KLAAR VOOR DE MOBILITEIT
VAN DE TOEKOMST
Komende jaren zetten we belangrijke stappen in hoe we reizen. Samen
staan we voor de opgave om deze transities mogelijk te maken en
Nederland bereikbaarheid te houden, zonder dat dit ten koste gaat van het
klimaat, de leefomgeving en de gezondheid. Mobiliteit kan en moet
schoner én slimmer, en tegelijkertijd voor iedereen toegankelijk blijven.
Bent u al klaar voor de mobiliteit van de toekomst?

Procesbegeleiding en omgevingsmanagement
Hoe betrekt u de omgeving bij uw mobiliteitsprojecten en hoe vindt u de juiste balans
tussen bereikbaarheid en andere ruimtelijke opgaven en maatschappelijke uitdagingen? Onze ervaren adviseurs helpen u hiermee graag op weg. Zij weten hoe ze draagvlak kunnen creëren voor uw mobiliteitsopgaven. Transparantie, herleidbaarheid en
beheersing van planning- en risico’s staan daarbij centraal.
Een grondige inventarisatie bij de start van het project geeft u inzicht in de belangen,
wensen en ambities van alle betrokkenen. Samen met u worden keuzes gemaakt over
hoe we de omgeving betrekken. Van informeren en meedenken tot samenwerken en
besluiten. Ook kijken we naar welke communicatiemiddelen ingezet kunnen worden
om uw doelgroepen te bereiken en te betrekken. Door onze ervaring weten we wat
goed werkt en wat juist niet.

Wat wij doen
• Omgevingsmanagement
• Procesbegeleiding (duurzame) mobiliteit
• Procesmanagement MIRT-projecten
• Procesmanagement regionale/ lokale mobiliteitsprojecten
• Knooppuntontwikkeling
• Daily Urban Systems-analyse
• Planning- en risicomanagement
• EU-subsidieaanvragen verduurzaming mobiliteit
• EU-subsidieaanvragen Connection Europe Facility
(CEF) Transport

Bereikbaarheid Voorne-Putten
verbeteren
De bereikbaarheid van Voorne-Putten staat onder druk.
De vier gemeenten op Voorne-Putten werken samen
met de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam
aan bereikbaarheidsoplossingen voor de regio, waarbij
rekening wordt gehouden met de verstedelijkingsafspraken en de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.
Een zeer complexe opgave die vraagt om ervaren
procesbegeleiders. De adviseurs van Bureau BUITEN
brachten de partijen op één lijn, bereidden ambtelijke
en bestuurlijke overleggen voor en zorgden voor een
optimale afstemming met het Rijk. Input uit de
omgeving werd verkregen door bedrijven en de
gemeenteraden actief te betrekken. Dit heeft resulteert
in gezamenlijke oplossingsrichtingen en breed
draagvlak voor een beter bereikbaar Voorne-Putten.

Afstemmen invoering
vrachtwagenhefﬁng met
regio’s
Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat treft voorbereidingen
voor de invoering van een tolheﬃng
voor vrachtwagens (>3,5 ton) die vanaf
2023 gaat gelden. Een project dat
vraagt om snelheid, zorgvuldigheid en
(politieke) sensitiviteit. Het ministerie
vroeg de combinatie MuConsult,
4Cast en Bureau BUITEN om dit
proces met regionale wegbeheerders
te begeleiden richting een advies over
een samenhangend netwerk waarop
de vrachtwagenheﬃng gaat gelden.
Hiervoor organiseerden en leidden
wij 35 regiosessies.

Gemeenten op weg naar zero emissie zones voor stadslogistiek in 2025
Toenemende verstedelijking en het Klimaatakkoord stellen nieuwe eisen aan stedelijke mobiliteit. Dit
vraagt om een nieuwe aanpak van stadslogistiek. Hoe kun je als gemeente deze opgave goed en tijdig
organiseren en faciliteren? Het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES), een initiatief van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, biedt gemeenten juridische en technische handvatten en
financiële ondersteuning van plannen voor de invoering van een zero emissie zone. Bureau BUITEN, CE
Delft en Dietz organiseerden diverse workshops en bijeenkomsten om gemeenten te informeren, te
betrekken en te activeren. Hiermee kunnen de gemeenten vervolgens concreet aan de slag met het
creëren van een zero emissie zone.
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