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Algemeen 
 In 2004 hebben Provincie en BRU het besluit genomen gezamenlijk voor de periode 2005 en 2006 de 
samenwerking met VenM voort te zetten op basis van de via de BDU beschikbaar gestelde middelen, 
gevolgd door een evaluatie in 2006 t.b.v. de voortgang na 2006.  In 2004 zijn door Provincie en BRU 
concrete doelstellingen voor VenM geformuleerd voor de periode 2005-2006. In het bestuurlijk over-
leg van juni 2005 hebben Provincie en BRU ingestemd met verbreding van het taakveld van VenM 
met mobiliteitsmanagement (mm). Hierdoor zijn de vervoermanagement (vvm)-doelstellingen minder 
expliciet geworden en is de rol van VenM veel meer die van intermediair tussen overheden en 
bedrijfsleven en adviseur / initiator rond mobiliteitszaken en gebiedsgerichte samenwerking rond dit 
thema. 
De resultaten behaald in 2005 en begin 2006 zijn in de evaluatie en besluitvorming rond voortzetting 
van de activiteiten na 2006 meegenomen. Het verslagjaar 2006 kan dan ook niet los gezien worden 
van de door Berenschot in 2006 uitgevoerde evaluatie van VenM  met als belangrijkste constatering 
dat VenM als een op afstand van de overheid functionerende organisatie “verschil” maakt. Gevolgd 
door het besluit van Provincie en BRU tot continuering van de samenwerking t.m. 2010,  waarbij, 
conform de aanbeveling uit de evaluatie, beide overheden nauwer samenwerken met - en meer sturing 
geven aan VenM.  
 
Jaarverslag 2006 van VenM. 
 
Inleiding 
Het jaarverslag van VenM omvat de gehele provincie, dus incl. BRU-gebied. Het gezamenlijk belang 
van mobiliteits- en vervoermanagement is voor beide gebieden niet los van elkaar te zien. 
Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van individuele bedrijfsadvisering naar de gebiedsgerichte 
aanpak (mm). De voortzetting van de samenwerking en de inzet op mm vraagt een flexibele en goed 
geëquipeerde VenM-organisatie. In 2006 zijn hiervoor de eerste stappen gezet.   
 
Globaal overzicht van resultaten 
De gebiedsgerichte inzet is voortgezet op de bedrijfsterreinen in Amersfoort, Leusden, De Bilt, 
Utrecht, Nieuwegein, Vianen en Woerden waarop VenM al langer actief is. Daarnaast zijn twee 
opdrachten verkregen voor Utrecht-West en Houten-Molenzoom.  
Kwantitatief zijn de volgende resultaten geboekt: 

• Met  meer dan 120 bedrijven zijn contacten geweest en is advies gegeven en /of vvm 
geïntroduceerd en/of geïmplementeerd. 

• Bij 31 voornamelijk grotere bedrijven in Houten, Utrecht en Woerden is de checklist vvm 
uitgezet, bij 17 bedrijven vond een terugkoppeling plaats. Inmiddels zijn bij 6 bedrijven 
mobiliteitsadviezen uitgebracht. 

• De travelviewer- een instrument waarmee een beeld kan worden gegeven van de 
pendelstromen van de medewerkers in het woon-werkverkeer van een bedrijven is eveneens 
bij 31 grotere bedrijven uitgezet wat resulteerde in 16 mobiliteitsprofielen uitmondend in een 
rapportage aan 10 bedrijven. 

• Acties om het gebruik van de shuttleservice tussen station en bedrijfsterreinen in Amersfoort 
te bevorderen heeft voor het terrein De Hoef geresulteerd in een verdubbeling van het aantal 
reizigers tot 64  per dag. Voor de shuttle Calveen, in het voorjaar 2006 van start gegaan, is het 
gemiddeld aantal passagiers inmiddels 48 per dag 

• In opdracht van het platform Bereikbaar Utrecht West is een rapport opgesteld om i.s.m.het 
bedrijfsleven maatregelen te ontwikkelen en te implementeren t.b.v. de bereikbaarheid i.r.t. de 
grote wegenwerken gedurende de periode 2006-2012. 

• 170 gebruikers zijn ingeschreven bij het nieuwe carpool-matchsysteem. 
• 4 digitale nieuwsbrieven zijn uitgebracht en verzonden naar 700 relaties. 
• Uit diverse vormen van dienstverlening is een omzet van € 72.500 gegenereerd. 



Jaarplan 2006 i.r.t. de resultaten. 
Het goedgekeurde jaarplan 2006 van VenM is de basis voor de door VenM uit te voeren acties. Het is 
echter geen blauwdruk, die het voor VenM onmogelijk maakt om op de actualiteit in te springen. In 
overleg met PU en BRU kan er van worden afgeweken. Dit was vooral het geval in Utrecht-West 
waarin meer tijd is geïnvesteerd dan oorspronkelijk geraamd. Uiteraard heeft dat gezien de beperkte 
bemensing van VenM en het vertrek van een medewerker invloed op de overige projecten. 
Voor Amersfoort betekende dit een mindere inzet dan geraamd. De doelstellingen zijn desondanks 
redelijk gehaald. Het gebruik van de shuttle-bus ligt zelfs al boven de doelstelling. De individuele 
bedrijfsadvisering is alleen op Calveen niet gerealiseerd.  
In Leusden zijn m.u.v. de bereikbaarheidssite de doelstellingen gehaald. Het nieuwe college van de 
gem. Leusden heeft echter andere verkeer- en vervoersambities waardoor gebiedsbrede activiteiten 
niet hebben plaatsgevonden. 
Voor  Woerden is het uitvoeringsplan gereed en de partijen participeren maar de invoering van 
gebiedsbrede oplossingen zal pas in 2007 plaatsvinden. Rond de bereikbaarheidssite zijn technische 
problemen die tot vertraging leiden. 
 
Binnen het BRU-gebied is het beeld overeenkomstig, maar de opdracht voor Utrecht-West is een 
belangrijke stap voor de aanpak van mm voor dit gebied waar de komende jaren de infrastructuur fors 
wordt aangepakt. Bovendien heeft dit geleid tot kennisopbouw welke ook in de pakketstudies ingezet 
kan worden. 
De gemeente Houten heeft opdracht gegeven voor een onderzoek van de mobiliteits- en 
parkeerproblematiek op het bedrijventerrein Molenzoom waarvoor de meeste bedrijven zijn bezocht. 
Voorts heeft VenM op verzoek van  de Industrievereniging Lage Weide en gemeente Utrecht op Lage 
Weide 95 bedrijven benaderd voor de afname van treinabonnementen om het Randstadspoorstation 
Lage Weide versneld te realiseren. Het passagiersaanbod is echter onvoldoende gebleken om tot 
versnelde aanleg over te gaan. 
 
Financiën 
De jaarlijkse provinciale bijdrage aan VenM bedraagt € 253.000 en van het BRU € 400.000.  
 
Conclusie en Vervolg 
De conclusie is dat VenM belangrijke stappen heeft gezet om in nieuwe gebieden aan de slag te gaan 
en om nieuwe expertise op te bouwen die past bij een meer locatiegerichte aanpak.  Dat daarmee de 
bestaande gebieden iets minder bediend worden, heeft uiteindelijk slechts een geringe invloed gehad 
op de resultaten. VenM is er de laatste twee jaar in geslaagd een organisatie neer te zetten die de 
komende jaren een bijdrage kan leveren in de aanpak van de mobiliteitsproblematiek waarbij 
succesvolle projecten worden gecontinueerd. Het imago is verbeterd en met provincie en BRU wordt 
meer samengewerkt aan de invulling van het taakveld voor de komende 4 jaar. Waarbij VenM meer 
betrokken zal worden in de pakketstudies. 
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