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WIJ ZIJN
Over Morgen
• Bijna 100 consultants en snel groeiend
• Voor publieke en private opdrachtgevers
• Werken aan duurzame impact voor een

toekomstbestendige leefomgeving

STAKEHOLDERS EN 

SAMENLEVING 

BETREKKEN is onze
kunst

DATA-GEDREVEN 

INZICHTEN 

ondersteunen ons
advies

WE ZOEKEN NIEUWE 

KANSEN EN START-

UPS en investeren
mee als het past

CREATIVITEIT, 

INNOVATIE EN 

NIEUWSGIERIGHEID 

zijn onze waarden
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Klimaatadaptatie

Mobiliteit

WE VERBINDEN UITDAGINGEN 
van de plekken om ons heen



II. De mobiliteitstransitie
vraagt een andere kijk op 
mobiliteit



Mobiliteitstransitie vereist

Macro-ontwikkelingen vragen om radicale transitie:

• Verplichting aan klimaat- en luchtkwaliteitsdoelstellingen

• Verdere verstedelijking zorgt voor extra druk op leefomgeving 

• Toenemende vervoersarmoede in zowel stad als periferie

Kaders en trends steunen nieuwe mobiliteits-ontwikkelingen:

• Opschalen infrastructuur duurt lang (10-25 jaar)

• Spreiding en reductie van mobiliteitsbewegingen nodig op kortere termijn

• Transitie van bezit naar gebruik is ingezet; nieuwe generatie adopteert

• Nieuwe marktpartijen zorgen voor nieuwe mobiliteitsdiensten

• Rekeningrijden (‘betalen naar gebruik’) staat weer op de agenda



Drie beloften van de auto



Technologie is niet voldoende



Met een ‘goede’ visie kan het snel



Trias Mobilica



ThAMES sequentie



III. Nieuwe mobiliteit
a) De assets: deelmobiliteit & hubs



Vraag vooraf:

• Wie heeft er al eens gebruik gemaakt van deelmobiliteit?

Deelmobiliteit



Trends en ontwikkelingen
• Deelmobiliteit in steeds meer Nederlandse steden

• Sterke groei deelscooters, deelauto’s en deelfietsen

• Diversiteit in formules groeit (station-based, free-floating, etc)

• Verruiming aanbod en aanbieders modaliteiten

• Bakfietsen, deelstepjes

• Buitenlandse aanbieders

• Discussie over meerwaarde modaliteiten

• Deelscooters Utrecht

• Eerste rapportages monitoring
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https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2021/10/05/deelauto--en-deelfietsmobiliteit-in-nederland-ontwikkelingen-effecten-en-potentie


Toegevoegde waarde
eindgebruiker

1. Meer en flexibele keuzemogelijkheden

2. Bereikbaarheid & besparing reistijd

3. Potentiële kostenbesparing



Formules voor deelmobiliteit



• Complementaire concepten een plek bieden

• Zone-floating deelauto’s

• Freefloating deelauto’s

• Succesvolle inzet in hubs en MaaS-concepten

• Tegengaan verrommeling stad

• Inclusiviteit borgen

• Herijking van financiële en fiscale stromen nodig

• Vergroting aantal gebruikers:

• Rol van werkgevers cruciaal (fiscale veranderingen nodig)

• Deelauto’s in rurale gebieden en kleinere steden/dorpen

• Standaardisering spelregels en vergunningen20

Uitdagingen in opschaling



Effectief sturen op gedrag

• Uit onderzoek Over Morgen (2020), meest 
effectieve sturingsparameters voor keuze 
deelauto:

o Lage parkeernorm

o Parkeerregime

o Aanvullend aanbod deelmobiliteit

• Dit was anno 2020, met opschaling van gebruik 
en aanbod, zullen in de toekomst ook de volgende 
factoren belangrijker worden:

o Aantallen auto’s

o Mix & type auto’s

o Prijs



De Deelautoratio

• Hoeveel deelauto’s moet je neerzetten ter vervanging van parkeerplekken 
van particuliere auto’s?!

• Deelmobiliteitaanbod als middel voor een lagere parkeernorm in 
gebiedsontwikkelingen → veelal besloten concepten (op zichzelf staand)

• Beleid: 1 deelautoparkeerplaats kan bijv.  5 ‘gewone’ parkeerplaatsen 
vervangen.
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De Deelautoratio

• Hoeveel deelauto’s moet je neerzetten ter vervanging van parkeerplekken 
van particuliere auto’s?!

• Deelmobiliteitaanbod als middel voor een lagere parkeernorm in 
gebiedsontwikkelingen → veelal besloten concepten (op zichzelf staand)

• Beleid: 1 deelautoparkeerplaats kan bijv.  5 ‘gewone’ parkeerplaatsen 
vervangen.

• Geeft houvast, maar is achterhaald. 
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Abonementsaanbod
standplaatsgebonden

Pay-Per-Use/
standplaatsgebonden

Free-floating Warme kring (in 
kleine groepen)

20x 10x 10x
5x
5x

20x 10x 10x
5x
5x

20x 10x 10x
5x
5x

20x 10x 10x
5x
5x

20x 10x 10x
5x
5x

Voor frequent gebruikers 
(> 1x per week)

Voor incidentele gebruiker 
(ong. 1 a 3 x p/mnd)

Voor incidentele 
gebruiker (ong. 1 a 
3 x p/mnd)

Voor mix van frequente 
gebruikers en 
incidentele gebruikers.

Open Open Open Besloten

Diverse doelgroepen vragen divers aanbod

Garage 1

Garage 2

Garage 3

Garage 4

Garage 5

Gebruikersgroep

Open of 
besloten aanbod 

Hoog

Frequentie 
gebruik

Sociaal contact

Hoog

Laag

Laag



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?

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

o Toegankelijkheid

o Beschikbaarheid



Hubs als deel van de 
oplossing

Een mobiliteitshub is een knooppunt in 
een multimodaal mobiliteitsnetwerk. 
Op dit knooppunt komen verschillende 
vervoerswijzen en functies, hun 
infrastructuur, groottes en 
schaalniveaus samen. 

Hubs vormen een essentiële schakel 
om de ambities van de 
mobiliteitstransitie waar te maken. 



Verschillende typen hubs
Buurthub
Kleinschalig aanbod

deelvervoer in buurten, 

altijd binnen 5m lopen.

Wijkhub
Centrale plek in wijk waar

ruim vervoersaanbod en 

andere functies

samenkomen.

Privéhub
Gedeeld vervoer op eigen

terrein, geëxploiteerd door 

gebruikers, eigenaren of 

coöperaties.

Stadshub
Samenkomst van 

modaliteiten op 

(inter)stedelijke

knooppunten.

Regiohub
Overgang van stedelijk en 

regionaal vervoersnetwerk, 

centrale rol voor parkeren.

Logistieke hub
Verschillende schaalniveaus 

en typen logistieke stromen



Amsterdamse strategie



Kaders voor privé hubs – tender Strandeiland

o Eisen in bouwenvelop 

▪ Hub voor bouwveld (parkeren op afstand bewoners, max ca 200 
meter)

▪ Combineren met voorzieningen en duurzaamheidsoplossingen

▪ 1 parkeerplaats voor deelauto per 25 woningen

▪ Gemaximeerde huurprijs deelmobiliteit

▪ Ruimte flexibel inzetbaar: ook voor deel(bak)fiets en deelscooter 

o Selectiecriteria (visie op…)

▪ Aansluiting op/verleiding van doelgroepen

▪ Betaalbaarheid

▪ Sociale veiligheid

▪ Toekomstbestendigheid/flexibiliteit

▪ Aansluiting deelmobiliteit MaaS-platforms

o Erfpachtakte (langjarige borging, maar ook handhaving nodig!)

o Inspiratiedocument hubs

o Ideeënboek participatie buurt



Deelauto’s op grotere laadpleinen of in hubs bieden hebben als voordeel:

• Meer zekerheid voor de deelautogebruiker, want bijna altijd meerdere deelauto’s 
beschikbaar op het laadplein/hub.

• Kansen voor deelauto als onderdeel van integraal energiesysteem, dmv. optie tot bi-
directioneel laden

• Grote opwekpotentie dmv. solar carports

Koppelkansen energie



III. Nieuwe mobiliteit
b) Het platform: MaaS



Vraag vooraf:

• Wie heeft er al eens gebruik gemaakt van een MaaS-dienst?

MaaS



MÖBILITY TODAY MAAS



Eén app, één account

Plannen Boeken Betalen Reizen



Mobiliteit



Wat voegt MaaS
toe aan 
deelmobiliteit?

• Keuzevrijheid & flexibiliteit

• Betrouwbaarheid

• Comfort & gemak

• Betaalbaarheid



Onderzoek ondersteunt 
behoefte aan multimodale 
mobiliteitsoplossingen          
Bron: Zuidas Mobiliteitsonderzoek 2019 - Gemeente Amsterdam

• Multimodaal reizen neemt toe

• Gebruik fiets & e-bike groeit

• Autogebruik neemt licht af



Maatschappelijke kansen

• Stimulans ketenreizen: ticketing en bundeling van hele reis in één transactie

• Stimulans gebruik voor first/last mile vervoersmiddelen

• Boost voor business case deelmobiliteit en lokale hubs

• All-in-one oplossing bij infrastructurele werkzaamheden

• Werkgevers willen compleet aanbod ipv. losse deel-aanbieders

• Inclusiviteit

o Tegoeden voor gebruik deelmobiliteit via MaaS-diensten

• Sturingskansen

o Verkeersintensiteit



Toekomstscenario’s MaaS

Huidige scenario’s MaaS:

• Inzet marktmacht -> dominantie oa. OV-partijen

• Veel regulering -> dominantie grote steden

• Platformeconomie floreert -> dominantie oa. Uber

Of ruimte voor:

• Inwoners aan zet -> dominantie coöperatie

De taart is 

verdeeld
Mobiliteit is een 

winstgevend 
verdienmodel voor 

toegelaten lokale MaaS-
diensten

De hoogste 

bieder
Geld bepaalt welke 

mobiliteit wordt 
aangeboden en de mate 

van duurzaamheid

De eerlijke

coöperatie
Maximale inspraak en
verantwoordelijkheid

van bewoners als 100% 
aandeelhouder

De beste 

mogen winnen
De overheid koopt 

wereldwijd mobiliteit 
in en kijkt naar 
prijs/kwaliteit 

1
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2

GlobaalLokaal

Exclusief

Inclusief



Marktrisico’s

• Uiteenlopende belangen en verdienmodellen
o Tussen (deel)mobiliteitsaanbieders en MaaS-diensten

• MaaS-diensten verschillen qua integratie-niveau
o Niet elke ‘MaaS-dienst’ is MaaS zoals het bedoeld is

• Risico op (technologische) uitsluiting
o Door in zee te gaan met een bepaalde MaaS-dienst, kan het zijn dat bepaalde (niet-gekoppelde) 

deelaanbieders uitgesloten worden

• Nog geen enkele MaaS-dienst is rendabel
o Het aantal gebruikers is momenteel nog te laag voor een dekkende business case

• Uiteenlopende opvattingen over hoe overheid/gemeente grip houdt op deze 
mobiliteitstransitie



IV. Mobiliteit in 
gebiedsontwikkeling



Eigen autobezit minder 
vanzelfsprekend, onder invloed 

van mobiliteitstransitie 
ontstaan alternatieven

Lagere parkeernormen hebben 
positieve invloed op 

haalbaarheid ontwikkeling en 
aantallen woningen

Slimme en schone 
mobiliteitsconcepten bieden 

kansen om gebieden anders in 
te richten

Slimme mobiliteitsoplossingen nodig



ThAMES sequentie



Het speelveld 
van mobiliteit in 
gebiedsontwikke
ling



Gebiedsontwikkelingsproces de rode draad



Inzet deelmobiliteit en 
MaaS in gebiedsontwikkelingen
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MERWEDE KANAALZONE

Utrecht

• Parkeernorm van 0,3 per 
huishouden

• 250 deelauto’s in diverse 
ondergrondse buurtgarages

• Aanvullend freefloating 
aanbod

STRANDEILAND 

Amsterdam

• Parkeernorm van gemiddeld 0,7 
per huishouden (0,1 bezoekers)

• Circa 100 commerciële deelauto’s 
op hubs, 5 deelauto’s per hub

• Eerste tender met 20 deelauto’s 
per hub

LINCOLNPARK

Hoofddorp

• Parkeernorm van gemiddeld 
1,1-1,5 (afhankelijk van HOV 
norm reductie) verdeeld over 5 
parkeerhubs

• Maximaal 119 deelauto’s (31% 
reductie)*

*Verdere uitwerking vindt nog plaats



V. Discussie



Discussie

• Hoe kunnen we publieke en private belangen samenbrengen in de 
versnelling van de mobiliteitstransitie?
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