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Aantal deelauto’s blijft toenemen

OV-fiets blijft sterk in gebruik 
stijgen (daling COVID), ca. 
22.000.

Andere deelfietsen zijn qua 
aantal niet goed in beeld, 
schattingen rond de 5000 
(Fietsberaad, 2021)

Scooters etc. stijgen wel sterk in 
aantal (effect vertrek Go?)

Groei zet door

Ontwikkelingen: getalsmatig



Bewuster mobiliteitsgebruik

Minder korte ritten (fiets)

Minder ritten (meer OV)

Ruimtegebruik

Minder parkeerplaatsen

Sociale cohesie

Samenwerken met de buren

Gezondheid

Actieve mobiliteit

Positieve effecten

Ontwikkelingen: maatschappelijk effecten



Hinderlijk geplaatste fietsen en 

scooters

Verschuiving van fiets naar 

scooter

Verschuiving van OV naar 

deelauto

Tweedeling: deelmobiliteit vooral 

voor hoogopgeleid, hoog 

inkomen (Martens et al, 2011)

Negatieve effecten

Ontwikkelingen: maatschappelijke effecten



Algemeen: zorgplicht voor openbare 
ruimte

Toegankelijkheid

Leefbaarheid

Verkeersveiligheid

Gezondheid

Kansengelijkheid

Klimaat

Bereikbaarheid (hoogstedelijk)

Bevorderen positieve effecten

+

Beperken negatieve effecten

Opgave voor de overheid



• Bevorderen concurrentiepositie deelmobiliteit
– Minder aantrekkelijk maken eigen auto

• Parkeerbeleid

• Inzicht in verborgen kosten

– Aantrekkelijker maken deelmobiliteit

• Aanbod in de buurt (hubs)

• Inzicht opbouw kosten

• Keuzevrijheid: mooi weer? (e)fiets/bakfiets/cabrio !

• Integratie in multimodale keten: MaaS en OV-concessies

• Beheersen van mogelijke negatieve effecten
– Voorkomen hinder verkeerd geplaatste fietsen en scooters

– Bevorderen voor een gelijke toegang tot deelmobiliteit, niet alleen rijke wijken

– Beschermen van de consument: dataveiligheid, privacy, verzekering, keuzevrijheid

Instrumenten voor flankerend beleid



• Uniformiteit in regels en afspraken
– Anders voor aanbieders niet te doen: elke gemeente andere eisen

– Verkeerswetgeving, gemeentewet (parkeerbelasting, APV), datastandaarden

• Integratie deelmobiliteit in ruimtelijk en mobiliteitssysteem
– Onderdeel van gebiedsontwikkeling

– Interoperabiliteit met OV via bijvoorbeeld MaaS-apps en hubs

– Als ‘volwassen’ en in te passen onderdeel zien van vervoermiddelen

• Sturing van de overheid aan de voorkant ipv achteraf
– Zorg voor duidelijke beleidsdoelstellingen

– Begrijp je rol als overheid: zorgplicht, marktmeester, handhaver

– Durf van richtlijnen af te wijken (parkeernorm), maar motiveer goed

Uitdagingen toekomst
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