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Snelle transitie 
vraagt om

1. Integrale mobiliteitsvisie

2. Breed draagvlak

3. Hulp aan gevestigde 
belangen



1. Visie vraagt om nieuwe balans

• Minder economische activiteit, maakt ons welvarender
o Transport = 25% van CO2 uitstoot in EU

• Accepteren dat er grenzen zijn aan:
1) Sociale inclusie & veiligheid (ondergrens)

2) Ecologie & schaarse ruimte (bovengrens)

Wat betekent dit voor onze mobiliteitsopgave?
a) Oplossen mobiliteitskloof, op vele fronten:

a) Hoge/lage inkomens

b) Stad/periferie

c) Lease-rijders/overige werknemers

d) Etc.

b) Beprijzing naar gebruik ongewenst gedrag

c) Betere alternatieven



a) De mobiliteitskloof bestaat

Huishoudens in Utrecht met hoog risico op vervoersarmoede (Bron: CBS)

Vraagt om:

• Veel scherpere vraaggerichte, 
doelgroepenbenadering

• Herijking financiële en fiscale 
stromen

• Betere afstemming van vraag en 
aanbod



b) Beprijzing naar gebruik 
ongewenst gedrag

Vraagt om actie op meerdere fronten:

• Fossiel versus EV

• Bijtelling lease-voertuigen

• Wegenbelasting

• Spitsheffing

• Parkeren

• Etc.

Positief neveneffect: mindset betalen per rit 
maakt deelauto interessanter



c) Betere alternatieven

Vraagt om:

• Verbetering alternatieve proposities:
o Uitbreiden en versimpelen (‘bijtellings’)-

regelingen duurzame mobiliteit, oa. OV & 
Deelmobiliteit

o Maak het werkgevers en particulieren 
makkelijker!

• Wegnemen financiële drempels die er 
niet hoeven zijn

o E-bike

Aantal werkplekken voor praktisch geschoolden, bereikbaar in een halfuur met de fiets en e-bike



2. Draagvlak creëren

• Begint met inzicht!

• Mobiliteitsgedrag- en spitsmijdprojecten beginnen 
veelal direct met een interventie

• Stap 1 wordt overgeslagen: veel nadruk op (fiscaal) 
beleid, zonder goede communicatie en nadruk op 
breed draagvlak (zie EV-transitie)

• Veel beter begrip van doelgroepen vereist

1. Inzicht

2. Interventie

3. Impact 
meten



Meer inzicht nodig op dit niveau

Meetbare indicatoren

Invloed mobiliteit & brede welvaart

Bron: Rapport TNO - 2021



Verschillen zijn groot…

Verdeling autobezit in provincie Utrecht per inkomensklasse



…tussen doelgroepen en regio’s…

Stad Vinex+ Periferie



…kijkend naar ‘gebruik’ nog groter



Maatwerk vereist

• Deelmobiliteit een oplossing voor 
iedereen?

• Kansen voor OV, in welke
doelgroepen?

• Wat is de ‘mobility gap’ in termen van
o Betaalbaarheid

o Toegankelijkheid

o Beschikbaarheid
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3. Hulp aan gevestigde belangen

• Enkel vertraging van transitie is mogelijk
o Misinformatie

o Framing

o Uitsluiten technologische ontwikkeling in standaarden

o Etc.

• Transitie is niet te stoppen
o De tijdige, actieve instapper wint!

o Door in te stappen, neemt snelheid transitie toe

o Voorsprong op concurrentie wordt nog groter

• Hulp vereist
o Duidelijke stip op de horizon

o Constant beleid

o Hulp bij tijdige omscholing naar nieuwe economie



Onze stip op de horizon voor een 
inclusieve mobiliteitstransitie?

• Beter inzicht in gedrag doelgroepen en gevestigde 
belangen

• Ongewenst gedrag zonder verkeerde incentives
o ‘Betalen naar gebruik’ de basis voor alle financiële en fiscale stimuli 

en heffingen

• Alternatieven snel veel aantrekkelijker

• Bovenal: schets perspectief en blijf consistent! 

o Vraag: Welke stip op de horizon willen wij nastreven?
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