Welke keuzes
moet u maken?

Waar moet u rekening mee houden om te komen tot
een zo concreet mogelijke invulling van een
mobiliteitsconcept of -visie dat past bij uw project?

Open

Gesloten

Het mobiliteitsaanbod maakt u ook (deels) beschikbaar voor
omwonenden. Of u sluit aan bij het aanbod van projecten in de
buurt om samen tot een sluitend aanbod te komen. Hierbij moet
het tanbod wel toegankelijk zijn voor niet-bewoners. Mogelijk
scoort u hiermee punten bij de gemeente.

Uw aanbod is alleen voor bewoners. Delen in warme kring kan
bevorderend zijn voor het vertrouwen en geeft een hogere kans op
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de dienst maar er is ook
een risico van onbenutte capaciteit en u mist de verbinding met de
buurt.

Fysiek

Digitaal

Het aanbod ontsluiten d.m.v. sleutel of kaart, Dit is simpel,
goedkoop en kan evt. met een sleutelkluis Kilometers en beschikbaarheid via een boekje in de auto en een digitale kalender
bijhouden.

Door middel van een app, het aanbod zichtbaar maken, gebruikers
laten boeken, betalen en openen. Overzichtelijk, makkelijk. Nodig:
connectiviteit. Ook als het aanbod ondergronds staat.

Elektrisch

Fossiele brandstof

Divers aanbod

Eén type aanbod

Duurzaam en aantrekkelijk. Extra overweging is de koppeling met
het energienetwerk om energie op te slaan en terug te leveren
aan het net. Nodig: laadinfrastructuur ook voor elektrische
scooters en (bak)fietsen. En laadpas voor laden onderweg.

U biedt meerdere oplossingen voor verschillende doeleinden. Dit
kan zijn een mix van modaliteiten, maar ook in types. Denk
bijvoorbeeld aan een stationwagen en een compacte tweezitter,
een bakfiets en een scooter. Dit biedt de bewoner een completer
alternatief voor de eigen auto en een oplossing voor elke
portemonnee.

Basis
Alleen de voertuigen zelf worden aangeboden extra’s moeten gebruikers zelf regelen of huren.

Openbare ruimte
Het aanbod is zichtbaar en zien doet eten, dit helpt stimuleren
van het gebruik. Hoe makkelijker toegankelijk hoe beter.
Voorbeeld; eigen auto in de garage, deelauto voor de deur. Dit
kan een extra incentive zijn om deelauto te gebruiken en de eigen
auto weg te doen.

Minder hoge drempel voor de gebruiker, geschikter voor langere
afstanden en intensief gebruik, simpeler, minder voorzieningen
nodig. Minder tijdsverlies tijdens de ritten en tussen de ritten door.
Nodig: tankpas.

Ontdek de
voordelen van
deelmobiliteit!
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Voor woningbouw en
ontwikkelprojecten
U wilt (deel)mobiliteit onderdeel maken van uw project.
Geweldig!

Bes

par

Zodra het aantal auto’s omlaag
gaat creëert u een prettigere
leefomgeving. Met deze overzichtelijke factsheet hopen wij
u te inspireren en informeren
over de verschillende mogelijkheden en keuzes die u hierin
heeft.
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Extra’s

Duu

Op een centrale plek kunnen kinderzitjes, een helm, een skibox of
aanhangwagen beschikbaar zijn. Dit kan evt. gecombineerd
worden met een pakketwand

Kan veiliger zijn en soms de enige mogelijkheid in een project
of gebouw, bijvoorbeeld vanwege ruimte of regelgeving. Kan
voor sommige onveilig voelen of onlogisch en kan connectiviteit beinvloeden.

Winkel of makelaar*

Het aanbod is zichtbaar als het bij en zien doet eten, dit helpt
elkaar staat. Zo kan men ook beter overstappen van
Het ene naar het andere middel. Hubs worden ook steeds
Vaker bij OV punten gerealiseerd.

Wordt het aanbod een bemande dienst? Als het project groot
genoeg is, kan er een bemande dienst van gemaakt worden. Evt
gecombineerd met andere diensten zoals fietsreparatie.

* Men is gemiddeld bereid om 300 meter te lopen naar een deelauto en 100 meter tot een fiets.

Extra aandachtspunten
Denk na over de groei van (pakket) bezorging i.h.k.v. een autoluw gebied. Er wordt nu gekeken naar het
beperken van toegang voor grote voertuigen en overslagpunten aan de randen van gebieden. Kleine maatregelen zoals een pakketwand voorkomt onnodige dubbele bezorgingen.
Met de komst van autonome voertuigen zal het aantal ‘laad- en los bewegingen’ toenemen, zowel van
mensen als van goederen. Misschien iets om alvast over na te denken zodat de infrastructuur hiervoor makkelijk (her)ingericht kan worden.
Maak met aanbieders én met de gemeente afspraken over het delen van data en inzichten. Mogelijk is dit ook
een vereiste bij het gunnen van het project. Zo houdt de gemeente de regie over de straat, wijk en de stad zodat
het totaal bereikbaar blijft en verbeteringen in de openbare infrastructuur kunnen worden gemaakt.
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U biedt bijvoorbeeld alleen deelauto’s of u maakt een afspraak met
een aanbieder zoals een autofabrikant voor een grotere vloot en
onderhandelt daarom wellicht een betere prijs. Ook worden
bijzondere types misschien minder vaak gebruikt dan een
standaard model voertuig.

Plekken of een hub*
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Slimme
alternatieven

Hoe ziet
uw ideale
toekomst
eruit?

Als minder autobezit (mogelijk of wenselijk) is, moeten er wel voldoende alternatieven zijn. Hierbij moeten
lopen en fietsen als uitgangspunt dienen met daarnaast goed OV en smart mobility.
Smart mobility is een term voor o.a. nieuwe mobiliteitsvormen waarbij gebruik gemaakt wordt van slimme
technologie. (Elektrische) deelauto’s, deel(bak) fietsen, deelscooters, stepjes en vervoer op afroep. Het aanbod
blijft groeien met een veelheid aan oplossingen zoals kleine stadsautootjes, overdekte driewielers en straks
nog met oplossingen rondom autonoom rijden en zelfs vliegen.
Bewoners zijn het meest gebaat bij een combinatie van opties, waarbij voor elke reis de beste keuze kan
worden gemaakt op basis van hun eigen behoeften en beschikbare opties.

mobility-as-a-service.
Er ontstaan op dit
moment steeds meer
diensten die het aanbod
combineren in één app

Wat is de beste
formule?
Per project zal verschillen welke mobiliteitsoplossingen het
beste passen. Denk aan omgevingsfactoren zoals:

In welke mate van verstedelijking bouwt u?
Is er een OVstation in de buurt?*
Zijn er voorzieningen op loop- of fietsafstand?
Op welke doelgroep richt u zich?
Wat is uw parkeervraag? Welke parkeernorm wordt
er gehanteerd? In hoeverre mag u daarvan afwijken?
* Men is bereid om 400-500 meter te lopen naar tram of bus en
700-1000 naar metro of trein. Fietsen vergroot de mogelijkheden
om te combineren met OV.

Route naar
deelmobiliteit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanbieders spreken / adviesbureau
in de arm nemen
(Principe) Overeenkomst

Investering

Infrastructuur (incl laadpalen)

Plaatsing
Exploitatie (incl onderhoud, operations,
marketing, service)
Evaluatie en bijsturing

Financiering
welke mogelijkheden zijn er?

Er moet geïnvesteerd worden in infrastructuur, vaak
eenmalig. Vervolgens zijn er investeringen nodig in het
aanbod. De meeste aanbieders vragen een investering
voor de aanloopkosten. Het is namelijk niet zeker of en
wanneer de investering zichzelf gaat terugverdienen.
Voor de gebruikers kan gekozen worden voor vaste
abonnementen, bundels, afrekenen per gebruik of een
combinatie daarvan. Elk vervoersmiddel zal een omzetdoelstelling hebben. Aantrekkelijke tarieven betekent
vaak meer gebruik. U kunt de investering financieren
vanuit een besparing op de realisatie van parkeerplekken
of bijvoorbeeld de bewoners laten betalen voor de investering via de vaste servicekosten. Voor het gebruik
rekenen de bewoners zelf af.
onderzoek, samen met de gemeente, of er andere
vormen van financiering mogelijk zijn. Bijvoorbeeld uit
subsidies of lokale heffingen.

Waar zou u zelf willen wonen? Wat ziet u als u de deur
uitstapt? Is er groen? Is er ruimte? Zijn er informele ontmoetingsplekken? Hoe is de sociale cohesie in uw straat? Ademt
u schone lucht in? Voelt u zich veilig? En voelt u ook de
rijkdom van al die mobiliteitskeuzes die u tot uw beschikking
heeft? Verbeelding kent geen grenzen, laten we blijven
werken en bouwen aan onze ideale toekomst. Voor onszelf
en voor toekomstige generaties.

Tips & tricks
Spreek aanbieders of schakel een adviesbureau in voor een passend concept.
De aanlooptijd is afhankelijk van de
realisatietijd van uw project, reken op 6
weken als minimum.
Start meteen met de eerste bewoners,
zodat zij direct kunnen wennen aan het
concept en niet verlegen zitten om
vervoer.
Het aanbod kan organisch groeien of
krimpen op basis van werkelijk gebruik.
Denk ook aan beheer, schoonmaak en
onderhoud.
Het informeren en activeren van de (nieuwe) bewoners is een taak die voortdurend
aandacht nodig zal hebben, dit stuk wordt
vaak vergeten. Gedragsbeïnvloeding is
ook bij uitstek een gedeelde verantwoordelijkheid.

