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Geachte heer De Reus, 
 
In 2021 heeft de provincie een vraag bij de gemeente Noordoostpolder neergelegd of er interesse zou 
zijn in een gezamenlijke pilot omtrent vraaggericht Openbaar Vervoer / Mobility as a Service (MaaS). 
Het aanbod dat we vanuit de provincie hebben ontvangen, gaat om een drie-jarige pilot waarbij vanuit 
provincie en gemeente gezamenlijk €3 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van het 
opzetten van MaaS binnen Noordoostpolder. Dit komt neer op €1.5 miljoen cofinanciering vanuit de 
gemeente.  
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten niet deel te nemen aan de 
voorgestelde MaaS-Pilot 
Het college heeft 1 november 2022 besloten om niet deel te nemen aan de voorgestelde MaaS-Pilot 
van provincie Flevoland. Op dit moment kiest het college ervoor om andere investeringen te doen in 
het kader van mobiliteit binnen gemeente Noordoostpolder.  
 
Gemeente Noordoostpolder sluit aan bij initiatieven vanuit de markt  
In de Mobiliteitsvisie 2050 is vastgesteld dat we inzetten op innovatieve vormen van OV. Het college 
geeft aan dat innovatieve vormen van OV, zoals deelmobiliteit, als kans worden gezien, maar dat we 
voor de termijn van het (nog vast te stellen) Mobiliteitsplan, tot 2030, aansluiten bij initiatieven vanuit 
de markt. Kansen en potentiële mogelijkheden rondom innovatieve vormen van OV in de 
Noordoostpolder worden wel benoemd in het Mobiliteitsplan 2030. Dit betekent dat we initiatieven 
vanuit de markt, die binnen onze gemeente van de grond komen, willen ondersteunen en faciliteren. 
Dit betekent ook dat we met de keuze om niet deel te nemen aan deze pilot, nu nog niet zelf op 
voorhand gaan investeren in MaaS of deelmobiliteit. 
 
We zien samenwerking op vlak van deelmobiliteit en MaaS nog steeds als een grote kans 
Als gemeente zien we wel de ontwikkelingen op het gebied van deelmobiliteit en MaaS, zowel binnen 
de provincie als in onze gemeente. Als gemeente zijn we daarom ook positief aangesloten bij de 
ontwikkeling van de Hub-strategie vanuit de provincie. Zelf zullen we als gemeente ook kijken waar we 
de komende jaren met gerichte investeringen het meeste effect kunnen halen op vlak van 
deelmobiliteit en hubs, gekoppeld aan initiatieven vanuit de markt.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester,  


