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TRAININGSTRAJECTEN DEELMOBILITEIT

Aanleiding • Gemeentelijk beleid is de belangrijke succesfactor voor deelmobiliteit
• Ondersteuning voor gemeenten bij het vormgeven van dit beleid is wenselijk

Op verzoek van

In opdracht van

Opdrachtnemer



DEELNEMENDE GEMEENTEN

Cluster Naam Deelnemende gemeenten

1
Vervoerregio 
Amsterdam

Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Amstelveen, Purmerend Edam-Volendam, 
Landsmeer, Uithoorn, Haarlem, Ouder-Amstel,

2 MRDH
Rotterdam, Den Haag, Delft, Schiedam, Vlaardingen, BAR-gemeenten, Pijnacker-
Nootdorp, Westland, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Nissewaard, 
Lansingerland, Hellevoetsluis, Midden-Delfland, Maassluis

3 Utrecht en West Utrecht, Haarlem, Woerden, Gouda, Leiden

4 Noord & Oost Zwolle, Groningen, Leeuwarden, Apeldoorn, Enschede, Almere

5 Zuid Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Maastricht, Breda, Arnhem, Dordrecht, 

6
Plattelandsgeme
entes

Aa & Hunze, Borger-Odoorn, Súdwest-Fryslân, Hulst



Na het doorlopen van
het project (incl. trainingstraject en de trainingstoolkits)

zijn deelnemers in staat om
het belang van autodelen/deelmobiliteit te kennen, de rol van de gemeente hierin te 
bepalen en de gemeentelijke visie en het beleid voor autodelen te verbeteren

zodat
gemeenten autodelen/deelmobiliteit beter kunnen bevorderen en daarmee de 
mobiliteitstransitie kunnen versnellen

DOEL



Een toolkit als gedeelde 
‘kennisbasis’

+ 

Video webinars als 
trainingsprogramma

Interactieve trainingen en 
kennisdeelsessies (deels in 
clusters en deels op basis 

van focusthema’s)

Versterken van het ‘lerend 
netwerk’

BEOOGD RESULTAAT



Knowledge toolkit

› Wat en waarom?

Policy toolkit Communication toolkit

Kern

Inhoud

Status

› Hoe? › Hoe?

› Online › Online › Online

RESULTAAT: TOOLKIT

› Beschrijving autodelen

› Autodeelvormen

› Autodeelgebruikers

› Trends

› Best practices

› Baten van autodelen

› Succesfactoren 

› Rol gemeente

› Beleid

› Visie en strategie

› Samenwerking met aanbieders

› Ruimtelijke ordening & 
gebiedsontwikkeling

› Parkeren

› Duurzaamheid & klimaat

› Implementatie

› Beleidsuitvoering & handhaving

› Monitoring

› Communicatiestrategie

› Doelgroepbenadering

› Kernboodschappen

› Communicatiekanalen

› Communicatietriggers

› Partnerships

› Voorbeelden van succesvolle 
communicatiecampagnes



SUB CONCLUSIE

Projectontwikkelaars (en deelmobiliteitsaanbieders) vragen gemeenten in toenemende mate om 
deelmobiliteit te faciliteren in nieuwe projecten (in combinatie met parkeernormkorting)

Veel gemeenten zijn voornemens dit te doen, maar worstelen met het uitwerken van beleid (door 
gebrek aan inzichten en beperkte capaciteit) waardoor vragen niet geaccommodeerd worden

Meer kennisuitwisseling tussen gemeenten en projectontwikkelaars helpt bij het ontwikkelen van 
het benodigde beleid en het succesvol realiseren van deelmobiliteit in gebiedsontwikkelingen



Appendix
Aanpak toolkit en actieplan
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CROW Dashboard Autodelen

› Klikbare website

CROW Factsheets CROW Toolkit Autodelen

Vorm

Figuur

Link

› Pdf-bestanden › Klikbare website

https://www.crow.nl/dashboard-
autodelen/home

https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-
verkeer-en-
vervoer/kennisdocumenten/factsheets-
autodelen-2016

https://toolkitautodelen.crow.nl/

AANPAK
Voortbouwen op het werk van CROW door..
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AANPAK
.. middels een gebruiksvriendelijke user experience
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AANPAK
.. en door onderscheid te maken naar rollen..
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AANPAK
.. en specifieke aanleidingen en vragen..
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AANPAK
.. om inzichten makkelijker vindbaar te maken
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RESULTAAT: TOOLKIT AUTODELEN

Link naar toolkit

https://toolkitautodelen.crow.nl/home?id=11
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RESULTAAT: TEMPLATE ACTIEPLAN



VRAGEN

Vragen of suggesties 
voorbeteringen van de CROW 

toolkit?

marco.vanburgsteden@crow.nl

Vragen over de projecten voor de EC, 
MRDH en Vervoerregio Amsterdam?

wouterdewit@deloitte.nl



Eerste verkenning: 
Wat hebben gemeenten en projectontwikkelaars van 
elkaar nodig om deelmobiliteit succesvol te realiseren 
binnen stedelijke gebiedsontwikkelingen?
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Stereotyperingen

In de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen moeten percepties gebaseerd 
op stereotyperingen overwonnen worden

Gemeenten over ontwikkelaars

“Ontwikkelaars: 

• willen vooral kosten besparen op parkeerplaatsen en  
niet investeren in een duurzaam mobiliteitsconcept

• willen het project zo snel mogelijk verkopen aan een 
belegger en hebben daardoor beperkt oog voor de lange 
termijn (continuïteit van het mobiliteitsconcept)

• willen voldongen producten neerzetten in plaats van 
oplossingen die aansluiten bij gemeentelijke ambities

• durven geen risico te nemen en stappen pas in als er een 
bepaalde basis staat

• willen alles zelf doen waardoor we onze gemeentelijke 
(regie)rol verliezen en weinig meer te vertellen hebben”

• …

Ontwikkelaars over gemeenten

“Gemeenten:

• houden vast aan te hoge parkeernormen uit angst 
voor toekomstig tekort aan parkeerplaatsen

• maken nooit een keuze en blijven maar praten. Om de 
vier jaar een nieuw College met nieuwe (politieke) wensen 
waardoor het circus weer opnieuw begint

• eisen een garantie van deelmobiliteitsaanbod voor een 
langere periode zonder ruimte voor innovatie en 
doorontwikkeling te bieden

• vragen vooral om geld en niet om inbreng van kennis en 
expertise uit andere projecten”

• stapelen ambitie op ambitie en wekken grote 
verwachtingen rondom duurzame deelmobiliteit, maar 
hebben onvoldoende inzicht in de haalbaarheid en werken 
niet mee met flankerend (parkeer)beleid”

• …
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Overwinnen van steoreotyperingen

Hoe kunnen we deze stereotyperingen overwinnen? Wat zijn oplossingsrichtingen en 
voorbeelduitwerkingen?

• Welke randvoorwaarden kunnen we hieruit destilleren, voor zowel gemeenten als ontwikkelaars?

• Middels welke oplossingsrichtingen kunnen deze randvoorwaarden geborgd worden?

• Welke voorbeelduitwerkingen/oplossingen bestaan hier al voor?
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Gemeenten

Gemeenten vragen ontwikkelaars om een toekomstbestendige deelmobiliteitspropositie 
die aansluit bij de wensen van de eindgebruikers en de gemeentelijke ambities

Randvoorwaarden Oplossingsrichtingen Voorbeelduitwerkingen

Toekomstvast • Waarborgen van continuïteit en kwaliteit
• Kettingbeding & minimale service periode
• Operationeel op T=0

Flexibel
• Deelmobiliteitsaanbod en parkeercapaciteit op-

en afschalen

• Beschikbaarheidsgarantie deelmobiliteit
• ‘Mee-ademende’ parkeercapaciteit & 

terugvaloptie

Inclusief
• Aantrekkelijk voor diverse doelgroepen & 

betaalbaar

• Verschillende typen abonnementsvormen 
voor verschillende doelgroepen

Interoperabel
• Aanhaken van aanbieders & datastandaard 
• Systemen (incl. gesloten systemen) koppelen

• TOMP-API

Bijdrage aan 
bereikbaarheid & 
woningbouwopgave

• Koppeling woningproductie & financiële bijdrage 
aan mobiliteitsoplossing

• Mobiliteitsfonds en mobiliteitshubs

Overig
• Heldere communicatie richting doelgroepen
• …

• Mobiliteitspropositie duidelijk opnemen in 
verkoopbrochure

• …
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Ontwikkelaars

Ontwikkelaars vragen gemeenten om ondersteunend beleid dat (de doorontwikkeling 
van) deelmobiliteit aantrekkelijk maakt ten opzichte van eigen autobezit en -gebruik

Randvoorwaarden Oplossingsrichtingen Voorbeelduitwerkingen

“Realistische 
parkeernorm’’ & 
mogelijkheid tot korting

• Parkeernorm in lijn met feitelijk autobezit
• Voorwaarden voor parkeernormkorting 

vastleggen in beleidsregel

• Analyse van doelgroep(ontwikkeling) 
• Korting per deelauto (20%), OV (40%), MaaS

(20%), Fietsparkeerruimte (10%)

Flexibeliteit
• Ruimte voor doorontwikkeling 

deelmobiliteitsaanbod (b.v.)

• Concessie voor 5 jaar met flexibele 
contractvorm, jaarlijkse evaluatie, periodieke 
contractherziening

Flankerend 
(parkeer)beleid

• Parkeerregulering en parkeertarieven 
• Parkeervergunning voor tweede en derde auto 

onmogelijk of duurder maken

Ruimtelijk beleid • Nabijheid & ruimtelijke kwaliteit
• Aantrekkelijke deelmobiliteitshub (incl. OV), 

fiets & wandelroutes dichterbij dan eigen 
voertuigen

Communicatie
• Individuele en maatschappelijke baten van 

deelmobiliteit & nadelen eigen voertuigbezit
• Deelauto-probeeractie bij aanvraag (tweede)  

parkeervergunning

Overig

• Aanpak voor de ontwikkeling van een MaaS-
ecosysteem/deelmobiliteitsnetwerk 

• …

• Gemeentelijke of regionale routekaart
• …


