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Onderwerp: Nationale Maas-pilot Groningen Drenthe - Reiziger centraal
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de gunning van de Nationale MaaS-pilot Groningen
Drenthe aan Arriva Personenvervoer BV. Met deze pilot geeft de provincie
Drenthe invulling aan de ambities toegankelijkheid (iedereen reist mee in Dren-
the), mobiliteit op maat (passend vervoer) en slim en duurzaam (op weg naar het
kl imaata kkoord) u it het Mobi I iteitsprog ram ma Drenthe 2021 -2030.

Nationale MaaS-pilot Groningen Drenthe - Reiziger centraal
Voor veel mensen is het gebruik van bijvoorbeeld de Hubtaxi en deelmobiliteit
niet vanzelfsprekend. Mobility as a Service (MaaS) kan hier verandering in

brengen:

" Mobility as a Service is het aanbod van multimodale, (vraag gestuurde) mobi-
liteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal
platform (bijv. een app) met real-time informatie aan klanten worden aange-
boden, inclusief betaling en afhandeling van transacties".

Wij willen graag ervaring op doen met MaaS. Krijgen mensen een beter beeld
van vervoer om hen heen? Wordt de drempel lager om een deelauto te pakken
of met het openbaar vervoer te reizen? Neemt het aanbod van deelmobiliteit en

het gebruik van de Hubtaxi toe onder invloed van MaaS?

Daarom doet de regio Groningen Drenthe mee aan een programma waarin
zeven regio's en het Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat werken aan lan-
del ijk opschaalbare MaaS-pilots. MaaS-dienstverleners krijgen daarbij al le ru imte
en stimulans om zich zelfstandig te ontwikkelen en klanten te binden. De over-
heid faciliteert standaardisering en medewerking van vervoeraanbieders en
ontvangt data over het effect van MaaS.
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De hoofddoelstelling van onze pilot is'het complete vervoersaanbod in

Groningen en Drenthe op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier voor
iedereen te ontsluiten, zodat de reiziger gestimuleerd wordt (keten)reizen te
makken passen bij zijn of haar persoonlijke voorkeuren'.

ln het voorjaar van 2020 zijn wij begonnen met de aanbesteding voor de

Nationale MaaS-pilot Groningen Drenthe - Reiziger centraal. Naast de provincie

Drenthe en de provincie Groningen zijn het OV-bureau Groningen Drenthe,
GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe en het Ministerie van lnfrastructuur en

Waterstaat actief betrokken. Van de winnende inschrijver, Arriva Personen-

vervoer verwachten wij dat de dienst in Groningen Drenthe wordt uitgerold,
maar ook dat wordt geïnvesteerd in (inter)nationale opschaling en een duurzame
businesscase om de dienst zelfstandig door te zetten na afloop van de pilot.

Hoe verder?
Arriva heeft een bestaande MaaS-applicatie. De komende maanden wordt deze
doorontwikkeld om te voldoen aan de eisen die wij hebben gesteld. Bijvoorbeeld
het aansluiten van (Hub)taxi en (buurt)bus, koppeling met Publiek Vervoer en de

applicatie geschikt maken voor mensen met een visuele of auditieve beperking.
ln april 2O2'l zal een (besloten) testgroep de toegankelijkheid en gebruiksvrien-
delijkheid van de MaaS-dienst in Groningen Drenthe testen.
ln nauwe samenwerking met onder andere de werkgeversaanpak'Drenthe reist
Duurzaam', zal Arriva werkgevers in Groningen en Drenthe benaderen om zake-
lijke reizen via de MaaS-dienst te laten plaatsvinden. Net als MaaS geeft ook
'Drenthe reist Duurzaam'concreet invulling aan het mobiliteitsprogramma. De

werkgeversaanpak stimuleert en adviseert werkgevers bij het reduceren van CO2

bijwerkgerelateerde reizen. Hierbij zetten wij met name in op fietsstimulering,
thuiswerken en gebruik van MaaS en openbaar vervoer.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris


