 

werkagenda is de basis voor zes regionale programma’s voor Slimme en Schone Mobiliteit. De 

regio’s hebben de lead bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma en leggen dat aan de 

provincie voor. De provincie besluit over een provinciale bijdrage via de Subsidieregeling Slimme 

en Schone Mobiliteit. De bijdrage is afhankelijk van de bestaande knelpunten in bereikbaarheid, 

verstedelijkingsopgaven, en concrete en toetsbare uitvoeringsprogramma’s. Rijk, regio en 

gemeenten dragen daarnaast financieel bij aan de programma’s voor Slimme en Schone Mobiliteit. 

De regionale programma’s worden daarnaast beoordeeld op: 

- de mate van realisatie van bovenstaande doelen 

- de realisatie van maatregelen vs de kosten 

- een hogere ambitie en hoger doelbereik t.a.v. vorig jaar. 

Werkagenda 2023 

In de Koersnotitie staat onze ambitie ten aanzien van Slimme en Schone Mobiliteit, beschreven 

vanuit onze verschillende rollen (concessieverlener, gebiedsregisseur, wegbeheerder en 

netwerkpartner). In deze werkagenda kiezen we voor een thematische indeling volgens 

onderstaande indeling. Zo ontstaat er een krachtige set aan acties die positief bijdragen aan een 

prettig, veilig en gezond leefklimaat en vestigingsklimaat in Gelderland. Deze indeling is als volgt: 

1. Data en digitalisering 

2. Verkeersmanagement 

3. Mobiliteitsmanagement (werkgeversaanpak) 

4. Ketenreizen 

5. Logistiek 

6. Proces- en projectmanagement en ondersteuning 

Per onderwerp worden waar nodig verschillende acties (als voorbeeld) genoemd die we in dat kader 

gaan uitvoeren. 

Ad 1 Data en digitalisering 
De technologische innovatie van informatie- en communicatietechnologie neemt nog iedere dag 

toe, evenals de verregaande digitalisering van onze maatschappij. Het geeft niet alleen de overheid, 

maar ook de reiziger de beschikking over andere en meer actuele informatie, technologie en 

diensten. Data maakt mogelijk om bestaande infrastructuur beter te benutten. Daarom moeten we 

zorgen voor de inwinning en ontsluiting van data van onszelf en derden. Ook zijn afspraken met 

Rijk gemaakt over de inwinning van 15 belangrijke data stromen, waaronder bij voorbeeld data 

over geplande wegwerkzaamheden, VRI-data, fietsdata en parkeerdata. 
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Actie : Verzamelen provinciale en gemeentelijke data m.b.t. verkeer 

We gaan met collega wegbeheerders verder met de data verzameling en het beschikbaar stellen 

daarvan als (open) data voor allerlei (digitale) toepassingen die de reiziger helpen bij zijn reis van a 

naar b. Korte termijn: Data top 15 eind 2023 gereed. 

Hoofddoel: betrouwbare reisinformatie voor de reiziger, die zo een slimmere en schonere keuze 

kan maken. Doel voor wegbeheerders: wegbeheerders gaan actuele data uit de data top 15 

gebruiken om hun beleid aan te scherpen (bijv. op basis van parkeerdata gaan ze nieuw 

parkeerbeleid maken). Het borgen van de datalevering in de beheerorganisatie is onderdeel van de 

opgave t/m 2023. 

Ad 2 Verkeersmanagement 
Steeds meer weggebruikers krijgen via hun navigatiesysteem (of geïntegreerd in het dashboard van 

hun auto) naast navigatie ook rijtaak ondersteuning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan realtime, 

individuele snelheids- en rijstrookadviezen en waarschuwingen voor gevaarlijke situaties zoals een 

naderende ambulance of plotseling remmend verkeer. Deze diensten zorgen ervoor dat 

weggebruikers ‘verder kunnen kijken dan hun voorruit’ en beter kunnen anticiperen op de situatie 

onderweg. Denk hierbij bij ‘weggebruiker’ niet alleen aan de automobilist: maar ook aan diensten 

voor fietsers, de logistieke sector, openbaar vervoer en nood- en hulpdienstvoertuigen. De 

wegbeheerder bepaalt wie langer groen moet krijgen, of juist rood omdat een ambulance in 

aantocht is. Samenwerking tussen overheden en bedrijven is nodig zodat diensten effectief en veilig 

worden uitgevoerd. 

Actie: Inrichten wegkantsystemen 

Over snelheid, rijgedrag en locatie zijn al zeer veel data beschikbaar. Doordat verkeerslichten, 

gebruikers en voertuigen steeds meer ‘connected’ zijn, kunnen deze gegevens worden gedeeld. In 

het Partnership Talking Traffic werken publieke en private partijen samen aan het ontsluiten van 

kennis en data, om deze vervolgens real-time beschikbaar te stellen aan individuele weggebruikers. 

Hierdoor reist de weggebruiker comfortabeler naar zijn of haar bestemming. Op basis hiervan 

worden uitgangspunten en kaders voor Gelderland geformuleerd. Deze uitgangspunten moeten 

handvatten geven aan wegbeheerders om investeringsbeslissingen in connected systemen te 

nemen. Er zijn in Gelderland op diverse plaatsen intelligente VRI’s geplaatst. Er wordt komende 

jaren bekeken op welke locaties meer intelligente VRI-systemen gaan worden uitgerold. 

Actie: Wegwerkzaamheden en evenementen 

Met het ontwikkelen van een flankerend maatregelen pakket bij wegwerkzaamheden en 

evenementen willen we reiziger gebruik laten maken van alternatieve vervoersdiensten of verleiden 

om meer gebruik te maken van OV en (e-) fiets. Zo ontstaat een bredere minder hinder aanpak. 

Ad 3 Mobiliteitsmanagement 
Slimme en Schone Mobiliteit gaat ook over ander bewust rij- en reisgedrag. Reizen op een ander 

moment, niet reizen en thuiswerken, of met een ander vervoermiddel heeft een positief effect op de 

drukte op de weg en in het OV. We streven naar bewust reisgedrag bij iedere Gelderlander. We 

willen bereiken dat mensen niet meer vanuit gewoontegedrag hun reis maken maar bij elke reis een 

bewuste overweging maken (keuzereizigers). Werkgevers en onderwijsinstellingen op 

bedrijventerreinen en campussen zijn daarbij een belangrijke schakel. Zij kunnen werknemers 

stimuleren om bewuster te reizen door middel van werkkosten regelingen of het mogelijk maken 

tijd en plaats onafhankelijk te werken. Op bepaalde corridors zoals de A12 tussen Arnhem en de 

Duitse grens wordt – juist i.v.m. wegwerkzaamheden zoals aan de IJsselbruggen - zwaarder ingezet 

op slimme en schone maatregelen. Bewezen is namelijk dat als er een compelling event is (zoals 

wegwerkzaamheden) mensen gaan nadenken over hun reis en hoe ze deze willen gaan uitvoeren, 

hét moment om alternatieven aan te bieden. Een deel van mensen zal ook na de 

wegwerkzaamheden deze alternatieven blijven gebruiken. 

Actie: werkgeversaanpak 

In alle regio’s faciliteren we het in standhouden van het netwerk en de inzet van 

mobiliteitsmakelaars die werkgevers bezoeken, initiatieven aanjagen en afspraken maken over de 
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concrete inzet van maatregelen per bedrijf of bedrijventerrein. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan 

om maatregelen die het fietsgebruik en OV gebruik van en naar het werk bevorderen. We maken 

met de regio’s concrete afspraken voor output en outcome van de inzet van deze makelaars. 

Actie: campusaanpak 

In de regio Arnhem en Nijmegen worden specifieke maatregelen ingezet op het duurzaam 

bereikbaar houden van de campussen. Op deze campussen werken en studeren vele duizenden 

personen. De maatregelen zijn erop gericht om het gebruik van de auto van/naar de campussen te 

doen verminderen (door parkeerbeleid), en de druk op het openbaar vervoer in de spits te 

verminderen (door aanpassingen in lestijden). In andere regio’s is nog geen noodzaak voor een 

integrale campusaanpak, maar zijn bij voorbeeld wel afspraken te maken met grote 

onderwijsinstellingen. 

Actie: bewonersaanpak 

Als gevolg van de grote woningbouwopgaven in komende jaren in verschillende regio’s in 

Gelderland is het van belang om nieuwe bewoners gelijk op de hoogte te brengen van 

mogelijkheden van duurzame mobiliteit. Er zullen informatie- en probeerpakketten worden 

ontwikkeld zodat bewoners gestimuleerd worden om zich duurzaam te bewegen door de provincie. 

Een verhuizing is immers een mooi moment om het gedrag te beïnvloeden omdat de nieuwe 

woonlocatie vraagt om een nieuwe afweging hoe te gaan reizen. 

Actie: gebieds-/corridoraanpak 

In sommige delen van de provincie is het de moeite waard om de beweging naar meer duurzame en 

schone mobiliteit via een gebieds- of corridoraanpak te laten plaatsvinden. In zo’n aanpak worden 

verschillende infrastructurele en gedragsmaatregelen gecombineerd ingezet om een groter effect te 

bereiken. Je bereikt hiermee in één keer ook een grotere doelgroep. 

Actie: fietsstimulering door Gelderse marketing en communicatie 

De modaliteit fiets is in het stedelijk netwerk een volwaardig alternatief voor de auto of openbaar 

vervoer. Met een gerichte en intensieve marketing en communicatie aanpak stimuleren we het 

fietsgebruik in de stedelijke netwerken, met daarbij bijzondere aandacht voor de succesvolle 

hoogwaardige fietsroutes die we in onze provincie hebben. Fietsen draagt direct bij aan de reductie 

van CO2 en fijnstof en is gezondheid bevorderend wat weer een belang is voor medewerkers en 

werkgevers. 

Ad 4 Ketenreizen 
Actie : Ontwikkelen Mobility as a Service-strategie 

Mobiliteit als dienst (MaaS) is een opkomend fenomeen. Eén (digitaal)platform waarmee je een 

multimodale reis van deur tot deur kunt plannen, boeken en betalen, met als doel de reiziger te 

faciliteren. Deze faciliteit biedt bij voorbeeld kansen voor gebieden waar het openbaar vervoer niet 

meer rendabel is. Ook kan deze worden ingezet als instrument bij de werkgeversaanpak, waarbij 

aan werknemers via bij voorbeeld een app meerdere mobiliteitsdiensten worden geboden. 

Actie: Hubs 

Hubs zijn overstappunten waar de reiziger van vervoermiddel kan wisselen, bijvoorbeeld van auto 

op trein/bus/fiets of van bus op fiets. We zijn samen met betrokken gemeenten en andere 

stakeholders aan de slag om hubs aan stadsranden en regionale hubs als overstappunten in het 

landelijke gebied op te waarderen of te realiseren. Op verschillende van deze overstapplaatsen 

moeten de voorzieningen worden uitgebreid (bij voorbeeld parkeerplaatsen of fietsverhuur). 

Aanwezigheid van deelmobiliteit (zie hierna) is op veel hubs van essentieel belang om die overstap 

te maken. 

Actie: deelmobiliteit 

Deelvoorzieningen spelen een belangrijke rol in dat toekomstige mobiliteitssysteem. Te denken 

valt dan aan deelauto’s, deelfietsen, deelbakfietsen, deelscooters, deeltaxi’s en deelsteps. Waar een 

verdichtingsopgave speelt kan deelmobiliteit een rol spelen bij het verlagen van parkeernormen en 
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het terugdringen van automobiliteit, het kan bijdragen aan een aantrekkelijke woonomgeving en 

verduurzaming van mobiliteit en het kan de bereikbaarheid van gebieden vergroten. 

In alle gevallen staat deelmobiliteit niet op zichzelf en is de wereld niet zo maakbaar als we soms 

zouden willen. Per gebied en situatie moet worden bekeken welke doelen met deelmobiliteit 

gerealiseerd kunnen worden en hoe dit samenhangt met andere ontwikkelingen. Het ontbreekt aan 

harmonisatie en standaardisatie waardoor ook de markt wordt geconfronteerd met grote 

verschillen tussen de eisen die gemeenten stellen. Deelsystemen kunnen vaak nog niet worden 

gekoppeld aan MaaS-apps. Een mooi voorbeeld is ook het project ‘Auto van de straat’: dit project 

heeft in 2021 goede resultaten opgeleverd en inwoners die overwegen gezamenlijk een deelauto te 

nemen een steuntje in de rug gegeven. Ook in 2023 faciliteren we het project auto van de straat. 

Ad 5 Logistiek 
Actie: Stimuleren methodiek voor efficiëntere stedelijke distributie 

Vanuit het programma Logistieke Corridor hebben we overzicht in de ontwikkelingen op het gebied 

van slimme en schone logistiek en spelen we als provincie een verbindende rol. We delen onze 

kennis en expertise met gemeenten en leggen verbindingen. We werken samen met (grote) 

gemeenten aan efficiëntere stedelijke distributie. Deze aanpak willen we de komend jaar graag 

verder aanjagen en uitrollen bij de drie stedelijke netwerken waarbij deze problematiek speelt. 

Ad 6 Project- en procesmanagement 
Actie: Kennisdelen 

Om daadwerkelijk van elkaar te leren organiseren we kennisuitwisseling en ondersteuning voor 

gemeenten en werken op die manier aan standaardisatie en afstemming van regels en eisen die 

gemeenten stellen aan slimme en schone mobiliteit. We besteden bij voorbeeld aandacht aan 

APV’s, nota’s parkeernormen, parkeervergunningen en delen goede voorbeelden van slimme en 

schone mobiliteit met elkaar. 

Actie: ondersteuning project- en procesmanagement 

Belangrijk is dat regio’s bij het uitvoeren van het regionale programma ook kunnen beschikken 

over middelen voor project- en procesmanagement. Onderdeel daarvan is het voeren van overleg 

met partners, het bestuurlijk borgen van afspraken. Daarbij hoort ook tijd die nodig is voor de 

subsidie aanvragen, de subsidieverantwoording, het wegzetten van opdrachten, de centrale inkoop 

van diensten en kennisuitwisseling etc. 

Actie: ondersteuning gemeenten bij verkenningen en advies m.b.t. slimme maatregelen 

Sommige onderdelen van het programma slimme en schone mobiliteit moeten worden uitgewerkt 

door of in samenwerking met gemeenten. In een aantal gevallen – zeker bij kleinere gemeenten – is 

de capaciteit om taken weg te zetten niet aanwezig. In navolging van de consulent voor de 

Nationale Agenda Laadinfra is het de bedoelding dat in dit programma gemeenten ook worden 

ondersteund bij onderzoek, verkenningen en realisatie van maatregelen voor slimme en schone 

mobiliteit. 

Actie Monitoring & Evaluatie 

We willen de werkagenda ook gebruiken om meer inzicht te krijgen op het effect van slimme en 

schone mobiliteitsoplossingen. We monitoren niet alleen de bereikbaarheidseffecten maar leggen 

ook verbanden met CO2-reductie, luchtkwaliteit, leefbaarheid en energietransitie. Op deze manier 

verbinden we verschillende programma’s met elkaar. Een bestaand voorbeeld is een dashboard 

waarbij luchtkwaliteit en verkeersmetingen gekoppeld worden. Door verschillende databronnen te 

koppelen ontstaat een compleet beeld van de situatie in Gelderland vanaf 2015 tot heden. Hierdoor 

kunnen we heel gericht zien waar maatregelen het beste gecombineerde effect kunnen hebben. 
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