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Inleiding

Voor u ligt het KpVV-jaarprogramma 2022. Inhoudelijk borduurt dit jaarprogramma
voort op het vorige. Zo werd het thema Covid-19 halverwege 2020 in het
jaarprogramma opgenomen. Het thema is gebleven in 2021 en het blijft zelfs in 2022.
Wie had gedacht dat we zo lang met dat thema bezig zouden blijven? Maar goed dat we
het jaarprogramma wendbaar hebben gemaakt.
Wat voor Covid-19 geldt, geldt voor alle thema’s: ze zijn hetzelfde gebleven. Op diverse
andere terreinen staat wel een en ander te veranderen. De komende twee jaar wordt
gewerkt aan een nieuwe overeenkomst met de opdrachtgevende organisaties IPO,
MRDH en VRA. In de tussentijd werken we met een addendum op de bestaande
overeenkomst die vanaf januari 2022 ingaat. Een aantal aanbevelingen uit de
governance-evaluatie die vorig jaar is afgerond, nemen we hierin mee. Zo zijn we op
dit moment bezig onze zusterkennisinstellingen structureler te betrekken bij de
programmering en uitvoering in de vorm van een ‘adviesraad’.
Het jaarprogramma 2022 is zoals altijd in nauwe interactie met ons netwerk tot stand
gekomen. Bij goed gevolg stellen de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) van de
provincies en de besturen van beide vervoerregio’s het dit najaar vast. Zoals elk jaar
vindt (een groot deel van) de uitwerking van het jaarprogramma tot projecten plaats
gedurende het vierde kwartaal van het voorafgaande jaar. In dat proces vindt een
verdere specificering en selectie plaats van de kennisvragen beschreven in het
jaarprogramma. Dat is nodig omdat we zoals altijd meer kennisvragen hebben dan
kunnen worden opgepakt binnen het beschikbare budget, zelfs al heeft bij de
totstandkoming van dit jaarprogramma een eerste schifting reeds plaatsgevonden.
Waar we al zo goed als zeker (PR en AKO besluiten uiteindelijk) weten dat projecten
doorgaan komend jaar, hebben we ze ook genoemd.
Hoewel de programmering in principe een continu proces is, proberen we bewust
enkele momenten te kiezen waarbij we in dialoog gaan met ons netwerk. Zo ook dit jaar.
De programmering heeft plaatsgevonden in gerichte groepen. We hebben dit keer niet
gekozen voor een grote plenaire bijeenkomst. Wel hebben we onze zusterkennis
instellingen geraadpleegd in een gezamenlijke sessie. Zéér leerzaam, inspirerend,
verbindend en verrijkend. Dat is goed bevallen, daarover volgend jaar meer.
De opzet van het jaarprogramma is als volgt: hoofdstuk 1 geeft het doel, de werkwijze en
aansturing van het programma weer gevolgd door de trends die we signaleren in
hoofdstuk 2. De thema’s voor 2022 zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. De thema’s
worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft de communicatie-activiteiten.
Ten slotte is in hoofdstuk 6 een eerste indicatieve budgettering opgenomen.
Veel leesplezier!

1 D
 oel, werkwijze en
aansturing van het
programma

Figuur 1. Doel en inhoud KpVV-programma 2022

Het KpVV-programma 2022

Het KpVV-programma ontwikkelt collectieve kennis voor
de decentrale overheden op het gebied van mobiliteit.
Het gaat om kennis die fundamenteel ondersteunt bij
de beleidsontwikkeling en -uitvoering.
Thema’s vloeien voort uit o.a. de landelijke beleidsnota’s.
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De hoofdvragen die we proberen te beantwoorden zijn:

1

Hoe kunnen we ervoor zorgdragen
dat de reiziger het mobiliteitssysteem
ervaart als één dienst
(systeemintegratie)?

2

Wat is ervoor nodig om de
verschillende deelsystemen van
modaliteiten op orde te brengen en
geschikt te maken voor integratie?

3

Welke interactie tussen mobiliteitsdiensten en modaliteiten
enerzijds en infrastructuur en ruimte anderzijds, is cruciaal voor
het welslagen van de systeemintegratie en hoe moet deze
interactie worden vormgegeven?

De onderwerpen vallen soms binnen één thema, vaker doorkruisen ze meerdere thema’s. De onderwerpen zijn vervolgens uitgewerkt in een 30-tal projecten.
De verschijningsvormen van die projecten lopen uiteen: onderzoek, kennisuitwisseling, community-vorming, symposium, werkbezoek, et cetera.

4

KpVV-jaarprogramma 2022

Voor meer informatie: www.crow.nl

1.1	Doel
Het KpVV-programma heeft tot doel collectieve kennis
voor de decentrale overheden op het gebied van mobiliteit
te ontwikkelen, te ontsluiten en te borgen. Van oudsher is
het programma beleidsgeoriënteerd. Het programma
beoogt een zichtbare en structurele bijdrage te leveren in
de ondersteuning van de beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen het thema mobiliteit. De maatschappelijke
opgaven van de overheden staan hierbij centraal. Iedere
overheid, klein of groot, moet relevante kennis kunnen
halen uit wat wordt ontwikkeld en verspreid.
Naast de kennis zelf gaat het ook om invulling van de rol
van kennismakelaar door het organiseren van bijeen
komsten en netwerken.
De doelstelling hierboven zegt nog niets over de inhoud
waarop het KpVV-programma zich richt. Figuur 1 beschrijft
de inhoudelijke focus aan de hand van drie hoofdvragen
die we in het KpVV-programma proberen te beantwoorden.
Het programma richt zich op de bovenste twee lagen van
het ‘lagenmodel verkeer en vervoer’ (rechterkant Figuur 1),
te weten: mobiliteitsdiensten en modaliteiten. En uiteraard
beschouwen we deze in interactie met de onderste twee
lagen (infrastructuur en ruimte). De drie hoofdvragen die
daarbij horen, herhalen we omwille van de leesbaarheid
hieronder:
	Hoe kunnen we ervoor zorgdragen dat de reiziger het
mobiliteitssysteem ervaart als één dienst (systeem
integratie)?
Wat is ervoor nodig om de verschillende modaliteiten
op orde te brengen en geschikt te maken voor systeem
integratie?
Hoe speelt de interactie tussen de verschillende niveaus
in het lagenmodel (mobiliteitsdiensten, modaliteiten,
infrastructuur, ruimte – en energie als mogelijke extra
laag, niet getekend in Figuur 1) een rol bij de systeem
integratie en hoe moet deze worden vormgegeven?

-

Deze hoofdvragen zijn gekoppeld aan maatschappelijke
opgaven die onder andere staan genoemd in de ‘onderlegger’
bij dit jaarprogramma: het Strategiedocument 2022-2025.
Hierin staan de hoofdthema’s genoemd voor de komende
vier jaar als ‘lange lijnen’. Energie is hier ook als extra laag
toegevoegd in het lagenmodel. Jaarlijks worden deze ‘lijnen’
vertaald naar thema’s die dat jaar prioriteit hebben.
Er is daarnaast altijd de flexibiliteit om in te spelen op
nieuwe zaken zoals is gebleken met een thema als
Covid-19. In de begroting wordt dan ook financiële vrije
ruimte aangehouden om in te spelen op de actualiteit. Het
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gaat daarbij altijd om generieke vraagstukken, oftewel
kennisvragen die door de opdrachtgevers worden aan
gemerkt als (voldoende) collectief.

1.2	Werkwijze
1.2.1 Governance
Bij het opnemen van nieuwe projectvoorstellen in het
programma wordt een duidelijk en transparant besluit
vormingsproces gevolgd. Dit staat beschreven in de
‘governance-notitie’ [2] die eind 2018 is vastgesteld door
de opdrachtgevers.
De aansturing van het programma gebeurt door twee
organen, te weten:
Het Ambtelijk KpVV-overleg (AKO), waarin de financiers
(opdrachtgevers) zijn verenigd, is opdrachtgever naar
CROW voor de uitvoering van het jaarprogramma, keurt
de verantwoording goed door middel van het jaarverslag, prioriteert en stuurt op financiën, in het bijzonder
op de besteding van de beschikbare vrije ruimte.
De Programmaraad (PR): legt inhoudelijke prioriteiten,
beoordeelt projectvoorstellen op inhoud en adviseert
het AKO daarover.

-

Het jaarprogramma en het jaarverslag worden ook aangeboden aan de besturen van de vervoerregio’s en aan de Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit (BAC) van de provincies.
De programmadirecteur stuurt de programma-uitvoering
aan en wordt daarbij ondersteund door de secretaris.
Zij zorgen voor duidelijke voortgangsrapportages, agenderen thema’s en projectvoorstellen in PR en AKO, verbinden
het programma met de collectieve beleidsopgaven van de
decentrale overheden, initiëren samenwerking met zusterkennisinstellingen en zorgen voor verbinding met interna
tionale platforms (POLIS, UITP et cetera).
De budgettering van het jaarprogramma is flexibel ingericht
zodat daadwerkelijk kan worden gestuurd. Het jaarprogramma bevat een financiële raming naar integrale thema’s
en andere posten. Daarnaast kent het programma vrije
ruimte, binnen het totale bedrag van 3,6 miljoen euro,
waarvan het doel is incidentele budgetaanpassingen op te
vangen en te kunnen inspelen op de actualiteit gedurende
het begrotingsjaar. Naast deze basisbegroting kent het
programma ook bijdragen van derden aan KpVV-projecten
in de vorm van cofinanciering en zorgt het programma ook
voor een bijdrage in grotere programma’s van anderen
zodat deze beter vormgegeven kunnen worden met het
oog op behoeftes van de decentrale overheden. Al met al
gaat het om een totaalbudget van rond de 5 miljoen euro.
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In 2019 is gestart met de evaluatie van de governance
(aansturing) van het KpVV-programma. Een van de aan
bevelingen was te starten met een adviesraad naast de al
werkende Programmaraad. Hiermee starten we in 2022.

1.2.2 Uitvoeringsorganisatie
CROW is aangewezen als uitvoeringsorganisatie van het
KpVV-programma. Zij weegt voortdurend af welke projecten en activiteiten door haarzelf worden uitgevoerd, welke
in samenwerking met andere kennisinstellingen moeten
worden opgepakt en welke het best kunnen worden uit
besteed aan derden. We zien de tendens dat de behoefte
aan kennis ten aanzien van meer integrale vraagstukken
ertoe leidt dat CROW steeds meer partner is in multi
disciplinaire projecten en samenwerkingsverbanden met
andere kennisorganisaties. CROW zit als uitvoeringsorganisatie op een scharnierpunt tussen de verschillende overheidslagen en weet daar praktisch invulling aan te geven.
In alle gevallen blijft CROW verantwoordelijk voor de kwaliteit en het op tijd leveren van de toegezegde producten en
activiteiten in het programma.
De algemene werkwijze vanuit de uitvoeringsorganisatie
om bij te dragen aan de doelstelling van het programma is
om enerzijds een portfolio van structurele producten en
diensten te leveren. Anderzijds door sensitief te zijn voor
nieuwe ontwikkelingen en daarop te reageren door in
samenwerking met onze netwerkpartners nieuwe projecten te definiëren. Essentieel daarbij is onze aanwezigheid in
de juiste overlegstructuren, zoals vakberaden, advies
commissies en regionale overleggen (zie hiervoor hoofdstuk 5 voor een indruk). Maar ook de vestiging Utrecht
speelt daarbij een belangrijke rol als ontmoetingsplek met
en van onze netwerkpartners.
Eén van de voordelen van de uitvoering van het KpVV-
programma door CROW is dat er synergie wordt nagestreefd met andere programma’s en projecten die CROW
uitvoert, zoals voor het Fonds Collectieve Kennis Civiele
Techniek (nieuwe naam: Fonds Fysieke Leefomgeving) en
het Kennisprogramma Provincies (KPP). De resultaten van
het KpVV-programma krijgen daardoor een breder bereik
in de vertaling van beleid naar (richtlijnen voor) ontwerp,
beheer en uitvoering. Daarmee wordt feitelijk de gehele
beleidscyclus (opgave, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie)
bediend.
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2 M
 obiliteit:
trends, ontwikkelingen
en lange lijnen
Het Meerjarenprogramma 2018-2022 is inmiddels opgevolgd door het
Strategiedocument 2022-2025 met de titel ‘Bewust verplaatsen binnen
één systeem’. De titel beschrijft in feite twee opgaven, namelijk:
1	Hoe kunnen we mensen en goederen niet alleen duurzaam
verplaatsen, maar ook bij onszelf het bewustzijn ontwikkelen dat zich
– in beginsel voortdurend en zeker niet betuttelend – afvraagt
waarom mensen en goederen moeten worden verplaatst?
2	Hoe kunnen we het mobiliteitssysteem laten fungeren als één
samenhangend systeem met inachtneming van de voorliggende
maatschappelijke opgaven?
In het Strategiedocument 2022-2025 schetsen we de hoofdtrends voor
de komende vier jaren. Hierna lichten we er daar een paar van uit.
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Maatschappij in transitie

Steden terug naar de menselijke maat

De maatschappij is in transitie van gerichtheid op kwantiteit
naar kwaliteit. Naar aandacht voor de aarde, leefomgeving
en gezondheid, terug naar de menselijke maat. Die transitie
doet ook paradigma’s ten aanzien van mobiliteit veranderen. Het mobiliteitsbeleid was lange tijd gericht op het
faciliteren van de kwantitatieve behoefte naar verplaatsen,
zowel personen als goederen. Gericht ook op groei van
verplaatsingen, die sterk werd geassocieerd met ont
plooiing van mensen en economische welvaart.

De strijd om de ruimte – afgelopen jaar nog eens versterkt
door de coronacrisis – heeft het belang van actieve mobiliteit duidelijk gemaakt. Principes als STOMP1 maar ook de
15-minutenstad (basisbehoeften binnen het kwartier
bereikbaar als voetganger of met de fiets) krijgen meer voet
aan de grond. Uitgangspunt is dat auto’s wel onderdeel
blijven uitmaken van de stad maar niet de schaal of vorm
bepalen, dus weg van auto-gedimensioneerd ontwerpen.
Tegelijkertijd kunnen we de stad niet laten overspoelen
door deelscooters en -stepjes, ook hier is ruimtemanagement nodig.

Gevecht om de schaarse fysieke ruimte
Nederland is een klein land. De roep om ruimte is enorm.
Verschillende maatschappelijke opgaven vragen om ruimte:
woningbouwopgave, energietransitie, biodiversiteit, om er
een paar te noemen. Mobiliteit vraagt ook ruimte voor
netwerkuitbreidingen en -verknopingen. Van bezit naar
gebruik bevordert het efficiënt gebruik van de schaarse
ruimte. Immers niet elk individu hoeft een eigen auto te
hebben. Dat vraagt wel om andere verdienmodellen, want
zo zijn parkeergelden een belangrijke inkomstenbron voor
gemeenten en is de benzineaccijns dat voor het Rijk.

Verkeersveiligheid
Na jaren van succesvol beleid gaat het de laatste jaren niet
goed met de verkeersveiligheid. De doelstelling is nul
doden in 2050. Een ambitieuze doelstelling, die vooral
iets zegt over de paradigma-omslag in het denken over
verkeersveiligheid. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
2030 en de risicogestuurde aanpak daarbinnen vormt het
beleidskader voor de komende jaren.

Datagedreven beleidsontwikkeling en -uitvoering
Duurzaamheid is onderdeel van de samenleving
Duurzaamheid is het alom bepalende onderwerp voor de
komende jaren en decennia. En ook mobiliteit ontkomt niet
aan de verduurzaming. In analogie met de trias energetica
kan de trias mobilica worden gedefinieerd: 1. verminder de
noodzaak of behoefte om ons te verplaatsen; 2. als we ons
toch verplaatsen, doe dat dan op een duurzame manier
(fietsen, lopen, openbaar vervoer) en 3. als het gebruik van
fossiele brandstoffen onvermijdelijk is bij onze wijze van
verplaatsen, doe dat dan zo schoon mogelijk.

Inclusieve samenleving
Nederland heeft het VN-verdrag ondertekend inzake de
rechten van mensen met een beperking. Dat betekent dat
toegankelijkheid van de publieke ruimte voor alle mensen
– op basis van wetgeving – moet worden gegarandeerd.
Dat gaat niet vanzelf. Meerdere ministeries en publieke en
private partijen zijn aan zet. Hoe zorg je dat de mens met
een beperking een soepele reis kan maken van huis tot
bestemming? Maar een inclusieve samenleving gaat verder
dan toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Het gaat ook over vervoersarmoede en voorkoming dat
mensen in sociaal isolement geraken. Van beleid tot uitvoering moeten de schakels van de keten op elkaar zijn
afgestemd en daar valt nog veel in te doen.

1

8

We zitten in een tijdperk waarin steeds meer data beschikbaar komen en steeds meer onderdeel worden van ons
dagelijks leven. Ook de beleidsontwikkeling en -uitvoering
van overheden wordt steeds meer datagedreven. Monitoring van beleid, duiding van de cijfers en de vertaling
daarvan naar handelingsperspectief zullen in de nabije
toekomst gewoon zijn, maar vragen de komende jaren
nog veel kennis en kunde.

Integrale bereikbaarheid – van knelpunten naar
brede welvaart
Het nastreven van een goede bereikbaarheid is een
belangrijke maatschappelijke opgave binnen de wereld van
mobiliteit. Lange tijd was bereikbaarheid zelfs de meest
bepalende opgave, doorgaans vertaald naar de capaciteit
van infrastructuur vanuit de gedachte dat als knelpunten
worden opgelost, de bereikbaarheid is geborgd. Inmiddels
dringt het besef door dat bereikbaarheid vraagt om een
veel gedifferentieerde benadering (bereikbaarheid betekent
niet hetzelfde voor iedereen). Voorts moet ook bereikbaarheid worden afgewogen tegenover andere maatschappelijke doelstellingen zoals duurzaamheid, veiligheid,
ruimtegebruik, sociale inclusie, et cetera. Dat betekent
dat bereikbaarheid om een integrale benadering vraagt.
De Raad voor Infrastructuur en Leefomgeving spreekt in
haar advies zelfs over brede welvaart.

S TOMP staat voor Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privé-auto. Bij het STOMP-principe geven we de S de meeste prioriteit, gevolgd door de T, de O, de
M en dan pas de P. Zo vormt de mens het startpunt.

KpVV-jaarprogramma 2022

De hiernaast beschreven maatschappelijke ontwikkelingen
– we pretenderen geenszins volledigheid – zijn
relevant en sturend voor het mobiliteitsbeleid van de
decentrale overheden, nu en de komende jaren. De
ontwikkelingen worden vertaald naar de hoofdthema’s (ook
wel: lange lijnen) van het KpVV-programma. Deze
zijn beschreven in het Strategiedocument 2022-2025.
De verwachting is dat de lange lijnen nog een aantal jaren
actueel zullen zijn. Jaarlijks worden ze vertaald naar de op
dat moment actuele thema’s. In het voorliggende jaar
programma 2022 doen we dat in het volgende hoofdstuk.

2 Mobiliteit: trends, ontwikkelingen en lange lijnen
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3 D
 e thema’s binnen het
jaarprogramma
De 11 thema’s
De thema’s zijn in 2022 dezelfde als in 2021. Zij komen voort uit de
collectieve beleidsopgaven waar de (decentrale) overheden aan zijn
verbonden. Deze beleidsopgaven staan omschreven in diverse
beleidsnota’s, die bij de verschillende thema’s verderop aan de orde
komen (zie bijlage 1 voor bronnenoverzicht). De thematische
beleidsopgaven zijn vertaald naar kennisvragen die op hun beurt weer
moeten worden vertaald naar projecten en activiteiten. Die vertaling
doen we al voor een flink deel in dit document, maar zeker niet
uitputtend. Na de bestuurlijke vaststelling van dit jaarprogramma dit
najaar volgt nog een periode waarin een verdere concretisering en
selectie plaatsvindt met de decentrale overheden. Dit loopt voor een deel
door in 2022 omdat we adaptief programmeren.
Figuur 2. T hema’s KpVV-programma (links: integrale thema’s, boven: modaliteiten) met op de kruispunten telkens twee dragende kennissporen
vanuit de integrale thema’s.

Voetganger

Duurzame Mobiliteit
Knooppunt en
Gebiedsontwikkeling
Slimme mobiliteit

Verkeersveiligheid

Inclusieve Samenleving
Integrale kijk op
Bereikbaarheid
COVID-19
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Fiets

Collectief Vervoer

Monitoring Duurzame Mobiliteit
Uitwerking Klimaatakkoord: Regionale Mobiliteitsprogramma’s
Knooppunten en Mobiliteitshubs
Duurzame Gebiedsontwikkeling
Kennisagenda Krachtenbundeling Smart Mobility
Publieke Waarden en Maatschappelijke Effecten
Gedragsbeïnvloeding
Educatie
Mobiliteit Landelijk Gebied
Toegankelijkheid
Leeromgeving IKOB
Betalen naar gebruik
Structurele Gedragsverandering
Lange Termijn Systeemeffect

Auto

We hebben voor 2022 de focus op zeven integrale thema’s.
Het zevende thema Covid-19 blijft ook in 2022 actueel.
De modaliteiten voetganger, fiets, collectief vervoer en
auto staan daar haaks op. En hoewel de modaliteiten in
afnemende mate afzonderlijk te beschouwen zijn, ontwikkelt
KpVV nog altijd modaliteitsspecifieke kennis.
Een bijna jaarlijks terugkerend fenomeen is het onderwerp
‘goederenvervoer en stadslogistiek’. Het heeft inmiddels een
plek gekregen in het Strategiedocument 2022-2025. In de
loop van dit jaar bekijken we hoe we dit onderwerp uitwerken
richting de uitvoering in 2022.

Programmadoorsnijdende onderwerpen
In hoofdstuk 4 worden de 11 thema’s vertaald naar kennis
vragen. Bepaalde themadoorsnijdende onderwerpen komen
daarbij telkens terug. Deze benoemen we hieronder. Daarnaast liggen er nog talrijke andere relaties tussen (een deel
van de) thema’s onderling, die we benoemen in het volgende
hoofdstuk.
Transitiekennis
De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om
grootse bewegingen, maar net zo goed om kleine vernieuwingen. Vaak zitten processen zo vast in de dagelijkse praktijk,
dat er nauwelijks ruimte is voor ambtenaren om te experimenteren. Kennis over transitieprocessen kan helpen om
dergelijke ruimte te creëren.
Programmatisch werken
Programmatisch werken maakt resultaatgericht werken
mogelijk en biedt de nodige flexibiliteit om mee te bewegen
met een veranderende context en samen te werken met
allerhande partijen.
(Publiek-private) samenwerking
Vaak worden private partijen door overheden beschouwd als
ongewenste participanten. Ze zouden alleen bezig zijn met geld
verdienen en weinig oog hebben voor de publieke zaak. We
mogen best stellen dat dit beeld achterhaald is. Maar hoe kun je
dan samenwerken waarbij je elkaars kracht benut en elkaars
positie respecteert? Programmatisch werken is een manier, maar
niet de enige. De organisatie Connekt doet veel aan publiek-
private samenwerking, maar er zijn ook vanuit de wetenschap
interessante inzichten ontwikkeld het afgelopen decennium.

(Reflexieve) monitoring
We monitoren wat af binnen KpVV. Of het nu gaat om
deelmobiliteit, klanttevredenheid in het openbaar vervoer,
duurzaamheid van gemeenten, kwaliteit van ketenmobiliteit, et cetera. Wat we in alle gevallen nog te weinig doen
met al die informatie, is duiden en omzetten naar
handelingsperspectieven. Dat laatste is uiteraard niet aan
het KpVV-programma, maar aan de beleidsmakers. Maar
het programma kan wel bijdragen aan een methodiek om
monitoringsinformatie te vertalen naar handelings
perspectieven. We noemen dat reflexieve monitoring.
Data en digitalisering
Data spelen op allerlei plekken in de beleidscyclus een
steeds prominentere rol. Feitelijk zijn er twee stromen
gaande: enerzijds spelen (big) data een steeds grotere rol in
de dagelijkse dienstverlening, dus ook binnen mobiliteit.
Hierin wordt gebruikt gemaakt van algoritmen en kunst
matige intelligentie. Anderzijds zijn data steeds belangrijker
in de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het gaat daarbij
om data die dikwijls uit dezelfde bron afkomstig zijn, maar
moeten worden geaggregeerd en vertaald naar informatie,
oftewel er moet duiding aan de data worden toegevoegd.
Deze activiteiten vragen om nieuwe kennis en kunde.
En ook om meer middelen trouwens.
Financiering
Het onderwerp financiering wordt steeds vaker genoemd
binnen het KpVV-programma. Nu speelt het bij de verduurzaming van de busvloot; deze opgave vraagt om andere
financieringsconstructen. Maar financiering speelt ook een
rol bij het wegvallen van de opcenten door de elektrificatie
van personenauto’s. Kortom, de transitie naar duurzame
mobiliteit vraagt om nieuwe financieringsmodellen.
Stedelijke (her)inrichting
Hoewel KpVV over mobiliteit gaat, gaat het maatschappelijke vraagstuk in toenemende mate over de inrichting van
de ruimte. Het gaat enerzijds om schaarste, anderzijds om
duurzaamheid. Mobiliteit speelt hierbinnen een belangrijke
rol, maar het begint bij visievorming op de (her)inrichting
van ons land, en met name van onze steden. Het is belangrijk dat we daar vanuit KpVV bij aangesloten zijn, en misschien hier en daar zelfs initiërend kunnen of moeten zijn.

Budgettering naar thema’s en projecten
Gedrag(sbeïnvloeding)
We zouden het bijna vergeten, maar mobiliteitsbeleid gaat
altijd over mensen. Is het niet direct dan wel indirect. Waarom
doen mensen wat ze doen, waar liggen hun preferenties,
hoe zijn deze te beïnvloeden, et cetera? Dit zijn vragen die
relevant zijn voor alle thema’s.

3 De thema’s binnen het jaarprogramma

In de volgende paragrafen zijn de thema’s uitgewerkt
naar kennisvragen. Daar waar mogelijk en zinvol, zijn
kennisvragen vertaald naar projecten. Een lijst van de
integrale thema’s gekoppeld aan een indicatieve
budgettering is opgenomen in hoofdstuk 6.
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4 De thema’s uitgewerkt

Figuur 3. Positionering RMP’s ten opzichte van andere instrumenten, bron: Handreiking Regionale Mobiliteitsprogramma’s
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4.1 Duurzame mobiliteit
Beleidsopgave(n)
Onze manier van leven moet echt anders. De op 14 juli
gepresenteerde Green Deal ‘Fit for 55’ van de Europese
Commissie geeft hiervoor de nodige wetgevingsvoorstellen. In het al geldende Klimaatakkoord is een heel hoofdstuk gewijd aan het thema mobiliteit. Naast het inzetten van
afzonderlijke maatregelen is ook de regie op deze transitie
naar meer duurzame mobiliteit belangrijk. De uitvoering
moet op regionaal en lokaal niveau gebeuren. Eén van de
afspraken is dat decentrale overheden hiertoe Regionale
Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) maken. Een uitdagend
proces, omdat het RMP niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van het bestaande landelijke en regionale beleid,
waaronder beleidstrajecten als de Omgevingsvisie en de
Regionale Energie Strategie (RES). Ook zal het RMP een
verbinding moeten maken met beleid op het gebied van
de diverse modaliteiten en thema’s als Smart Mobility,
verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, gezonde leef
omgeving en duurzame logistiek.
Voor de sector mobiliteit is het RMP de planfiguur waarin
alles rond duurzame mobiliteit een plek vindt, zoals nevenstaande figuur uit de Handreiking Regionale Mobiliteits
programma’s duidelijk maakt.
Sinds 2021 is het KpVV-programma zich vanuit het thema
Duurzame mobiliteit daarom meer en meer op het RMP
gaan richten. De uitwerking in duurzame maatregelen vindt
grotendeels plaats in andere KpVV-thema’s.
Om te bepalen of Nederland op de goede weg is met de
klimaatopgave zijn er op landelijk niveau de monitor van
het Uitvoeringsoverleg, de Stand van zaken Uitvoering
Mobiliteit (SUM) en de Monitor Klimaatbeleid. Die geven
een beeld dat er op veel fronten wordt gewerkt aan duurzame mobiliteit. Ze geven echter alleen een landelijk beeld
hoe het staat met de landelijke convenanten, agenda’s en
deals.
Uit het onderzoek Klimaatbeleid: de ambitie van de regio
dat CROW met Natuur & Milieu begin 2021 uitvoerde, blijkt
dat de meeste regio’s nog geen RMP hebben en er nog veel
onduidelijk is over het RMP. Zo zijn er op moment van
schrijven drie van de 28 RMP’s gereed, wordt er veel
gewerkt aan convenanten en Green deals maar heeft
niemand overzicht of voert regie, heeft meer dan de helft
van de mensen geen zicht op de CO2-effecten van hun
maatregelen, is er te weinig budget en capaciteit voor de
uitvoering en blijkt uit het onderzoek ook dat de meeste
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regio’s zich bewust zijn van de samenhang tussen schone
elektrische mobiliteit en de energievraag, maar dat de
plannen beperkt worden afgestemd. Slechts een enkele
regio heeft in de RES een paragraaf mobiliteit.
Op bestuurlijk/politiek niveau is nu discussie over verbetering van de governance. Een betere governance geeft
(meer) ruimte voor een kennisprogramma.
Naast de maatregelen om te zorgen voor minder
CO2-emissies en effecten op de leefomgeving, is ook
klimaatadaptatie van invloed op het vakgebied, evenals het
streven naar een circulaire economie en de langetermijngevolgen van Covid-19. Deze thema’s zijn belegd bij andere
programma’s binnen CROW.

In welke nota’s neergelegd?
De duurzaamheidsopgave is neergelegd in allereerst het
Klimaatakkoord maar daarnaast ook in de Omgevingswet
en de daaruit voortvloeiende Nationale Omgevingsvisie.
De Klimaatwet stelt als eis dat de overheid een Klimaatplan
met de hoofdlijnen voor het klimaatbeleid voor de
komende tien jaar moet maken. Dat is gedaan voor de jaren
2021-2030.
De koppeling met de energietransitie is te vinden in het
nationale programma Regionale Energie Strategie (RES) en
de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).
Verder zijn er diverse nota’s als het Schone Lucht Akkoord
en het Programma Gezonde Groene Leefomgeving, een
kennisprogramma vanuit RIVM en ZonMW dat vanuit een
breed perspectief gezondheidsvraagstukken oppakt en de
verbinding maakt met de fysieke leefomgeving.
Verdergaande duurzaamheidsmaatregelen zijn voorgesteld
in de Europese Green Deal en er zijn ook Nederlandse
Green deals zoals die over Zero emissie stadslogistiek die al
voorsorteert op Europese wetgeving.
Vanuit de duurzame modaliteiten gaat het om nota’s als de
Tweede etappe fiets van Tour de Force (met ‘fietsen voor
een beter klimaat’ als een van de vijf pijlers), de agenda
van het platform Ruimte voor Lopen en de Contouren
Toekomstbeeld OV 2040 waarvan het streven naar zero
emissie en circulariteit een onderdeel is. Deze modaliteiten
dragen nadrukkelijk bij aan het bereiken van de duurzaamheidsopgaves.
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Kennisvragen
De kennisvragen die we in het programma onder Duurzame mobiliteit oppakken betreffen die vragen die zich
meer richten op de algemene beleidsontwikkeling en
monitoring van dit onderwerp.
Het onderzoek naar de stand van zaken rond de Regionale
Mobiliteitsprogramma’s en de eerdere activiteiten rondom
reflexieve monitoring en transitiemanagement leiden tot
kennisvragen op vijf deelaspecten:

-

Aansturing van het RMP binnen gemeenten/regio/provincie
Bij de visievorming en het stellen van doelen is een van de
belangrijkste vragen hoe je komt tot integratie en tot het
werken als een gezamenlijke overheid. Dan gaat het niet
alleen om koppelkansen tussen duurzame mobiliteit en
andere thema’s maar ook om een betere balans tussen
landelijke, regionale en lokale doelen en maatregelen.
CO2-opgaven liggen meer in de EU en bij landelijke
overleggen op tafel. Lokaal en regionaal staan de thema’s
leefbaarheid en bereikbaarheid meer centraal.
Centrale vraag is: (Hoe) kan het RMP een coördinerend
middel zijn om het gesprek te voeren en daarbij de koppeling te maken tussen de diverse programma’s en deals?

Maatregelen
Voor beleidsmedewerkers is het lastig om de weg te vinden
naar de benodigde kennis. Het gaat niet alleen om infor
matie over de maatregel zelf, maar ook over de rol van de
verschillende overheden (en andere partijen) en de plek ten
opzichte van maatregelen op andere beleidsterreinen.
Vragen die spelen gaan over:
het komen tot randvoorwaarden voor duurzaamheid bij
allerlei mobiliteitsmaatregelen
het bepalen van hoeveel CO2 een maatregel bespaart
het meten van effecten en hoe specifiek die zijn voor de
eigen regio
het doorrekenen van een integraal maatregelenpakket,
het bepalen van het multipliereffect en de succes- en
faalfactoren
het differentiëren van maatregelen naar een stedelijke
en/of landelijke omgeving
het stimuleren van gebruik van de maatregel(en)
goede voorbeelden van burgerparticipatie en de invloed
daarvan.

-

Bij een verdere uitwerking helpt het ook als er een centrale
organisatie en aansturing komt, zodat regio’s het belang
zien van deze uitwerking.

Projecten

-

Samenwerking en keuzegedrag
In alle fasen van het beleidsproces speelt samenwerking
een belangrijke rol en de vraag hoe je dat op een goede
manier doet. Het gaat om verschillende lagen van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen (triple helix)
en maatschappelijke organisaties, tussen de verschillende
overheidslagen, tussen gemeenten binnen een regio en ten
slotte, samenwerking met andere beleidsterreinen waar de
RES en de Omgevingswet om de hoek komen kijken.

-

Prioritering en financiering
Bij de verdeling van de MIRT-gelden is de Integrale markten capaciteitsanalyse (IMA) een belangrijk instrument.
Hierin wordt vooral gekeken naar de bereikbaarheid per
auto en trein. Is het mogelijk om een soort MKBA-achtige
afweging te maken waarbij niet de bereikbaarheidseffecten,
maar de duurzaamheidseffecten centraal staan? (En in
hoeverre is het instrument Wikken en wegen van CROW
hier al geschikt voor?).
Verder leven er vragen als hoe je financiering organiseert,
welke subsidies er zijn bij de EU en het Rijk, hoe het mobiliteitsfonds werkt, hoe je tot een kansrijke indiening komt bij
je BO-MIRT-gesprekken en hoe je met deze programma
financieringen een integraal duurzaamheidsbeleid maakt.
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We zetten in 2022 een aantal activiteiten en projecten
verder voort die al zijn ingezet zoals:

-

(Reflexieve) monitoring
Er vinden diverse activiteiten plaats rond de monitoring
van duurzame mobiliteit, waaronder BAZEB vanuit het
Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer (BAZEB) 2030
en het Dashboard Autodelen.
In 2020 is in samenwerking met de koepels en regio’s
ingezet op reflexieve monitoring ter ondersteuning van het
proces om tot een RMP te komen. In 2021 zijn de leercafés
en de training ‘Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie’ voortgezet en publiceerden we rond dit
onderwerp een inspiratiegids. Bij de verdere ontwikkeling
van RMP’s verwachten we een blijvende vraag naar deze
kennisproducten. De training wordt in 2022 twee keer
aangeboden.

-

Dashboards duurzame en slimme mobiliteit en de Duurzaamheidsscore
Omdat er veel onduidelijk was rond de cijfermatige kant
van het Klimaatakkoord hebben we in 2021 de landelijke
cijfers van de Emissieregistratie en de prognoses door de
Klimaat en Energie Verkenning vertaald naar cijfers voor de

30 RMP-regio’s tot en met 2030. Dit is een eerste aanzet,
maar die levert ook veel vragen op. De cijfers zijn opgenomen in de tool Duurzaamheidsscore die ook onderdeel
vormt van het dashboard duurzame en slimme mobiliteit.
Dit instrument geeft op veel onderwerpen verzamelde data
weer die een beeld geven van hoe duurzaam de mobiliteit in
Nederland is en geeft anderzijds handvatten om morgen aan
de slag te gaan met het ontwikkelen van een dergelijk beleid.
De Duurzaamheidsscore spitsen we in 2022 verder toe op
de 30 RMP-regio’s (met 10 indicatoren, waaronder CO2).
De CO2-emissieprognoses voor alle 30 RMP-regio’s worden
berekend, gekoppeld aan monitoringdashboards en besproken in een leercafé. De regio met de duurzaamste mobiliteit
wordt berekend en beloond met de Duurzame mobiliteits
prijs voor de regio met de duurzaamste mobiliteit.

-

Pilot ondersteunen proces RMP’s
In 2022 gaan we door met het ontwikkelen van nieuwe
kennis om het proces rond de Regionale Mobiliteits
programma’s te ondersteunen. Hierbij maken we gebruik
van de kennis rond reflexieve monitoring /transitiemanagement en de Duurzaamheidsscore. De doorontwikkeling
vindt plaats door deze kennis te helpen toepassen in de
regio’s, bijvoorbeeld middels een pilot en hieruit weer
generieke kennis te ontwikkelen.
Bij de doorontwikkeling en toepassing focussen we op de
kennisvragen die het resultaat zijn van de vraagarticulatie
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bij met name de beleidsmedewerkers gericht op regionale
beleidsontwikkeling. Deze vragen hebben betrekking op de
verschillende fasen van de beleidscyclus:
aansturing van het RMP binnen gemeenten/regio/
provincie
samenwerking, onderdeel van alle stappen van de cyclus
financiering
(effecten van) maatregelen
monitoring van de maatregelen en het proces.

-

De Staat van de Mobiliteitstransitie
Een analyse van de regionale cijfers vormen de basis voor
een tweede rapportage: de Staat van de Mobiliteitstransitie.
De beleidsdocumententool wordt aangevuld met regionale
beleidsdocumenten (waaronder RMP’s) ter inspiratie voor
de regio’s.

Relatie met andere thema’s
Het thema duurzaamheid is te beschouwen als een
satéprikker die door alle thema’s heen loopt. Modaliteiten
als voetganger, fiets en collectief vervoer zijn per definitie
duurzaam. Daarnaast is de elektrische auto in opkomst.
De impact die Covid-19 heeft gehad kent zijn directe effect
op uitstoot van CO2 en op duurzame verplaatsingen. Ook
bij thema’s als gebieds- en knooppuntontwikkeling (hubs)
en inclusieve samenleving komt duurzaamheid in de zin
van duurzame verplaatsingswijzen (deelauto’s bij hubs
bijvoorbeeld) naar voren. Daarnaast is een verkeersveilig
mobiliteitssysteem natuurlijk ook duurzaam (veilig).
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4.2	Knooppunten en
gebiedsontwikkeling
Beleidsopgave(n)
De bouw van 1 miljoen nieuwe woningen, duurzaam
energie opwekken, klimaatverandering en de overgang
naar een circulaire economie vragen veel ruimte. Meer
ruimte dan beschikbaar is in Nederland. We moeten keuzes
maken zodat Nederland ook voor toekomstige generaties
een veilig, gezond en welvarend land kan blijven.
Ontwikkelingen in de ruimtelijke structuur van steden en
regio’s als gevolg van verstedelijking, woningbouw en het
mobiliteitssysteem hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van voorzieningen, de milieubelasting en leefbaarheid. Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem in
relatie tot (ruimtelijke) ontwikkelingen is een van de grootste opgaven voor zowel stedelijke als landelijke gebieden.
‘Nabijheid’ van voorzieningen is het afgelopen jaar meer in
de belangstelling komen te staan als gevolg van Covid-19
en concepten als de 15-minutenstad; hoe meer voor
zieningen in de nabijheid van woningen beschikbaar zijn of
blijven, hoe groter de potentie van milieuvriendelijke vervoerwijzen als lopen en fietsen. Ook de inrichting van de
openbare ruimte en die van het wegprofiel is van invloed op
de modaliteitskeuze.
Er is nog weinig zicht op wat mobiliteitshubs kunnen
betekenen voor stedelijke transformatie, meer duurzaam
mobiliteitsgedrag en de leefbaarheid van steden en kleine
kernen. Voor een typologie van hubs zie figuren hieronder:

Het in samenhang bekijken van ruimtelijke ontwikkelingen,
mobiliteit en energietransitie is nodig, maar in de praktijk
nog best lastig. De grootste opgave zit in het toekomst
bestendig maken van het mobiliteitssysteem in relatie tot
leefomgevingsvraagstukken. Hierbij spelen nabijheid en
bereikbaarheid van voorzieningen een grote rol, de grenzen aan verdichting, maar ook opgaven met betrekking tot
klimaatadaptatie, energietransitie, landschap en verstedelijking. Met de komst van de Omgevingswet zal dit alles een
nog een grotere rol spelen. Ook optimalisatie van de informatievoorziening is een thema dat zowel de beleidsmaker
als de eindgebruiker raakt. Samenvoegen van functies op
een knooppunt leidt ook tot behoefte aan het delen van
data en informatie.

In welke nota‘s neergelegd?
In 2021 zijn twee rapporten uitgebracht die mooi aansluiten
op dit thema: de uitgave Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid van de RLI en De Verkenning van het concept
mobiliteitshub van het KiM.
Daarnaast vormen al eerder uitgebrachte nota’s een kader
voor hubs. Contouren Toekomstbeeld OV 2040 uit 2019
kent een visie over knooppunten. In pijler 2 zijn daarover
doelstellingen opgenomen en uitgewerkt in een ontwikkelen actieagenda voor knooppunten in 2021.
Een verdere uitwerking hierop is in 2021 gepubliceerd in de
Ontwikkelagenda toekomstbeeld OV met daarin een
menukaart voor knooppunten van de toekomst.

Hubs in ruimtelijk context
Sociaal-ruimtelijke context:

Regionale Krimp

Verstedelijking

4 Hoofddoelen van hubs:

– Bereikbaarheid
– Inclusiviteit

– Leefbaarheid
– Duurzaamheid

Hub in ruraal gebied
Voorkomen vervoersarmoede

Hub in stedelijk gebied
Efficiënt gebruik ruimte en grondstoffen

2 Hoofdtypen hubs:

Figuur 4. Hubs in ruimtelijke context. Bron: Verkenning van het concept mobiliteitshub, KiM 2021
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Figuur 5. Typologie van mobiliteitshub. Bron: Verkenning van het concept mobiliteitshub, KiM 2021

Visies en documenten die nauwe raakvlakken hebben met
dit thema zijn verder de Nationale Omgevingsvisie en ook
de investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking
van de NEPRON onder de titel: Thuis in de toekomst.
Het kabinet heeft in zijn rapporten over de ‘brede maatschappelijke heroverweging’ in 2020 ook het deel over
Mobiliteit gepubliceerd met aandacht voor de verdergaande verstedelijking. PBL heeft eerder in zijn advies
Grote opgaven in een beperkte ruimte gepleit om niet
alleen nieuw ruimtegebruik in te passen maar tegelijkertijd
de omgevingskwaliteit te verbeteren.

Kennisvragen
Het accent binnen het KpVV-programma ligt op die vragen
die decentrale overheden helpen om goede beleidskeuzes
te maken. Hierbij werken we nauw samen met partijen als
Platform31, Deltametropool en het KiM.
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In 2022 staan de volgende hoofdvragen centraal:
Het toekomstbestendig maken van het mobiliteits
systeem in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling;
hoe gaan we dit doen?
Hoe zien de MaaS-transfers eruit? Wat voor integrale
ontwerp- en inrichtingseisen kunnen we hieraan
verbinden? Wordt toegankelijkheid wel voldoende
meegenomen?
Hoe combineren we mobiliteitshubs met de opgaven
voor energietransitie en hoe kunnen ICT-/datatoepassingen daaraan bijdragen?
Hoe kunnen ‘hubs’ in verschillende ruimtelijke contexten
bijdragen aan een toekomstbestendige transformatie van
bestaande stedelijke typologieën?

-

Deze kennisvragen zijn aangevuld met de oogst van een
tweedaags Webinar ‘Knooppunten en Mobiliteitshubs’
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(18/19 juni 2020) tot een Kennisagenda Knooppunten
en Mobiliteitshubs als basis voor een conceptkennis
programma Knooppunten en Mobiliteitshubs.

praktische kennis over de invulling van een toekomst
bestendig mobiliteitssysteem voor de 14 regio’s waar de
woningbouwopgave gestalte moet krijgen.

Projecten

-

De projecten onder dit thema zijn te plaatsen onder twee
hoofdonderwerpen:

-

Knooppunten en mobiliteitshubs
Hierin ligt het accent op het vormgeven van een (meerjarig)
kennisprogramma en -netwerk Knooppunten en mobiliteitshubs. Thema’s daarbinnen gaan over een brede blik op
mobiliteit, ruimtelijke ontwikkelingen, energie en mobiliteit
en de koppeling met personen- én goederenvervoer.
In het kennisnetwerk opereren we in een breed veld van
stakeholders:

Relaties met andere thema’s
Er liggen relaties met de thema’s Collectief vervoer en
Inclusieve samenleving (toegankelijkheid, hubs in landelijk
gebied, MaaS, een product als het dashboard Deur tot
Deur), Fiets en Voetganger (ketenmobiliteit, Parkeer en fiets,
looproutes naar hubs), Auto (P+R, parkeren). Daarnaast
werken we binnen CROW op de onderwerpen openbare
ruimte en aanbesteden en contracteren samen.

4.3 Slimme mobiliteit
Beleidsopgave(n)

Kennisnetwerk Knooppunten
en Mobiliteitshubs

Wetenschap
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Figuur 6. Actorenanalyse kennisnetwerk

-

Duurzame gebiedsontwikkeling
We verzorgen elk jaar een update van de Handreiking
mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling met het
opnemen van goede praktijkervaringen of lessen uit de
praktijk. Hierdoor blijft de handreiking actueel en werken
we de STOMP-methodiek (ontwerp vanuit de volgorde
Stappen, Trappen, MaaS en Privéauto) verder uit. Door het
uitvoeren van pilots bij steden leveren we beleidsmatige en
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-

TNO

OV-bedrijven

Oogvereniging

Informatie- en communicatietechnologie is op verschillende niveaus terug te vinden in de beleidscyclus voor
mobiliteit en bereikbaarheid. Op beleidsniveau speelt met
name het gebruik van (big) data, op uitvoeringsniveau
wordt vooral gekeken naar slimme voertuigtechniek, wegkantsystemen en de integratie van diensten en informatie
via internettoepassingen. Ook de opkomst van Mobility as a
Service (MaaS) vatten wij onder de noemer ‘Smart Mobility’.
Actuele ontwikkelingen zijn:
Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI), Multimodaal
Netwerk breed Verkeersmanagement en Digitale Regel
scenario’s;
De EU-richtlijn over verplichte rijtaakondersteunende
systemen in nieuwe voertuigen (zoals ISA en Lane
Keeping Assist System (LES);
MaaS-ontwikkelingen, al dan niet in relatie tot deel
mobiliteit en hubs;
Smart City Logistics.

-

Het werk van overheidsprofessionals binnen de wereld van
verkeer en vervoer verandert snel door de steeds verder
oprukkende digitalisering en automatisering van reizen,
verplaatsen en het regelen van verkeers- en vervoer
stromen. Enerzijds staan de overheden aan de lat om de
publieke belangen te bewaken en waar nodig maatregelen
te treffen, bijvoorbeeld om de consument, de reiziger of de
omwonende te beschermen tegen negatieve effecten.
Anderzijds biedt Smart-Mobility-technologie veel kansen
om doelstellingen te behalen ten aanzien van duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en sociale inclusie. Met
name de ambitie die volgt uit deze kansen, is onder andere
verwoord in het samenwerkingsverband Krachtenbundeling Smart Mobility zoals aangegeven in de Kamerbrief
Smart Mobility, Dutch Reality.

De ontwikkeling van de ‘harde’, technische kennis vindt
voor een groot deel plaats via de reguliere marktwerking.
Het ontwikkelen en beheren van technische (data)standaarden is daarbij een belangrijke overheidstaak, maar deze
valt grotendeels buiten de scope van het KpVV-programma.
Binnen de organisatie Krachtenbundeling is wel veel
behoefte aan het koppelen van de technologische mogelijkheden aan beleidsopties; hoe kan de inzet van Smart
Mobility bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen? Welke effecten mag je verwachten van deze
technieken? Wat vraagt dit van de wijze waarop je naar een
ruimtelijk, sociaal of mobiliteitsvraagstuk kijkt?
In 2020 en 2021 zijn veel meters gemaakt om de kennis, die
op thema’s en in de regio’s is opgedaan, beter te delen.
Daarbij zijn de vakgenoten ook geholpen bij het aanscherpen van hun kennisagenda’s. De centrale kennisagenda is
in 2021 met behulp van de klankbordgroep Smart Mobility,
waarin diverse experts op dit gebied zitting hebben,
geordend en ‘opgetild’ naar een agenda die ook raakt aan
de maatschappelijke aspecten rondom deze technische
ontwikkelingen. In 2022 wordt deze agenda actueel
gehouden en regelmatig getoetst.
Wij zien bij de toetsing van deze agenda een toenemende
belangstelling voor de wisselwerking met ‘gedrag’ op
meerdere manieren: (1) de mate waarin de Smart Mobility
oplossingen geaccepteerd en gebruikt zullen worden, (2)
de wijze waarop Smart Mobility oplossingen kunnen bijdragen aan duurzamer en veiliger mobiliteitsgedrag en (3) de
onbedoelde effecten van Smart-Mobility-oplossingen aan
mobiliteitsgedrag.

In welke nota’s neergelegd?
De Kamerbrief Smart Mobility in beweging en het rapport
Smart Mobility Dutch reality geven weer wat de plannen en
al voorlopige resultaten zijn. Het verder brengen van de
verschillende opgaven voor Smart Mobility wordt door
alle overheden als belangrijk gezien. Mede daarom is een
gezamenlijke inspanning opgezet in de vorm van een
‘Krachtenbundeling Smart Mobility’ waarin diverse ‘bundels’
met opgaven zijn benoemd die voortkomen uit eerder
geformuleerde ambities en een intentieverklaring. Verder
zijn er de beleidskaders rondom de zeven MaaS-pilots. In
het najaar van 2019 is er in het Bestuurlijk Overleg MIRT de
uitrol van de intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en
de kennisdeling en ondersteuning van de Krachtenbundeling ondersteund.
Overall geeft de website van de digitale overheid meer
informatie en kaders rondom bescherming van data.

4 De thema’s uitgewerkt

Kennisvragen
Vanuit de taakopvatting van het KpVV-programma is met
name de beleidsrelevantie van Smart Mobility aan de orde.
Deze valt te splitsen in twee hoofdvragen die evenals in
2021 nog steeds actueel zijn:
1 Positief geformuleerd: hoe kan Smart Mobility bijdragen
aan het behalen van maatschappelijke doelstellingen?
2 Negatief geformuleerd: Welke (negatieve) effecten
heeft Smart Mobility op het mobiliteitssysteem en de
maatschappij en welke maatregelen zijn nodig om deze
effecten te beheersen?
Bevorderen positieve effecten
Het toepassen van Smart Mobility in mobiliteitsbeleid kan
helpen om maatschappelijke doelstellingen (duurzaamheid,
leefbaarheid, bereikbaarheid, inclusiviteit) te behalen; hierin
zit een belangrijke relatie met het project Integrale Kijk op
Bereikbaarheid (IKOB). Om dit effectief te kunnen doen, is
meer inzicht nodig in hoe dit werkt. Daarbij kan voor het
gemak het onderscheid gemaakt worden naar vragen over:
Effecten op het verkeerssysteem
Doorstroming, incidentmanagement, netwerkbreed
verkeersmanagement, prioritering ov/fiets/zwaar
verkeer/hulpdiensten, milieuzones
Effecten op het mobiliteitssysteem
	
Modal shift, ketenmobiliteit via MaaS, deelmobiliteit,
hubvorming, et cetera.
Effecten op de maatschappij
	Innovatiekansen, mogelijkheden voor verdichting
(woonopgave grote steden), mogelijkheden voor tijden plaatsonafhankelijke activiteiten.

-

Voorkomen negatieve effecten
Het beschermen van reizigers, burgers en vitale infrastructuur is een andere kant van de medaille. Ook hierbij kan op
drie niveaus worden gedacht in de volgende thema’s voor
kennisvragen:
Effecten op het verkeerssysteem
	Ongelijkheid verkeerssoorten bij verkeersmanagement,
toegankelijkheid verkeersmanagementdiensten, interpretatie van wegsituaties door autonome systemen,
et cetera.
Effecten op het mobiliteitssysteem
	Overstap van actieve vervoerwijzen naar passieve
(automatische) systemen, concurrentie individueel
vervoer met collectief vervoer, beheersbaarheid kosten
openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, et cetera.
Effecten op de maatschappij
	Data privacy en security, ruimtebeslag deel- en huur
systemen (micromobiliteit), vendor lock-in, vergroting
maatschappelijke tweedeling via fiscale en subsidie
regelingen, et cetera.

-
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In vergelijking met 2021 zijn deze thema’s nog steeds
actueel. Wel is er een soort evolutie in het type kennis
vragen dat daar weer onder hangt. Bijvoorbeeld bij mobiliteitshubs is de vraag ‘wat is een hub?’ overgegaan naar
vragen over standaardisering en typologie.
Voor MaaS is de vraag gegaan van ‘welke data hebben we
nodig?’ naar ‘hoe zorg ik voor standaardisatie van data?’.
En bij verkeersmanagement weten we hoe we moeten
kijken naar een netwerk om beleidskeuzes te maken, hoe je
verkeer er goed doorheen leidt, maar gaat het vooral om
het organisatorisch regelen op straat, hoe doe je dat?
De meeste urgentie hebben vragen over data privacy en
security. Hoe zorg je dat je data op een goede manier
inzamelt en vastlegt en daarbij voldoet aan de geldende
wetgeving? Bij veel overheden is dat nog een latente vraag.
Door met een wetenschappelijke klankbordgroep te
werken, is vooral duidelijk geworden dat er meer aandacht
moet zijn voor de maatschappelijke betekenis van de
Smart-Mobility-ontwikkelingen, zoals het kunnen bepalen
van de effecten van nieuwe voertuigtechnieken en marktontwikkelingen en verschillende typen maatregelen. Bij die
maatregelen gaat het ook om differentiatie naar effecten in
diverse type gebieden. Op het platteland kent MaaS een
andere context en uitwerking dan in stedelijk gebied bijvoorbeeld.

Projecten
Zoals hierboven geschetst zit de meest acute behoefte
bij het coördineren van de totale kennisagenda van de
bundels en de regio’s, en de uitwisseling daartussen. Deze
afspraak voor het organiseren van het kennismanagement
loopt tot en met 2023. In 2021 zijn daar goede stappen in
gemaakt, in 2022 wordt dit verder geprofessionaliseerd en
gestructureerd vastgelegd. Accenten hierin zijn bijvoorbeeld data en de koppeling met MaaS. Zie hiervoor ook
de voorbeeldteksten in het project MaaS-waardige
OV-concessies die in 2022 worden geactualiseerd.
Een mogelijk nieuw thema (en nieuwe ‘bundel’) gaat over
de effecten van Smart Mobility. Hoe weet je wat een maatregel nu echt gaat doen, of dit bijvoorbeeld aanleg van
infrastructuur kan voorkomen of uitstellen? Het overzicht
van onderzoek en initiatieven ontbreekt. Hier ligt een
relatie met het thema IKOB.

Relaties met andere thema’s
Binnen het KpVV-programma zelf liggen er relaties vanuit
Smart Mobility met thema’s als IKOB, Duurzame mobiliteit
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(met vanuit de monitoring het Dashboard autodelen), Fiets
(met bijvoorbeeld het platform deelfietsen) en de thema’s
Collectief vervoer en Knooppunten en gebiedsontwikkeling (mobiliteitshubs).
De activiteiten zijn aanvullend of soms voorwaardenscheppend voor wat CROW zelf op dit thema doet. Denk aan het
beheer van iVRI-standaarden, iCentrales en iDiensten,
onderzoek naar wegontwerp in relatie tot slimme auto’s en
het samenwerkingsverband Dutch Roads.

4.4 Verkeersveiligheid
Beleidsopgave(n)
In Nederland vallen iedere dag twee verkeersdoden en
58 ernstig gewonden. Nog steeds een onacceptabel aantal.
En de kosten? 17 miljard euro! Covid-19 heeft hierin niet
veel positiefs gebracht. In 2020 zijn volgens het CBS
610 mensen omgekomen in het verkeer, onder wie een
recordaantal fietsers. Het zijn er wel 51 minder dan in
2019 maar aangezien de verkeersintensiteit een stuk lager
was is het geen goede ontwikkeling. Van alle Europese
landen behaalde Nederland de minste veiligheidswinst in
de periode 2010-2020 wat ook te lezen is in De staat van de
verkeersveiligheid 2020 die SWOV heeft uitgebracht.
Kortom, de cijfers laten zien dat de beleidsopgave nog
aanzienlijk is als het gaat om het terugdringen van de
verkeersonveiligheid. Zolang we ons verplaatsen, is en blijft
verkeersveiligheid een randvoorwaarde die we zo goed
mogelijk moeten borgen.
Onder de vlag van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
zijn overheden bezig om de vertaling te maken van hun
gemaakte risicoanalyses naar uitvoeringsprogramma’s. Het
Kennisnetwerk SPV en de Taskforce Verkeersveiligheidsdata (beide door IenW gefinancierd) helpen overheden
hierbij met kennis en data. De gelden van de investerings
impuls van het Rijk geven overheden meer mogelijkheden
om tot versnelde uitvoering van maatregelen te komen.
Verdere inhoudelijke ontwikkelingen die de opgave voor
verkeersveiligheid beïnvloeden zijn de komst van de light
electronic vehicles (LEV’s) en de plek op de weg hiervan, en
de aangenomen motie van GroenLinks en SGP over een
standaard maximumsnelheid van 30 km/uur binnen de
bebouwde kom, die vervolgens leidt tot een mogelijke aanvullende wegcategorisering: de GOW30. Daarnaast komt er
nieuwe Europese regelgeving aan over verkeersveiligheidsaudits (RISMII) met een (beperkte) werking naar wegen in
beheer van provincies en gemeenten en krijgt intelligente

snelheidsaanpassing (ISA) meer voet aan de grond met de
verplichting ervan vanaf komend jaar voor nieuwe voertuigmodellen en vanaf 2024 voor alle nieuwe voertuigen.

brengt potentiële bereikbaarheidsopgaven en mobiliteitsopgaven op hoofdlijnen in beeld.

Kennisvragen
Wat betreft handhaving is de opgave om mogelijkheden te
verkennen voor aanvullende inzet van zowel menskracht
als techniek. De pilot met inzet van boa’s wordt bijvoorbeeld nauwlettend gevolgd.
Verkeersveiligheid is ook een belangrijke factor bij de
woningbouwopgave van 1 miljoen woningen en de ontwikkeling van mobiliteitshubs/knooppunten. Op dit terrein
past samenwerking en een integrale aanpak. De in 2022 in
te voeren Omgevingswet geeft hiervoor een goede basis
en verkeersveiligheid is hier een randvoorwaarde.
Ten slotte is de opgave in het post-Covid-19-tijdperk om de
patronen voor reisgedrag die dan weer ontstaan zo veilig
mogelijk te laten plaatsvinden.

In welke nota’s neergelegd?
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 met het
daarbij behorende Landelijk actieprogramma en het
Startakkoord is de beleidsmatige basis voor de komende
jaren. De visie Duurzaam Veilig 3 is een belangrijke basis
hieronder om op voort te bouwen. Voor het thema handhaving is de Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018
van politie en OM en het addendum 2019-2021 nog geldig.
Een opvolger verschijnt eind 2021. Tevens is er een Beleidskader Flitspalen 2021 en komt er een nieuw beleidskader
Handhaving Geslotenverklaring beschikbaar.
In Europees verband vormt het EU Road Safety Policy
Framework 2021-2030 - Next steps towards “Vision Zero”
het kader waarin ook de risicogestuurde aanpak met behulp
van SPI’s (Strategic Performance Indicators) is beschreven.
Vanuit de modaliteit fiets liggen er verbindingen met de
Tweede etappe Schaalsprong Fiets van Tour de Force en de
Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond. Voor de modaliteit
voetganger geldt hetzelfde in de Agenda Ruimte voor
lopen.
Andere documenten waar verkeersveiligheid als opgave
is benoemd zijn het Manifest 2.0 van de Verkeersveiligheidscoalitie en het plan Langer veilig onderweg van het
ministerie van IenW over veilige mobiliteit van ouderen.
Ten slotte is verkeersveiligheid opgenomen als thema in
de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie
van IenW. Dit is de opvolger van de Integrale Markt- en
Capaciteitsanalyse (IMCA). Deze (nu bredere) analyse
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-

Risicogestuurde benadering
Met het SPV heeft de risicogestuurde benadering meer
accent gekregen: proactief in beeld hebben welke risico’s
waar spelen en daarop anticiperende maatregelen nemen.
Het Kennisnetwerk SPV heeft inmiddels de nodige hand
reikingen uitgegeven. Toch zijn er nog openstaande vragen.
Denk niet alleen aan vragen als hoe kenmerken bij de SPI’s
infrastructuur te wegen, hoe te komen tot goede datasets
(bijvoorbeeld ook op gedrags-SPI’s), wat goede voorbeelden zijn uit de praktijk maar ook aan meer procesmatige
vragen als hoe te komen van analyse naar uitvoerings
programma en hoe iedereen mee te nemen (ook bestuurders) in de risicogestuurde aanpak. Deze punten hebben
vooral een plek in het actieprogramma van het Kennis
netwerk SPV maar het kan ook dat er aanvullend vanuit het
KpVV-programma input gewenst is.

-

Gedragscomponent in het verkeer
Het menselijk gedrag is nog steeds een lastige factor om te
beïnvloeden, terwijl algemeen inzicht is dat er veel winst is
te behalen. Gedrag is te beïnvloeden zowel via de infrastructuur, het voertuig als ook via wat meer ‘zachtere’
maatregelen als educatie en voorlichting. Vragen en
punten die in de diverse gesprekken naar voren kwamen
hebben te maken met gedragsonderzoek, verkeers
educatie en voorlichting en planvorming.

-

Gedragsonderzoek
Relatie objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. Wat
is een goede maatstaf om subjectieve verkeersveiligheid
te meten? En ook: wat zijn huidige voorbeelden bij
overheden en zijn er verbeterslagen te maken door
bijvoorbeeld koppeling met landelijke monitors?
Welk instrumentarium hebben we om verkeersgedrag te
beïnvloeden? Denk aan bijvoorbeeld het beïnvloeden dat
mensen een fietshelm opzetten, hoe kun je zoiets
orkestreren?
Meer inzicht in diverse methodieken van gedragsonderzoek en gedragsobservatie (bijvoorbeeld via camera’s).
Verkeerseducatie
Het ministerie van IenW heeft in 2021 onderzocht waar
nog omissies en witte vlekken zijn in het educatie-aanbod en wat nog ontbreekt in de kennisborging bij de
projecten die worden uitgevoerd en kennisuitwisseling
bij verkeerseducatie. Met name de twee laatste punten
kunnen een plek krijgen in het KpVV-programma.
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-

-

Wat zijn goede voorbeelden waar het drieluik infrastructuur/voorlichting en educatie/handhaving integraal is
ingezet met goed resultaat?
Doelgroep-benadering: Hoe benader je succesvol
bepaalde doelgroepen zoals ouderen die zich niet
kwetsbaar voelen, nieuwe Nederlanders of jongeren?
Hoe motiveer je bepaalde doelgroepen tot het volgen
van trainingen? En in hoeverre leidt gebrek aan vaardigheden van bepaalde groepen Nederlanders tot ongevallen?
Inzicht in eigen vaardigheden. Hoe krijg je mensen zover
dat ze een self-assessment willen doen? Hier zit een link
met ontwikkeling van dit soort zelftests voor fietsers en
automobilisten.
Op welke wijze kun je doelen stellen voor verkeers
educatie in je uitvoeringsprogramma?
Handhaving
Wat zijn mogelijkheden van (ontwikkelen van) nieuwe
handhavingsstrategieën bij beperkte politie-inzet
(slimme technieken of andere zaken als boa’s)?
Planvorming en visies
De Omgevingswet wordt in 2022 van kracht. Er liggen
kansen om verkeersveiligheid goed in Omgevingsvisies
en ook Omgevingsplannen te verwerken. Wat zijn de
tips en is er behoefte aan onderlinge uitwisseling op dit
themaniveau?
RMP’s en verkeersveiligheid: RMP’s zijn afkomstig vanuit
klimaatdoelen maar in hoeverre is verkeersveiligheid hier
onderdeel in? Zijn er koppelkansen?

-

Kennisuitwisseling en kennisborging
Naast het uitvoeren van projecten (kennisontwikkeling) zijn
er activiteiten gewenst op het gebied van kennisuitwisseling en kennisborging. Dan gaat het om:
Het up-to-date houden van relevante websites zoals die
over mobiliteit en gedrag (waar de Toolkit Verkeerseducatie een plek in heeft)
Stimuleren van kennisuitwisseling door middel van
webinars en bijeenkomsten op relevante actuele thema’s
(denk hierbij ook aan samenwerking binnen CROW/
kennisnetwerk SPV/Platform Veilig Fietsen en met
organisaties als GNMI of Vakberaad Verkeersveiligheid)
Het continue volgen wat er gebeurt, ook in Europa
bijvoorbeeld in Polis-verband, en dat op de juiste tafels
inbrengen en borgen waar nodig
Aandacht voor politiek en bestuur in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen.

-
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Projecten
Een tweetal doorlopende projecten/processen zetten we in
2022 voort:
De kwaliteit van verkeereducatie stimuleren, toetsen
en borgen doen we aan de hand van het toetsen van
producten die met hun beoordeling terecht komen in de
Toolkit Verkeerseducatie. We bouwen onder meer voort
op het onderzoek dat in opdracht van het ministerie in
2021 is gedaan naar welke aanvullende producten nog
niet zijn opgenomen (met ook cofinanciering vanuit het
ministerie).
We gaan ook door met het project WEVER waarbij we
werken aan verdere dataverzameling in samenwerking
met de regio’s zodat we in 2023 eerste bevindingen
kunnen gaan delen over effectiviteit van verkeers
educatie (over het geheel) voor groep 8.

-

-

Daarnaast is de wens om het aspect ‘kennisuitwisseling en
kennisborging’ op te pakken. De mogelijkheden om webinars
te houden geeft veel kansen om, ook in samenwerking met
anderen, diverse verkeersveiligheidsthema’s uit te diepen.

Relaties met andere thema’s
Zoals eerder aangegeven liggen er relaties met diverse
andere thema’s. Denk bij Fiets aan bijvoorbeeld projecten
vanuit het Fietsberaad, het Platform veilig fietsen en Tour
de Force en thema’s als het fietspad van de toekomst en
activiteiten rondom fietsdata. Bij het thema voetganger is er
de link met het platform Ruimte voor lopen en de activiteiten daarin over voetgangersveiligheid. Bij het thema auto
ligt de link met ISA, het voorbereiden op het wegennet van
de toekomst en ook de inrichting daarvan op korte termijn.
Binnen het thema collectief vervoer is aandacht voor
verkeersveiligheid in de nota Contouren Toekomstbeeld
OV 2040. De inrichtingsaspecten hebben een plek in het
algemene programma van CROW en de kennisvragen over
de risicogestuurde aanpak worden opgepakt door het
Kennisnetwerk SPV en de Taskforce verkeersveiligheidsdata
(beide door het ministerie gefinancierd).

4.5 Inclusieve samenleving
Het thema Inclusieve samenleving bestaat uit twee deel
thema’s: Toegankelijkheid en Mobiliteit landelijk gebied.

Beleidsopgave(n) toegankelijkheid
In Nederland heeft zo’n twee miljoen mensen een of meerdere beperkingen en neemt de vergrijzing toe. Toegankelijkheid en de mogelijkheid om je te verplaatsen wordt als
een belangrijke voorwaarde gezien voor deelname aan de
samenleving. Hieraan valt nog veel te verbeteren, niet
alleen aan voertuigen, haltes en stationslocaties, maar bij-

Benadering vanuit individuele burgers
Door te kijken naar persoonlijke omstandigheden en capaciteiten van mensen én de condities in hun omgeving,
ontstaat zicht op de mogelijkheden en belemmeringen van mensen om deel te nemen aan de stedelijke samenleving.

Persoonlijke omstandigheden
en capaciteiten

Fysieke omgeving
Nabijheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zaken zoals:

Het gaat om zaken zoals:
Bedrijven, kantoren
Geestelijke en lichamelijke gezondheid
Scholen

€

Financiële situatie
Ov-halteplaatsen
Opleiding

€
€

Parkeerplaatsen
Gezinssituatie

Supermarkten
Persoonlijke geschiedenis
Huisartsen
Digitale vaardigheden
Aanwezigheid en beschikbaarheid van woningen

Institutionele omgeving
Formele regels en randvoorwaarden waar
mensen mee te maken hebben van bijvoorbeeld:

Sociaal culturele omgeving
Informele regels, codes en randvoorwaarden
van sociale verbanden waarmee mensen te
maken hebben zoals:

Overheden, regels voor urgentieverklaringen voor huurwoningen, enzovoorts
Bedrijven, digitale vacatures, ov-chipkaart,
toegangsprijzen, enzovoorts

Familie

Organisaties, digitale aankondiging activiteiten en
programma’s, inschrijven als woningzoekende, enzovoorts

Religie

Onderwijsinstellingen

Verenigingen

INFOGRAPHIC: IN60SECONDS.NL

Figuur 7. Infographic Benadering vanuit individuele burgers, Bron: RLI

voorbeeld ook aan specifieke reizigerswensen zoals goede
reizigersinformatie, looproutes in de openbare ruimte en
toegankelijkheid rond doelgroepenvervoer in combinatie
met regulier ov. Met de vaststelling van het VN-verdrag
Rechten voor mensen met een beperking’ in 2016 wil
Nederland mensen met een beperking dezelfde kansen
bieden als andere burgers, ook op het gebied van mobiliteit
en openbare ruimte. Het VN-verdrag kent een aantal
belangrijke domeinen; naast mobiliteit en openbare ruimte,
is de toegankelijkheid van gebouwen en de beschikbaarheid van toegankelijke websites en andere informatiebronnen van groot belang voor een inclusieve samenleving.

Rondom openbaar vervoer bijvoorbeeld zien we dat toegankelijkheid nadrukkelijk terugkomt in de nota Contouren
Toekomstbeeld OV 2040 waarin staat (actie 17): streven
naar volledig toegankelijk openbaar vervoer.
Met het advies Toegang tot de stad wil de RLI het vraagstuk
van de toegankelijkheid van steden agenderen en manieren
schetsen waarop de overheid kan waarborgen dat steden
toegankelijk zijn voor iedereen.

In welke nota(s) neergelegd?

-

Voor (de fysieke) toegankelijkheid zijn er diverse nota’s
en verdragen waar de opgave in terugkomt zoals het
VN-verdrag Handicap. Hieruit voortvloeiend is de landelijke
wet- en regelgeving en zijn er diverse nota’s en programma’s zoals Onbeperkt Meedoen! van VWS. Dit programma
wil zichtbare én onzichtbare drempels wegnemen.
In de vernieuwingsagenda doelgroepenvervoer en openbaar vervoer Iedereen onderweg wordt de actielijn Vervoer
uitgewerkt.

4 De thema’s uitgewerkt

Kennisvragen
De kennisvragen spitsten zich toe zowel op de aanpak van
toegankelijkheid als op de inhoud. We focussen op fysieke
toegankelijkheid en niet op de digitale toegankelijkheid.
Aanpak
Hoe kunnen we op een integrale manier kennis op het
gebied van toegankelijkheid laten landen in de werkprocessen van betrokken professionals van de betrokken beleidsvelden?
In hoeverre moet en kun je differentiëren in je aanpak naar
type gebied?
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Het gaat ook om bevordering van de toepassing van de
kennis. Welke afdelingen van bijvoorbeeld een gemeente
zijn bij dit thema betrokken en hoe krijgen we in de veelheid
aan beleidsdoelstellingen ook voldoende aandacht voor
toegankelijkheid?
In nieuwe ontwikkelingen en innovaties is het inmiddels
gebruikelijk om toegankelijkheid vanaf het begin een plek
te geven. Denk aan zaken als Smart Mobility en MaaS, van
het inregelen van een VRI tot informatie over de mate van
toegankelijkheid van vormen van micromobiliteit.
Maar als een provincie extra aandacht geeft aan de toegankelijkheid van een bepaalde buslijn of een knooppunt zorgt
de gemeente dan voor toegankelijkheid van de looproutes
van en naar het ov? Als een gemeente de belangrijkste
bestemmingen voor mensen met een beperking aanpakt,
zorgt het openbaar vervoer dan voor toegankelijke bussen?

-

Inhoudelijk
Ook inhoudelijk zijn er kennisvragen. Bijvoorbeeld over wat
wel en niet toegankelijk is, over het bijhouden van de gegevens (monitoren) en over de informatie aan reizigers over
de mate van toegankelijkheid.

De belangenorganisaties rond gids- en geleidelijnen willen
graag dat CROW het beheer van deze richtlijnen overneemt. Hier is CROW met hen over in gesprek.
Verder gaan we door met het uitbouwen van de Kennis
portal Toegankelijkheid. Die geeft op gestructureerde wijze
de state- of-the-art-kennis op het gebied van toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen. Het leren van elkaars
toepassingen gebeurt in een daarop geënt kennisnetwerk.
Tabel 1. Kennisagenda Toegankelijkheid 2021-2022

Thema/kennisbehoeften Toegankelijkheid

Prioritering

Herziening richtlijn gids- en geleidelijnen
Shared Space en toegankelijkheid
Tram en metro en Toegankelijkheid
Toegankelijkheid knooppunten en mobiliteitshubs
Omgevingswet en Toegankelijkheid

2021

Toegankelijkheid in overgangsgebieden zoals
stationsomgeving
Goede verlichting voor een toegankelijke openbare ruimte

2021

Uitbouwen Kennisportal Toegankelijkheid

Als het gaat om de relatie tussen toegankelijkheid en de ontwikkeling van knooppunten/hubs leeft de vraag in welke mate
kan worden geborgd dat bij ontwikkeling van knooppunten
ook aandacht is voor de toegankelijkheid ervan. Overigens
speelt hier ook duurzame gebiedsontwikkeling een rol.

NEN-richtlijn toegankelijkheid openbare gebouwen
Integrale richtlijn toegankelijkheid openbare ruimte

Relatie met andere thema’s

Bij lightrail leeft de vraag of de toegankelijkheid voldoende
is, zowel vanuit het voertuig als de infrastructuur.

De kennisvragen gaan breder dan we vanuit het KpVV-
programma kunnen oppakken. Ook CROW werkt in de
volle breedte aan het onderwerp toegankelijkheid in een
deelprogramma met bijvoorbeeld de link naar openbare
ruimte. Er is een nauwe verbinding met andere KpVV-
thema’s als Voetganger, Collectief vervoer (denk aan doelgroepenvervoer), Smart Mobility (MaaS) en Knooppunten
en gebiedsontwikkeling (hubs).

Projecten

Beleidsopgave(n) Mobiliteit landelijk gebied

Eerder is een dynamische kennisagenda opgesteld waar de
komende vier jaar uit geput wordt. In 2021 zijn hier al twee
projecten van uitgevoerd.

Demografische ontwikkelingen maken het lastig om in het
landelijk gebied een leefbare en vitale gemeenschap in
stand te houden. De bereikbaarheid van voorzieningen,
zoals winkels, onderwijs en zorg, komt onder druk en het
openbaar vervoer sluit niet altijd goed aan op de behoefte
van de (vergrijzende) bevolking. Mobiliteit speelt een
belangrijke rol bij de bereikbaarheid en leefbaarheid van
het landelijk gebied en draagt bij aan een inclusieve
samenleving.

Verder is duidelijk dat het concept Shared Space en toe
gankelijkheid niet goed samen gaan. Wat betekent dat
voor het concept, ook in het licht van de toenemende
vergrijzing in Nederland?

Voor 2022 staan in ieder geval de thema’s rond Shared
Space, tram en metro (vanuit kenniscentrum EC Rail van
CROW) en zitting nemen in de commissie rond de
NEN-richtlijn toegankelijke openbare gebouwen in de
planning. Een openbaar gebouw is bijvoorbeeld ook een
station of een bushalte.
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Eerder onderzoek van CROW-KpVV en Platform31 over
mobiliteitsvraagstukken in het landelijk gebied liet zien dat
er behoefte is om de mobiliteitsvraagstukken integraal op
te pakken in samenhang met bereikbaarheid en leefbaarheid. De Omgevingswet kan hierbij als kapstok dienen.
De beleidsopgaven liggen bij gemeenten, (regionale)
samenwerkingsverbanden en provincies. Ondanks dat veel
landelijke gemeenten al in regionaal verband werken (met
buurgemeenten, regio of provincie), komt de echte samenwerking niet of nauwelijks van de grond. Het schort aan
een goede organisatie en afstemming van initiatieven.
Positieve uitzonderingen zijn samenwerkingsverbanden als
anders benutten (www.andersbenutten.nl) en Vervoer
aanpak Achterhoek (www.zoov.nl).

In welke nota’s neergelegd?
Voor het deelthema Mobiliteit landelijk gebied is er landelijk
beleid op het gebied van aanpak en ondersteuning van de
negatieve gevolgen van bevolkingsdaling (BZK) en in de
nota Contouren Toekomstbeeld OV 2040 wordt het
drempelloos van deur tot deur genoemd (met name
vraagafhankelijk vervoer). Het Interbestuurlijk Programma
Vitaal Platteland (IBP VP) geeft kaders, maar daarin is mobiliteit niet opgenomen. In de NOVI is aangekondigd dat er
een Nationaal programma landelijk gebied komt. Tot nu toe
was in de nationale afstemming wel landbouw en landschap meegenomen, maar mobiliteit nog niet.
Het samenwerkingsverband P10 (met 29 plattelands
gemeenten) heeft de ‘Agenda Platteland’ gepubliceerd.
Op de agenda staan tien concrete punten die opgepakt
moeten worden in het belang van heel Nederland: platteland én stad. Het gaat hierin over thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie.

Kennisvragen
Najaar 2021 scherpen we de eerder opgehaalde kennis
vragen opnieuw aan en prioriteren we wat we komend jaar
oppakken. Duidelijk is wel dat lang niet alle opgedane en
gepubliceerde kennis bekend is bij de gemeenten. Dus de
vraag hoe we de kennis die er al is laten landen bij plattelandsgemeentes, gaan we sowieso in acties uitwerken.
Ook gaan we In 2022 verder met de door Covid-19 vertraagde samenwerking met CROW, KiM, Platform31 en PBL.
We voeren gezamenlijk de opgestelde (en geherprioriteerde) kennisagenda uit en proberen aan te sluiten op het
programma Vitaal Platteland dat overheden en kennis
instellingen verbindt.

4 De thema’s uitgewerkt

De hoofdvraag van waaruit we werken is:
Op welke wijze gaan we de integrale aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid van het landelijk gebied
vormgeven?

-

Deelvragen hierbij zijn onder andere:
Hoe zorgen we ervoor dat mobiliteit en verkeers- en
vervoervraagstukken worden opgenomen in het
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland?
Hoe hou je vitaal platteland overeind, mede gelet op
allerlei ontwikkelingen? Zie bijvoorbeeld de inzet van
flexvervoer op het platteland (zie ook bijdrage bij thema
collectief vervoer)
Hoe kunnen mobiliteitshubs in het landelijk gebied de
synergie tussen het fysieke en sociale domein versterken? Zie ook het programma Knooppunten en mobiliteitshubs en de in 2021 verschenen publicatie Mobiliteitshubs landelijk gebied. Ook in het landelijk gebied
speelt de afstemming en integrale aanpak van
MaaS-deelmobiliteit-hubs, een belangrijke rol.
En hoe kunnen we op basis van de behoeftes die uit de
enquête zijn gekomen zaken slimmer organiseren als het
gaat om bijvoorbeeld vervoerinitiatieven?

-

-

Los van bovenstaande kennisvragen, is de belangrijkste
vraag uit de doelgroep: wie pakt het voortouw om de
behoeften te agenderen bij de juiste personen en
bestuurders?

Projecten
Voor de uitwerking in projecten focussen we in 2022 op
drie pijlers:

-

Vervolg publiek vervoer landelijk gebied
In 2021 is het project ‘Integrale aanpak publiek vervoer landelijk gebied’ gestart met de drie componenten flexvervoer,
doelgroepenvervoer en vervoersarmoede/toegankelijkheid.
We onderzoeken of hier in 2022 nog vervolgacties uit
komen zoals het uitbreiden van de OV-klantenbarometer
met het aspect doelgroepenvervoer.

-

Mobiliteit voor iedereen
Vanuit het ministerie van IenW wordt gewerkt aan een
programma ‘Mobiliteit voor iedereen’. Hierin zitten aan
knopingspunten met de thema’s vervoersarmoede,
doelgroepenvervoer en toegankelijkheid. We zullen in
onze activiteiten hierop inspelen en met het ministerie
(en andere partners) samenwerken.
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-

Agenda Platteland
We sluiten aan op de agenda van het samenwerkings
verband P10

Fysieke bereikbaarheid & vervoer
Vaker en verder reizen naar voorzieningen
en steeds minder bussen: bereikbaarheid is
een groot en groeiend issue op het platteland. Tegelijkertijd zien we allerlei kansrijke
ontwikkelingen: de elektrische step, snelle
e-bikes, platforms als Uber en slimme
combinaties van leerlingen- en andere
vormen van vervoer. Ook in het combineren van goederen- en personenvervoer is
veel winst te halen. Strenge regels houden
dit echter tegen.
Daarom zetten we dit op de Agenda
Platteland:
1	Landelijke souplesse en ondersteuning
voor combivervoer goederen en personen
Bron: agenda platteland

Relatie met andere thema’s
Relaties zijn er met thema’s als Knooppunten en gebiedsontwikkeling (ketenmobiliteit/MaaS/ knooppunten en hubs),
Collectief vervoer (het Deur-tot Deur-project), Auto en het
thema Integrale Kijk op Bereikbaarheid (IKOB).

4.6 	Integrale Kijk op
Bereikbaarheid
Beleidsopgave(n)
In 2021 is de basis gelegd voor een breed georiënteerde
leeromgeving (in eerste instantie voor overheden, aangevuld met onderzoek/wetenschap, op termijn uit te breiden
met adviseurs) voor een Integrale Kijk op Bereikbaarheid,
afgekort IKOB. Aanleiding hiervoor was dat de ‘klassieke’
benaderingswijze van mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken steeds minder goed aansluit op de maatschappelijke discussies over ruimtegebruik, mobiliteit en
duurzaamheid. Dit probleem is op heldere wijze geschetst
in het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi), getiteld ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’.
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Dit rapport doet de volgende aanbevelingen aan de
Tweede Kamer:
Stuur op ‘brede welvaart’, dus niet alleen op het facili
teren van de mobiliteitsvraag.
Stuur met een brede blik, dus probeer ook andersoortige
oplossingen voor het vraagstuk mee te nemen in de
politieke afweging.
Stuur samen, dus neem decentrale overheden en andere
belangengroepen mee in de besluitvorming.

-

Overheden, wetenschap en adviesbureaus onderkennen
de uitgangspunten van het Rli-rapport. Daarvoor is het
nodig om een nieuwe, gedragen zienswijze te ontwikkelen
op bereikbaarheidsvragen en de relatie met andere maatschappelijke problemen en ontwikkelingen.
Dit betekent dat er gezamenlijke, collectieve kennis moet
worden ontsloten, ontwikkeld en onderling verbonden op
drie niveaus:
1 Het nader invullen van het begrip ‘brede welvaart’ voor
het mobiliteitssysteem.
2 Het kunnen meewegen van andersoortige oplossings
richtingen en analysekaders, bijvoorbeeld de effecten van
Smart-Mobility-oplossingen. Ook gaat het om interventies
op allerlei vlakken, zoals bij ruimtelijke spreiding van activiteiten, bij marktordening en welvaartsverdeling en interventies die ingrijpen op het socio-technische systeem.
3 Het ontwikkelen en toepassen van gedragen instru
menten om over de analyses en beleidskeuzes te kunnen
communiceren.
Het begrip ‘brede welvaart’ is door de Rli uitgewerkt op
een aantal aspecten, maar nauwelijks op bereikbaarheids
vragen. Dit is wel nodig om te zorgen dat deze nieuwe kaders
serieus worden meegenomen bij discussies over projecten
en vraagstukken. De verwachte invoering van de Omgevingswet in 2022 biedt daarbij mogelijk een juridisch kader.
In 2021 is vooral gewerkt aan het operationaliseren van
begrippen als ‘sociale inclusiviteit’ en de relatie tussen
nabijheid en bereikbaarheid. Daarbij is gebleken dat als
beter onderscheid wordt gemaakt naar doelgroepen in een
gebied, de bereikbaarheidsanalyses veel genuanceerder en
gelaagder zijn en er heel andere economische en ruimtelijke vraagstukken ontstaan.
Verder zien we nieuwe mobiliteitsoplossingen ontstaan,
al dan niet in een multimodale context van Mobility as a
Service, en is gebleken dat veel economische activiteiten
kunnen blijven doorgaan met gebruikmaking van digitale
middelen zoals tools voor videobellen en -vergaderen.
Daarbij ontstaat ook behoefte aan andere manieren om

de kosten en baten van mobiliteitsoplossingen te verdelen
(betalen naar gebruik bijvoorbeeld).
Dit heeft verschillende gevolgen voor verplaatsingspatronen en de mate waarin bepaalde doelgroepen kunnen
participeren in de samenleving.
Nieuwe ontwikkelingen laten zich lastig vangen in de traditionele instrumenten om beleidskeuzes en investeringsbeslissingen te doordenken. Aan de hand van praktijkcases is
daarom een aantal modules ontwikkeld, die onder andere via
het instrument de Mobiliteitsscan kunnen worden gebruikt.
Tot slot is het nodig om op alle overheidsniveaus te zorgen
voor betere communicatie over de gebruikte kaders en
richtinggevende doelstellingen bij een meer gezamenlijke
aanpak. Dit betekent onder andere dat de rijksoverheid,
regionale/provinciale overheden en gemeenten kennis
kunnen nemen van zowel de brede begrippenkaders als de
wijze waarop nieuwe oplossingsrichtingen bij kunnen dragen aan het begrip van het ruimtelijke/mobiliteitsvraagstuk.
Een belangrijke sleutel hierbij ligt bij de advies- en ingenieursbureaus die de overheden adviseren bij deze vraagstukken. Hun adviesprocessen en -producten zullen dus
moeten aansluiten op de integrale kijk op mobiliteit.
Voor zowel het begrippenkader, het begrip van de dynamiek rondom nieuwe mobiliteitsoplossingen als voor het
toetsen van de praktische uitvoerbaarheid in het werk van
en voor de overheidslagen is een wetenschappelijke onderbouwing en toetsing gewenst. Vandaar dat binnen de leeromgeving ook ruimte is voor onderzoek en publicaties over
de verschillende aspecten.

In welke nota’s neergelegd?
Voor dit thema is de nota Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid van de Rli als beleidsuitgangspunt genomen.
Een reactie vanuit het Kabinet is onder andere het vervangen van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)
door de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) die veel meer
aspecten meeweegt.
Effecten van zo’n brede blik op bereikbaarheid vind je terug
in aspecten als duurzaamheid, inclusiviteit, gezondheid wat
weer relaties heeft met (beleids)nota’s als:
Klimaatakkoord (met daarin ook aankondiging van
onderzoek naar betalen naar gebruik)
Nationale Omgevingsvisie
Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust, duurzaam
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport
Kansrijk Mobiliteitsbeleid

-

4 De thema’s uitgewerkt

Een opmaat naar zo’n nieuwe blik zijn bijvoorbeeld
nota’s als het Beleidskader Mobiliteit van de VRA en de
Strategische Agenda van de MRDH.

Kennisvragen
Het verbreden van de wijze waarop verkeersgerelateerde
ruimtelijk-economische en sociale vraagstukken worden
aangevlogen leidt tot kernvragen die gaan over welke doelen relevant zijn, welke analysemethoden geschikt zijn om
in te zetten, welke gevolgen er zijn voor besluitvormingsprocessen en ten slotte: welke maatregelen vervolgens in
beeld komen.
Een van de vragen rond maatregelen zijn de implicaties
van betalen naar gebruik door de opkomst van elektrisch
vervoer. Overheden zullen in de toekomst namelijk accijns
inkomsten mislopen.

Projecten
De activiteiten vanuit het KpVV-programma spitsen zich
toe op de volgende drie aspecten die verder worden uitgewerkt in projecten:
1 Nadere onderbouwing van de noodzaak tot een
nieuwe kijk
-	Vooralsnog is het Rli-kader voldoende om de noodzaak te onderbouwen. Het ‘scannen’ van de omgeving
op nieuwe argumenten en onderbouwing blijft wel
gewenst en noodzakelijk.
2 Operationalisatie van het begrippenkader mobiliteit
binnen brede welvaart
-	Hierbij gaat het om de uitwerking van ruimtelijke,
sociale, economische, duurzaamheids- en
mobiliteitsaspecten op beleidsniveau (Omgevings
visie) en de uitwerking van aspecten op kwalitatief
(sectoraal) beleidsniveau (programma’s). Verder is
kwantificering ten behoeve van (open) modelontwikkeling nodig en zullen we in algemene zin verdere
kennishiaten signaleren en gericht onderzoek en
ontwikkeling stimuleren.
3 Praktijktoepassingen en leeragenda
-	Hierbij gaat het om het verzorgen van inspiratiesessies
over toegepaste methoden in regio’s, de onder
steuning van kennisdeling vanuit regionale pilots en
praktijkcases en zorgen voor een open ontwikkel
omgeving waarin methoden, technieken en software-
oplossingen kunnen worden gedeeld, getoetst en
becommentarieerd.
Een concrete invulling waar we in 2021 de basis voor
hebben gelegd, is het project Betalen naar gebruik, een
pilot in Noord-Nederland.
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Resultaten die komen uit deze activiteiten richten zich op
een ingerichte leeromgeving en het ontwikkelen van een
open modelomgeving. Bij de leeromgeving betrekken we
overheden en de wetenschap, gaat het om beschikbaar
stellen van voorbeelden, publicaties, definities en begrippen, methoden en technieken, experimenteren we en
wisselen we onderling ervaringen uit.

Relaties met andere thema’s
Dit onderwerp heeft raakvlakken met de Omgevingswet
(denk aan een begrip zoals omgevingswaarde) en thema’s
als Smart Mobility/MaaS/deelmobiliteit (effecten hiervan
laten landen in een model) en Duurzaamheid (begrippen
kader en RMP’s als middel om praktijkervaring op te doen en
duurzaamheidsdoelstellingen vertalen naar een integrale
gebiedsopgave en naar mobiliteitseisen). Kennisproducten
zullen zoveel mogelijk ook gekoppeld worden aan producten van andere thema’s. Denk hierbij ook aan de bestaande
methodiek voor integrale besluitvorming Wikken en Wegen.

4.7 Covid-19

gaat het al ingezette beleid naar een autoluwe binnenstad
niet verder versnellen om het zorgvuldig opgebouwde
draagvlak niet te verliezen. Andere grepen de kans om de
kwaliteit van de openbare verblijfsruimte versneld te verbeteren en bepaalde maatregelen structureel te maken.
Meer dan ooit is nu de noodzaak om de beleidsopgaven
met integrale blik te bekijken en om bijvoorbeeld de inclusiviteit van de samenleving en kwaliteit van de openbare
ruimte centraal te stellen met daarbij primair oog voor
actieve mobiliteit. De omvorming van het Infrastructuurfonds naar een Mobiliteitsfonds past ook bij die ontwikkeling. De kansen om te koppelen met de duurzaamheidsdoelen uit het Klimaatakkoord zijn groot, transitiebeleid is
nodig (zie ook PBL in zijn beleidsbrief Van coronacrisis naar
duurzaam herstel).
Grip krijgen op deze ontwikkelingen en de vertaalslag
maken naar mobiliteitsbeleid in het licht van de verstedelijkings- en andere opgaves is een taak voor de overheden
waar we vanuit het KpVV-programma graag aan bijdragen.

In welke nota’s neergelegd?
Beleidsopgave(n)
De toegenomen vaccinatiegraad in de loop van 2021 heeft
ervoor gezorgd dat er weer groei is in de mobiliteit van
mensen en de verwachting is dat deze mobiliteit weer richting het oude niveau zal groeien. Een dergelijke intensieve
mobiliteit kent op de lange termijn nog steeds de nodige
uitdagingen.
De komende periode kent nog veel onzekerheid. Belangrijke
vragen daarbij zijn of mensen in dezelfde mate blijven thuiswerken. En of het lukt om reizigers en hun reizen te spreiden
over de dag. Het zou zomaar kunnen dat Covid-19 mogelijk
blijvende gevolgen zal hebben voor gebruik van trein en
auto op regionaal niveau (‘ov-schaamte’) en bij ongewijzigd
beleid zal zorgen voor een (semi-) permanente verschuiving
van trein naar de auto. Hier ligt ook een rol van de overheid
om het ov overeind te houden en als opdrachtgevende overheden samen met andere partijen te kijken hoe aanbestedingen ‘corona-proof’ te maken zijn om het ov weer de weg
naar gezonde bedrijfsvoering te laten vinden.
De verwachting van velen, waaronder de TU Delft, is dat de
coronacrisis langdurige effecten zal hebben op mobiliteit
en logistiek, mede onder invloed van veranderende reizigersvoorkeuren en -activiteiten.
Veel overheden hebben de keuze gemaakt het afgelopen
jaar om de transitie naar actieve mobiliteit onder ‘Covidvlag’ verder te stimuleren. Een gemeente als Amsterdam
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Een alles omvattende beleidsnota over het omgaan met
Covid-19 is er niet. Wel zijn er documenten verschenen die
behulpzaam zijn bij het vormen van beleid op dit vlak, waar
we hier een selectie uit geven.
Een overzicht van de VNG met publicaties over openbare
ruimte en mobiliteit ten tijde van Covid-19 bevat bijvoorbeeld:
	Diverse protocollen waar CROW-KpVV in de begin
periode ook aan meegewerkt heeft.
Stedelijke mobiliteit ten tijde van Covid-19: handreiking
voor gemeenten
	
Tijdelijke coronamaatregelen in de openbare ruimte
	
Toekomstverkenning mogelijke effecten van corona
op mobiliteit (geïnitieerd door CROW-KpVV in samenwerking met IenW en andere partijen)
	Het (per 1 juli 2021 gestopte) project www.maaksamenruimte.nl waar ook de monitor is te vinden met voortgang en evaluatie van maatregelen.
Daarnaast gebeurt veel vanuit onderzoeksinstituten en
planbureaus om de beleidskolom van een beleidsbasis te
voorzien. Er is volgens deze instituten behoefte aan verbreding van de kennisbasis bij het vormgeven van het (post-)
Covid-19-beleid. SCP, CPB, PBL en RIVM hebben hun
kennis gecoördineerd en aangeboden aan het Kabinet in
hun Briefadvies Covid-19.
Een vervolgbrief hierop is in mei 2021 verschenen onder de
titel Een doorstart voor de samenleving: hoe kan worden

voorkomen dat iedereen weer tegelijk het ov gaat gebruiken of de auto neemt en wat betekent het structureler
thuiswerken voor verschillende groepen in de samen
leving? Hier zijn onderzoeksinstituten als KiM ook mee
bezig, zie hun factsheet hierover en hun andere onderzoek
op dit thema over bijvoorbeeld mobiliteitseffecten van
thuiswerken (weekspreiding), attitudes en gedrag
(met name bij ov), e-commerce en ook goederenvervoer
(naar eventueel kortere warenketens).
Verder is in 2021 onderzoek door het PBL gestart naar
woon-werkverkeer en is het ministerie van IenW bezig met
het project ‘Spreiden en mijden’ om de positieve effecten
van Covid-19 op mobiliteit te bestendigen.
Ten slotte heeft de WRR in haar rapport: Covid-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid aan
knopingspunten gegeven voor toekomstig beleid.

Kennisvragen
Vanuit mobiliteit spelen er kennisvragen vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende tijdshorizon:

-

Volgende crisis?
‘Never waste a good crisis’ is meerdere keren gezegd. Maar
is daar iets structurelers over te zeggen? Hoe kunnen we
ons voorbereiden op crises die nog komen? Welke kansen
biedt een crisis en hoe kunnen die worden benut? Wat kun

je uit deze crisis leren? Niet alleen qua mechanismen maar
ook wat betreft data die beschikbaar moet zijn, of een juridisch kader dat mogelijk maakt dat overheden iets kunnen
uitproberen.
Wat betreft data: in hoeverre helpen data en gebruik van
de juiste databronnen (zoals ook een data-top 15) om een
volgende keer nog beter te anticiperen op disrupties? Denk
aan data op het gebied van Smart Mobility, sensors als het
gaat om crowdmanagement enzovoorts, zie ook onderstaande tabel 2.

-

Maatregelen
De eerste ervaringen zijn opgedaan met maatregelen
om de fietser en voetganger meer ruimte te bieden in hun
verplaatsingen, stromen bezoekers te reguleren, openbare
ruimte anders in te richten en dergelijke. Maar hoe staat het
een jaar na dato? Zijn de ‘vlonders’ voor extra terrasruimte
een blijvertje? Is de transitie naar meer actieve mobiliteit
duidelijker ingezet? Hier kan een synthese van onderzoek
en ervaringen (lessons learned) van worden gemaakt,
gekoppeld aan een of meerdere bijeenkomsten en voortbordurend op de Monitor stedelijke mobiliteit vanuit
maaksamenruimte.nl, die inmiddels is gestopt.

-

Gedragseffecten
De Covid-19-crisis is een mooie proeftuin als het gaat om
gedragsbeïnvloeding. Veel mensen waren gedwongen hun

Tabel 2.

Algemeen per:
Modaliteit
Locatie
Tijdstip

• Verkeers,intensiteiten en reizigersaantallen
• Capaciteit
• Veiligheidsincidenten

Flexibelere inrichting van werk

• Verkeersintensiteit in nabijheid van bedrijventerreinen
• OV-check-in/check-outs op grote treinstations in nabijheid van bedrijven
• Vluchtbewegingen tussen steden als Amsterdam en London

Flexibelere inrichting van school

• Check-ins ov-haltes bij onderwijsinstellingen
• Fietsverkeersdrukte op populaire schoolfietsroutes

Online winkelen

• Bezettinging van parkeerplekken om en nabij stadscentra
• Verkeersintensiteit rondom distributiecentra

Lokale supply chains

• Verkeersintensiteit rondom belangrijke in- en uitvoerpunten

Mijden van drukke gelegenheden

• Verkeersintensiteit in nabijheid van recreatiegelegenheden
• OV-check-in/check-outs in nabijheid van recreatiegelegenheden

Meer individuele vormen van vervoer

• Auto- en tweewielerverkopen
• OV-check-ins/check-outs

Minder ver op vakantie

• Vluchtbewegingen tussen vakantiebestemmingen

Economische recessie

• Verkeersintensiteit rondom distributiecentra
• Verkeersintensiteit rondom bedrijventerreinen

Bron: Impact van Covid-19 op mobiliteit, Mobiliteitsalliantie 2020

4 De thema’s uitgewerkt
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routines aan te passen, bijvoorbeeld bij woon-werkverkeer.
Thuiswerken is meer de norm geworden voor bepaalde
sectoren. De gedragseffecten zullen worden gemonitord
door diverse onderzoeksbureaus. Wat betekent deze
ontwikkeling voor de kortere en middellange termijn? Hoe
vertalen we deze kennis, en de kennis over welke factoren
uiteindelijk doorslaggevend zijn voor keuzes en voorkeuren
voor mobiliteit naar beleid?
Wat betekent Covid-19 voor de verstedelijkingsopgave?
Eerste onderzoeken laten een herwaardering van de eigen
leefomgeving zien. De 15-minutenstad is een concept dat
nu veel wordt genoemd. Het is belangrijk om effecten vast
te houden. Welke effecten zijn er te constateren qua
gedrag en andere zaken (omzet leaseauto’s is gedaald
bijvoorbeeld) en wat betekenen deze voor beleid? Hoe
pakken effecten uit in verschillende gebieden? Welke
regionale verschillen zijn er en zijn die op een kaart te
presenteren? Zijn daar verschillen in te benoemen waar
overheden iets mee kunnen?

-

Scenario’s
Voor de lange termijn gaat de coronacrisis mogelijk een
structureel effect sorteren op de mobiliteit en openbare
ruimte. Wellicht gaan sommige vanzelfsprekendheden
voorgoed verdwijnen (bijvoorbeeld de hyperspits in het
openbaar vervoer). Anderzijds krijgen andere ontwikkelingen meer ruimte of noodzaak (bijvoorbeeld fysieke ruimte
voor langzaam verkeer, Smart Mobility, betalen voor
gebruik). Er bestaat een grote behoefte aan instrumen
tarium om integrale afwegingen te kunnen maken. De
huidige modellen zijn hier niet zonder meer op ingericht.
Het in 2021 uitgekomen rapport met een gevoeligheidsanalyse van een aantal ‘verhalen’ hoe verder na Covid-19
verdient een vervolg in regionaal verband. En kennis delen
over vertaling naar en doorontwikkeling binnen verkeersmodellen kan een activiteit zijn.

Projecten
De start van de crisis heeft vooral in het teken gestaan van
heel snel veel ervaringen opdoen die zich in de tweede
helft van 2020 hebben vertaald naar best practices en
beslisinstrumenten.
In 2021 hebben de activiteiten zich vooral gericht op
scenario-onderzoek, het aansluiten op landelijk onderzoek
(van IenW over verplaatsingen) en kennisverspreiding.
Het is belangrijk om ook in dit thema goed aan te haken
op wat elders gebeurt en daar op aan te sluiten als blijkt dat
we vanuit CROW-KpVV een toegevoegde waarde kunnen
bieden.
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In 2022 ligt het accent op:
(Mede) doorvertalen van onderzoek van anderen naar de
beleidsimplicaties voor overheden
Stimuleren van regionale verfijning op het Landelijk
Reizigersonderzoek naar verplaatsingsgedrag (analoog
aan 2020/2021) en het verspreiden van de resultaten in
een bijeenkomst.
Kennisuitwisseling en borging op dit onderwerp
Een of twee ‘eigen’ in het najaar nog nader te definiëren
projecten op basis van kennisvragen.

-

Relaties met andere thema’s
Met diverse projecten vanuit het thema Fiets zijn er relaties
via het Fietsberaad, Platform veilig fietsen en Tour de Force
als het gaat om het stimuleren en faciliteren van actieve
mobiliteit en het borgen van de maatregelen rondom de
1,5-metersamenleving. Het Fietsberaad werkt in najaar
2021 aan twee deelonderzoekjes waaronder een over de
lessen en ervaringen met maatregelen bij fietsers en voetgangers en wat deze betekenen voor toekomstig verkeersen vervoerbeleid. In 2022 vragen we aandacht hiervoor.
Vanuit het thema Collectief vervoer liggen er relaties met
het goed regelen van de ov-concessies, inspelend op de
omstandigheden met allerhande kennis en praktische
handreikingen. Zie ook het onderzoek naar de Effecten
van corona op ov-aanbestedingen en de Handreiking
Wendbare ov-concessies.
Ten slotte zijn er nauwe raakvlakken met de thema’s Auto,
Smart Mobility en Duurzaamheid. Accenten en kennis
vragen specifiek voor die onderwerpen met een link naar
de gevolgen van Covid-19 vallen onder die thema’s.

4.8 Voetganger
Beleidsopgave(n)
De aandacht voor lopen en de positie van de voetganger
neemt toe. De Covid-19-crisis heeft voor een extra impuls
gezorgd. Het is nog duidelijker geworden dat investeren in
lopen geen doel op zich is maar bijdraagt aan beleids
opgaven op meerdere terreinen zoals:
Inclusieve samenleving: goede bereikbaarheid van maatschappelijk belangrijke bestemmingen voor iedereen
Hoger gebruik collectief vervoer (met daarbij aandacht
voor ketenmobiliteit en knooppunten)
Efficiënter ruimtegebruik: lopen vergt weinig ruimte
Verkeersveiligheid: botsingen met voetgangers en eenzijdige valongevallen komen veel voor en veroorzaken
veel schade
Aangename leefomgeving (meer gericht op verblijfs
klimaat en minder op auto-ontsluiting)
Klimaatdoelen: lopen kent geen uitstoot dus goed voor
lokale klimaat (fijnstof, stikstof) en mondiale klimaat
(CO2)

-
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-


Betere
fysieke en geestelijke gezondheid burgers
(waardoor ook lagere zorgkosten)
Zelfredzaamheid ouderen: dan moeten voorzieningen
wel voor iedereen goed te voet bereikbaar zijn
Betere sociale cohesie burgers: inrichting omgeving
moet stimuleren dat men elkaar ontmoet
Economisch vitale binnensteden: prettig loop- en
verblijfsklimaat trekt bezoekers waardoor meer omzet
Gezonde toerisme- en recreatiesector: lopen is belangrijke vrijetijdsbesteding en goede loopvoorzieningen
trekt mensen naar je stad of regio.

Omdat investeren in lopen bijdraagt aan het realiseren van
beleidsdoelen in meerdere sectoren is de opgave voor
decentrale overheden dat voetgangersbeleid intersectoraal
wordt.

In welke nota(‘s) neergelegd?
De rol van de voetganger en het belang van lopen komt
tot uiting in de Nationale Omgevingsvisie, het Preventie
akkoord en het Sportakkoord van VWS en het VN-verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap.
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Het college van Rijksadviseurs heeft in 2020 de publicatie
Naar een gezonde stad te voet uitgebracht en in datzelfde
jaar is op 8 oktober de Strategische agenda Ruimte voor
lopen gepubliceerd door de betrokken partners van het
Platform Ruimte voor lopen.

-

Deze agenda kent drie onderdelen:
1 Een toekomstbeeld tot 2040
2 Een strategische agenda 2021-2030
3 Een activiteitenprogramma 2021-2025.

-

Tenslotte zijn er activiteiten die vallen onder de Citydeal
Ruimte voor lopen, een samenwerkingsverband van over
heden en andere partijen waaronder een aantal gemeenten.

-

Kennisvragen
De lijst met kennisvragen uit het veld is lang. Onderstaande
kennisvragen zijn de meest prioritaire vragen die passen
binnen de kaders van het KpVV-programma.
De kennisvragen waar in 2021 en eerder aan gewerkt is en
waar we in 2022 vervolg aan willen geven zijn:
Hoe richt je straten en pleinen in ten gunste van voet
gangers? Het betreft voortzetting van het project
‘Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fiets en
voetganger’, dat in samenwerking met Fietsberaad en
Tour de Force wordt uitgevoerd (verzamelen en stimu
leren praktijkvoorbeelden en verspreiden van de geleerde
lessen).
Hoe zorg je voor goede looproutes naar ov-haltes,
knooppunten en hubs (en wat is het effect van goede
looproutes op het maken van ketenreizen)?
En hoe zorg je dat dat een gezamenlijk belang wordt
van wegbeheerders, ov-autoriteiten en vervoerders?
Deze vraag is weer extra relevant in verband met de
inspanningen die nodig zijn voor het herstel van het
ov-gebruik na Covid-19.
Wat zijn voor voetgangers acceptabele loopafstanden of
looptijden? Daarbij: wat betekent dat voor het concept
15-minutenstad?
Wat is de beloopbaarheid (walkability) van een
gemeente, buurt of straat en hoe meet je die? Rol van
CROW-KpVV is om de resultaten van een WUR-project
praktisch toepasbaar te maken voor gemeenten en
provincies.

-

-

Nieuwe kennisvragen die we in 2022 in samenwerking met
onze partners willen oppakken:
Wat zijn de nieuwste inzichten in de baten en kosten van
investeren in voetgangers? Daarbij: welke partijen hebben de baten, welke dragen de kosten en hoe kun je daar
bruggen in slaan? Dit moet onder andere leiden tot een

-
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-

geactualiseerde versie van de publicatie Baten van
investeren in lopen.
	Is het zinvol om te komen tot een concept ‘voetgangersstraten’ (primair lopen en andere weggebruikers te gast)?
Daarbij: liggen er nieuwe kansen voor het ‘oude’
woonerfconcept? En: hoe verhoudt zich dat tot
concepten als Verkeer in de Stad, Shared Speed en
Shared Space?
Hoe ga je om met zebrapaden op rijbanen en fietspaden?
Deze al jaren slepende discussie is weer actueel en
vraagt om duidelijke aanbevelingen.
Welke data zijn nodig voor een effectief loopvriendelijk
beleid en hoe verkrijg je die data?
Wat zijn de gevolgen van nieuwe vervoervormen en het
deelmobiliteitkarakter ervan als e-bikes, cargobikes,
e-steps voor voetgangers? Wordt er daardoor minder
gelopen? Gebruiken ze de voor voetgangers bedoelde
infrastructuur waardoor deze onveiliger en oncomfor
tabel wordt? En als dat zo is, welke maatregelen zijn dan
nodig?
Hoe benut je de kansen die voorziene grootschalige
investeringen (zoals nieuwe woonwijken, energie
transitie, rioleringswerken, klimaatadaptatie, water
berging) bieden om tegelijk te zorgen voor een loopen verblijfsvriendelijk inrichting van de ruimte?

Het kennisprogramma kan bestaan uit zowel het aanbieden
van schriftelijke/online informatie (verkenningen, discussienota’s, aanbevelingen, praktijkvoorbeelden met geleerde
lessen) als uit ontmoetingen om kennis en ervaringen
te delen en praktijksituaties te verkennen (bijvoorbeeld
bijeenkomsten, werksessies, excursies).

Projecten
Het KpVV-programma kent twee op voetgangers gerichte
doorlopende projecten:
1 Ondersteunen platform Ruimte voor Lopen: CROW
speelt een actieve rol in het Platform en de City Deal
Ruimte voor Lopen. De inzet is in het bijzonder gericht
op kennismanagement (vergroten en delen van kennis,
website/kennisportaal, bijeenkomsten, nieuwsbrieven).
Dit langjarige project loopt door in 2022.
2 Kennisprogramma voetgangers: een aantal deelprojecten gericht op het vergroten van kennis of het samenbrengen van partijen. In 2022 worden zoveel als mogelijk
de volgende deelprojecten uitgevoerd (afhankelijk van
het beschikbare budget):
-	Vervolg Herverdeling openbare ruimte ten gunste van
fiets en voetganger (samen met thema Fiets)
-	Vervolg Acceptabele loopafstanden (in samenwerking
met KiM)

-	Vervolg Beloopbaarheid (walkability) van steden en
dorpen (participatie in project WUR)
-	Looproutes naar ov-haltes
-	Inzicht in baten van investeren in lopen
-	Verkenning concept ‘voetgangersstraten’
-	Aanbevelingen over toepassing zebra’s.

Relatie met andere thema’s
Relaties liggen er met vrijwel alle thema’s. Bij Duurzaamheid gaat het om verplaatsingen per auto die te voet
kunnen worden gemaakt waardoor duurzaamheidsdoelen
dichterbij komen. Kwalitatief goede looproutes van en naar
mobiliteitshubs zijn essentieel voor een thema als Knooppunten en gebiedsontwikkeling. Nieuwe data en beschikbare technieken zorgen ervoor dat loopstromen beter te
managen zijn, verkeerslichtenregelingen voetgangersvriendelijker te maken zijn en je looproutes beter kan
plannen. Dit zijn kansen voor Smart Mobility maar er zijn
ook bedreigingen zoals de geruisloosheid van nieuwe
voertuigen, het gebruik van e-steps op de stoep en
dergelijke. Enkelvoudige ongevalsdata van voetgangers zijn
niet of beperkt beschikbaar, helaas vallen deze niet onder
de definitie van verkeersongeval.
Het thema inclusieve samenleving raakt het feit dat je als
voetganger je zelfstandig moet kunnen verplaatsen in de
openbare ruimte, welke eisen stel je aan deze ruimte en
hoe kan je tot kostenbesparingen elders komen als je hierin
investeert? Bij een integrale kijk op bereikbaarheid is het
belangrijk te differentiëren naar doelgroepen en om dus
hierin ook het voetgangersperspectief mee te nemen en
rondom Covid-19 is het belangrijk om de nadruk op de
voordelen van lopen vast te houden en de leerervaringen
uit deze periode vast te leggen.

4.9 Fiets
Beleidsopgaven
Het vervoermiddel fiets is een belangrijk onderdeel van het
Nederlandse mobiliteitssysteem. Vrijwel alle overheden,
van gemeenten tot rijksoverheid, willen het fietsgebruik
bevorderen om daarmee een bijdrage te leveren aan uiteenlopende grote maatschappelijke opgaven. Denk aan de
duurzaamheid, energietransitie, volksgezondheid, bereikbaarheid, vitaliteit binnensteden, woningbouw, verstedelijking et cetera. Met het KpVV-thema Fiets geven we dan ook
mede invulling aan verschillende inhoudelijk thema’s in het
KpVV-programma, zoals Duurzame Mobiliteit, Verkeers
veiligheid, inclusieve samenleving en integrale bereikbaarheid.
De groei van het fietsgebruik in combinatie met de
opkomst van nieuwe fietsachtige voertuigen (zie ook het
LEV-kader) brengt echter ook weer nieuwe vraagstukken
met zich mee. Hoe voorkomen we dat de fiets vanwege de
massaliteit en hogere snelheden de nieuwe auto wordt?
Hoe borgen we de kwaliteit en de veiligheid, ook voor de
kwetsbaarste fietsers? Daarnaast speelt de opgave voor
overheden om het aandeel ongevallen waar de fietser bij
betrokken is naar beneden te brengen.

In welke nota(s) neergelegd?
De hoeveelheid beleidnota’s waarin de fiets een rol krijgt
toebedeeld is heel groot. De belangrijkste zijn:
De Tweede etappe Schaalsprong fiets van Tour de Force
en het uitvoeringsprogramma daarbij in samenhang met
het Nationaal Toekomstbeeld Fiets
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) van
eind 2018 en het bijbehorend Landelijk actieplan (een
nieuw LAP 2022-2025 is eind 2021 beschikbaar).
L anger veilig onderweg, het plan van het ministerie van
IenW voor veilige mobiliteit van ouderen.
Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid van de Raad
voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

-

Kennisvragen
De aandacht van overheden voor fietsbeleid is de afgelopen
decennia sterk gegroeid. Deze positieve ontwikkeling zorgt,
in combinatie met de vele maatschappelijke opgaven eveneens tot een sterke toename van de behoefte aan kennis
ontwikkeling en -uitwisseling. Het is onmogelijk om in 2022
alle door partijen genoemde onderwerpen op te pakken.
Daarvoor ontbreken zowel het budget als de tijd. Bovendien
horen bepaalde onderwerpen meer thuis bij andere (kennis)
partners binnen de Tour de Force, zoals SWOV of het KiM.
In het najaar van 2021 zullen de ploegleiders van de Tour de
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Force in overleg met CROW-projectleiders de prioriteiten
voor 2022 en 2023 voorstellen en voorleggen aan de programmaraad van KpVV. In deze paragraaf geven we een
indruk van de belangrijkste onderwerpen en vragen.

-

Uitwisseling en borgen van kennis
De afgelopen 20 jaar heeft CROW-Fietsberaad een goed
geoliede (web)-infrastructuur gebouwd voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis. Het betreft onder andere
een nieuwsbrief, kennisbank, bijeenkomstenmodules en
adressenbestanden. Ook de Tour-de-Force-website maakt
hier onderdeel van uit. Deze solide basis willen we in stand
houden en op punten verbeteren. Zo kunnen we de
kennisinfrastructuur inzetten voor zoveel mogelijk
(KpVV-)thema’s en Tour-de-Force-partners. Een selectie
van aandachtpunten in 2022:
De introductie van webinars als gevolg van Covid-19
heeft geresulteerd in een sterke groei van het aantal kenniscafés en het aantal deelnemers (circa 1.700 in 2020).
De vraag is hoe we verder gaan met digitale bijeenkomsten nu fysieke bijeenkomsten weer mogen.
De Programmaraad Fiets bepleit een combinatie.

-
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-

-

Momenteel besteden we in de digitale ontsluiting van
kennis (kennisbank) weinig aandacht aan de wensen en
behoeften van verschillende doelgroepen. Daarbij wordt
vooral gewezen op professionale doelgroepen voor wie
‘fiets’ slechts een beperkt deel van het takenpakket is,
waaronder verkeerskundig ontwerpers, architecten en
projectontwikkelaars.
Veel onderzoeken die adviesbureaus in opdracht
van overheden uitvoeren zijn niet online ontsloten.
Hoe kunnen relevante onderzoeken ook beschikbaar
gemaakt worden voor iederen?
Hoe kunnen verschillende kennisinstellingen beter
samenwerken in de ontsluiting van kennis en de
programmering van onderzoeken? Daarbij wordt onder
andere gedacht aan een gezamenlijke Kennisbank
Actieve Mobiliteit.
Hoe zorgen we voor een stabiele financiering van
kennisinfrastrcutuuur voor lopen en fietsen op de
middellange termijn?

-

Weginfrastructuur en Verkeersveiligheid
Traditioneel ligt het zwaartepunt in het fietsbeleid van de
overheden op de weginfrastructuur en de verkeersveiligheid. Op dit terrein noteerden we dan ook de meeste
kennisvragen. Met name de toename van het aantal fietsers
in combinatie met een grotere diversiteit aan ‘fietsachtigen’
leidt tot nieuwe uitdagingen voor overheden en daarmee
tot nieuwe kennisvragen. Enkele gerelateerde topics:
De afgelopen jaren hebben we vooral gekeken naar de
wegvakken (onder andere onderzoeken naar fietsstraten
en -stroken en breedtelabels voor fietspaden). In 2022
bepleiten we meer focus op kruispunten, omdat voetgangers, automobilisten en andere fietsers steeds vaker
moeite hebben met het kruisen van massale fiets
stromen. Wanneer is het een probleem? Wat zijn de
oplossingsrichtingen?
De massale fietsstromen leiden in toenemende mate ook
tot weerstand bij bewoners. Met name rond een aantal
snelle fietsroutes leidt dit tot felle discussies. Wanneer
zijn grote fietsstromen niet meer verenigbaar met de
verblijfsfunctie van een woonstraat?
G rote en middelgrote steden zoeken naar manieren om
de hele ‘fietsfamilie’, met alle soorten fietsen en typen
fietsers, een veilige plek te bieden. Momenteel speelt dit
vooral voor de speedpedelec. Ook de cargobike wordt
veel genoemd. Het ministerie van IenW werkt aan een
nieuw nationaal toelatingskader voor lichte elektrische
voertuigen (LEVs). Een verdere implementatie moet de
komende jaren, samen met decentrale overheden nader
worden uitgewerkt.

-

-

Veel andere kennisvragen hebben betrekking op her
verdeling van de openbare ruimte en de categorisering
van wegen.
Hoe kunnen we de gemeenten helpen bij het herverdelen van de openbare ruimte ten gunste van actieve
mobiliteit? Ook in 2022 blijft deze vraag actueel.
De herwaardering van het woonerf en een wettelijke
status voor fietsstraten worden in dit verband geopperd.
In de Programmaraad Fiets leeft de vraag hoe en onder
welke voorwaarden de maximumsnelheid binnen de
kom verlaagd kan worden naar 30 of in binnensteden
zelfs naar 15 km/uur. Dit heeft te maken met de her
verdeling van de openbare ruimte in het vorige punt en
de categorisering van wegen. Strikt genomen is dit geen
specifiek fietsonderwerp, maar het komt wel voort uit de
wens voor een veilige plek voor fietsers op wegen met
gemengd verkeer.

-

Vanuit de ploeg voor de hoogwaardige fietsroutes zijn
kennisvragen voortgekomen die betrekking hebben op
regionale (snelle) fietsroutes. Zoals:
Hoe kan de communcicatie richting omwonenden,
fietsers en potentiële gebruikers het beste aangepakt
worden?
Hoe kan in de gebiedsontwikkeling aangesloten worden
op snelle fietsroutes en andersom?

-

Tot slot is er draagvlak om te kijken wat we kunnen leren
van de tijdelijke maatregelen tijdens de 1,5-metersamen
leving. Welke maatregelen zijn ook in de toekomst
effectief?

-

Fietsparkeren, deelfietsen en knooppunten
Door de groei van het fietsgebruik neemt ook de behoefte
aan fietsparkeerplekken toe. Met name in centrum
gebieden, nabij ov-knooppunten en in vooroorlogse
woonwijken geeft dit problemen. De bestaande bebouwing biedt onvoldoende fietsparkeercapaciteit en in de
openbare ruimte leiden de vele geparkeerde fietsen tot
chaotische en soms gevaarlijke situaties. Het gebrek aan
diefstalveilige fietsparkeervoorzieningen kan voor bewoners, werknemers en bezoekers weer een reden zijn om
minder vaak de fiets te gebruiken. Verder hikken decentrale
overheden steeds meer aan tegen de kosten van
(bewaakte) stallingen, onder andere bij stations.
Moderne deelfietsfietsconcepten, eventueel in combinatie
met hubs, kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan de
oplossing van het fietsparkeervraagstuk. Daarnaast kunnen
deel(brom)fietsen wellicht een bijdrage leveren aan het
vergroten van bereikbaarheid, de volksgezondheid en de
maatschappelijke participatie. Verder zou de deelfiets als
last-mile-oplossing de concurrentiepositie van het ov
kunnen verstevigen. Tegelijkertijd bestaat de kans dat de
deelfietsen juist een extra belasting van de openbare ruimte
met zich meebrengen.
Een ontwikkelsessie met het innovatieteam fietsparkeren
en het kernteam fietsparkeren in de stad heeft geresulteerd
in een grostlijst van mogelijke kennisvragen. We beperken
ons hier tot de onderwerpen die de meest weerklank
kregen in de Programmaraad Fietsberaad:
Begin 2020 is het onderzoek naar kostenkencijfers voor
fietsparkeren uitgebracht (realisatie, beheer, onderhoud).
De bandbreedtes in dit onderzoek zijn ruim en behoeven
verdere concretisering. Kunnen we komen tot verder
geconcretiseerde kostenkencijfers?
De grote aantallen en de komst van meer soorten
(buitenmodel) fietsen zorgen ervoor dat huidige
fietsparkeeroplossingen in de openbare ruimte

-

4 De thema’s uitgewerkt
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-

-

-

-

ontoereikend zijn. Zijn er goede voorbeelden van
soorten stallingen in de openbare ruimte? En zijn er
inspirerende voorbeelden voor stedenbouwkundige
inpassing van fietsparkeren in de historische
binnenstad?
De stedelijke verdichting met grootschalige wooncomplexen brengt een grote fietsparkeervraag met zich mee.
Echter, ontwikkelaars hebben onvoldoende oog voor de
complexiteit van deze vraag. De afgelopen jaren hebben
Tour de Force en CROW-Fietsberaad eerste stappen
gezet in het verleiden van ontwikkelaars om de fiets
eerder mee te nemen in de ontwikkeling. Welke partijen/
netwerken kunnen helpen bij het oplossen van fiets
parkeerproblemen, en hoe bereiken we hen?
De treinreiziger heeft momenteel vaak alleen de mogelijkheid om op stations een OV-fiets te huren (enkele
uitzonderingen daargelaten). In veel steden zijn er echter
meer aanbieders van deelmobiliteit (die breder dan
alleen de fiets aanbieden), onder andere in het kader van
een pilot van het ministerie van IenW. Kunnen we komen
tot generieke uitgangspunten voor het aanbieden van
deelmobiliteit in stationsstallingen?
In 2020 is een eerste verkenning uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten en baten van ketenreizen met de fiets
(fiets-trein, fiets-auto). Kunnen we op basis hiervan meer
zeggen over de effectiviteit van maatregelen om fietsketens
te optimaliseren? En kunnen we, eventueel samen met het
KiM, deze data gebruiken om te bepalen welke knoop
punten de meeste potentie hebben voor fietsketens?
Welke consequentie hebben de verwachte toename van
het thuiswerken op het fietsgebruik in het voor- en
natransport van het ov? Wat zijn de gevolgen voor de
vraag naar fietsparkeervoorzieningen en deelmobiliteit?

-

Datacomponent Fiets
Een aantal kennis- en data-instellingen heeft tijdens het
Nationale Fietscongres 2018 de intentieverklaring Fietsdata
ondertekend. Hierin wordt gesignaleerd dat fietsdata relatief
schaars zijn en dat data nog nauwelijks benut worden om
fietsers te faciliteren en om beleid te monitoren. De intentieverklaring is weer belangrijke input geweest voor het
data-onderdeel van uitvoeringsprogramma voor de Tweede
Etappe van de Tour de Force, dat in 2019 is vastgesteld.
Op landelijk niveau zijn er ontwikkelingen rond fietsdata,
die onder andere voortkomen uit de intentieverklaring:
Landelijk Dataketen Overleg (LDKO) wil de kwaliteit en
het aanbod van verschillende typen data verbeteren.
Het betreft onder andere tellingen, tracés, breedtes
fietspaden, et cetera.
Nationale Databank Wegverkeersgegeven (NDW)
verzamelt en ontsluit fietstellingen (passanten) en tracés.

-
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Een werkgroep houdt zich bezig met toepassings
mogelijkheden, representativiteit en standaardisatie.
CROW-Fietsberaad heeft zich vooral gefocused op het
data-ecosysteem rond fietsparkeren en deelfietsen. We
werken aan een stapsgewijze uitvoering van de strategie uit
2019. In 2022 gaat het om de implementatie van de
datastandaard fietsparkeren voor stationsomgevingen en
om de doorontwikkeling van het deelfietsdashboard
(omgedoopt tot het dashboard voor deelmobiliteit).

-

 oe kunnen we ervoor zorgen dat overheden en NS hun
H
fiestparkeerdata online ontsluiten met behulp van de
standaard en bijbehorende dataportals?
Kunnen data over de parkeeroverlast van deel(brom)
fietsen opgenomen worden in het dashboard voor
deelmobiliteit?

In de Programmaraad Fiets is steun voor de inspanningen
om data te standaardiseren en beter online te ontsluiten.
Aanvullend wordt bepleit om ook de vertaling van data naar
beleidsinformatie beter met elkaar af te stemmen.
Tot slot wordt door meerdere leden aandacht gevraagd
voor de (onder)registratie van fietsongevallen. Verschillende organisaties zijn hiermee bezig, maar CROW-Fietsberaad en/of de Tour de Force is (nog) niet actief op het
gebied van ongevallencijfers.

Projecten
De volgende projecten zullen terugkomen in het
KpVV-programma 2022. Omdat onder deze projecten vele
kennisvragen vallen, zal daar de komende periode nog een
slag in worden gemaakt. Welke kennisvragen passen
binnen het KpVV-programma en welke kunnen we elders
beleggen? In samenwerking met partijen als Tour de Force
en de Programmaraad Fiets wordt dit nog besproken.
Begin december is dit proces afgerond.

-

Uitwisselen en borgen van kennis
	Uitwisseling en borgen van kennis via onder andere
www.fietsberaad.nl, nieuwsbrief en kenniscafés

-

 eginfrastructuur en verkeersveiligheid
W
1 Discussies over de plek op de weg van nieuwe
fietsachtige voertuigen (LEV-kader)
2 Herverdeling openbare ruimte ten gunste van actieve
mobiliteit
3 Focus op kruispunten in relatie tot grote fietsstromen
(wanneer is het een probleem en wat zijn de
oplossingsrichtingen?)

-

4 Stroomfunctie combineren met verblijfsfunctie
(wanneer zijn grote fietsstromen niet meer verenigbaar met verblijfsfunctie van een woonstraat?)
5 Mobiliteitshubs: aantrekkelijke routes ernaartoe

vanuit de decentrale overheden aan de Tour de Force
bestaat uit een werkbudget (OOP) vanuit het KpVV-
programma waar activiteiten en projecten voor worden
gedaan binnen de vijf hoofdthema’s.

Fietsparkeren, deelfietsen en knooppunten
1 Stedelijke verdichting met grootschalige woon
complexen in combinatie met fietsparkeervraag
2 Optimaliseren van fietsketens aan de hand van eerste
verkenning MKB van ketenreizen met de fiets
3 Kostenkencijfers fietsparkeren (hoe houden we het
betaalbaar?)
4 Best-practices voor fietsparkeeroplossingen voor
(buitenmodel) fietsen
5 Uitwerken van generieke uitgangspunten voor het
aanbieden van deelmobiliteit in stationsstallingen.

Relatie met andere thema’s

-

Datacomponent fiets
	Data-ecosysteem rond fietsparkeren en deelfietsen
(datastandaard fietsparkeren, Deelfietsdashboard,
ontsluiting fietsdata via Dataportal Veilig Stallen).

Er zijn veel raakvlakken met de andere thema’s binnnen het
KpVV-programma. Als actieve mobiliteit is fiets een duurzame vervoerwijze, het dashboard deelmobliteit heeft raakvlakken met andere dashboards, bijvoorbeeld dat over autodelen. Bij het thema Knooppunten en gebiedsontwikkeling
ligt de link in het herverdelen van de openbare ruimte ten
gunste van actieve mobiliteit en de koppeling met hubs.
Vanuit het thema Fiets wordt ook veel bijgedragen aan de
verkeersveiligheid bijvoorbeeld door activiteiten rond het
LEV-kader en de plek-op-de-weg-discussie en Covid-19
heeft eraan bijgedragen dat er meer dan ooit wordt nagedacht over het aandeel van de fiets in het tijdperk als we geen
1,5 meter afstand meer hoeven te houden maar wel de openbare ruimte zo prettig en leefbaar mogelijk willen inrichten.

Programmaraad Fiets
Eén van de community’s die al jaren functioneert als klankbord voor de fietsactiviteiten in het KpVV-programma is de
Programmaraad Fiets. Vanuit het programma begeleiden,
voeden en ondersteunen we deze raad die vier á vijf keer
per jaar bijeenkomt.

Tour de Force en het Nationale Toekomstbeeld
Fiets
Om de maatschappelijke kansen van de fiets beter te
benutten, werken overheden en een groot aantal maatschappelijke organisaties samen in de Tour de Force.
In de Tweede Etappe van de Tour de Force is een vijftal
hoofdthema’s gekozen:
Fiets in de stad
Fiets in de keten
Hoogwaardig fietsnetwerk
Stimuleren fietsgebruik
Versterking Kennis- en data-infrastructuur.

-

Per thema is een ploegleider aangesteld.
Veel activiteiten van de ploegleiders hebben betrekking op
kennisontwikkeling en -verspreiding, die we graag samenbrengen in één kennisprogramma Fiets. Een belangrijk
speerpunt van de Tour de Force is daarnaast het Nationale
Toekomstbeeld Fiets (NTF). Hoewel het proces om te
komen tot het NTF geen onderdeel uitmaakt van het
kennisprogramma Fiets, kunnen hieruit wel allerlei kennis
activiteiten voortvloeien. We sluiten dan ook met het
KpVV-programma op deze activiteiten aan. De bijdrage

4 De thema’s uitgewerkt
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4.10 Collectief vervoer
Beleidsopgave(n)
In 2022 werkt de brede ov-sector verder aan de realisatie
van de vijf doelen van het Toekomstbeeld OV 2040, die op
hun beurt bijdragen aan de ‘maatschappelijke (ruimtelijke)
opgaven rondom economie, woningbouw en leefomgeving’.
De beleidsdoelen van het Toekomstbeeld Openbaar
Vervoer 2040 zijn:
1 Het ov vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in
stedelijk gebied is ov samen met de fiets het belangrijkste
vervoermiddel
2 Het klantoordeel in het hele ov gaat naar een 8
gemiddeld
3 De gehele ov-sector zero emissie en circulair
4 Nederland is een koploper in innovatie en vernieuwing
van het ov
5 We streven – ook met het intensiveren van het ov – naar
een voortdurende verbetering van veiligheid en minder
hinder voor de omgeving.
De brede ov-sector streeft deze doelen na via drie pijlers:
focus op de kracht van het ov, drempelloos van deur tot
deur, en veilig, duurzaam en efficiënt ov.
Als gevolg van Covid-19 is er sprake van een afname in
mobiliteit en dus ook in het ov-gebruik. Dat heeft niet
geleid tot een verminderde ambitie op de hoofddoelen.
De opgave om te komen tot zero emissie busvervoer blijft
onverminderd van kracht, integratie met andere vervoervormen en het ontwikkelen van passende concepten zijn
van belang en ook het thema toegankelijkheid staat met
het in oprichting zijnde programma ‘Iedereen onderweg’
van het ministerie van IenW en ook een komend Bestuurs
akkoord Toegankelijkheid volop in de belangstelling.

Wel zorgt Covid-19 ervoor dat opdrachtgevende overheden anders moeten omgaan met hun ov-concessies.
Door Covid-19 zijn ov-aanbestedingen noodgedwongen
uitgesteld, waardoor er na 2023 een piek in de aanbestedingen zal ontstaan. Ook is er onzekerheid over hetgeen
de komende jaren gebeurt met de vervoerbehoefte.
Conclusie van de sector: er moet ruimte komen voor
‘wendbare ov-concessies’. Ook de vraag hoe reizigers zich
weer vertrouwd gaan voelen in het ov houdt de sector
volop bezig.

In welke nota(’s) neergelegd?
De Contouren Toekomstbeeld OV 2040 en de bijbehorende Uitvoeringsagenda zijn zoals hiervoor al genoemd
leidend in de beleidsopgave en er zijn nog andere nota’s
die nadrukkelijk raken aan deze modaliteit zoals Vernieuwingsagenda Iedereen Onderweg (onderdeel van pijler 2),
Krachtenbundeling Smart Mobility (onderdeel van pijler 2)
en de nota over mobiliteit vanuit de brede maatschappelijke heroverwegingen. Voor het aspect duurzaamheid is
het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus relevant.

Kennisvragen
Een groot deel van de kennisvragen die we in het
KpVV-programma willen oppakken vertoont een sterke
overlap met die van voorgaande jaren. De hele ov-sector
kijkt naar CROW-KpVV voor informatie en kennis over de
stand en de staat van het collectief vervoer (data/basis
informatie), voor gedegen bouwstenen voor aan- en inbestedingen van concessies en voor kennis over innovatie en
ov-kwaliteit. En als het spreekwoordelijke oliemannetje
(maar dan duurzaam) blijven we vasthouden aan onze rol
om partijen met hun kennis met elkaar te verbinden in
diverse netwerken. We werken aan openbaar vervoer,
doelgroepenvervoer en flexvervoer.

Figuur 8. Toekomst van het ov. Bron: Contouren Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040
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De specifieke inhoudelijke kennisvragen die leven rond de
aan- en inbestedingen selecteren we in het derde kwartaal
2021 in overleg met de ov-managers van provincies en
metropoolregio’s. Denk aan aandacht voor circulariteit bij
de inkoop van vervoer, aan basisteksten over het onderwerp sociale veiligheid of aan kostenkengetallen openbaar
vervoer. Het plan van aanpak voor de geselecteerde onderwerpen werken we vervolgens in het laatste kwartaal verder
uit om zo in 2022 tot gewenste uitvoer te komen.
Accenten die we in 2022 verder willen leggen hebben te
maken met een roep om kennis over reflexieve monitoring,
integraliteit tussen inhoudelijke (ov-overstijgende onderwerpen) en er is behoefte aan meer duiding van de basis
informatie.

Projecten
Vanuit het KpVV-programma bieden we direct toepasbare
kennis aan over drie hoofdonderwerpen:
Informatie kennis en analyse
Aanbesteden, inbesteden en contractmanagement
Kennis, kwaliteit en innovatie.

-

Elk van de onderwerpen bestaat uit meerdere projecten.
In dit jaarprogramma focussen we op die projecten met
(gedeeltelijke) KpVV-financiering.
Informatie, kennis en analyse
Tot onze belangrijkste producten behoren de jaarlijks
verschijnende Staat van het regionale ov, het klantwaarderingsonderzoek de OV-Klantenbarometer en de concessieen milieuprestatieposters. Ze verschaffen consistente informatie over de ontwikkeling van het ov. De ov-autoriteiten
hebben zulke trendinformatie ook in de toekomst nodig
voor consistente monitoring op de beleidsdossiers en
concessies, en voor benchmarking. Juist ook in de
komende Covid-19-periode en straks tijdens de
‘wederopbouw’ van het openbaar vervoer na Covid-19.
Verder vallen de Monitoring Toekomstbeeld OV 2040, de
monitoring Zero Emissie Bus, het Dashboard Deur tot deur
(data ten behoeve van optimalisatie ketenreis) en de verdere vernieuwing van het MIPOV (nu Lexicon hetend) onder
dit thema. Duiding en verbinding van de uitkomsten krijgen
extra aandacht in 2022 en verder. Doel van het nieuwe
MIPOV 2020 (het Lexicon) is het vereenvoudigen van de
maandelijkse informatiestroom die vervoerders moeten
aanleveren. Tevens is het doel om centraal, bij organisatie
DOVA, automatisch gegenereerde data samen te brengen,
waar weer gebruik van kan worden gemaakt voor De Staat
van het regionale ov.
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Klant, kwalitennovatie
Het verbinden van het netwerk wordt voortgezet binnen
dit thema met activiteiten als het congres Dag van het OV,
het netwerk OV Forum, het Kennisnetwerk OV (verbinding
tussen wetenschap en praktijk), het netwerk doelgroepenvervoer ‘Smaakmakers’. Bij doelgroepenvervoer gaat het
om activiteiten rond integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, aandacht voor landelijk gebied en ook
duurzaamheid. Projecten rond flexvervoer, duurzaamheid
en circulariteit van voertuigen, knooppunten, hubs, reis
informatie en financiering (onder andere kostenkengetallen
en financieringsconstructies). Kortom, het verbinden van
mensen en het uitwerken van diverse onderwerpen vallen
onder dit thema.
Aanbesteden, inbesteden en Contracteren
We gaan in 2022 door met het onderhouden en updaten
van MaaS-teksten en verdere ov-eisen voor ov-concessies.
Een voorstel is gedaan bij de ov-opdrachtgevers om jaarlijks hierin twee of drie onderwerpen uit te werken. Daar is
grote behoefte aan. Zoals eerder benoemd selecteren
we met de ov-managers eind 2021 de inhoudelijke onderwerpen die in 2022 verder worden uitgewerkt. Dat is een
jaarlijkse cyclus met als doel het aan- en inbesteden te
optimaliseren, waarbij uiteindelijk voor de meeste onderdelen van de standaardindeling van concessiedocumenten
een inhoudelijk hulpmiddel beschikbaar is.
We werken in 2022 diverse direct toepasbare producten uit
die voor de ov-sector het aan- en inbesteden eenvoudiger
maakt. Daarbij geven we aandacht aan een generieke aanpak in de sector daar waar dit de kans op inschrijvers zou
kunnen verhogen.
Nieuwe accenten
De ov-autoriteiten hebben de drie hoofdthema’s voor 2022
opnieuw onderschreven, met als aanvulling dat er meer
aandacht mag komen voor de duiding van informatie in
het thema ‘Informatie kennis en analyse’. Als tweede aandachtspunt is meegegeven om te kijken of er zaken zijn die
breder onder de noemer van drie vormen van vervoer (ov,
doelgroepenvervoer en flexvervoer) aangepakt kunnen
worden. “Denk breder en meer integraal over het collectief
vervoer heen.” Dat geldt ook voor de afstemming met
andere modaliteiten en beleidsvelden.
In uitwerking hierop voegen we in 2022 het antwoord op
de vragen gericht op integraliteit en duiding toe aan de
kennisproducten. Bij het streven naar meer integraliteit is
een eerste stap die we in 2022 zetten om na te gaan welke
kennisvragen we voor de ene modaliteit wel en voor de
andere (nog) niet beantwoorden. Zo kan de Staat van het
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regionale ov verbreed worden naar het héle ov, inclusief
het hoofdrailnet. ‘De Staat’ kan ook verbreed worden met
doelgroepenvervoer en andere vormen van flexvervoer. In
2022 starten we met de verdere invulling van de wens van
een meer integrale benadering richting ‘publieke mobiliteit’,
waaronder begrepen de inbreng over ketens- en knooppunten, duurzaamheid, toegankelijkheid en Smart Mobility.
Denk ook aan verbreding van onze MaaS-kennis van
afspraken tussen concessieverlener- en -houder naar
toepassing in de relatie tussen de MaaS-dienstverlener en
de mobiliteitsaanbieder.
Voor de duiding willen we in 2022 meer dan voorheen
aandacht geven aan reflexieve monitoring. Dat willen we
onderbrengen in bestaande projecten zoals de monitor van
het Toekomstbeeld ov en de Staat van het regionale openbaar vervoer. Samen met het brede veld willen we nagaan
welke lessen te halen zijn uit de verzamelde data. We gaan
ervan uit dat er in 2022, na de corona-urgentie, weer
voldoende ruimte is in het werkveld om hieraan mee te
werken.
Ten slotte: we organiseren jaarlijks ten minste drie keer
een introductiecursus voor nieuwe medewerkers bij de
ov-autoriteiten. We gaan in 2022 na of we die introductie
kunnen verbreden naar andere partijen zoals wegbeheerders van gemeenten en opdrachtgevers voor doelgroepenvervoer.
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Relatie met andere thema’s
Collectief vervoer is onderdeel van de verplaatsingsketen
en heeft raakvlakken met alle andere thema’s in dit jaar
programma. We geven er hier een aantal:
Duurzame mobiliteit: de opvang van een deel van de
mobiliteitsgroei is een van de taken van het ov, het milieuvriendelijker maken van het ov draagt bij aan de klimaatdoelstellingen.
Knooppunten en gebiedsontwikkeling: hier zijn specifieke
doelen geformuleerd in het Toekomstbeeld OV 2040 bij
pijler 2 (drempelloos van deur tot deur). Collectief vervoer
kent een belangrijke plek binnen het STOMP-principe.
Smart Mobility: spelers in de ov-sector zijn nadrukkelijk
partij in het ontwikkelen van de MaaS-keten en de
oplossingen daarbij. De concessieteksten voor MaaS
zijn een succesvol product.
Verkeersveiligheid: rond ov-locaties en tijdens de rit is
verkeersveiligheid een randvoorwaarde. In de monitor
OV 2040 is veiligheid ook een aspect.
Inclusieve samenleving: ov stelt mensen in staat te reizen
die dat op andere wijze niet kunnen doen. De opgave van
bereikbaarheid in het landelijk gebied is groot.

Nieuwe kijk op bereikbaarheid: het ov is ontlastend voor
het wegennet en zorgt daardoor mede voor een betere
bereikbaarheid.
Voetganger: veel overeenkomsten in maatschappelijke
meerwaarde, problematiek en aanpak.
Fiets: de combinatie bus, tram en metro (BTM) en trein met
fiets is een krachtige combinatie. Voorkomen moet worden
dat ze concurrenten worden als het gaat om verdeling van
budgetten en ruimte.
Covid-19: wendbaarheid van concessies en terugwinnen
van reizigers.

4.11 Auto
Beleidsopgave(n)
Vanuit de modaliteit auto zien we de volgende trends en
opgaven voor de overheden:
Een veranderende rol publiek-privaat
We zien een verschuiving ontstaan van publiek naar privaat
als het gaat om netwerksturing, waarbij serviceproviders
meer gaan sturen op de maatschappelijk gewenste routes
van modaliteiten. De wegbeheerder moet in die nieuwe rol
juist het netwerk gaan duiden. Deze netwerkeuzes moeten
zo veel mogelijk gebeuren op regionaal corridorniveau.
Dit om een sterk netwerk te kunnen ontwikkelen dat interregionaal functioneert en daarmee de bereikbaarheid en
dus de gebruiker tot dienst is.
Deze private netwerksturing vraagt om een verregaande
digitalisering waar de gebruiker op kan vertrouwen en de
serviceproviders op kunnen sturen, te beginnen met de
modaliteit auto. Dat sturen moet ook steeds meer een
integraal karakter gaan krijgen door bij verwachte stagnatie
alternatieve reismethoden binnen de ketenreis beschikbaar
te stellen.
Klimaat en leefbaarheid worden steeds belangrijker
Vanuit Brussel zien we een duidelijke trend van veiligheid
en doorstroming naar klimaat ontstaan in het ontwikkelpad
van slimme voertuigen. Voor de modaliteit auto betekent
dat naast voertuigverduurzaming ook verduurzaming van
het wegennet en het gebruik daarvan. We zien in zwaar
stedelijk gebied een discussie die vooral over ruimte gaat,
en in de regio over bereikbaarheid. Snelheid blijft daarbij
een belangrijke factor en maakt dat de auto een belangrijke
rol zal blijven houden. Daarbij zien we binnen stedelijk
gebied de modal shift naar gezondere verplaatsings
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methoden voor korte afstanden met weinig goederen of
bagage, maar regionaal zien we de transitie van modal shift
naar modal connection meer opkomen. Het gebrek aan
goede alternatieven in de regio blijft bestaan en vraagt om
op strategische punten goede uitwisselpunten buiten de
stad voor de overstap naar een andere modaliteit om de
stad in te gaan. Daarbij liggen ook kansen om diensten
op die locaties aan te bieden die het aantal bestelbusjes
reduceren in de wijken.
Van ad hoc naar integraal
Het versterken van netwerken moet meer gaan leunen op
multimodale kaders en afspraken waarop vervolgens monitoring, rapportage en duiding kan plaatsvinden. Als die
monitoring aangeeft dat de prestatie niet voldoet aan de
gemaakte afspraken op regionaal gebied, moet eerst nagegaan worden of de basis op orde is. Een zowel technisch als
verkeerskundig goed werkende assetketen is een voorwaarde voordat men in de maatregelenstand kan komen.
Hierbij is assetbeheer en regionaal verkeersmanagment van
toenemend belang. Pas als de verdeling van de regelruimte
is uitgenut en de gehele (data)keten werkt naar behoren,
kan er op integraal corridorniveau gedacht worden aan het
nemen van maatregelen. Vanwege de toename van
woningbouw zal de vraag naar mobiliteit toenemen,
ook als we anders omgaan met reizen. Hierdoor is het
belangrijk om steeds meer samenhangende maatregelen
te treffen van regionale, integrale aard met een multi
modaal karakter.
Samenspel mens, voertuig en infrastructuur
Op de weg naar autonoom rijden worden steeds meer en
betere rijtaakondersteunende toepassingen in voertuigen
zoals Advance Driver Assistence Systems (ADAS) ontwikkeld. Deze doen voorral recht aan meer veiligheid en daarnaast aan betere benutting. Aangezien het volledig autonoom rijden nog wel even op zich laat wachten, liggen er
kansen voor het optimaal benutten van deze ADAS. Dat
zorgt voor een aantal opgaven zoals digitalisering van
borden, het aansluiten van wegontwerp en assets op dit
soort digitale systemen, de noodzaak van een actueel
beeld van de staat van de infrastructuur (audits) en de
organisatie hiervan en ook onderzoek naar differentiatie
gericht op verschillende doelgroepen zoals ouderen.
Mobiliteitstransitie
Inzet op elektrische voertuigen vraag ook om aandacht
voor de laadinfrastructuur en anders kijken naar parkeren.
Daar waar een auto met een verbrandingsmotor in vijf
minuten de tank weer heeft gevuld, wordt de accu van een
elektrisch voertuig bij voorkeur langzaam volgeladen.
Dus tijdens het parkeren.
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Verkeersveiligheid en veilige, bereikbare plattelands
gebieden
Het SPV 2030 wordt verder uitgewerkt; risicoanalyses zijn
opgepakt. Daarnaast moeten provincies de EU-Richtlijn
RISM-2 (verkeersveiligheidsinspectie, en -audit) voor
provinciale wegen toepassen.
Per 1 januari 2021 zijn landbouwvoertuigen sneller gaan
rijden (van 25 naar 40 km/uur), maar rijden ze nog over
wegen die ontworpen zijn voor paard en wagen. Weg
beheerders staan voor de opgave om het toelatingsbeleid
van deze voertuigen onder de loep te nemen, tevens in
verband met de ontwikkeling van één loket Ontheffingen
Langzaam rijdende voertuigen bij de RDW dat in 2023
gereed moet zijn.
Verder spelen er ook de mobiliteitsaspecten rond de
woningbouwopgaven. Discussies over bijvoorbeeld
parkeernormen, de openbare ruimte als toegankelijke
verblijfs- versus verkeersruimte bieden kansen voor een
nieuwe, alternatieve inrichting van de openbare ruimte op
het gebied van bereikbaarheid, beweegvriendelijkheid en
gezondheid. Door toenemende verkeers- en maatschappelijke druk mede als gevolg van het groeiend toerisme
ontstaat de noodzaak en behoefte om maatregelen te
treffen. De roep om nieuwe infrastructuur vanuit bewoners
is hier een voorbeeld van.
Op het gebied van wegontwerp zien we de vraag om
30 km/uur als norm binnen de bebouwde kom. Ook is meer
aandacht nodig voor de veiligheid op plattelandswegen, de
bereikbaarheid van plattelandsgebieden en voor de landschappelijke inpassing van plattelandswegen. Daarnaast
speelt de opgave om nieuwe ontwerpprincipes als ‘Verkeer in
de Stad’, STOMP en Shared Space een plek te geven in de discussie over de gewenste (verdeling van de) openbare ruimte.

In welke nota’s neergelegd?
Vanuit het Rijk zijn de Schets naar Mobiliteit 2040 met de
ambitie voor een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem en het Toekomstperspectief automobiliteit
2040 met daarin een beschrijving van de rol van de auto in
het mobiliteitssysteem van nu en de toekomst, het landelijke beleidskader voor de modaliteit auto.
In de Nationale Omgevingsvisie, NOVI staat een visie op
de infrastructuur. Ononderbroken netwerken voor heel
Nederland en in verbinding met het buitenland moeten
worden gewaarborgd.
In het rapport Toekomstbestendige mobiliteit, dat onderdeel
is van de serie rapporten onder de naam ‘Brede maatschap-
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pelijke heroverwegingen’, worden de kosten en baten van
investeren in (benutting en aanleg van) infrastructuur op een
rij gezet en worden aanbevelingen gedaan aan het kabinet.
Ook is er de Green Deal Autodelen, een samenwerking van
publieke en private organisaties met als doel om autodelen
te versnellen.
Europese kaders zijn het Klimaatakkoord, de Europese
richtlijn en een aanvulling daarop (nieuwe versies verschijnen eind 2021) over ITS (verkeersmanagement op een
multimodale wijze). De afdronk is dat er steeds meer
gegevens verplicht gaan worden om op te slaan wat
verregaande consequenties heeft voor het inzamelen en
bewaren van data, ook in relatie tot de AVG.
Daarnaast is er nog een flink aantal nota’s waarin ook een
aspect van de rol van de auto in het mobiliteitssysteem
wordt beschreven, waaronder: Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), Nationale woonagenda, Visiedocument
‘Thuis in de Toekomst’ van de NEPROM, Vitaal Platteland,
‘Samen de kracht van het platteland benutten’ (een
discussienotitie van CROW-KpVV en Platform31),
VN-verdrag voor toegankelijkheid en het Programma
Onbeperkt Meedoen! van VWS.

Kennisvragen
De kennisvragen voor dit thema zijn te groeperen rond de
volgende onderwerpen:
Data en monitoring
Hoe zit het met de stand van elektrische voertuigen en
deelauto’s? (dit is onderdeel van monitoring duurzame
mobiliteit, zie paragraaf duurzaamheid).
Wat komt er kijken bij het (regionaal) realiseren van de
data-top 15 en wat komt er de komende jaren nog aan
waar men op moet voorsorteren in de keten en de eigen
organisatie? Belangrijk punt hierbij is het voldoen aan de
AVG-regelgeving.

-

Voertuigtechnologie en de gevolgen voor infrastructuur
Wat is nodig op het gebied van assets en infra om ADAS
beter te laten renderen, mede gelet op de specifieke
wensen van bepaalde leeftijdgroepen?
Welke kansen en bedreigingen zien we ontstaan bij de
transitie naar zelfrijdende auto’s (ADAS) in relatie tot
gemengd verkeer?

-

Verkeersmanagement
Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden bij
de publiek-private samenwerking, met een focus op
verkeersmanagement? Wat betekent het voor de

-

organisatie, competenties, hoe besteed ik eigenaarschap
uit, et cetera?
Parkeren in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling
Hoe geef je parkeren op afstand het beste vorm, ook in
het licht van mobiliteitshubs? Welke data zijn nodig en
beschikbaar?

-

Kwaliteit wegontwerp en nieuwe visie op
inrichtingsopgaven
Welke kansen liggen er voor eenduidigheid en proactief
verkeersveiligheidsbeleid dankzij invoering van nieuwe
Europese regelgeving RISMII?
Hoe kun je wegbeheerders ondersteunen in het op
corridorniveau maken van inrichtingskeuzes voor de
beoogde modaliteit? Hoe geef je dit beleidsmatig vorm
in de Omgevingsvisie en laat je dat doorwerken in uitvoeringsprogramma’s?

-

Energietransitie
	Vanuit de EU krijgt elektrisch rijden een boost. Hiervoor
is wel de juiste laadinfra nodig. Daarnaast kunnen voer
tuigen ook leveren in de keten van Smart Grids. Wat zijn
de beleidskansen en opgaven en welke kennis is hier op
korte termijn nodig?
Wat zijn mogelijke integrale afwegingscriteria als het
gaat om het investeren in laadinfrasctructuur in relatie
tot ruimte, laadpleinen en hubs en wat is de rol van
verkeersmanagement hierin?

-

Projecten
Projecten onder dit thema vallen onder de hoofdthema’s
wegontwerp, verkeersmanagement en parkeren, waarbij
wegontwerp meer opgepakt wordt vanuit andere
CROW-activiteiten.
We gaan door met het in 2020 in gang gezette programma
en Kennisnetwerk Parkeren. Thema’s die verder in 2022 op
de agenda staan zijn:
Slimme voertuigen op toekomstbestendige wegen en de
relatie met ADAS. Dit heeft een relatie met Smart Mobility.
Integraal verkeersmanagement. Het aangaan van een
meerjarige strategische samenwerking met belangrijke
organisaties op het vlak van verkeersmanagement
(relatie Smart Mobility en IKOB).
Netwerkdigitalisering en prestaties (KPI’s). Vervolg op het
Multimodale netwerkkader. Er is behoefte aan een wat
meer praktische insteek als uitwerking op dit kader.
Tevens kunnen de eerste resultaten van VM-IVRA hierin
verwerkt worden.
Parkeren op afstand. Dit is een breed begrip dat invloed
kan hebben op zowel wijk-parkeren als bijvoorbeeld
hubs. Hierbij zijn data erg belangrijk voor zowel de

-
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gebruiker (beschikbaarheid) en de beheerder (planbare
capaciteit). Dit heeft een relatie met duurzaamheid, IKOB
en Smart Mobility.
Verder is de wens om projecten rond de hiervoor
genoemde kennisvragen met betrekking tot de digitaliseringsopgave (data-top 15), publiek-private samenwerking,
verkeersveiligheidsaudits, energietransitie en visie op
inrichtingsopgaven uit te voeren afhankelijk van beschikbare middelen en prioritering.

Relatie met andere thema’s
De modaliteit ‘auto’ heeft zijn invloed op alle thema’s:
Duurzame Mobiliteit: relaties met thema klimaat en
adaptieve omgeving, laadinfrastructuur en koppelmogelijkheden.
Knooppunten en gebiedsontwikkeling: bereikbare en
bruikbare hubs op afstand en bereikbaarheid en leefbaarheid van transformatiegebieden.
Smart Mobility: het optimaliseren van mens, voertuig en
omgeving en de veranderende rol van publiek-private
samenwerking. Het MaaS-waardig maken van autoparkeren en deelauto’s; het opschalen van Talking Traffic (iVRI’s).
Aanpassen wegontwerp aan zelfrijdende auto’s.
Verkeersveiligheid: veilige en acceptabele snelheids
limieten (GOW 30), kwaliteit van wegennet (audits),
landbouwverkeer.
Inclusieve samenleving: aandacht voor toegankelijkheid
van (auto)mobiliteit, zeker ook op het platteland. ADAS voor
bepaalde doelgroepen.
Integrale kijk op bereikbaarheid: nieuwe visie op inrichtingsopgave en ontvlechten netwerken. Dataverzameling,
datatoepassing en AVG. Anders betalen voor mobiliteit.
Covid-19: autogebruik als gevolg van pandemie.
Voetganger: in beleid veel nadruk op bevorderen actieve
mobiliteit en auto uit stadscentra. Minder ruimte voor automobiliteit in stedelijk gebied, meer aandacht voor parkeren,
P+R, hubs, et cetera.
Collectief vervoer: om het wegennet bereikbaar te houden,
bij piekbelasting een alternatief en onderdeel van de keten.
Fiets: toename fietsgebruik en ingebruikname hoogwaardige regionale fietsroutes.
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5 C
 ommunicatie van het
programma
Communicatie over alles wat we doen vanuit het KpVV-programma
gebeurt enerzijds vanuit de afzonderlijke projecten en anderzijds op
meer corporate niveau. Het is belangrijk dat onze doelgroep weet waar
we mee bezig zijn en in aanraking komt met onze producten en
activiteiten want zonder bekendheid geen gebruik en daardoor ook geen
impact in het mobiliteitsveld.
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In het in 2020 gemaakte ‘zichtbaarheidsplan’, als reactie op
de eerder gehouden governance-evaluatie, staan acties die
we in 2022 gaan voortzetten. Denk hierbij aan de samenwerking met uitgeverij Acquire waardoor we vaker publiceren over onze activiteiten in het blad Verkeerskunde
(digitaal en fysiek).

Nieuwsbrieven, factsheets
Verkeers- en vervoerbreed wordt vanuit CROW gecommuniceerd via de V&V Flits (met ongeveer 1.900 abonnees).
Hierin zijn ook alle KpVV-uitingen verwerkt.
Het afgelopen jaar zijn we gestart met het tweewekelijks
uitbrengen van de V&V Flits in plaats van een keer per
maand. Daardoor is het totaal aantal nieuwsberichten bijna
verdubbeld. Hier gaan we in 2022 mee door.
Naast de corporate nieuwsbrief zijn er ook meer thema
gerichte nieuwsbrieven zoals die vanuit het thema Fiets en
‘specials’ vanuit het thema Collectief vervoer. Deze worden
breed gewaardeerd bij de doelgroepen.
Ten slotte maken we voor diverse actuele en/of specifieke
onderwerpen die zich aandienen en waarover doelgroepen
snel informatie willen factsheets en infographics.

Websites
Alle kennis die in het KpVV-programma is en wordt
ontwikkeld wordt opgeslagen op websites, die passen in
de web-infrastructuur van CROW.
De website kpvv.nl is de centrale plek waar alle kennis snel
te vinden is die geheel of gedeeltelijk tot stand is gekomen
vanuit financiering van het KpVV-programma. Dezelfde
informatie is ook toegankelijk in de verkeer-en-vervoer
bibliotheek op crow.nl.

Social media
De besloten CROW-KpVV-groep op LinkedIn benutten we
voor berichten die tevens verschijnen op de CROW- en de
KpVV-website. Hiervan zijn meer dan 2.400 mensen lid.

(Inter)nationale, regionale en lokale contacten
Om voeling te houden met wat er leeft bij decentrale
overheden onderhouden we contacten op verschillende
niveaus: van een gesprek één op één tot aan deelname in
een vakberaad.
Komend jaar nemen we in ieder geval actief deel aan
diverse netwerken. Vanuit de provincies zijn dat de Ambtelijke Adviescommissie Mobiliteit (AAC), het vakberaad
Verkeersveiligheid, het OV-managersoverleg van DOVA en
regelmatig zijn we bij het Landelijk Overleg Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (LOVG). Op de gemeentelijke
kennisbehoefte zijn we aangesloten via het Gemeentelijk
Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) met hun
contactgroepen voor diverse thema’s, de Intergemeentelijke Verkeerstechnische Werkgroep (IVW) en het Inter
gemeentelijk Verkeersoverleg (IVO).
Ook zijn we lid van Connekt, Railforum en internationaal
van organisaties als Polis, en UITP en participeren we
namens de VNG in de Fachkommission Verkehrsplanung
van de Deutsche Städtetag.
Ten slotte proberen we ook de vertaling te maken van de
wetenschap naar de praktijk en zijn we bijvoorbeeld lid van
de Programma Adviesraad van SWOV en participeren we in
programma’s van bijvoorbeeld NWO zoals SUMMAlab.

Verder zijn er de volgende (soms deels) vanuit het
programma gefinancierde websites:

-

	Fietsberaad.nl
	Platform Veilig Fietsen
	Innovaties Fietsparkeren
	OV-klantenbarometer
	Staat van het OV
	Doelgroepenvervoer
	Dashboard Deur tot Deur
	Duurzame Mobiliteit

5 Communicatie van het programma

-

	Duurzaamheidsscore
	Mobiliteit en gedrag
	Toolkit verkeerseducatie
	Ruimte voor lopen
	Tour de Force
	Kennisnetwerk Parkeren
	Zero Emissie Bus
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6 Financiën
6.1 Algemene kosten

6.2 Indicatieve begroting

De algemene kosten bestaan uit kosten voor programmamanagement, huisvesting en een klein werkbudget voor
lidmaatschappen, congresbezoek en dergelijke.

De daadwerkelijke doorvertaling van dit jaarprogramma
2021 naar projectplannen gebeurt in de laatste maanden
van 2020. Bedragen die in de tabel zijn opgenomen (zie
onder) zijn derhalve indicatief. Sinds 2019 werken we ook
met prognoses die gedurende het jaar worden bijgesteld.
Programmeren gebeurt gedurende het hele jaar, mede op
verzoek van onze opdrachtgevers, zodat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

Huisvesting
Per 1 januari 2022 betrekt KpVV een nieuwe locatie in
Utrecht. We verhuizen naar de andere kant van het spoor,
van gebouw Sijpesteijn naar de Smakkelaarsburgt. We worden daar onderhuurder van organisatie DOVA. De samenwerking met DOVA binnen de OV-campus bevalt zo goed
dat we die willen voortzetten. De nieuwe huisvesting is
ongeveer even groot als de oude (door de vorm van het
gebouw iets groter). Het is in deze tijd van Covid-19 moeilijk
te bepalen hoeveel kantoorruimte in de nabije toekomst
nodig is. Ondanks deze onzekerheid, weten we wel dat een
ontmoetingsplaats belangrijk blijft. Verder verwachten we
steeds vaker ruimte nodig te hebben voor programma’s
(zoals SPV). De inrichting wordt in elk geval flexibel vormgegeven, zodat we die kunnen aanpassen op de ontwikkelingen. De kosten zullen iets hoger liggen dan de oude
huisvesting, maar nog steeds zitten we op een relatief
goedkope plek dichtbij Utrecht Centraal. In overleg met het
AKO is besloten om de extra kosten vooralsnog proberen
op te vangen binnen het budget voor de algemene kosten.

De indicatieve begroting zit wat anders in elkaar dan eerdere jaren: ten eerste hebben we geen projectenlijst opgenomen. Zoals hierboven gezegd volgt er zoals altijd toch
nog een nadere uitwerking naar projecten. Ten tweede zijn
we de begroting aan het verschuiven van modaliteit-gericht
naar maatschappelijke opgaven. Dat wil niet zeggen dat
modaliteit-specifieke kennis minder belangrijk wordt, het
betekent wel dat kennisontwikkeling steeds meer vanuit de
maatschappelijke opgaven wordt benaderd. En zoals al
eerder gezegd zijn de maatschappelijke opgaven vertaald
naar integrale thema’s. Voor de indicatieve begroting betekent dit dat we een poging hebben gedaan om de modaliteits-specifieke projecten toe te wijzen aan de integrale
thema’s. Op deze manier ontstaat een indicatieve begroting waarbij het budget is toegedeeld aan de integrale
thema’s. Zie de kolom in de tabel onder het kopje ‘KpVV’.

Programmamanagement
Verbinden, programmeren, uitvoeren en rapporteren zijn
bezigheden die liggen bij de programmadirecteur en de
secretaris van KpVV. De werkzaamheden vragen een forse
inspanning. Ze vinden grotendeels extern plaats, onder
andere door deelname aan diverse gremia van de decentrale overheden (zoals Ambtelijke Adviescommissie Mobiliteit, OV-Managersoverleg, Vakberaad Verkeersveiligheid,
Regio-overleg GNMI) en door afstemming met andere
kennisinstellingen. Intern is regelmatig overleg met de
directie van CROW in de rol als uitvoeringsorganisatie.
Ook vindt periodieke afstemming plaats tussen project
leiders en thematrekkers die (deels) werken voor KpVV.

Werkbudget
Om input voor het programma binnen te halen en daarvoor
de goede netwerken te onderhouden is een werkbudget
beschikbaar voor bijvoorbeeld lidmaatschappen.
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In de budgettering is ook rekening gehouden met kosten voor
programmamanagement, communicatie en vrije ruimte. Hoe
wordt omgegaan met de vrije ruimte staat beschreven in de in
Hoofdstuk 1.2 aangehaalde ‘governance-notitie’ [2]. Het budget sluit inclusief de vrije ruimte op de beschikbare 3,6 miljoen
euro. Daarbovenop komt extra projectfinanciering. Dit bedrag
wisselt van jaar tot jaar, maar ligt doorgaans tussen 1,4 en
2 miljoen, een en ander afhankelijk van wat er precies wordt
meegenomen. Zo valt de uitvoering van OV-Klantenbaro
meter strikt genomen buiten het KpVV-programma, maar
omdat de begeleiding, rapportage en innovatie wel vanuit het
KpVV-programma wordt gefinancierd, nemen we de uitvoering al sinds jaar en dag op in de cofinanciering. Enkele andere
voorbeelden van projectfinanciering zijn: de bijdrage van het
ministerie van IenW aan kennisontwikkeling Tour de Force,
idem aan het kennisnetwerk Parkeren en bijdragen van de
provincies en vervoerregio’s aan de kennisagenda Krachtenbundeling Smart Mobility en Zero Emissie Bus. In het algemeen zien we een tendens naar meer projectfinanciering.
Dat is enerzijds een goede ontwikkeling, immers daarmee
kunnen we vanuit het KpVV-programma meer realiseren dan
strikt genomen met het eigen budget zou kunnen (multiplier-
effect), anderzijds moeten we scherp blijven dat zichtbaarheid
en doelstelling van het KpVV-programma niet verwateren.
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Indicatieve begroting KPVV programma 2022
Algemeen /
Integraal

Fiets

Voetganger

Collectief
Vervoer

Duurzame Mobiliteit

350

50

15

85

Knooppunten en Duurzame
Gebiedsontwikkeling

200

120

20

70

Smart Mobility

200

10

5

25

Verkeersveiligheid

100

180

25

10

Inclusieve Samenleving

200

10

25

70

(Integrale Kijk op) Bereikbaarheid

200

120

10

COVID- 19
Basisinformatie (modaliteitspecifiek)
Bijdragen derden (modaliteitspecifiek)

50

10

Auto

KpVV

Derden

Totaal

500

40

540

50

460

100

560

50

290

425

715

315

100

415

100

405

50

30

80

210

100

300

50

700

200

600

200

700

150

300

390
660

100

Programmamanagement en huisvesting

400

Vrije ruimte

100
1.000

200

1.300

3.600

110
660

1.150

Communicatie

Totaal

390
30

1.150
100
100

1.945

5.545

Bedrag in blauw betekent dat die bijdrage buiten de boeken van de uitvoeringsorganisatie CROW om gaat

6 Financiën
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Bijlage 1 Bronnenoverzicht

Algemeen:
1 KpVV Strategiedocument 2022-2025: Bewust verplaatsen binnen één systeem, 2021
2 Notitie Nadere uitwerking programmering, beheersing en sturing KpVV-jaarprogramma 2019
3 Evaluatie Governance KpVV-programma, 2020

Belangrijkste nota’s:
Advies Grote opgaven in een beperkte ruimte, PBL
Afsprakenlijst Bestuurlijk Overleg MIRT november 2020,
Ministerie van IenW
Agenda Platteland, P10
Agenda Platform Ruimte voor lopen, Ruimte voor lopen
Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer (BAZEB) 2030,
Ministerie IenW en koepelorganisaties
Beleidskader mobiliteit, VRA
Beleidsbrief ‘Van coronacrisis naar duurzaam herstel’, PBL
Briefadvies ‘Een doorstart voor de samenleving’,
Planbureaus
Briefadvies Covid-19, Overleg planbureaus
Citydeal Ruimte voor lopen, Diverse partijen
Contouren Toekomstbeeld OV 2040, Ministerie van IenW
en anderen
Covid-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving
en beleid, WRR
EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps
towards “Vision Zero”, Europese Commissie
Europese Green Deal Fit for 55, Europese Commissie
Europese richtlijn en een aanvulling daarop over ITS,
Europees Parlement
Fietsvisie 2040, Fietsersbond
Gezamenlijke ambities en samenwerkingsprincipes voor
Smart Mobility, Dutch Reality, Diverse partijen
Green Deal autodelen, Diverse partijen
Green deal Zero emissie stadslogistiek, Diverse partijen
Impact van Covid-19 op mobiliteit, mobiliteitsalliantie 2020
Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA), ministerie van IenW
Intentieverklaring Fietsdata, Diverse partijen
Intentieverklaring Krachtenbundeling Smart Mobility,
4 oktober 2018, Diverse partijen
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP)
Kamerbrief over Kader Licht Electrische Voertuigen (LEV),
Ministerie van IenW
Kamerbrief Smart Mobility in beweging, Ministerie van IenW
Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020, PBL
Klimaat en Energie Verkenning, PBL
Klimaatakkoord, Ministerie van EZK
Klimaatplan 2021-2030, Ministerie van EZK
Landelijk actieprogramma bij Strategisch Plan Verkeers
veiligheid, Ministerie van IenW
Langer veilig onderweg, Ministerie IenW
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport,
Ministerie van IenW
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Mobility as a Service: regionale pilots, Rijksoverheid
Naar een gezonde stad te voet, college van Rijksadviseurs
Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid, Rli
Nationaal Preventieakkoord, ministerie van VWS
Nationaal programma landelijk gebied, ministerie van BZK
Nationaal Toekomstbeeld Fiets, diverse partijen
Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), Rijksoverheid
Nationale Omgevingsvisie, ministerie van BZK
Nationale woonagenda, ministerie van BZK
Omgevingswet, Rijksoverheid
Ontwikkelagenda toekomstbeeld OV, ministerie van IenW
Programma Gezonde Groene Leefomgeving, RIVM
Programma Onbeperkt Meedoen!, ministerie van VWS.
Regionale energiestrategie, koepelorganisaties
Samen aan het werk! Strategische agenda 2018-2022,
MRDH
Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust, duurzaam,
ministerie van IenW
Schone Lucht Akkoord, ministerie van IenW
Smart Mobility, Dutch Reality met overzichtsplaat,
ministerie van IenW
Sportakkoord, ministerie van VWS
Startakkoord bij Strategisch Plan Verkeersveiligheid,
ministerie van IenW
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, ministerie van
IenW
Thuis in de toekomst, NEPROM
Toegang tot de stad, RLI
Tijdelijke coronamaatregelen in de openbare ruimte,
College van Rijksadviseurs
Toekomstbestendige mobiliteit, rijksoverheid
Toekomstperspectief automobiliteit 2040, ministerie van
IenW
Tweede etappe Schaalsprong fiets, Tour de Force
Uitvoeringsprogramma bij Tweede Etappe, Tour de Force
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
Verenigde Naties
Verkeersveiligheidsmanifest 2.0, Verkeersveiligheids
alliantie
Verkeersveiligheidsprognose bij de integrale Mobiliteits
analyse (IMA), ministerie van IenW
Vernieuwingsagenda ‘Iedereen onderweg’, ministeries van
VWS en IenW
Visie Duurzaam Veilig 3, SWOV

Bijlage 2 Aansturing KpVV-programma

Programmaraad
Karin Bodewes, gemeente Haarlem
Conny Broeyer, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Will Clerx, gemeente Rotterdam
Michel Duinmayer, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jasper Hoogeland, provincie Utrecht (Voorzitter)
Machiel Kouwenberg, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
Robert Smits, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Marcus Popkema, Hogeschool Windesheim Zwolle
Kees Slabbekoorn, Waterschap Scheldestromen
Bert Slangen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Barrry Ubbels, gemeente Amsterdam
Astrid Weij, Interprovinciaal Overleg (IPO)

Ambtelijk KpVV-overleg (AKO)
Lode Goossens, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
Jan Willem Immerzeel, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) (voorzitter)
Ad Nederlof, Interprovinciaal Overleg (IPO)
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