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De filosofie van autobezit 
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24x7 toegang   onzichtbare kosten 
 
 
 
 
 

 
 
auto= default   gewoontegedrag 



De filosofie van autodelen 
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Transparante kosten   Reservering nodig 

 

 

 

 

 

 

 

Auto = last option   Sharing = change 
   



Verhaallijn 
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Deelmobiliteit leidt tot 

- modal shift 

- daling autobezit 

- efficiënter ruimtegebruik 



MaaS en autodelen 

Bij MaaS horen scenario’s zoals: 

 

• John uit Tilburg werkt in Eindhoven. Komende vrijdag gaat hij na zijn 
werk op stap in Den Bosch met een paar goede vrienden. Omdat hij 
geen BoB wil zijn, wil hij niet met de auto terug naar huis. 

 

• Met zijn app opent John een deelfiets waarmee hij naar het station 
fietst. Vandaar gaat hij naar de trein naar Eindhoven. Daar pakt hij 
een deelauto om naar zijn werk te rijden. Na zijn werk boekt hij 
opnieuw een deelauto die hij in Den Bosch achterlaat. Na een 
gezellige avond pakt hij de taxi terug naar huis. 



MaaS en autodelen 

• Herkenbaar? 

 

• Dan nu de centrale vraag: 

• Wie regelt de deelauto? 

 

 

 

Verwachting: automobiliteit wordt gedeeld, elektrisch, zelfrijdend in … 

 

Maar: transitie van bezit naar gebruik gaat niet vanzelf 

 



Wat wil een MaaS-reiziger en autodeler? 

• Laagdrempelig 

• Betaalbaar  

• Dichtbij 

• Betrouwbaar 

• Beter product dan autobezit 

 

 

• En in de toekomst: elektrisch, zelfrijdend 
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Hebben we MaaS nodig voor groei autodelen? 

• Als MaaS-product op de markt komt, van belang dat het 
laagdrempelig toegang biedt tot deelauto’s 

 

• MaaS met toegang tot maar 1 aanbieder is voor gebruiker niet 
aantrekkelijk  

 

• Bereikt mogelijk nieuwe doelgroep autodelers 

 

• Prijs: is toegang tot deelauto via MaaS even duur als direct via 
aanbieder? 

 

• MaaS is nog niet live in Nederland, in 2018 in 2 steden van 380? 
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Green Deal Autodelen: snelle groei aanbod 



Werkgroep gemeentelijk beleid  

• Steden 

– Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 
Zwolle, Nijmegen, Eindhoven, Tilburg 

• Autodeelaanbieders 

 

• Dialoog 

– Wat hebben aanbieders nodig van de gemeenten? 

– Wat hebben gemeenten nodig? 

 

• Ondersteund door SHARE-North and CROW-KpVV 

 



Leg de rode loper uit! 

• Steden: bied autodelen een warm welkom 

 

• Je helpt niet (alleen) de aanbieders:  

    je helpt burgers die willen autodelen 

 

• Nu aan de slag 

 

• Voorkom dat je overrompeld wordt 
 

 

 

 



Bepaal je ambitie 



Verminder kosten en gedoe voor aanbieders 

1 loket 

Snelle procedures 

Gunstige tarieven 



Promotie 

Campagnes Maak autodelen 

 zichtbaar 

Ook P2P promoten 



Geen verplichtingen voor elektrisch 

• EV is de toekomst 

• Business model nog lastig 

• Veel gebruikers zijn er  
nog niet klaar voor 

• Ervaring opdoen! 



Lagere parkeernormen: markt voor MaaS 

Photo: Jenni Gaestgivar/Iltalehti 

https://www.fastcompany.com/40482921/this-three-story-tiny-house-fits-in-the-

footprint-of-a-parking-space 



MobiPunten: de ruimtelijke neerslag van MaaS 



Resultaten tot nu toe 

• Steeds meer overheden aan de slag 

• Betere samenwerking 

• Utrecht en Amsterdam: actieplannen 

• Den Haag: autodeeltegel 

• Lagere tarieven 

• Meer bewustzijn rol gemeenten 

• Betere inzicht in elektrisch delen 

• Sociale norm prive-autobezit? 

 

Noodzaak:  

- Snellere uitrol 

- Meer actieve steden 

 



In gesprek 

• Heeft uw gemeente de basis op orde?  

 

• Welke verbeterpunten ziet u als reiziger of autodeler? 

 

 

• Autodelen heeft MaaS niet nodig, maar MaaS heeft autodelen nodig 

 

• Stuurt uw beleid op faciliteren autobezit of op delen & MaaS? 

 

• Hoe kan je ongewenste effecten van MaaS voorkomen? 
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Dank voor jullie aandacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rijkswaterstaat   Advier 
@martiendas   @frisometz     
Martien.Das [at] rws.nl  Friso.metz [at] advier.nl   
06 23 22 65 75   06 52 60 96 28  
 
  www.autodelen.info 
  @autodelen_info  



Autodelen: bouwsteen voor mobiliteitstransitie 

- Voor transitie van autobezit naar autogebruik snelle groei van vraag 
én aanbod nodig - nu nog nichemarkt 

 

- Verwachting: automobiliteit => gedeeld, elektrisch, zelfrijdend in 20… 

 

- Transitie van bezit naar gebruik gaat niet vanzelf 

 

- Gaat het snelst in: steden, Randstadprovincies, groep 50-minners 

 

- Overal zijn knelpunten die transitie naar autodelen vertragen 
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Rol autodelen in MaaS-systeem 

• Verschuiving van autobezit naar autogebruik haalt ‘gewoontegedrag’ 
uit automobiliteit 

 

• Groei autodelen zorgt voor groei OV- en fietsgebruik 

 

• Hoe meer deelauto’s, hoe dichterbij, hoe lager de drempel 

 

• Reiziger wisselt autodelen af met OV-reis + deelauto als last-mile  

 

• Deelauto als first-mile alleen bij free-floating (3 steden) 

 

• In 2017: ruim 30.000 deelauto’s, in 99% gemeenten 
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Maart 2017: ruim 30.000 deelauto’s in Nederland 
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Rode loper uit voor autodelen (1/2) 

• Formuleer een ambitie voor autodelen. 

 

• Maak een eenvoudig aanvraagproces voor gereserveerde 
parkeerplaatsen. 

 

• Hanteer redelijke tarieven voor de parkeervergunning. 

 

• Maak één loket voor autodelen. 

• Zorg voor goed beheer en handhaving. 

 

• Verstrek informatie. 

• Maak autodelen zichtbaar. 

• Communiceer ook over peer-to-peer autodelen. 
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Rode loper 2/2 

• Deel het eigen wagenpark. 

 

• Moedig autodelen bij bedrijven aan. 

 

• Stimuleer burgerinitiatieven. 

 

• Ontmoedig autobezit. 

• Maak autobezit minder aantrekkelijk. 

 

• Haal parkeerplaatsen weg als het autodelen groeit. 

 

• Verlaag de parkeernorm als de ontwikkelaar deelauto’s plaatst. 
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