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Visie Achterhoek 2030



Als onderdeel van de Achterhoek Visie 2030 is gesteld, dat het 
in 2030 voor iedere inwoner van de Achterhoek mogelijk is op 

ieder moment van de dag van A naar B te plannen, boeken 
(betalen) en reizen op een zo’n duurzaam mogelijke wijze.



Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid
is hiermee aan de slag gegaan



Is dit volgens u 
een goede vertaling

van de Achterhoek Visie 2030?



Wij nodigen u uit om 
uw inbreng te doen en uw 

vragen te stellen aan het einde
van de presentatie.



Even voorstellen



Jurgen Rutgers

procesbegeleider Fijnmazige Bereikbaarheid & 
Digitaliseringsopgave Achterhoek

sinds 2005 actief in Smart Mobility als ondernemer

lid Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid



De oplossing hiervoor is
Mobility as a Service (MaaS)





Als Achterhoek kiezen wij voor
een actieve rol in MaaS



Wat is er al?



Wat is er al?



Samenwerking



Ieder onderdeel apart werkt niet voldoende

samen wel

daardoor voor iedereen te gebruiken



Maar ook

Geen ketenreis mogelijk
Geen eenduidig betaalsysteem

Veel witte vlekken



Wat is het doel?



Als onderdeel van de Achterhoek Visie 2030 is gesteld, dat het 
in 2030 voor iedere inwoner van de Achterhoek mogelijk is op 

ieder moment van de dag van A naar B te plannen, boeken, 
betalen en reizen op een zo’n duurzaam mogelijke wijze.



Dus een oplossing waarmee:

je vervoer kunt plannen, boeken en betalen
je daadwerkelijk kunt reizen van A naar B

op een duurzame wijze voor iedereen
waarin alle vervoer samenwerkt



Daarvoor is benodigd
een centrale paraplu met 4 pijlers
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Infrastructuur digitaal



Modaliteiten

en wat er al is



Organisatie



Infrastructuur fysiek



Aansluiting bij mobiliteitsvisie
Provincie Gelderland



1 paraplu
alle modaliteiten

deelauto’s
deelfietsen

MaaS voor
iedereen



Wat is de ambitie in 2030?



1 app met 1 platform voor iedereen

betaalbaar en schaalbaar vervoer

ritdelen voor iedereen

deelvervoer waar dat nodig of gewenst is



Een netwerk van mobiliteitshubs



Een netwerk van deelauto’s



Een netwerk van deelfietsen



Hoe komen wij daar?



1 app met 1 platform voor pilotgroep

projectplannen via thematafel

pilot in 4 gemeenten met ritdelen

gesprekken over opzetten deelvervoer



Een netwerk van mobiliteitshubs

Onderzoek loopt



Een netwerk van deelauto’s

en gesprekken 
nemen toe



Een netwerk van deelfietsen

aansluiting 
lokale rijwielhandelaren



Is dit volgens u 
een goede vertaling

van de Achterhoek Visie 2030?


