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1. Samenvatting
Inleiding

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was een van de zestien steden die in
2014 een Smarter Cities Challenge® Grant won – een initiatief dat kadert in
IBM’s beleid inzake maatschappelijke betrokkenheid om een Smarter
Planet® te helpen realiseren. In deze context onderzocht een team van zes
IBM-experts gedurende drie weken in februari en maart 2015 een
uitdaging die door de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Pascal
Smet, en Staatssecretaris, Bianca Debaets, in samenspraak met de
directie van de overheidsdienst Brussel Mobiliteit, aan IBM werd
voorgelegd: De fileproblematiek aanpakken door open data in te zetten en
burgerparticipatie in mobiliteitsinitiatieven te stimuleren.

De uitdaging

Tijdens de spitsuren kampt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met
ernstige verkeersdrukte die zowel privébestuurders als het openbaar
vervoer treft. In 2013 publiceerde de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een economisch overzicht van
België waarin Brussel werd genoemd als een van de drukste steden
van Europa.
Deels is dit toe te schrijven aan de snel groeiende bevolking van het
Gewest en aan de aanwezigheid van talrijke internationale
instellingen, zoals de NAVO en de Europese Unie, die op zichzelf al
specifieke verkeersnoden hebben. Bij evenementen en
topontmoetingen komen daar de noden van de bezoekers nog bij.
Een andere uitdaging van het Gewest is het aantal spelers die op
lokaal, nationaal en Europees niveau betrokken zijn bij het vervoer, elk
met zijn eigen doelstellingen. Het gebrek aan centrale coördinatie
vormt een belemmering voor de controle over en de aansturing van
het verkeer en vervoer, hetgeen de mobiliteitsproblemen van het
Gewest nog versterkt.

Bevindingen en aanbevelingen

Brussel is de grootste stad van België en de facto ook de hoofdstad
van de Europese Unie (EU). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bestaat uit 19 afzonderlijke gemeenten die elk te maken hebben met
complexe verkeersstromen.
Er zijn in het Gewest twee primaire groepen pendelaars die een
impact hebben op de mobiliteit. De eerste groep betreft 52% van het
woon-werkverkeer en bestaat uit mensen die voor hun werk dagelijks
vanuit de andere gewesten naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
reizen. De tweede groep bestaat uit bewoners uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest die zich binnen het gewest verplaatsen. 1

De verkeersdrukte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan alleen
worden aangepakt als het wordt beschouwd als een probleem van
de ganse Brusselse metropool, aangezien de verkeersstromen niet
alleen de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
omspannen, maar ook de randen die in de naburige gewesten
Vlaanderen en Wallonië liggen.
Een andere factor die bijdraagt aan het fileleed is het belang van het
gebruik van de eigen auto in plaats van het openbaar vervoer. Dit is
een gevolg van de flinke belastingvoordelen voor werkgevers en
werknemers bij het gebruik van bedrijfswagens.
De beschikbaarheid van parkeerplekken is eveneens een aanzienlijke
filestimulerende factor. Tijdens de spits is niet minder dan 30% van de
auto’s die binnen de regio aan het verkeer deelnemen, op zoek naar een
parkeerplaats.1 Het gebrek aan beschikbare parkeerplaatsen is een
dubbel probleem. Ten eerste is de parkeercapaciteit zelf onvoldoende
om alle auto’s elke dag een plek te geven. Ten tweede is de capaciteit niet
beschikbaar op de plaats waar dat nodig is, zoals bij park-and-ride
voorzieningen nabij een aansluitpunt op het openbaar vervoer.
Het IBM Smarter Cities Challenge Team kwam ook tot de conclusie dat
het aanbod van het openbaar vervoer voor veel mensen geen
overtuigend alternatief is. Een van de redenen hiervoor is dat de diverse
openbaarvervoersbedrijven onafhankelijk van elkaar worden
aangestuurd, wat leidt tot een gebrek aan planning op vlak van de
Brusselse metropool, tot moeilijke toegankelijkheid van de diensten van
het openbaar vervoer en tot niet-geïntegreerde multimodale
mobiliteitsservices.
Ten slotte heeft de beperkte integratie van zowel statische als
dynamische mobiliteitsgegevens, een doeltreffende planning binnen
de Brusselse metropool en van de verschillende vervoersvormen in
de weg gestaan.
Gezien de huidige verkeers- en vervoerssituatie in het Gewest,
bestaande uit verregaande regulering en versplinterde
besluitvorming, zou de invoering van nieuwe concepten en
bedrijfsmodellen een uitdaging kunnen vormen, vooral waar het gaat
om aanvaarding en implementatie.
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Op basis van deze bevindingen heeft het IBM Smarter Cities
Challenge Team aanbevelingen geformuleerd om de fileproblematiek
in de Brusselse metropool aan te pakken vanuit het
mobiliteitsperspectief van de burger. De aanbevelingen kunnen
worden onderverdeeld in vier categorieën:
1.

Open data — Het gebruik van open data zal het Gewest toelaten
het gebrek aan geïntegreerde mobiliteitsgegevens aan te pakken
en nieuwe inzichten en efficiëntieverbeteringen te verwerven die
dergelijke gegevens kunnen bieden. Het IBM Smarter Cities
Challenge Team adviseert om een raamwerk voor open data te
creëren waarvan Brussel Mobiliteit owner wordt en dit ook
beheert. Door dit raamwerk te implementeren, zou het Gewest
het ownership en het volledige beheer van zijn open data kunnen
realiseren alsook een stevig, op feiten gebaseerd fundament
bouwen voor de implementatie van de overige aanbevelingen.

2. Infrastructuur — Om fileproblemen te vermijden moet het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest slimme technologie inzetten
en nieuwe strategieën bepalen voor de Brusselse metropool.
Om deze implementatie te versnellen, kan het gewest zich het
best concentreren op het optimaliseren van de bestaande
infrastructuur. Het verwachte resultaat is niet alleen een betere
verkeersdoorstroming, maar ook het vermogen om de
verkeersstromen waarbij meerdere vormen van vervoer
betrokken zijn, doeltreffend te beheersen.
3.

Mobiliteitservaring — Het Gewest zou zich moeten focussen op
het aanbieden van een mobiliteitservaring die wordt bepaald door
het perspectief en de betrokkenheid van burgers. Een dergelijke
benadering waarin de burger centraal staat, is cruciaal voor het
aanpakken van de file- en mobiliteitsproblemen en stimuleert de
burgers bovendien om deel te nemen aan verbeteringstrajecten.
Het Gewest zou een mobiliteitscommunicatiestrategie moeten
ontwikkelen die de burgers prikkelt om feedback te geven en die
oplossingen en tools uit de sociale media inzet, zoals multimodale
reisplanners met real-time alerts en notificaties op basis van de
locatie. Door gebruik te maken van de moderne mobiele
technologie kan het Gewest een betere mobiliteitservaring
aanbieden aan de burgers en aan de Brusselse metropool.
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4. Uitvoering en governance —Het tot stand brengen van toezicht
op de uitvoering en aansturing van mobiliteitsinitiatieven is
essentieel voor een doeltreffende implementatie van de diverse
aanbevelingen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou een
vervoersalliantie moeten opzetten: een rechtspersoon die
eigendom is van de huidige vervoersbedrijven, die door de
bedrijven in kwestie zou worden bestuurd en die verantwoordelijk
zou zijn voor het aansturen van de mobiliteitsdiensten in de
ganse Brusselse metropool, dit alles onder het motto “Eén
dienstregeling. Eén tarief. Eén ticket.” Uitvoering en aansturing
zijn cruciaal voor een snelle en doeltreffende implementatie van
de initiatieven, zodat de mobiliteitsdiensten die in de Brusselse
metropool worden verleend, garant staan voor een betere
mobiliteitservaring waarin de burger centraal staat.
Deze vier categorieën zijn nauw met elkaar verbonden en moeten
elkaar wederzijds ondersteunen. Ze vormen een afspiegeling van
de holistische aanpak van het IBM Smarter Cities Challenge Team
ten aanzien van de verkeersproblematiek in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Conclusie

Wanneer het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt tot een meer
geïntegreerd, multimodaal vervoerssysteem dat meer informatie deelt
met zijn klanten en stakeholders, kunnen burgers en bezoekers
genieten van snellere en betere dienstverlening, betere luchtkwaliteit,
betere afstemming en nauwere samenwerking tussen de
vervoersbedrijven. De burgers kunnen er trots op zijn dat hun stad
economisch concurrerend is en bekendstaat om zijn leefbaarheid en
levenskwaliteit.
Hoewel Brussel Mobiliteit en andere actoren in de regio al initiatieven
hebben opgestart om de mobiliteit van burgers te verbeteren, zou de
implementatie van de aanbevelingen ertoe bijdragen dat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zich nog sterker kan profileren als een
toonaangevende stad. Het gebruik van open data en slimmere
technologie, het optimaliseren van de huidige infrastructuur en het
opzetten van een vervoersalliantie zijn maatregelen die het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kunnen helpen bij het realiseren van een
mobiliteitservaring waarin de burger centraal staat.

2. Inleiding
A. De Smarter Cities Challenge

In 2050 zal meer dan twee derde van de wereldbevolking in een stad
wonen, waardoor steden meer economische macht hebben en
beschikken over meer geavanceerde technologische mogelijkheden.
Tegelijkertijd kampen steden met een reeks uitdagingen en
bedreigingen ten aanzien van de houdbaarheid van hun belangrijkste
ondersteunings- en bestuurssystemen, zoals vervoer, water, energie,
communicatie, gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening.
Ondertussen stellen we vast dat miljarden digitale apparaten die
verbonden zijn via internet een enorme hoeveelheid data produceren.
Al deze informatie — van marktinformatie tot informatie van burgers —
kan worden omgezet in kennis omdat we nu de rekenkracht en de
geavanceerde analysemethoden bezitten om deze informatie te
ontleden. Met deze kennis zouden steden hun uitgaven kunnen drukken,
afvalstromen verminderen en de efficiëntie, productiviteit en de
levenskwaliteit voor hun burgers verbeteren. De economische crisis en
de steeds toenemende vraag naar diensten bieden echter enorme
uitdagingen maar ook kansen voor de ontwikkeling van innovatieve
oplossingen.
In november 2008, onder de noemer “Smarter Planet”, begon IBM
het idee te verspreiden dat de wereld “slimmer” wordt. Daarmee
bedoelden we dat intelligentie wordt ingebed in systemen en
processen die de wereld op gang houden, maar die niemand meer
als computer zou herkennen: auto’s, huishoudelijke apparatuur,
wegen, elektriciteitsnetten, kleding en zelfs natuurlijke systemen zoals
landbouw en waterwegen. Door meer geïnstrumenteerde, onderling
verbonden en intelligente systemen te bouwen, kunnen burgers en
beleidsmakers nieuwe trends en inzichten uit die gegevens halen,
wat de basis vormt voor beter gefundeerde besluitvorming.

Een “Smarter City” maakt gebruik van technologie waarmee de
kernsystemen kunnen worden verbeterd en waarmee bovendien de
eindige hulpbronnen optimaal kunnen worden benut. Omdat juist
steden elke dag opnieuw worstelen met de interactie van water,
vervoer, energie, openbare veiligheid en vele andere systemen, is
IBM overtuigd van haar visie van Smarter Cities® als een essentieel
onderdeel bij het bouwen van een Smarter Planet. Een perfecte
Smarter City is een kennissysteem met real-time inzichten voor
stakeholders. Een systeem aan de hand waarvan besluitmakers de
subsystemen van de stad proactief kunnen beheren. De basis van dit
systeem is effectief informatiebeheer, waarvan integratie en analytics
de belangrijkste onderdelen zijn.
“Intelligence” gaat deel uit maken van de manier waarop de
wereld werkt.
In de IBM Smarter Cities Challenge worden de deskundigheid en
vaardigheden van IBM’s toptalent ingezet voor het aanpakken van de
belangrijkste uitdagingen waarmee steden over de hele wereld te
maken hebben. Dit doen we door teams van experts drie weken lang
onder te brengen in een bepaalde stad, om daar, in nauwe
samenwerking met het stadsbestuur, aanbevelingen te formuleren
om de stad “slimmer” te maken en efficiënter te laten werken.
De afgelopen vier jaar kregen meer dan honderd steden dergelijke
Grant toegekend. Met bijdragen voor een totaalbedrag van meer
dan 50 miljoen dollar is de Smarter Cities Challenge tot op heden
IBM’s grootste filantropisch project.
Via een kandidatuurstelling is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
2014 gekozen als één van de zestien steden die dergelijke Grant zou
ontvangen.
In februari en maart 2015 onderzocht een team van zes IBM-experts
drie weken lang een uitdaging die de Minister van Mobiliteit en
Openbare Werken, Pascal Smet, Staatssecretaris, Bianca Debaets,
en de directie van de overheidsdienst Brussel Mobiliteit aan IBM
voorlegden.
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Instrumenten

Interactie

Intelligentie

We kunnen de situatie van vrijwel alles
meten, voelen en beschouwen.

Mensen, systemen en objecten
kunnen op geheel nieuwe manieren
met elkaar communiceren.

We kunnen grote en diverse bronnen van
informatie analyseren en er kennis uit
putten om daarmee veranderingen beter te
kunnen voorspellen en er op in te spelen.

Figuur 1: Geïnstrumenteerd, onderling verbonden, intelligent
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B. De uitdaging

Het IBM Smarter Cities Challenge Team is aan de slag gegaan met de
volgende uitdaging:

het aanpakken van de
fileproblematiek door open data in te
zetten en burgerparticipatie in
mobiliteitsiniatieven te stimuleren.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampt met ernstige
fileproblemen op de weg, en vergelijkbare problemen op het spoor. In
het door de OESO gepubliceerde economisch overzicht van België in
2013 wordt Brussel vermeld als een van de drukste steden van
Europa. Deels is dit toe te schrijven aan de snel groeiende bevolking
van de stad en aan de aanwezigheid van talrijke internationale
instellingen, zoals de NAVO en de Europese Unie, die op zichzelf al
specifieke verkeersnoden hebben. Bij evenementen en
topontmoetingen komen daar de noden van de bezoekers nog bij.

Week 1: Informatie verzamelen
28 februari - 1 maart 2015

Week 2: Datasynthese
en -review
2 - 8 maart 2015

Week 3: Aanbevelingen
9 - 12 maart 2015

39
500+

Een andere uitdaging van het Gewest is het aantal actoren die op
lokaal, nationaal en Europees niveau betrokken zijn bij het vervoer,
elk met zijn eigen doelstellingen. Het gebrek aan centrale coördinatie
vormt een belemmering voor de controle over en de aansturing van
het verkeer en vervoer, hetgeen de mobiliteitsproblemen van het
Gewest nog versterkt.
Het IBM Smarter Cities Challenge Team bestudeerde de mogelijkheden
op zowel de lange als de korte termijn om de verkeersdoorstroming in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. Op basis van zijn
bevindingen stelde het team tien aanbevelingen op, gericht op de
ondersteuning van de volgende criteria:
•

•
•

Het verbeteren van de reismogelijkheden en de
verkeersdoorstroming door het stimuleren van de interoperabiliteit
tussen verschillende vervoerswijzen
Een positieve impact creëren op bedrijfsactiviteiten,
de dienstensector en de economie van het Gewest
Het beschermen van het milieu en het verbeteren van de
luchtkwaliteit en de kwaliteit van leven voor al wie in het Gewest
woont of werkt of die de stad bezoekt

Het IBM-team pakte de uitdaging gefaseerd aan en verzamelde
informatie uit uiteenlopende bronnen, zoals aangegeven in Figuur 2.

Interviews

42

Mobiliteitservaringen

Enquêteantwoorden

10

Aanbevelingen

Presentatie voor de
minister van het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Figuur 2: De belangrijkste procesfasen van het IBM-team: onderzoek, bevindingen en aanbevelingen

Eindrapport
• Bevindingen
• Aanbevelingen
• Conclusies

3. Context, bevindingen en
roadmap van aanbevelingen
A. Context en bevindingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampt tijdens spitsuren met
aanzienlijke fileproblemen. In vergelijking met andere Europese
steden van vergelijkbare omvang en belang is het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest het meest filegevoelig, met een
verkeersdrukte die 20-28% hoger ligt dan in andere steden. Daar
komt bij dat de tijd die mensen niet productief zijn omdat ze in de file
staan, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 49% hoger
ligt dan in de op één na slechtst presterende stad van Europa, en
350% hoger dan in de best presterende stad.2

Uit een trendanalyse van Agoria blijkt dat de reistijd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om van huis naar het werk te rijden,
de afgelopen twee jaar met 25% is toegenomen. Bovendien geeft
63% van de technologiebedrijven met vestigingen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aan dat het moeilijk is om in deze regio
personeel aan te trekken en te behouden, en overwegen 6 van de
10 technologiebedrijven uit Brussel weg te trekken omwille van
mobiliteitsproblemen. (Bron: Agoria).2

Figuur 3: Het percentage van de reistijd dat personen jaarlijks in de file staan (bovenste cijfer) en het aantal uren dat per weggebruiker per jaar in
de file verloren gaat (onderste cijfer) (Bron: BECI)
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De spitsdrukte is voornamelijk het gevolg van twee primaire groepen
pendelaars. De eerste groep betreft 52% van het woon-werkverkeer
en bestaat uit pendelaars die voor hun werk dagelijks vanuit
Vlaanderen en Wallonië het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inrijden.
Zo’n 350.000 mensen rijden elke dag naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, waarvan 225.000 met eigen wagen komen.
De tweede groep wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
verplaatsen zich met de auto binnen het Gewest. Van de 400.000
auto’s die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderweg zijn, zijn er
ongeveer 175.000 afkomstig uit het Gewest zelf.1

Densité de population (hab./ha.)
200-486
100-200
20-100
5-20
1-5
Secteurs faiblement peuplés

Het fileprobleem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan alleen
worden opgelost als het wordt aangepakt op de schaal van
de Brusselse metropool, aangezien de verkeersstromen niet
alleen de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
omspannen, maar ook de gewesten Vlaanderen en Wallonië.
Ook de bevolkingsgroei draagt bij tot de verkeersproblematiek van
het Gewest. Het bevolkingsaantal van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is de afgelopen 15 jaar flink toegenomen, hoofdzakelijk onder
invloed van immigratie en van de rol van Brussel als de de facto
hoofdstad van Europa – met zetels van belangrijke instituten zoals de
EU en de NAVO. De bevolking in de “vijfhoek” (het stadscentrum) is
de afgelopen 15 jaar met 14,5% toegenomen terwijl de
bevolkingsgroei binnen de eerste en tweede ringwegen 8,3%
bedroeg. Dit legt extra druk op de bestaande infrastructuur.
De gemiddelde bevolkingsdichtheid is in Brussel weliswaar lager dan
in andere Europese steden, maar er bestaan extreme verschillen in de
bevolkingsdichtheid van de 19 verschillende gemeenten binnen het
Gewest. Elk van die gemeenten heeft zelf controle over de wegen, de
verkeerslichten en andere onderdelen van de verkeersinfrastructuur.
Gemeenten met een lagere bevolkingsdichtheid hebben doorgaans
ook een slechtere dekking van het openbaar vervoer.1

Figuur 4: Kaart van de bevolkingsdichtheid van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (Bron: BECI)
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Daar komt bij dat het wagengebruik in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest erg courant is, onder meer onder invloed van de aanzienlijke
belastingvoordelen die werkgevers en werknemers genieten voor
bedrijfswagens. Een bedrijfswagen maakt in veel gevallen deel uit van
het beloningspakket van de werknemer en omvat dan vaak ook het
onderhoud, de verzekering en de brandstof. Ook privégebruik van
bedrijfsauto’s is mogelijk; dit wordt uitsluitend belast als voordeel in
natura. Ongeveer 25% van de huishoudens in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft minimaal één bedrijfswagen, en in 8%
van de huishoudens is de bedrijfswagen het enige voertuig.3

De meeste bedrijven beginnen nog maar net met het aanbieden van
vergelijkbare voordelen, zoals gedeelde auto’s en openbaar vervoer,
als onderdeel van een multimodaal mobiliteitsbudget, dit ondanks het
feit dat dergelijke regelingen niet volledig worden ondersteund door
belastingvoordelen.

Mobel 1999

Beldam 2010

Binnenkomend

Intern

Uitgaand

Binnenkomend

Intern

Uitgaand

Auto

72,9%

49,6%

77,7%

63,3%

32,0%

63,9%

Trein

14,1%

0,2%

14,8%

26,9%

0,9%

25,7%

Openbaar vervoer
(excl. Trein)

1,7%

14,5%

2,1%

5,4%

25,0%

5,4%

Te voet

6,1%

32,6%

1,3%

2,1%

37,0%

1,6%

Fiets

2,7%

1,2%

1,5%

0,4%

3,5%

0,4%

Andere

2,5%

1,9%

2,7%

1,7%

1,6%

2,9%

Totaal

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

559

1,727

493

757

2,995

747

Aantal
verplaatsingen

9

Figuur 5: Samenstelling van de vervoersmix voor reizen van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1999 en 2010, volgens onderzoeken
van MOBEL resp. BELDAM (Bron: Brussels Studies Institute)
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De beschikbaarheid van parkeerplekken is eveneens een belangrijke
factor waar rekening mee moet worden gehouden bij het terugdringen
van de verkeersdrukte. Er zijn meer dan 750.000 parkeerplekken in
Brussel, hetgeen neerkomt op 0,56 plek per inwoner. Hoewel dit
aanzienlijk is, is het gezien de gangbaarheid van het autogebruik in het
Gewest niet voldoende.

Brussel heeft meer dan

Parkeerplaatsen

parkeerplaatsen

per inwoner

Een andere uitdaging waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kampt, heeft te maken met het openbaar vervoer. Op dit moment is
de publieke perceptie van het openbaar mobiliteitsaanbod zwak.
Dit vormt een hindernis voor het verhogen van de bezettingsgraad.
De diensten die door de verschillende openbaarvervoersbedrijven
worden aangeboden, zijn niet geïntegreerd en in een aantal wijken is
het aanbod ontoereikend.

750.000 = 0,56

30%

000

van het verkeer in sommige buurten
wordt veroorzaakt door bestuurders die
op zoek zijn naar een parkeerplek

Figuur 6: Parkeerplekken per inwoner van Brussel
(Bron: Brussels Studies Institute)
Tijdens de spits is niet minder dan 30% van de auto’s die binnen het
gewest in het verkeer zitten, op zoek naar een parkeerplaats.
Het gebrek aan beschikbare parkeerplaatsen is een dubbel
probleem. Ten eerste is de parkeercapaciteit zelf onvoldoende om
alle auto’s elke dag een plek te geven. Ten tweede is de capaciteit
niet beschikbaar op de plaats waar dat nodig is, zoals bij park-andride voorzieningen nabij een aansluitpunt op het openbaar vervoer.
Tot op heden is er geen parkeergeleidingssysteem beschikbaar,
maar er bestaan plannen om op strategische aansluitingspunten in
Vlaanderen en Wallonië minimaal 10.000 parkeerplekken te voorzien.
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de overcapaciteit op
private parkeerterreinen open te stellen voor openbaar gebruik,
al vormen de hogere beveiligingskosten die hiermee mogelijkerwijs
gepaard gaan, een remmende factor.

Figuur 7: Toegankelijkheid van het openbaar vervoer in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Er zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende vormen
van openbaar vervoer voorhanden: trein, metro, tram en bus.
De exploitatie van deze vervoersvormen is in handen van
vervoersbedrijven op zowel regionaal als federaal niveau.
Het spoorsysteem wordt geëxploiteerd door SNCB/NMBS, een
bedrijf dat op federaal niveau wordt aangestuurd. Het spoornet van
SNCB/NMBS wordt binnenkort uitgebreid met het Gewestelijk
ExpresNet (GEN), een voorstedelijk spoornet dat nu nog in opbouw
is. De lancering van de eerste GEN-diensten staat gepland voor
december 2015.
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Futurs terminus et nœuds RER en dehors de Bruxelles
Lignes qui seront parcourues par le RER*
Autres lignes ferroviaires
Région de Bruxelles-Capitale
Zone RER
*En ce compris al future liaison Schuman-Josaphat
ainsi que le projet « Diabolo » desservant l’aéroport

Figuur 8: Geplande spoorroutes voor GEN – de eerste fase wordt
volgens planning opgeleverd in december 2015 (Bron: BECI)
STIB/MIVB valt onder het bestuur van Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en biedt bus-, metro- en tramdiensten aan binnen het
Gewest zelf. De Lijn is het openbaar vervoersbedrijf voor Vlaanderen,
TEC is dat voor Wallonië. Beide maatschappijen exploiteren buslijnen
die in hun eigen Gewest beginnen en die in het centrum van Brussel
eindigen. Ze opereren onafhankelijk, met slechts beperkte
samenwerking en minimale gegevensuitwisseling. Historisch gezien
heeft dit gebrek aan samenwerking een goede mobiliteitsplanning in
de Brusselse metropool altijd in de weg gestaan.
De verschillende openbaar-vervoersdiensten en -bedrijven werken
niet met een geïntegreerd ticketsysteem dat voor alle vormen van
openbaar vervoer kan worden gebruikt. De vervoersbedrijven zijn het
echter wel eens over de noodzaak van betere samenwerking en
integratie, en op sommige terreinen wordt hier al aan gewerkt. De
geplande verlenging van de tramlijnen vanuit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest naar de omliggende rand is slechts één
voorbeeld van deze samenwerkingsprojecten.

11

Er worden ook nog andere vervoersvormen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aangeboden. Zo is er, bij voorbeeld, het
autodelen, verzorgd door Cambio en Zen (elektrische auto’s).
“Free-floating” autogebruik is momenteel echter niet toegestaan;
dit zou het voor automobilisten mogelijk maken een auto op de ene
plaats op te halen en op een andere plaats te laten staan. Deelauto’s
moeten nu nog worden teruggebracht naar de plaats waar ze zijn
opgehaald. Inwoners en bezoekers kunnen ook gebruikmaken van
de deelfietsen die worden aangeboden door Villo! en Blue-Bikes.
Hoewel het delen van fietsen een handige vervoersvorm is, is de
locatie van de stallingen nog vatbaar voor verbetering.
Inwoners en bezoekers kunnen ook gebruikmaken van de diensten van
tal van taxibedrijven en van de deeltaxi’s die worden aangeboden door
Collecto. Collecto werkt met 200 opstappunten waar groepjes van
maximaal vier passagiers zich kunnen verzamelen om samen te reizen.
Voor conventionele taxi’s gelden er wettelijke regels die inhouden dat
taxi’s alleen passagiers mogen oppikken in het eigen gewest van de
taxi. Bij gewest-overschrijdende ritten leidt dit ertoe dat de taxi op de
terugrit leeg is.
Uber is kortgeleden van start gegaan in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, maar de niet-gereguleerde diensten van Uber hebben geleid
tot spanningen met het Gewest. Deze spanningen hebben op
3 maart 2015 zelfs geleid tot een protest van taxichauffeurs dat het
verkeer flink ontregelde.
In het algemeen werken de diverse vervoersbedrijven die actief zijn in het
Gewest in een omgeving die wordt gekenmerkt door verregaande
regulering en versplinterde besluitvorming. Dit betekent dat nieuwe
concepten en bedrijfsmodellen niet snel worden aanvaard. Terwijl Villo! er
in Parijs in slaagt om in zes maanden tijd 20.000 fietsen in omloop te
brengen, nam het hen vijf jaar om 5000 stuks in 11 van de 19 gemeenten
van het Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking te stellen.4
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B. Roadmap van aanbevelingen

Om de fileproblematiek in de Brusselse metropool aan te pakken,
doet het IBM Smarter Cities Challenge Team een aantal
aanbevelingen in de volgende categorieën:
1.
2.
3.
4.

Open data
Infrastructuur
Mobiliteitservaring
Uitvoering en governance

Deze vier categorieën van aanbevelingen zijn het resultaat van de
bevindingen van het IBM Smarter Cities Challenge Team op basis van
onderzoek naar de fileproblematiek van het Gewest, beschouwd
vanuit een mobiliteitsperspectief waarin de burger centraal staat.
Het team hield rekening met een aantal factoren, zoals
verplaatsingspatronen (waar vandaan mensen waar naartoe reizen),
het feitelijke gebruik van verschillende vormen van vervoer en de
beschikbaarheid van doeltreffende multimodale vervoersdiensten
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mobiliteit waarin de burger centraal staat
Open data

Infrastructuur

Mobiliteitservaring

1. Raamwerk voor open data opzetten
om de mobiliteit in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te verbetere

3. Files tegengaan met behulp van
slimme technologie

5. Een communicatie- strategie voor
mobiliteit definiëren waarin de
burger centraal staat

2. Mobiele technologie inzetten om
burgers te betrekken en real-time
data te verzamelen

4. De bestaande capaciteit
optimaliseren en uitbreiden,
inclusief speciale rijstroken

6. Een geïntegreerde, multimodale,
interactieve digitale ervaring
realiseren

Uitvoering en governance
7. Een vervoersalliantie oprichten voor het verlenen van geïntegreerde mobiliteitsdiensten waarin de burger centraal staat
8. Het gebruik en de serviceniveaus van het openbaar vervoer beheren
9. Fileheffing voor voertuigen invoeren
10. Een wijziging van het belastingbeleid inzake bedrijfswagens bespreken met de federale regering

Figuur 9: Overzicht van aanbevelingen
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Open data

Infrastructuur

Het IBM Smarter Cities Challenge Team interviewde een groot aantal
stakeholders, waaronder wetenschappers, mensen uit het
bedrijfsleven, regionale en federale overheidsbeambten en EUfunctionarissen. Voorts analyseerde het team onderzoeksrapporten
en documenten van de verschillende vervoersbedrijven. Deze
informatiebronnen bevestigden het beeld dat er veel vervoersdata
beschikbaar is, maar dat die informatie versplinterd en verspreid is
over vele entiteiten. De gegevens zijn bovendien niet in een
geïntegreerde of gecoördineerde vorm beschikbaar voor de burgers,
noch voor publieke of private instellingen.

De aanbevelingen voor de infrastructuur richten zich op de behoefte aan
versnelde ingebruikname van slimme technologie en nieuwe strategieën
om de filedruk te verminderen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om de
verkeersstromen te verbeteren en om het Gewest te helpen de
doorstroming per vervoersvorm doeltreffend aan te sturen.
Aanbevelingen behelzen onder meer verbeteringen voor fietsers, taxi’s,
park-and-ride-locaties en speciale rijstroken voor bussen en carpoolers.

De aanbevelingen in de categorie Open Data wil het probleem van
decentrale gegevens aanpakken en een raamwerk creëren voor
ownership en beheer van open data via Brussel Mobiliteit. De verwachte
uitkomst van deze inspanningen is: het overzicht en het beheer van open
data zodanig te verbeteren dat het uitwisselen en gebruiken van
gegevens wordt gestimuleerd. Open data zijn voor het Gewest essentieel
om een beeld te krijgen van de status en algehele conditie van de
mobiliteit. Ze bieden immers inzicht in vraag en aanbod op vlak van
mobiliteit, in de kwaliteit en capaciteit van de netwerken, in de
verkeerssituatie en in de tevredenheid van de reizigers.
Data vormen ook het startpunt voor een doeltreffende
mobiliteitsplanning voor de metropool. Data biedt nieuwe inzichten en
is de basis om nieuwe oplossingen uit te werken en hele
ecosystemen waarin het volledige spectrum aan stakeholders
betrokken is, te versterken. De aanbevelingen inzake Open Data
beslaan onderwerpen zoals gegevensindelingen (“data formats”),
verzamelmechanismen, kwaliteitsstandaarden en controle voor open
data-uitwisseling.
Door een krachtig raamwerk voor open data op te zetten, kunnen
Brussel Mobiliteit en de vervoersbedrijven die actief zijn in het Gewest
straks profiteren van een op feiten gebaseerd fundament voor alle
toekomstige vervoersinitiatieven (en -aanbevelingen).

Binnen deze categorie hebben, naar verwachting, speciale stroken
de grootste positieve gevolgen voor het verminderen van de filedruk.
De categorie Infrastructuur legt ook de nadruk op optimalisatie van
de bestaande infrastructuur, aangezien dit doorgaans sneller en beter
rendeert dan investeringen in nieuwe infrastructuur.
De aanbevelingen op vlak van infrastructuur leveren een rechtstreeks
en significante bijdrage tot de eerder genoemde aanbevelingen
inzake open data. Elke slimme oplossing die in het Gewest wordt
doorgevoerd, beschikt over aanvullende gegevenspunten die data
aanleveren voor het open data-raamwerk.

14

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgïe

Mobiliteitservaring

Uitvoering en governance

De aanbevelingen ter ondersteuning van de mobiliteitservaring zijn
essentieel voor het aanpakken van de file- en mobiliteitsproblemen
vanuit een oogpunt waarin de burger centraal staat. Een
communicatiestrategie voor mobiliteit waarin de burger centraal staat,
vergroot de bereidheid van de burger om feedback te geven en
verbetert het beeld dat de burger heeft van het openbaar vervoer.
Deze communicatiestrategie moet zich sterk op sociale media richten,
moet voorzien in tools zoals multimodale reisplanners met real-time
alerts en notificaties op basis van de locatie, en moet gebruikmaken
van het brede spectrum aan moderne mobiele technologieën.

Om de aanbevelingen uit de vorige drie categorieën doeltreffend te
implementeren, dient het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoende
aandacht te besteden aan de implementatie en het bestuursmodel.
Het Gewest zou een vervoersalliantie moeten opzetten: een
rechtspersoon die eigendom is van de huidige
openbaarvervoersbedrijven (STIB/MIVB, De Lijn, TEC en SNCB/
NMBS) en die door die actoren zou worden bestuurd. Dergelijke
alliantie zou het Gewest helpen om te komen tot mobiliteitsdiensten
die in de ganse Brusselse metropool zouden gelden: “Eén
dienstregeling. Eén tarief. Eén ticket.”

De inspanningen in deze categorie leveren een bijdrage tot een
consequent positieve mobiliteitservaring van de burgers, hetgeen op
zijn beurt moet leiden tot een betere aanvaarding en een toename in
het gebruik van het openbaar vervoer in de Brusselse metropool.
Hierdoor zal het gebruik van de eigen auto afnemen, en dus ook de
filedruk.

Sinds 1965 zijn er met succes vervoersallianties opgericht in
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In totaal bestaan er
tegenwoordig meer dan 50 van dergelijke allianties
(“Verkehrsverbünde”), in steden als Hannover, München, Frankfurt,
Nordhessen, Bremen, Berlijn-Brandenburg en Zürich, alsmede in heel
Oostenrijk.

De aanbevelingen inzake mobiliteitservaring gaan ervan uit dat er een
open data visie, een open data beleid en een open data uitwisseling
tot stand komt, aangezien open data noodzakelijk is om reizigers in
real-time op de hoogte te houden. Bovendien worden de data
inzichtelijker naarmate er meer feedback binnenkomt van pendelaars.

De belangrijkste verantwoordelijkheden die de vervoersalliantie zou
krijgen, houden de volgende elementen in: het opzetten van
mobiliteitsdiensten die gebruikmaken van een geïntegreerd systeem
voor de dienstregeling, de tarieven en de tickets, het invoeren van
algemene vervoersvoorwaarden voor alle vervoersbedrijven,
onderling afgestemde activiteiten voor marketing en public relations,
en gezamenlijk marktonderzoek en planning voor de gehele alliantie.
Bovendien zou de alliantie verantwoordelijk worden voor het
vaststellen van performance indicatoren en het publiceren van de
behaalde servicekwaliteit ten opzichte van targets die met de
betrokkenen in de Brusselse metropool zijn afgesproken.
De aanbevelingen inzake uitvoering en governance zijn cruciaal voor
een snelle en doeltreffende implementatie van de initiatieven, zodat
de mobiliteitsdiensten die in de Brusselse metropool worden
verleend, garant staan voor een consequent betere
mobiliteitservaring waarin de burger centraal staat.

Smarter Cities Challenge verslag
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Conclusie
Deze vier categorieën van aanbevelingen zijn nauw met elkaar
verbonden en moeten elkaar wederzijds ondersteunen. Ze vormen een
afspiegeling van de holistische benadering van het IBM Smarter Cities
Challenge Team ten aanzien van de verkeersproblematiek in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De implementatie van de
aanbevelingen inzake uitvoering en governance zullen waarschijnlijk
het meeste tijd vergen, want voor veel processen is de steun van
regionale overheden en toekomstige aandeelhouders vereist. Het team
adviseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beginnen met de
uitvoering van de aanbevelingen in alle andere categorieën, parallel en
zonder uitstel.

Tijdslijn

Legenda
• Open data
• Infrastructuur
• Mobiliteitservaring

Horizon 1 ( jaar 1-2)

Horizon 2 ( jaar 2 - 4)

Horizon 3 ( jaar 4 - 6)

• Een raamwerk voor open data opzetten om de mobiliteit te verbeteren
• Een communicatiestrategie voor mobiliteit definiëren waarin de burger centraal staat
• Een vervoersalliantie oprichten voor het leveren van geïntegreerde mobiliteitsdiensten waarin de burger centraal staat

• Uitvoering en
governance

• Een geïntegreerde, multimodale, interactieve digitale ervaring realiseren
• Het gebruik en de serviceniveaus van het openbaar vervoer beheren
• Mobiele technologie inzetten om burgers te betrekken en real-time data te verzamelen
• De bestaande capaciteit optimaliseren en uitbreiden, inclusief speciale stroken
• Files tegengaan met behulp van slimme technologie
• Fileheffing voor voertuigen invoeren
• Een wijziging van het belastingbeleid inzake bedrijfswagens
bespreken met de federale regering

Figuur 10: Roadmap van aanbevelingen

4. Aanbevelingen
Aanbeveling 1: Een raamwerk voor open data implementeren
Het Brussels Gewest dient een raamwerk voor open data op te stellen dat projecten voor mobiliteitsverbetering ondersteunt.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Het opzetten van een unit binnen Brussel Mobiliteit door medewerkers vanuit verschillende afdelingen over te plaatsen
• Het aan deze unit toewijzen van de ownership voor het verzamelen van open data en alle bijbehorende end-to-end datamanagementprocessen
• Het documenteren, implementeren en managen van open data provisioning voor Brussel Mobiliteit namens het Ministerie van Mobiliteit en
Openbare Werken
• Specifiek moet de nadruk liggen op:
–– Het definiëren van data formats en -standaarden
–– Het identificeren van transportaanbieders en andere organisaties die regelmatig gegevens aan deze unit moeten aanleveren,
in gestandaardiseerde formats
–– Het aangaan van afzonderlijke overeenkomsten met alle leveranciers van data inzake dienstregeling, inhoud, indelingen en kwaliteitsstandaarden
–– Het invoeren van controlemechanismen voor de gegevenskwaliteit
–– De gegarandeerde naleving van gepubliceerde beleidslijnen inzake data governance en licentievoorwaarden voor open data, waaronder EU ITS
Richtlijn 2010/40/EU
–– De gegarandeerde oplevering van de infrastructuur die vereist is voor het opslaan en uitwisselen van data, hetzij in-house, hetzij via een service
provider
• Het implementeren en managen van het besluitvormingsproces voor toekomstige eisen ten aanzien van open data
• Het beschikbaar stellen van open data voor geïntegreerde mobiliteitsplanning in de ganse Brusselse metropool
• Het geven van feedback over het gebruik van open data en de verspreiding van succesvolle best practices
Verwachte resultaten
De gestandaardiseerde statische en dynamische mobiliteitsdata die door deze werkzaamheden beschikbaar worden gesteld in de vorm van open
data, maken het mogelijk het volgende te doen:
• Toegang verlenen tot betrouwbare data voor analyse en planning ten aanzien van alle vervoersvormen voor de ganse Brusselse metropool
• Nieuwe, slimmere oplossingen voor traffic management bouwen
• De ontwikkeling van nieuwe ecosystemen en potentiële nieuwe inkomstenbronnen mogelijk maken
• De betrokkenheid van burgers vergroten en rechtstreekse feedback geven over het service niveau van vervoersdiensten, over diensten die niet meer
aan de eisen voldoen en over problemen die moeten worden opgelost
• Aantrekkelijke mobile apps uitrollen, die niet alleen meerwaarde bieden aan burgers, maar die tevens betrouwbare statische en dynamische
mobiliteitsgegevens aanleveren
• De naleving van nationale en Europese richtlijnen versterken, zoals EU ITS Richtlijn 2010/40/EU
Kosten van inactiviteit
Zonder een raamwerk voor open data krijgt het Gewest te maken met de volgende uitdagingen:
• Gebrek aan betrouwbare gegevens voor mobiliteitsplanning in de ganse Brusselse metropool
• Geen data voor de ontwikkeling van nieuwe apps en ecosystemen
• Risico van niet-naleving van EU-regelingen
• Geen burgerdeelname
• Gebrek aan geïntegreerde data om vanuit de huidige silo aanpak over te stappen op geïntegreerde mobiliteitsdiensten
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Aanbeveling 1: Een raamwerk voor open data implementeren (vervolg)
Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Owner: Brussel Mobiliteit

• Reallocatie van bestaand personeel bij Brussel Mobiliteit naar de open
data unit
• IT-infrastructuur voor de opslag en uitwisseling van open data
• Netwerkverbinding en bandbreedte voor ontvangst van data van
leveranciers

Stakeholders:
• Leveranciers van open data
• STIB-MIVB
• De Lijn
• TEC
• SNCB/NMBS
• parking.brussels
• Innoviris
• Andere dataleveranciers zoals TomTom, Cambio, Zen Car, Villo!

Kostenschatting: Laag. Voor de uitvoering van deze aanbeveling kan
gebruik worden gemaakt van bestaande resources. Er is dus nauwelijks extra
budget nodig.

Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

Geen

Korte termijn (0 tot 6 maanden):
• Binnen drie maanden een Brussel Mobiliteit unit creëren die
verantwoordelijk is voor open data collection en management
• Medewerkers identificeren en herplaatsen naar deze unit
• Verantwoordelijkheden voor deze unit vastleggen en communiceren
• Gegevensformats bepalen en afspreken met alle dataleveranciers
• Mechanismen voor gegevensuitwisseling definiëren en publiceren
• Kwaliteitsmanagement voor data implementere
De unit dient binnen 6 maanden operationeel te zijn.

Prioriteit
Hoog
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Aanbeveling 2: Mobiele technologie inzetten
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou mobiele technologie moeten inzetten om de betrokkenheid van de burgers te vergroten en om hen in
real-time data aan te bieden.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Burgers in staat stellen statische en dynamische mobiliteitsgegevens vanaf hun smartphone uit te wisselen met Brussel Mobiliteit (via apps zoals Fix
My Street) om het verbeteren van mobiliteitsdiensten te stimuleren.
• Een stimuleringsprogramma lanceren waarmee burgers punten kunnen sparen bij gebruik van het openbaar vervoer, geldig voor alle vormen van
openbaar vervoer.
• De verzamelde punten leveren een beloning op, mogelijk vergelijkbaar met een frequent flyer-programma.
• Overeenstemming bereiken over de vereiste infrastructuur om de verzamelde gegevens te anonimiseren en uit te wisselen in de vorm van open
data, en deze infrastructuur implementeren.
• Aanvullende mobiliteitsgegevens kunnen worden verkregen door gespreksgegevens, die door telecomproviders aangeleverd worden,
te analyseren en op die manier lacunes op te sporen in de vervoersdiensten, op vlak van vraag en aanbod van vervoersdiensten, hotspots (plekken
waar veel vraag is als gevolg van ernstige verkeersdrukte of een ongeval) en verplaatsingspatronen binnen het Gewest maar ook in- en outbound.
• Deze data inzetten ter ondersteuning van doeltreffende capaciteitsplanning en serviceniveaus .
• Ter referentie wordt u verwezen naar een praktijkvoorbeeld rond het verzamelen van mobiliteitsgegevens: “Verkehrsverbünde Berlin-Brandenburg”
in “Bijlage D. Praktijkvoorbeelden van best practices”.
Verwachte resultaten
• De betrokkenheid van burgers neemt toe dankzij rechtstreekse feedback en een beloningsmechanisme.
• Er komen aanvullende mobiliteitsgegevens beschikbaar, tegen nauwelijks hogere kosten.
• De vervoersbedrijven krijgen toegang tot betrouwbare data voor mobiliteitsplanning in de Brusselse metropool, zoals data over vraag en aanbod,
hotspots, verplaatsingspatronen, en capaciteits- en serviceniveaus.
• Door het uitwisselen van open data kan het Gewest nieuwe ecosystemen ontwikkelen en nieuwe bronnen van inkomsten aanboren.
Kosten van inactiviteit
• Gebrek aan systematische medewerking van burgers.
• Gebrek aan betrouwbare mobiliteitsgegevens voor planning, vervoersbedrijven en vervoersvormen.
• Tekortkomingen in het openbaar vervoer binnen de Brusselse metropool blijven onopgemerkt en worden dus ook niet aangepakt.
• Belangrijke data voor de ontwikkeling van nieuwe apps en ecosystemen zijn niet voorhanden.
• Gebrek aan data binnen de verschillende vervoersvormen verhindert dat het Gewest vanuit de huidige situatie met onafhankelijke entiteiten kan
evolueren naar een situatie met geïntegreerde mobility services providers.
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Aanbeveling 2: Mobiele technologie inzetten (vervolg)
Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Owner: Brussel Mobiliteit

• IT-infrastructuur voor de opslag en uitwisseling van open data
• Netwerkverbinding en bandbreedte voor ontvangst van data van data
collection apps en telecommaatschappijen
• Middelen voor de ontwikkeling van smartphone apps voor het verzamelen
van gegevens
• Middelen voor data die worden aangeleverd door telecommaatschappijen

Stakeholders:
• Burgers
• Brussels Mobility
• Ontwikkelaars van apps, zowel in bedrijven als bij de overheid
• Telecommaatschappijen
• Universiteiten en educatieve instellingen

Kostenschatting: Laag. Voor de uitvoering van deze aanbeveling kan gebruik
worden gemaakt van bestaande resources. Er is dus nauwelijks extra budget
nodig.

Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

• Beschikbaarheid van, en toegang tot, open data voor
ontwikkelaars
• Medewerking van burgers
• Toegang tot data van telecommaatschappijen

Korte termijn (0 - 6 maanden):
• Het samenstellen van een projectteam dat binnen drie maanden de scope
en deliverables moet vaststellen
• Het beschikbaar krijgen van de infrastructuur voor het starten van de test- en
implementatiewerkzaamheden conform het projectplan
• Het opzetten van een living lab-onderzoeksproject als piloot, voor het testen
en valideren van de oplossing voor het verzamelen van data, binnen zes
maanden nadat het projectteam is samengesteld
Middellange termijn (6 - 18 maanden):
• Het starten van de mobiliteitsoplossing binnen negen maanden na de start
van het project

Prioriteit
Hoog
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Aanbeveling 3: Files tegengaan met behulp van slimme technologie
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou slimme technologie moeten inzetten voor het meten, monitoren, modelleren en managen van zijn
fileproblematiek.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Het upgraden van het bestaande mobiliteitscentrum met een gecentraliseerde, intelligente traffic control oplossing voor het meten, monitoren,
modelleren en managen van de doorstroming binnen alle vormen van vervoer
• Het invoeren van dynamische allocatie van rijstroken en parkeerplaatsen, met de volgende kenmerken:
–– Het omkeren van de rijrichting op bepaalde rijstroken van hoofdwegen die de stad in en uit gaan om tijdens de spits extra capaciteit te kunnen
inzetten in de richting waarin de drukte het grootst is
–– Het beperken van de parkeermogelijkheden op hoofdroutes tijdens de ochtend- en avondspits
• Het versneld uitvoeren van bestaande plannen voor de uitrol van intelligente verkeerslichten
• Het implementeren van een geautomatiseerd beslissingsondersteuningssysteem voor hulp bij incidenten
• Het versnellen van bestaande plannen voor de uitrol van een slim parkeersysteem dat onder meer digitaal zou moeten aangeven waar er
parkeerplaatsen beschikbaar zijn, alsmede een geleidingssysteem dat bestuurders in real-time naar beschikbare openbare parkeerplaatsen loodst
• Het implementeren van een parkeerreserveringssysteem waarmee reizigers al vóór de reis een parkeerplaats kunnen reserveren
• Het realiseren van verlichte fietspaden met sensoren en LED’s op zonne-energie
Verwachte resultaten
• De filedruk neemt aanzienlijk af, aangezien 30% van de huidige filedruk in het Gewest wordt veroorzaakt door automobilisten die tijdens de spits een
parkeerplaats zoeken.
• Door de betere doorstroming gaan de kosten van productiviteitsverlies (volgens BECI: 700 miloen euro per jaar) flink omlaag.
• Kortere reistijden leiden tot een betere kwaliteit van leven voor de Brusselaars en maken Brussel aantrekkelijker om in te wonen en te werken.
• Door het toegenomen gebruik van het openbaar vervoer wordt de doorstroming verbeterd en wordt het vervoer voor iedereen prettiger.
• Groeiend gebruik van het openbaar vervoer zorgt voor een afname van de filedruk.
• De grotere veiligheid die het gevolg is van fiets- en voetpaden, stimuleert de mensen om te kiezen voor de fiets als primair vervoersmiddel – zodat
Brussel gaandeweg van een auto-gedomineerde stad verandert in een stad met een echte fietscultuur.
Kosten van inactiviteit
De filedruk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft toenemen, burgers verliezen steeds meer tijd in de file en voor inwoners en bezoekers geldt
het openbaar vervoer niet als een reëel alternatief. Bovendien overwegen veel bedrijven uit te wijken naar omliggende gebieden, hetgeen een
negatieve invloed heeft op de economie van het Gewest.
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Aanbeveling 3: Files tegengaan met behulp van slimme technologie (vervolg)
Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Owner: Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Financiële investering voor de implementatie van intelligente traffic control
oplossingen en fietspaden
• Data analytics en mobiele applicaties voor slim parkeersysteem
Kostenschatting: Gemiddeld

Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

Voor deze aanbeveling is het noodzakelijk dat het Gewest erin
slaagt een politieke structuur voor zijn openbaar-vervoerssysteem
op te zetten, ter ondersteuning van de integratie van diensten en
informatie van de verschillende providers.

Korte termijn (0-6 maanden):
• Opstellen van een gewestelijk intelligent traffic control plan waarin de
gemeenten zijn betrokken
• Onderzoeken en evalueren van de technologie voor de verlichte fietspaden
Middellange termijn (6-18 maanden):
• Uitrollen van het intelligent traffic control plan
• Uitvoeren van een pilootprogramma waarmee de verlichte fietspaden op
een bepaalde route worden getest
Lange termijn (18 maanden en meer):
• Komen tot een enkel, gecentraliseerd operationeel intelligent traffic control
center dat alle gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omspant
• Aanleggen van verlichte fietspaden op alle fietsroutes in het Gewest

Prioriteit
Gemiddeld

21

22

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgïe

Aanbeveling 4: De bestaande capaciteit optimaliseren en uitbreiden, inclusief speciale rijstroken
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet gebruikmaken van zijn unieke fysieke middelen en zijn expertise op het gebied van vervoer. Het Gewest
zou op zijn bestaande middelen data analytics moeten toepassen om de capaciteit voor alle vormen van vervoer te optimaliseren.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Het inzetten van de data die zijn verzameld door de open data infrastructuur (zoals aangegeven in Aanbeveling 1) en het toepassen van
geavanceerde analytics met als volgende doelstellingen:
–– De frequentie en capaciteit van treinen en metro’s tijdens de spits te optimaliseren
–– De routes en dienstregelingen van bussen en trams te optimaliseren voor alle vervoersbedrijven in de Brusselse metropool
–– De aansluiting tussen het openbaar vervoer en auto- en fietsaanbieders (zoals Car2Go, Zen Car en Villo!) te optimaliseren en het autodelen te
stimuleren voor de laatste kilometer (“last mile access”)
• Het versnellen van bestaande fysieke uitbreidingsplannen van alle openbaarvervoersbedrijven, zoals RER, nieuwe tunnels en sporen van SNCB/
NMBS, verlengde tram- en metrolijnen en extra buslijnen
• Het bouwen van park-and-ride parkeerplaatsen op afgelegen transitpunten
• Het uitbreiden van het bestaande fietspadennetwerk
• Het uitbreiden van de speciale rijstroken voor bussen, taxi’s en nooddiensten en het openstellen van deze rijstroken voor carpoolers
• Het voortzetten van de uitbreidings- en stadsontwikkelingsplannen van de Haven van Brussel
• Het terugdringen van de volgende beleidsbeperkingen:
–– De beperkingen voor taxiritten van/naar de luchthaven opheffen
–– Het opladen van elektrische privéauto’s (e-Car) bij oplaadstations van Zen Car mogelijk maken
–– Gedeeld gebruik van openbare en particuliere parkeerplaatsen stimuleren via belastingmaatregelen of de uitbreiding van programma’s als
BePark
Verwachte resultaten
• Door het toegenomen gebruik van het openbaar vervoer wordt de doorstroming verbeterd en wordt het wegennet ontlast.
• Door de betere autodoorstroming gaan de kosten van productiviteitsverlies (volgens BECI: 500 miljoen euro per jaar) flink omlaag.
• Kortere reistijden leiden tot een betere kwaliteit van leven voor de Brusselaars en maken Brussel aantrekkelijker om in te wonen en te werken.
• Ruimer aanbod aan parkeerplaatsen omdat parkeerplekken beschikbaar zijn voor algemeen gebruik wanneer ze niet worden gebruikt door
kantoorpersoneel.
• Door gebruik van data analytics is de terugverdientijd bij investering in bestaande infrastructuur aanzienlijk korter dan bij investering in nieuwe
projecten.
• Door toegenomen gebruik van e-Cars, e-Bikes en openbaar vervoer neemt de CO2-uitstoot af en krijgt Brussel een milieuvriendelijk imago.
Kosten van inactiviteit
De negatieve implicaties van de huidige fileproblematiek – waaronder verlies van productieve tijd, druk op het wegennet en verminderde kwaliteit van
leven – blijven voortduren en worden mogelijk nog sterker. Bovendien zullen veel bedrijven uitwijken naar omliggende gebieden, wat een negatieve
invloed heeft op de economie van het Gewest.
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Aanbeveling 4: De bestaande capaciteit optimaliseren en uitbreiden, inclusief speciale rijstroken (vervolg)
Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Owner: Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewests

Financiële investering in analytics en uitbreiding van de infrastructuur
Kostenschatting: Gemiddeld

Stakeholders:
• Gemeenten en gewestelijke autoriteiten
• Vervoersbedrijven
Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

• Verzameling van gegevens
• Beschikbaarheid van funding

Korte termijn (0-6 maanden):
• Brussel Mobiliteit zet een geïntegreerd project management office (PMO) op
• Het PMO beoordeelt de aanwezige tools en mogelijkheden, en gaat na of er
data analytics gaps zijn
• Brussel Mobiliteit brengt stakeholders in kaart en betrekt hen in de voltooiing
van de plannen inzake parkeerplaatsen, fietspaden en speciale rijstroken
• Brussel Mobiliteit bestudeert de implicaties van de beleidswijziging
Middellange termijn (6-18 maanden):
• Het PMO volgt de uitbreidingsplannen op en gaat na welke afhankelijkheden
er bestaan bij de vervoersbedrijven
• Analytics wordt ingezet om de capaciteit, de routes en de aansluitingen te
optimaliseren
• Er komt een pilot voor de speciale rijstroken voor bussen, deelauto’s en taxi’s
• Er komt een kleinschalige pilot voor beleidswijzigingen, zoals verandering
van de taxiregels
• De noodzakelijke funding voor implementatie van de infrastructuur wordt
veiliggesteld
Lange termijn (18 maanden en meer):
• De resultaten van analytics worden uitgewisseld om de optimalisatie van
routes te beïnvloeden
• Er komen speciale rijstroken voor bussen, deelauto’s en taxi’s in het hele
Gewest
• De beleidswijzigingen inzake taxibeperkingen, opladen van e-Cars en
beschikbaarheid van openbare/particuliere parkeerplaatsen worden
doorgevoerd

Prioriteit
Gemiddeld
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Aanbeveling 5: Een communicatiestrategie voor mobiliteit definiëren waarin de burger centraal staat
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou een communicatiestrategie moeten opstellen waarin mobiliteit vanuit het oogpunt van de burger
gepromoot wordt.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Het aanstellen van een chief marketing officer (CMO) die, ondersteund door een raad van advies, een communicatiestrategie opstelt
• Het promoten van het Gewestelijk mobiliteitssysteem en van de mogelijkheden daarvan via verschillende media en methoden, zoals sociale media,
advertenties in de openbare ruimte, promotiecampagnes en workshops binnen openbare instellingen en op universiteiten, alsmede proactieve
persrelaties en PR
• Het opzetten van krachtige tweerichtingscommunicatie met burgers ten aanzien van alle vormen van vervoer, waarbij burgers worden opgeroepen
positieve ervaringen en feedback te delen via sociale media
• Het aanbrengen van digitale aanwijsborden langs de weg en in het openbaar vervoer om de mobiliteitssituatie te melden
• Het delen van openbare mobiliteitsdata met burgers, de onderwijssector en openbare/particuliere instellingen om crowd-sourcing van mobiele
applicaties te ondersteunen
Verwachte resultaten
• Betere persoonlijke mobiliteit en openbare buy-in voor het openbaar vervoer
• Een beter imago voor het openbaar vervoer omdat de diensten een grotere bekendheid genieten en er meer rekening wordt gehouden met de
voorkeuren en verwachtingen van het publiek
• Betere sociale interacties en grotere burgerbetrokkenheid bij het openbaar vervoer
• Hogere omzet voor de vervoersalliantie die opgezet zal worden (zie Aanbeveling 7) door toegenomen gebruik van het openbaar vervoer en
spitsheffing voor auto’s
• Betere verkeersdoorstroming en kwaliteit van leven in Brussel
Kosten van inactiviteit
Weinig kennis over het openbaar vervoer blijft het gebruik van het openbaar vervoer parten spelen. Het gebruik van de eigen auto blijft toenemen,
evenals de filedruk.
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Aanbeveling 5: Een communicatiestrategie voor mobiliteit definiëren waarin de burger centraal staat (vervolg)
Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Ownwer: Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Funding voor de functie van CMO en de marketingcampagnes van het
Gewest
Kostenschatting: Gemiddeld

Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

Overstap door de vervoersbedrijven op een raamwerk voor
open data

Korte termijn (0-6 maanden):
• Functie van CMO opzetten en invullen
Middellange termijn (6-18 maanden):
• Communicatieplannen opstellen en uitvoeren
• Funding voor de communicatieplannen veiligstellen
Lange termijn (18 maanden en meer):
• Platform voor tweerichtingscommunicatie lanceren, inclusief apps voor
burgers en vervoersbedrijven

Prioriteit
Gemiddeld
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Aanbeveling 6: Een geïntegreerde, multimodale, interactieve digitale ervaring realiseren
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou een portfolio van digitale tools en platforms moeten opzetten waarmee zowel aan inwoners als bezoekers
een unieke, topklasse mobiliteitservaring kan worden geboden.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Het ontwikkelen van een real-time, multimodale reisplanner, toegankelijk via een mobiele app, selfservice kiosken of andere technologieën
• Het stimuleren van anderen om te helpen bij de ontwikkeling van gebruikersapplicaties die gebruikmaken van open data teneinde de
mobiliteitsopties op de volgende manieren te optimaliseren:
–– Het starten van een wedstrijd “Beste mobiliteitsapp”
–– Het lanceren van een feedback app waarmee reizigers hun ervaringen kunnen delen met anderen
–– Het bevorderen van samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs- en overheidsinstellingen om de ontwikkeling van nieuwe
mobiliteitsoplossingen te stimuleren
• Het creëren van een ratingsysteem (vergelijkbaar met TripAdvisor®) waarmee de tevredenheid van reizigers kan worden gemeten, zodat
vervoersbedrijven geprikkeld worden om hun prestaties te verbeteren
• Het publiceren van real-time informatie (inclusief alerts en notificaties) voor verschillende vormen van vervoer, zodat reizigers slimme beslissingen
kunnen nemen. Dit zou tevens het volgende kunnen behelzen
–– Het opzetten van een persoonlijk dashboard dat de reizigershistoriek in beeld brengt wat betreft gebruik, bestede tijd en uitgegeven geld, zodat
de reizigers hun toekomstige reisplannen optimaal kunnen afstemmen
–– Het aan de app verlenen van toegang tot reis- en locatiegegevens, zodat er betere aanbevelingen kunnen worden gedaan omtrent de reisopties
en de points-of-interest
Verwachte resultaten
• Betere persoonlijke mobiliteit en groter gebruiksgemak voor het openbaar vervoer
• Beter imago voor het openbaar vervoer, voornamelijk bij de generatie van mensen die met digitale technieken zijn opgegroeid (de “digital natives”)
• Betere sociale interacties en grotere burgerbetrokkenheid
• Hogere omzet voor de te stichten vervoersalliantie door toegenomen gebruik van het openbaar vervoer
• Betere verkeersdoorstroming en kwaliteit van leven in Brussel
Kosten van inactiviteit
Geringe acceptatie van het openbaar vervoer omdat het gebruiksonvriendelijk is. Het gebruik van de eigen auto blijft toenemen, evenals de filedruk.
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Aanbeveling 6: Een geïntegreerde, multimodale, interactieve digitale ervaring realiseren (vervolg)
Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Owner: Brussel Mobiliteit

Funding voor het ontwikkelen van multimodale reisplanner
Kostenschatting: Gemiddeld

Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

Uitwisseling van real-time informatie door vervoersbedrijven

Korte termijn (0-6 maanden):
• Opzetten en vervullen van functie van chief design officer (CDO) om het
ontwerp van deze digitale tools in goede banen te leiden
• Beoordelen van bestaande reisplanners van verschillende
vervoersbedrijven en opsporen van verbeterpunten
• In kaart brengen van best practices voor multimodale planners en opstellen
van specificaties voor één gecentraliseerde app
Middellange termijn (6-18 maanden):
• Ontwikkelen van specificaties voor applicatieontwerp, gebruikerservaring
en verpakking
• Lanceren van wedstrijd “Beste mobiliteitsapp”
• Lanceren van een unieke, geïntegreerde multimodale reisplanner die
gebruikmaakt van real-time data
Lange termijn (18 maanden en meer):
• Opnemen van de geïntegreerde planner in de multimodale reisplanner van
de Europese Commissie, dit in het kader van het programma Smart Mobility
Challenge
• Verbreden van het bereik door het aanbieden van een geïntegreerde
multimodale reisapp als webservice

Prioriteit
Gemiddeld
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Aanbeveling 7: Een vervoersalliantie oprichten voor het verlenen van geïntegreerde mobiliteitsdiensten waarin de burger centraal staat
De vervoersbedrijven die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn zouden een vervoersalliantie moeten opzetten: een rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor het verlenen van geïntegreerde mobiliteitsdiensten waarin de burger centraal staat.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Oprichting door de openbaarvervoersbedrijven (STIB/MIVB, De Lijn, TEC, SNCB/NMBS en anderen) van een vervoersalliantie als juridische entiteit
voor de Brusselse metropool (Brussels Metropolitan Area - BMA), vergelijkbaar met de “Verkehrsverbünde” in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk
(zie het desbetreffende praktijkvoorbeeld van best practices in Bijlage D).
• Toewijzing van de volgende taken inzake netwerk, dienstregeling en tarieven aan de BMA-alliantie:
–– Bepalen, vaststellen en aanpassen van algemene tarieven en algemene vervoersvoorwaarden
–– Opzetten van een raamwerk voor marketingregels
–– Coördineren van vervoersproducten en afstemmen/publiceren van dienstregelingen
–– Uitvoeren van marktonderzoek voor de alliantie, onder meer via verkeersenquêtes
–– Leveren van informatie aan passagiers over de door de alliantie verleende diensten
–– Uitvoeren van marketing- en PR-initiatieven voor de alliantie
–– Afwegen van de belangen en posities van verantwoordelijke stakeholders
–– Coördineren en integreren van de structuur van de alliantie, zodat deze optreedt als een samenhangende eenheid
• Aanbieden van een uniforme externe interface voor passagiers, via welke zij informatie kunnen raadplegen over geïntegreerde lijnen/
vervoersvormen, netwerkplanning, gecoördineerde dienstregelingen en een enkel tariefsysteem, onder het motto: “Eén dienstregeling. Eén tarief.
Eén ticket.”
• Funding voor de BMA-alliantie moet afkomstig zijn van de aandeelhouders, vergelijkbaar met de bewezen fundingmodellen van dergelijke allianties
in Duitsland en Zwitserland (Zürich).
• De inkomsten van de inter-gewestelijke mobiliteitsdiensten en openbare parkeerplaatsen moeten toevloeien naar de BMA-alliantie.
• Het Gewest zou een spitsheffing voor auto’s moeten invoeren en de inkomsten daaruit moeten aanwenden voor initiatieven van de BMA-alliantie.
Denk daarbij aan investeringen in middelen voor tolheffing, zoals camera’s, technologie voor kentekenplaatherkenning en andere sensoren.
• Voor de verdeling van de opbrengst van het tolheffingsbeleid moeten de aandeelhouders en dienstverleners een winstdelingsovereenkomst aangaan.
• De aandeelhouders van de BMA-alliantie zouden ermee moeten instemmen een deel van de inkomsten te bestemmen voor investeringen in de
uitvoering van een geïntegreerd mobiliteitsplan voor de Brusselse metropool.
Verwachte resultaten
• Afstemming en samenwerking van de stakeholders in de vervoerssector
• Betere mogelijkheden voor het lanceren en managen van geïntegreerde mobiliteitsproducten over de gewestelijke grenzen heen en binnen alle
vervoersvormen
• Een intuïtieve gebruikersinterface met informatie over alle openbaar-vervoersopties in een beknopte en overzichtelijke indeling
• Vaste, voor alle openbaarvervoersbedrijven geldende kwaliteitsnormen voor materieel en faciliteiten
• Gecoördineerde dienstregelingen en routes om doeltreffend gebruik van multimodaal vervoer binnen het domein van de alliantie te garanderen
• Eén verkoopsysteem voor de hele alliantie om de kosten te drukken en om meer passagiers aan te trekken
• Een winstdelingsmodel dat toekomstige investeringen op vlak van het openbaar vervoer mogelijk maakt
• De gecoördineerde planning en uitvoering door de BMA-alliantie leiden verder tot grotere efficiëntie op operationeel en financieel terrein
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Aanbeveling 7: Een vervoersalliantie oprichten voor het verlenen van geïntegreerde mobiliteitsdiensten waarin de burger centraal staat (vervolg)
Scope en verwachte resultaten (vervolg)
Kosten van inactiviteit

•
•
•
•
•
•
•

Openbaarvervoersbedrijven blijven werken volgens hun huidige model, dat niet geïntegreerd is en dat afzonderlijk wordt gemanaged
Beperkte integratie van mobiliteitsplanning in de Brusselse metropool
Hogere kosten voor vervoersbedrijven als gevolg van inefficiëntie, zoals dubbele systemen en dubbel werk
Minder geld voor toekomstige mobiliteitsbehoeften van het Gewest, van burgers en van vervoersbedrijven
Versplinterde vervoersoplossingen die voor inwoners en bezoekers erg ingewikkeld zijn
Voortzetting van de huidige fileproblematiek van het Gewest
Voortzetting van het zwakke perceptie dat bij het publiek leeft op vlak van openbaar vervoer

Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Owners:
• Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewests
• STIB/MIVB, De Lijn, TEC en SNCB/NMBS

• Funding om de juridische entiteit op te zetten
• Overplaatsing van personeel

Stakeholders:
• Vertegenwoordigers van de Belgische federale overheid
• Vertegenwoordigers van de gewesten Vlaanderen en Wallonië
• Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kostenschatting: Laag. Voor de uitvoering van deze aanbeveling kan gebruik
worden gemaakt van bestaande resources. Er is dus nauwelijks extra budget
nodig.

Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

Alle stakeholders moeten het erover eens zijn dat er een alliantie
moet worden opgericht als juridische entiteit

Korte termijn (0 - 6 maanden)
• Binnen zes maanden moeten alle stakeholders overeenstemming bereiken
over het oprichten van de alliantie
• De juridische entiteit voor de BMA-alliantie oprichten, inclusief funding en
personeel
Middellange termijn (6 - 18 maanden)
• Binnen negen maanden naar buiten treden omtrent de missie,
verantwoordelijkheden en operationele doelstellingen van de BMA-alliantie
• Binnen één jaar dient de BMA-alliantie operationeel te zijn

Prioriteit
Hoog
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Aanbeveling 8: Het gebruik en de serviceniveaus van het openbaar vervoer beheren
De vervoersalliantie dient het gebruik en de serviceniveaus van het openbaar vervoer in de Brusselse metropool te beheren.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Het vaststellen van performance indicatoren op de volgende terreinen van mobiliteit:
–– Openbaar vervoer binnen het Hoofdstedelijk Gewest
–– Openbare parkeervoorzieningen binnen het Hoofdstedelijk Gewest
–– Openbaar vervoer vanuit Vlaanderen en Wallonië naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgekeerd
–– Park-and-ride-faciliteiten voor woon-werkverkeer naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Het sluiten van overeenkomsten met de volgende partijen inzake het publiceren van performancerapporten voor de Brusselse metropool:
–– STIB-MIVB
–– De Lijn
–– TEC
–– SNCB/NMBS
–– Parkeerbedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
–– Parkeerbedrijven voor park-and-ride-diensten buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Het vaststellen van doelstellingen voor de volgende indicatorcategorieën overeenkomstig de geldende internationale normen:
–– Beschikbaarheid van diensten
–– Betrouwbaarheid van diensten
–– Comfort
–– Properheid
–– Veiligheid en beveiliging
–– Tarieven
–– Informatie
–– Klantenzorg
–– Milieuvriendelijkheid
• Het minimaal eens per maand publiceren van performancerapporten met resultaten en prestaties ten opzichte van doelstellingen, alsmede een
trendanalyse.
• Het afstemmen van een benchmarkmechanisme met andere Europese steden van vergelijkbare omvang.
• Het regelmatig publiceren van cijfers over de feitelijke servicekwaliteit voor de Brusselse metropool ten opzichte van performance indicatoren,
en het communiceren van deze resultaten aan het publiek en aan vervoersbedrijven, conform het communicatieplan van Brussel Mobiliteit.
• Het voortzetten van de uitbreiding van het MOBIB-concept, een breed inzetbare smart chipkaart, met behulp van mobiele en NFC-technologie
(near field communication) voor ticketing in alle vormen van vervoer en voor alle vervoersbedrijven.
• Bij toekomstige uitbreidingen van het MOBIB-concept valt te denken aan openbare parkeergelegenheden in de Brusselse metropool en zelfs aan
betalingen in winkels, zoals het geval is bij de Octopus-kaart in Hongkong.
Verwachte resultaten
• Een duidelijk beeld van het kwaliteitsniveau van de diensten die door de verschillende maatschappijen in de Brusselse metropool worden verleend
• Een vergelijking van de feitelijke kwaliteit van de dienstverlening in de Brusselse metropool met de kwaliteit in een bepaalde Europese stad
• Continue communicatie met burgers over het verleende serviceniveau ten opzichte van de doelstellingen en trends
• Continu beheer en verbetering van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen voor alle vervoersvormen en parkeermogelijkheden in de Brusselse
metropool
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Aanbeveling 8: Het gebruik en de serviceniveaus van het openbaar vervoer beheren (vervolg)
Scope en verwachte resultaten (vervolg)
Kosten van inactiviteit
• Geen duidelijkheid over het feitelijke niveau van de dienstverlening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Geen geïntegreerd beleid op vlak van servicekwaliteit voor de verschillende vervoersvormen
• Geen opvolging van de servicekwaliteit voor intergewestelijke openbaar-vervoersproducten
• Geen cijfermatige vergelijking tussen de mobiliteitsnormen van Brussel en die van andere steden
• Geen planning voor continue verbetering van de serviceoplossingen en de kwaliteit van de dienstverlening
• Een geringere aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in de Brusselse metropool
Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Owner: Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De verantwoordelijkheden komen te vallen onder Brussel Mobiliteit,
gebruikmakend van bestaande resources.

Stakeholders:
• STIB-MIVB, De Lijn, TEC, NMBS/SNCB
• Parkeerbedrijven
• Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Vertegenwoordigers van de gewesten Vlaanderen en Wallonië

Kostenschatting: Gemiddeld. Voor de uitvoering van deze aanbeveling kan
gebruik worden gemaakt van bestaande resources. Er is dus nauwelijks extra
budget nodig.

Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

Uitvoering van de aanbeveling om een vervoersalliantie
(de BMA) op te richten voor het verlenen van geïntegreerde
mobiliteitsdiensten waarin de burger centraal staat

Korte termijn (0 - 6 maanden)
• Binnen drie maanden een raamwerk voor serviceniveaus opzetten dat de
prestatiedoelstellingen weerspiegelt, en goedkeuring krijgen van de owners
• Binnen één maand na goedkeuring van het raamwerk: goedkeuring
verkrijgen voor de doelstellingen inzake serviceniveaus, en deze publiceren
• Binnen twee maanden na goedkeuring van het raamwerk: overeenkomsten
sluiten met alle vervoersbedrijven die data aanleveren
• Binnen drie maanden na goedkeuring van het raamwerk: een proces voor
het meten van de serviceniveaus starten

Prioriteit
Gemiddeld
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Aanbeveling 9: Fileheffing voor voertuigen invoeren
Het Gewest zou moeten overgaan tot invoering van fileheffing die geldt voor voertuigen die tijdens de spits het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
binnenrijden.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Aan alle voertuigen die op werkdagen tijdens de spits het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijden, wordt een fileheffing opgelegd.
• Nooddiensten en voertuigen met meer dan twee passagiers worden vrijgesteld.
• De voertuigen waarvoor de heffing geldt, worden geregistreerd met behulp van camera’s en sensoren voor kentekenplaatherkenning die op alle
toegangs- en uitvalswegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn aangebracht.
• Voor de berekening van het aantal voertuigen dat het Gewest op een gemiddelde werkdag binnenrijdt, is gebruikgemaakt van de volgende waarden
van BECI en OESO:
–– 714.000 banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2010).
–– Meer dan 50% van die banen is in handen van pendelaars die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.
–– 64% van de pendelaars komt met eigen wagen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
–– De uitkomst is dat er elke werkdag naar schatting 225.000 auto’s het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijden.
–– Ervan uitgaande dat 20% van deze auto’s twee of meer passagiers zal hebben, kan het Gewest ervan uitgaan dat dagelijks 180.000 voertuigen
een fileheffing gaan betalen.
Verwachte resultaten
• Jaarlijkse inkomsten van 36 miljoen voertuigen (berekend op basis van 200 werkdagen) waarvoor fileheffing wordt betaald
• 30% vermindering van het wegverkeer, geschat op basis van de implementatie van Electronic Road Pricing door de Singapore Land Transit
Authority (zie “Bijlage D. Praktijkvoorbeelden van best practices”)
• De introductie van tolheffing in Singapore leidde in 1975 tot een vrijwel onmiddellijke vermindering van het verkeer met 45% en een daling van het
aantal aanrijdingen met 25%
• Een toename van het gebruik van het openbaar vervoer en andere vervoersvormen, zoals deelauto’s
• Minder opstoppingen tijdens de spits
• Lagere CO2-uitstoot en beter stedelijk leefmilieu
Kosten van inactiviteit
• Zonder stimulans om andere mobiliteitsopties te proberen, blijven burgers de voorkeur geven aan de eigen auto boven alternatieve vormen
van vervoer
• Voortzetting van de fileproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de wijde omgeving
• Grote impact op het milieu
• Negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid van Brussel voor voetgangers en toeristen
• Groot aantal onproductieve uren door werknemers doorgebracht in de file
• Risico dat bedrijven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten
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Aanbeveling 9: Fileheffing voor voertuigen invoeren (vervolg)
Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Owner: Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Funding voor het ontwikkelen en invoeren van fileheffing.

Stakeholders:
• Inwoners van België
• Werkgevers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Vertegenwoordigers van de auto-industrie in België

Kostenschatting: Gemiddeld. Er zullen opstartkosten zijn voor de
implementatie van de infrastructuur voor fileheffing. Het project verdient
zichzelf later echter helemaal terug door de inkomsten uit fileheffing.

Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

Politieke wil en steun van het kabinet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Korte termijn (0 - 6 maanden)
• Akkoordverklaring van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om fileheffing in te voeren
Middellange termijn (6 - 18 maanden)
• Installatie van infrastructuur voor fileheffing binnen acht maanden na
akkoordverklaring
• Operationeel en inkomsten genererend binnen 12 maanden na
akkoordverklaring door het Ministerie

Prioriteit
Hoog
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Aanbeveling 10: Een wijziging van het belastingbeleid inzake bedrijfswagens bespreken met de federale regering
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient in gesprek te gaan met de federale regering om een wijziging in de behandeling van bedrijfswagen voor de
inkomstenbelasting en BTW te bewerkstelligen.
Scope en verwachte resultaten
Scope
• Dit initiatief zou gevolgen hebben voor alle burgers en werkgevers in België.
• Belastingvoordelen, vergelijkbaar met die voor bedrijfswagens, doorvoeren op de volgende terreinen:
–– Huisvesting binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
–– Mobiliteitsbudget voor werknemers dat kan worden gebruikt voor alle vormen van openbaar vervoer en autodelen
Verwachte resultaten
• Een afname van het totaal aantal kilometers woon-werkverkeer omdat mensen worden gestimuleerd dichter bij hun werk te gaan wonen
• Een toename van het gebruik van het openbaar vervoer en andere vervoersvormen, zoals deelauto’s
• Minder opstoppingen tijdens de spits
• Lagere CO2-uitstoot en beter stedelijk leefmilieu
Kosten van inactiviteit
• Zonder stimulans om andere mobiliteitsopties te kiezen, blijven burgers de voorkeur geven aan de eigen auto boven alternatieve vormen van vervoer
• Voortzetting van de fileproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de wijde omgeving
• Grote impact op het milieu
• Negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid van Brussel voor voetgangers en toeristen
• Groot aantal onproductieve uren door werknemers doorgebracht in de file
• Risico dat bedrijven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten
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Aanbeveling 10: Een wijziging van het belastingbeleid inzake bedrijfswagens bespreken met de federale regering (vervolg)
Voorgestelde owner en stakeholders

Voorgestelde aanbevolen resources

Owner: Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Politieke wil en akkoordverklaring van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om in onderhandeling te treden met de federale regering.

Stakeholders:
• Inwoners van België
• Werkgevers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Vertegenwoordigers van de auto-industrie in België

Kostenschatting: Laag. Voor de uitvoering van deze aanbeveling kan gebruik
worden gemaakt van bestaande resources. Er is dus nauwelijks extra budget
nodig.

Afhankelijkheden

Belangrijkste mijlpalen, activiteiten en timeframe

Politieke wil en steun van:
• De federale regering
• De regering van het Vlaams Gewest
• De regering van het Waals Gewest
• Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in heel
België
• Vertegenwoordigers van de auto-industrie in België

Akkoordverklaring van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om in onderhandeling te treden met de
federale regering.

Prioriteit
Hoog
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Implementatie

Impact

Kostenschatting

Kosten van
inactiviteit

Open data
1. Een raamwerk voor open data implementeren

Eenvoudig

Groot

Laag

Hoog

Medium

Groot

Laag

Medium

3. Files tegengaan met behulp van slimme technologie

Medium

Medium

Medium

Medium

4. De bestaande capaciteit optimaliseren en uitbreiden,
inclusief speciale rijstroken

Moeilijk

Groot

Hoog

Hoog

5. Een communicatiestrategie voor mobiliteit definiëren
waarin de burger centraal staat

Moeilijk

Groot

Medium

Hoog

6. Een geïntegreerde, multimodale, interactieve digitale
ervaring realiseren

Medium

Medium

Medium

Medium

7. Een vervoersalliantie oprichten voor het verlenen van
geïntegreerde mobiliteitsdiensten waarin de burger
centraal staat

Medium

Groot

Laag

Zeer hoog

8. Het gebruik en de serviceniveaus van het openbaar
vervoer beheren

Medium

Medium

Medium

Medium

9. Fileheffing voor voertuigen invoeren

Moeilijk

Groot

Medium

Hoog

10. Een wijziging van het belastingbeleid inzake
bedrijfswagens bespreken met de federale regering

Moeilijk

Groot

Laag

Hoog

2. Mobiele technologie inzetten
Infrastructuur

Mobiliteitservaring

Uitvoering en governance

Figuur 11: Overzicht van aanbevelingen

5. Conclusie
Wanneer het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt tot een meer
geïntegreerd, multimodaal vervoerssysteem dat meer informatie deelt
met zijn klanten en stakeholders, kunnen inwoners en bezoekers
profiteren van snellere en betere dienstverlening die leidt tot een beter
beeld van het openbaar vervoer in het Gewest. Bovendien resulteert
het ook in betere luchtkwaliteit en betere afstemming en
samenwerking tussen stakeholders in de vervoerssector. Inwoners
kunnen er trots op zijn dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
economisch concurrerend is en bekendstaat om zijn leefbaarheid en
kwaliteit van leven.

Hoewel Brussel Mobiliteit en andere actoren in het Gewest al
initiatieven zijn gestart om de mobiliteit van inwoners en bezoekers te
verbeteren, zou de implementatie van de bovenstaande
aanbevelingen ertoe bijdragen dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zich nog sterker kan profileren als een toonaangevende stad.
Het gebruik van open data en slimme technologie, het optimaliseren
van de huidige infrastructuur en het opzetten van een vervoersalliantie
zijn maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen
helpen bij het realiseren van een mobiliteitservaring waarin de burger
centraal staat.
Uitvoering van de aanbevelingen van het IBM Smarter Cities
Challenge Team zou het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat
stellen vorderingen te maken in het Transportation Maturity Model (zie
Figuur 12), zodat het Gewest op een dag zelf model kan staan als
mondiale best practice stad.

Niveau 1
Silo

Niveau 2
Gecentraliseerd

Niveau 3
Gedeeltelijk
geïntegreerd

Niveau 4
Multimodaal
geïntegreerd

Niveau 5
Multimodaal
geoptimaliseerd

Planning

Planning per functioneel
gebied (één vervoersvorm)

Planning per project (één
vervoersvorm)

Geïntegreerde planning per
instantie (één vorm)

Geïntegreerde multimodale
planning o.b.v. corridor

Geïntegreerde regionale
multimodale planning

Prestatiemeting

Minimaal

Gedefinieerde metrics per
vervoersvorm

Beperkte integratie van silo’s
in de organisatie

Gedeelde, multimodale
systeembrede metrics

Doorlopend systeembrede
prestatiemeting

Klantenbeheer

Minimale mogelijkheden,
geen klantenaccounts

Klantenaccounts los voor
elk systeem beheerd

Multi-channel interactie van
accounts per vervoersvorm

Eén klantenaccount voor
meerdere vervoersvormen

Geïntegreerde multimodale
incentives om multimodaal
gebruik te stimuleren

Gegevensverzameling

Beperkte of handmatige
input

Bijna real-time
gegevensverzameling voor
hoofdroutes

Real-time gegevensverzameling voor hoofdroutes met
meervoudige input

Real-time dekking voor
grote corridors, alle
belangrijke vervoersvormen

Systeembrede, real-time
gegevensverzameling voor
alle vervoersvormen

Dataintegratie

Beperkt

In netwerk

Gemeenschappelijke
interface

Systeemintegratie in twee
richtingen

Uitgebreide integratie

Analytics

Ad-hoc analyse

Periodieke, systematische
analyse

High-level analyse in near
real-time

Gedetailleerde analyse in
real-time

Multimodale analyse in
real-time

Betalingsmethoden

Handmatige betaling

Betaalautomaten

Elektronische betalingen

Multimodale, geïntegreerde
betaalpas

Multimodaal, multimedia
(betaalpas, smartphones)

Respons
netwerkbeheerder

Ad-hoc, één vervoersvorm

Gecentraliseerd, één
vervoersvorm

Geautomatiseerd, één
vervoersvorm

Geautomatiseerd,
multimodaal

Multimodaal real-time
geoptimaliseerd

Incident
management

Handmatige detectie,
response en recovery

Handmatige detectie,
gecoördineerde response
en handmatige recovery

Automatische detectie,
gecoördineerde response
en handmatige recovery

Geautomatiseerde, vooraf
geplande, multimodale
recoveryplannen

Dynamische, multimodale
recoveryplannen o.b.v. realtime data

Demand
management

Afzonderlijke statische
maatregelen

Individuele maatregelen,
langetermijn variabiliteit

Gecoördineerde maatregelen, kortetermijn variab.

Dynamische prijsbepaling

Multimodale dynamische
prijsbepaling

Reizigersinformatie

Statische informatie

Statische reisplanning met
beperkte real-time alerts

Multimodale reisplanning
en alertabonnementen
o.b.v. account

Multimodale informatie
tijdens de reis o.b.v. locatie

Multimodale dynamische
prijsbepaling

Brussel vandaag

Brussel in de
toekomst

Best practice stad

Figuur 12: Transportation Maturity Model met Brussel in de huidige en de mogelijk toekomstige situatie
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unieke strategieën en technologische oplossingen die aan de
verwachtingen van de klant beantwoorden en waarmee de zakelijke
voordelen kunnen worden gekwantificeerd. Als expert in de T&T-sector
(travel & transportation) heeft Shah overal ter wereld klanten
geadviseerd in sectoren als de luchtvaart, de spoorwegen, het logistiek
transport en de horeca. Tevens maakt ze deel uit van het internationale
IBM-netwerk van branchespecialisten. In die hoedanigheid deelt ze
haar diepgaande kennis en ruime ervaring met een breed netwerk van
collega’s die ieder hun eigen expertise inbrengen.
Shah heeft haar kennis al eerder in dienst gesteld van IBM Citizenship,
namelijk toen ze deel uitmaakte van het Smarter Cities Challenge
Team dat de stad Nice adviseerde omtrent een planning voor het
invoeren van slimmer vervoer. In Nice lag de focus van de Challenge
op een multimodale vervoershub in Saint-Augustin, die niet alleen een
rol speelde in het Eco Valley project maar ook in een algemeen
vervoersecosysteem van de Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur.
Shah nam ook deel aan IBM Corporate Service Corps, waar ze
meewerkte aan het opstellen van een plan voor overheidsdiensten ter
ondersteuning van een e-Government strategie.
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Donna Shum

Paul Slayton

Delivery Project Executive
IBM Global Business Services
Vancouver, Canada

Director of Strategy
IBM Global Financing
Armonk, NY

Donna Shum werkt als Delivery Leader bij IBM Global Business
Services en heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van
informatietechnologie. Ze heeft leiding gegeven aan vele
IBM- projecten voor applicatieontwikkeling en -onderhoud, alsmede
voor systeemintegratie in verschillende sectoren. Shum is deskundig
in de oplevering van complexe programma’s en doorziet perfect
welke resources en capaciteiten er vereist zijn om oplossingen te
realiseren en de haalbaarheid van een initiatief in te schatten. In haar
huidige rol binnen applicatieservices voor de telecomsector geeft
Shum leiding aan een uitgebreid portfolio van programma’s die
betrokken zijn bij de ontwikkeling van applicaties op maat,
webservices en applicatieonderhoud en -tests. Daarnaast heeft ze 18
jaar ervaring in de luchtvaartindustrie. In haar vorige project gaf ze
leiding aan een team dat verantwoordelijk was voor het onderhoud en
de verbetering van applicaties voor verschillende bedrijfskritische
legacy systemen van een grote klant in de reis- en transportsector.
Shum is een krachtige leider. Haar sterke kanten zijn onder meer het
bij elkaar brengen van de juiste mensen en het scheppen van een
klimaat waarin teamwork en innovatie ten behoeve van de klant
worden gestimuleerd. Ze heeft steeds het vertrouwen van haar
klanten gewonnen door toegevoegde waarde te bieden en maximaal
te presteren.

Paul Slayton is de Director of Strategy and Market Insights van de
dochteronderneming IBM Global Financing. Hij geeft leiding aan de
ontwikkeling van de strategische plannen van de unit, stuurt business
development projecten aan en begeleidt het market insights team.
In de loop van zijn carrière heeft Slayton uitgebreide ervaring
opgedaan in het ontwikkelen van strategieën en het opstellen van de
bestuursmodellen die de implementatie van dergelijke strategieën
ondersteunen. Zo heeft hij onder meer ervaring met het verzamelen
van grote hoeveelheden data uit meerdere bronnen, het toepassen
van analytische raamwerken op die data om inzichten te verwerven,
en het communiceren van de bevindingen aan de stakeholders.
De marktonderzoeks- en analyseprojecten die door Slayton zijn
gestart en geleid, hebben de value proposition van IBM versterkt en
hebben geleid tot een grotere effectiviteit van zijn team.
Slayton heeft bij IBM meer dan 20 jaar ervaring in een reeks
leidinggevende functies binnen Corporate Competitive Intelligence,
Web Hosting Services en Engineering Development voor mainframeen supercomputersystemen. Hij is Bachelor in Computer Science and
Engineering aan de Universiteit van Pennsylvania, Master in Computer
Engineering aan de Syracuse University en Master in Management of
Technology aan de National Technological University.
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D. Praktijkvoorbeelden van best practices
1. “Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg” –
Verzamelen van mobiliteitsgegevens
Uitdaging
•
•

Mobiliteitsgegevens van de verschillende vormen van vervoer niet
geïntegreerd
Beperkt inzicht in hotspots en verplaatsingspatronen

Oplossing
•

Een speciaal project gestart voor het bestuderen van
“Intermodality Mobility”, bestaande uit:
–– Vrijwillige deelname van burgers
–– Aanmaak van mobiele app voor het vastleggen van
mobiliteitsgegevens
–– Gegevens over mobiliteitspatronen en -eisen
–– Vastleggen van nieuwe behoeften en verwachtingen
–– Data geanalyseerd door onderzoeksinstituten «Infas» en «Innoz»
–– Resultaten bekendgemaakt aan deelnemende burgers

2. Rio De Janeiro: Geïntegreerde portal in Crisis/
Emergency Operations Center biedt toegang tot
gecentraliseerde informatie over incidenten
Uitdaging
•

•

Betrouwbare data voor analyse en planning ten aanzien van alle
vervoersvormen
Rechtstreekse feedback van burgers inzake mobiliteitseisen en
-verwachtingen

De verkeersdoorstroming en -veiligheid verbeteren en sneller
reageren op verschillende soorten incidenten, zoals ongevallen
en events

Oplossing
•

•

Voordelen voor de organisatie
•
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Een Traffic Management oplossing die het volgende ondersteunt:
–– Dashboards met informatie en maatregelen voor incidenten –
via meerdere kanalen toegankelijk
–– Integratie van informatie afkomstig van verschillende instanties
en systemen in het kader van het verkeersmonitoringsysteem
AlertaRio
–– Procesmanagementscherm voor het uitvoeren en monitoren
van crisisbeheersingsplannen
–– Real-time communicatie met teams via instant messaging,
radio, mobiele devices en andere manieren
Rio de Janeiro stelde een COO aan voor de ontwikkeling van een
intelligent operations center. De belangrijkste verantwoordelijkheid
van dit center was het coördineren van de dagelijkse operationele
activiteiten van verschillende instanties.

Voordelen voor de organisatie
•

Rio heeft nu een totaalbeeld van de resources en systemen voor
noodsituaties. Dankzij het intelligent operations center neemt
reddingswerk geen dagen meer in beslag, maar nog slechts enkele
uren.
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3. “Verkehrsverbünde” – Verkeersallianties in
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk

4. Lyon: Multimodale verkeersplanner
Uitdaging

Uitdaging
•

Problemen met de kwaliteit en dekkingsgraad van het openbaar
vervoer in de metropool onder meer met niet-geïntegreerde
dienstregelingen, tickets en tarieven

•

•

Oplossing
•

•

Vervoersbedrijven in de metropool vormen een verkeersalliantie
die, onder het motto “Eén dienstregeling. Eén tarief. Eén ticket.” het
volgende biedt:
–– Standaardmodel vanuit het perspectief van de mensen die het
openbaar vervoer gebruiken
–– Gemeenschappelijke vervoersvoorwaarden
–– Verdeling van opbrengsten uit verkoop van vervoersbewijzen
–– Onderling afgestemde marketing en PR
–– Gezamenlijk marktonderzoek en planning voor de hele alliantie
–– Informatieverstrekking aan passagiers over de door de alliantie
verleende diensten
–– Afweging van de belangen en posities van verantwoordelijke
instanties en vervoerders
Tot op heden zijn er meer dan 50 Verkehrsverbünde opgericht:
–– Begon in 1965 in Hamburg. Later volgden Hannover, München,
Frankfurt, Nordhessen, Bremen, Berlijn-Brandenburg, Zürich en
meerdere plaatsen in Oostenrijk

Voordelen voor de organisatie
•
•

Betere en door de vervoerders beter afgestemde
mobiliteitsdiensten voor de metropool
Aansturing van mobiliteitsdiensten van uiteenlopende entiteiten en
stakeholders vanuit het perspectief van de burger

•

Het vergroten van de mobiliteit van mensen in een stedelijke
context, met behulp van informatiediensten en intelligent traffic
management
Een antwoord bieden op de vraag van inwoners en bezoekers:
“Hoe kan ik op de snelste en goedkoopste manier van A naar B
komen?”
Het bieden van een stimulans en de tools om een verschuiving in
de gebruikte vervoersvorm te realiseren door bestaande
mobiliteitsgewoonten aan te passen met behulp van informatie

Oplossing
•

•

•

De oplossing in Lyon voorspelt de snelheid en de aankomsttijden
van het wegverkeer en coördineert de reacties daarop voor alle
vervoersnetwerken in de stad, zoals bussen en trams.
Een mobiele reizigersapp, “Smartmoov” genaamd, raadpleegt
real-time informatie over het verkeer, zodat er een naadloze,
multimodale vervoerservaring ontstaat. Daarin kunnen
bijvoorbeeld fiets, auto en openbaar vervoer worden
gecombineerd in één route.
De service maakt gebruik van predictive analytics. Daardoor kan
de reiziger een verkeersopstopping gemakkelijker omzeilen.
Bovendien wordt er informatie gegeven over de locatie en
overstapmogelijkheden van de verschillende vervoersopties.

Voordelen voor de organisatie
•
•
•
•
•

20% hogere bezetting van het openbaar vervoer
8% minder autoverkeer
Geschatte reductie van CO2-uitstoot met 800.000 ton in 2020
Geïntegreerde vervoersinformatie
Betere reizigerservaring
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5. Elektronische tolheffing van de Singapore Land
Transport Authority om de fileproblematiek te
verminderen

6. Dienst voor het wegverkeer in Stockholm brengt
het verkeer weer op gang met een slim
managementsysteem voor weggebruik

Uitdaging

Uitdaging

•

Gedwongen door de sterke bevolkingsgroei zocht de Land
Transport Authority (LTA) in Singapore naar een manier om de
overlast van verkeersopstoppingen aan te pakken en zijn topklasse
bedrijfsklimaat te behouden.

•
•

Oplossing
•

•

In 1975 werd er een systeem (Area License System, ALS) ingevoerd
dat een heffing oplegde aan voertuigen die het centrum van
Singapore binnenreden.
Later werd het systeem zodanig gemoderniseerd dat de prijs
varieerde op basis van de verkeerssituatie en het type voertuig,
de tijd en de locatie.

De stad Stockholm moest iets doen aan de toenemende overlast
door verkeersopstoppingen.
Ondanks het vooruitstrevende openbaar vervoer, waar 70% van de
forenzen in de Zweedse hoofdstad gebruik van maakte, moesten de
wegen die door het zakelijke district van de stad voerden, dagelijks
gemiddeld 450.000 voertuigen verwerken. Daardoor waren
verkeersopstoppingen aan de orde van de dag.

Oplossing
•

Ontwerpen, bouwen en exploiteren van een volledig
geautomatiseerd tolsysteem dat gebruikmaakt van geavanceerde
kentekenherkenning (automatic license plate recognition, ALPR)
en RFID (radio frequency identification)

Voordelen voor de organisatie
•
•
•
•
•
•

ALS leidde tot een vrijwel onmiddellijke vermindering van het verkeer
met 45% en een daling van het aantal aanrijdingen met 25%.
Na modernisering van het systeem nam het verkeersniveau
opnieuw met 15% af.
65% van het woon-werkverkeer vindt nu plaats met het openbaar
vervoer, een toename van bijna 20%.
De jaarlijkse CO2-uitstoot in het heffingsgebied is afgenomen met
80 ton afgenomen.
De uitstoot van fijnstof is afgenomen.
De opbrengst van het systeem is meer dan voldoende om de
kosten te dekken. De rest van de opbrengst wordt gebruikt voor de
bouw en het onderhoud van wegen en openbaarvervoersvoorzieningen.
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Voordelen voor de organisatie
•
•

•
•
•

Flinke afname van de negatieve economische impact van
verkeersopstoppingen
Opbrengst van naar schatting 85 miljoen euro, die wordt ingezet
voor een verdere vermindering van de filedruk, waardoor het
initiatief nagenoeg zelfvoorzienend is
Beter klimaat voor commercieel transport en logistiek
Betere luchtkwaliteit
Kortere reactietijd voor hulpdiensten
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