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Doelstellingen Agenda Deelmobiliteit

• Mobiliteitstransitie: groei fiets, lopen, OV, 

afname autogebruik

• Actief sturen op verduurzaming van 

verplaatsingen

• Innovatief sturen

• Fysiek invulling geven aan MaaS

• Versnellen van vergroenen en ontharden  









Trechter voor opstellen agenda deelmobiliteit
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Doelgroep

Bewoners
1. In de stad
2. Van binnen naar buiten. Deelmobiliteit op hubs 

voor first & lastmile naar centrum en naar buiten

Forenzen en (zakelijk) bezoekers
3. Van buiten de stad naar binnen: overstap op hub 

en deelmobiliteit first & lastmile

Werknemers van bedrijven
4. Tussen bedrijven gedurende de werkdag 

(zakelijke reizen)



Strategie Netwerk 

• Stadsbreed systeem deelmobiliteit  

• Top-down en bottum-up aanpak: 

• met marktpartijen een stadsbreed systeem

• stimuleren/faciliteren bewoners en bedrijven

• Aanbod deelmobiliteit zichtbaar in openbare 

ruimte, uitnodigend en makkelijk toegankelijk

• Deelmobiliteitsdiensten dienen aan te sluiten bij 

de MaaS pilot(s) en het regionaal MaaS platform

• Bewaken balans kosten (en baten), urgentie en 

gemak, aantrekkelijkheid voor gebruikers 



Strategie Organiseren



Uitgangspunten rol gemeente

Reguleren: 

• Voorwaarden aan aanbod deelfietsen/LEV's in 

openbare ruimte (ordening en aantrekkelijkheid)

Faciliteren:

• Verlenen parkeervergunningen voor deelauto’s

• Verlenen vergunningen voor het plaatsen van 

deelfietsen en LEV’s

• Stimuleren autodelen

• Speciaal tarief voor parkeervergunning deelauto’s



Uitgangspunten rol gemeente

Randvoorwaarden (o.a.):

• Data over gebruik (zonder klantgegevens), ritten, 

vraag- en beschikbaarheid aanbod beschikbaar 

t.b.v. monitoring en beleidsvorming. 

• Aanbod deelmobiliteit zichtbaar in de openbare 

ruimte en makkelijk toegankelijk.

• Maximale inspanning om elkaars aanbod 

zichtbaar (en huurbaar) te maken via elkaars app’s 

of platforms.

• Deelauto’s vanaf 2023 zero emissie bij de uitlaat



Praktijklessen

• Nieuw thema als deelmobiliteit heeft geen 

vanzelfsprekende plek in de organisatie

• Relevante disciplines samenbrengen:

• Gedeeld begrip thema en wat het vraagt van 

de gemeente

• Enthousiasme over thema en koppelen aan 

huidige werkwijzen

• Omarmen van thema, samen innoveren en 

nieuwe kaders scheppen, incl. eigenaarschap 

binnen de organisatie 


