Zo schrijf je een gezonde
deelmobiliteitsvisie
Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit. Onder dat motto bundelt de
Omgevingswet alle wetten over de fysieke leefomgeving. Het doel? Meer samenhang, inzicht,
voorspelbaarheid en gemak. Voor gemeenten betekent dit dat de mobiliteitsvisie onderdeel
wordt van een integrale omgevingsvisie. Voor bestuurders betekent dit dat men nieuwe
routes moet gaan zoeken om tot een actuele en passende visie te komen. Daarin zoek je geen
standaardpakket, maar wil je ook niet alles uit handen geven. Wat dan wel? Een professionele
kennispartij waarmee je gezamenlijk de weg op kan.
Deelmobiliteit is in opkomst. De mogelijkheden en de behoeften op het gebied van prettig
en efficiënt reizen blijven groeien. Logisch. De nieuwe manieren van verplaatsing leveren
een bijdrage aan de meer leefbare, gezonde en stille stad. Zelfs wanneer het aantal inwoners
en woningen stijgt. Daarom is deelmobiliteit steeds vaker een onmisbare paragraaf in de
mobiliteitsvisies en plannen van gemeenten. Sommige gemeenten hebben de nodige kennis
en ervaring reeds in huis, toch liggen er voor veel gemeenten nog grote kansen om de
deelmobiliteit nog beter uit te nutten. Kansen zijn er om gepakt te worden.
Hoe je zo’n deelmobiliteitsvisie opstelt? Laten we samen de route bepalen, jij aan het stuur en
We-all-wheel als elektromotor van de deelmobiliteitsvisie. In deze routebeschrijving geven
we je graag inzicht in de eerste stappen die we samen kunnen zetten. Fasten your seatbelt.

Jij draait de sleutel om

De eerste keuze is gemaakt: deelmobiliteit moet een rol gaan vervullen in de mobiliteitsvisie.
De sleutel is als het ware omgedraaid. Toch kun je nog niet vertrekken. We zullen eerst
samen het vertrekpunt moeten bepalen. Want iedere gemeente is anders, heeft behoefte aan
eigen vormen van deelmobiliteit en kent haar eigen doelstellingen.
Deelmobiliteit is een oplossing om twee tegenstrijdigheden te verenigen: het vergroten van
het aantal mobiliteitsbewegingen in en rondom de stad, zonder eenzelfde toename van het
aantal vervoermiddelen. Denk aan auto’s, fietsen, E-bikes, scooters, cargobikes om te delen.
Met minder vervoermiddelen meer doen.
Het strategisch invoeren van deelvervoer biedt kansen. Die kansen moeten echter wel precies
passen bij het imago en de behoefte van de stad. Een ‘fietsstad’ benut andere kansen dan een
stad waar men meer wandelt en gebruik maakt van het OV.

Wij starten de elektromotor

De eerste stap is gezet, tijd om de motor te starten. Die motor start met een vraag die we je
stellen; wat zijn je doelgroepen? Breng ze in kaart. Deelvervoer werkt pas optimaal wanneer
het ingezet wordt voor specifieke doelgroepen. Een appartementencomplex waar vooral jonge
tweeverdieners wonen, heeft andere vervoermiddelen nodig dan burgers en toeristen in de
binnenstad. Een specifieke doelgroep verduidelijkt jouw businesscase. We geven je graag
meer voorbeelden.
Nu de motor stationair loopt is het de valkuil is om allerlei zaken (b.v. pakketdiensten,
winkels) meteen te willen meenemen om zo je businesscase aantrekkelijker te maken. Meteen
in de vijfde versnelling dus. Groter risico, kleinere slagingskans. Niet nodig, laten we rustig
optrekken, de juiste route kiezen en geen afslagen missen. Deelvervoer draait niet per definitie
om winst maken. Het gaat erom dat iedereen verantwoordelijkheid neemt om de doelen na te
streven.

Samenkomen in de nieuwe hub

Je kan veel vervoermiddelen inzetten, maar zorg er wel voor dat de middelenmix die je
maakt altijd goed doordacht is. Moeten er bijvoorbeeld grotere afstanden worden overbrugd?
Dan zijn deelauto’s en E-bikes absoluut van toegevoegde waarde. Misschien levert het zelfs
wel meerwaarde op om het geclusterd aan te bieden. Bijvoorbeeld op OV overstappunten.
Als mobiliteitsdiensten worden gecombineerd spreek je van een hub. Voor een hub in jouw
gemeente maken we de ideale middelenmix.
Een steeds belangrijker aspect is de eenvoud waarmee burgers gebruik maken van al deze
voorzieningen. Zo geeft de OV-kaart bijvoorbeeld al toegang tot diverse diensten zoals
Greenwheels auto’s. Het gemak waarmee de reis kan worden geregeld en gemaakt, wordt
ook wel Mobility as a Service (MaaS) genoemd. Data worden geconnect. Op weg naar een
toekomst waar maar één kaart of app nodig is voor alle diensten. Is jullie gemeente daar al
mee bezig?

Kies het systeem bij jouw kans

Het vertrekpunt is bepaald, doelgroepen gedefinieerd en de ideale middelenmix staat op
papier. Goed op weg. Nu adviseren we je graag over de volgende afslag die je zult nemen:
welk systeem past er het beste bij jouw kansen? Tijd om richting te bepalen en de juiste koers
te varen. Onderstaand zetten we 3 systemen voor je uiteen.
Back-2-One
Bij een Back-2-One systeem is het uitgangspunt dat het vervoermiddel op dezelfde plek wordt
teruggebracht als waar het is opgehaald. Bijvoorbeeld een OV-fiets of Greenwheels auto. Dit
systeem werkt fantastisch bij een OV-overstappunt (station, transferium, bedrijventerrein) of
in woonwijken waar mensen bereid zijn om vervoermiddelen te delen.
Back-2-Many
Een Back-2-Many systeem zorgt voor vaste parkeerplekken of vakken waar je de
vervoermiddelen kan pakken en terugzetten. Daardoor is voor iedereen duidelijk waar een
deelvervoermiddel staat. Bij dit systeem komen meer organisatorische aspecten kijken, zoals
de herverdeling.
Free Floating
Bij Free Floating kunnen de vervoermiddelen overal gepakt en teruggezet worden. De
gebruiker heeft een app nodig en ziet zo waar een deelvervoermiddel staat. Er zijn veel
deelvervoermiddelen nodig om een zekere dekkingsgraad te realiseren. Nadeel kan zijn dat
het vervoermiddel overal kan worden neergezet. Voor deelauto’s is dit gereguleerd, maar voor
deelfietsen- en (toekomstige) E-steps kan dit leiden tot gevaarlijke situaties of overlast.

Waar geloof jij in? Wij in elkaar betrekken

Vrije markt, reguleren of stimuleren. Welk uitgangspunt ook passend is, communicatie
met stakeholders en mogelijk ook participatie, maken de succeskans groter. Met name als
deelvervoer ‘er even bij’ wordt gezet en gedragsverandering nodig lijkt, is het belangrijk
om de omgeving te betrekken en afspraken te maken met operators. Daar komen expertise,
ervaring en energie in vorm van een externe partij zeer goed van pas.
Iedere gemeente maakt, afhankelijk van het doel dat wordt nagestreefd, keuzes. Zoals deze
praktijkvoorbeelden:
> Vrije markt: De OV-fiets is zonder juridische regelgeving in veel steden te vinden;
> Reguleren: Parijs heeft E-steps aan banden gelegd (aantal aanbieders en E-steps per locatie);
> Stimuleren: Een gemeentelijke Hub kan toegevoegde waarde hebben in steden met
verkeersarmoede;

We zijn er bijna

Maar nog niet helemaal. Deelmobiliteit ontwikkelt zich tot een steunpilaar in mobiliteitsvisies
en uitvoeringsplannen van gemeenten. Maar wat doe jij? We hebben de eerste stappen
op papier gezet, maar hoe vertaal je dat in de daadwerkelijke route richting de nieuwe
mobiliteitsvisie en implementatieprogramma?
Iedere gemeente, ieder vraagstuk en iedere visie is uniek. Ieder vertrekpunt en iedere
bestemming is anders. Daarom zetten we ons graag in voor de businesscase die bij jou ligt.
Zodat jij de sleutel om kan draaien, wij de motor starten en we hem samen draaiende houden.
Samen van jouw (deel)mobiliteitsvisie een haalbare bestemming maken?
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