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MaaS & delen cruciaal voor groei steden
In 2030 ca 1 miljoen woningen erbij; groei inwonertal, meest in steden en 
randgemeenten

Gemiddeld autobezit per inwoner stijgt nog, verschil steden & generaties

Bij ongewijzigd beleid: groei inwonertal/woningen vraagt veel parkeerruimte

Autodelen kansrijk, met name in stedelijke regio’s, MaaS verlaagt drempel 

Combineer auto-onafhankelijkheid & autobezit-onafhankelijkheid
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Effecten autodelen
Minder parkeerdruk, ontkoppeling groei inwoners & wagenpark

Autodelers maken 15-20% netto minder autokilometers
Autodelen zorgt daarmee netto voor 9-13% CO2-reductie

Snellere verjonging -> elektrificeren wagenpark

Bespaart kosten voor gebruikers

Minder grondstoffen nodig
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Autodelen groeiend onderdeel van MaaS-aanbod

Maart 2020: 730.000 autodelers en 64.312 deelauto’s 

Ca. 6% rijbewijsbezitters is autodeler

8,2% deelauto’s is elektrisch

Deelauto’s beschikbaar in 100% gemeenten

Autobezit per inwoner groeit gemiddeld, effect autodelen: ‘minder méér’

Overal groei autodelen, sterkste groei in (zeer) stedelijk gebied
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Aanbod naar stedelijkheid
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Autodelen: snelle groei in stedelijke regio’s
Urgentie: druk op de ruimte voor bouwen, groen, parkeren, lopen/fietsen

Autodelen groeit het snelste in stedelijke agglomeratie: 
nabijheid voorzieningen, nabijheid OV, lopen/fietsen op orde 

Draagvlak in steden: ‘sociale norm’ autobezit en parkeren verandert

Voorziet in mobiliteitsbehoefte nieuwe generatie (starters, stedelingen): 
mogelijkheid om te kiezen (opt in/opt out) voor wonen met/zonder autobezit
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Citydeal: autodelen in nieuwbouwprojecten
Stedelijk bouwen, lagere parkeernorm, mét deelmobiliteit, liefst elektrisch

Verwachtingen mobiliteit vertalen in ‘stenen’

Project staat niet op zichzelf: zorg voor stadsbreed
beleid, gericht op modal shift, MaaS, deelmobiliteit

Reguleren parkeren in groter gebied rondom project

Waar landen de baten: kostenbesparing, andere 
invulling parkeerruimte, mobiliteitsfonds

Autodelen7 –



Lagere parkeernorm, zeker voor starters
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Ontwerp voor actieve mobiliteit en MaaS

• Lopen en fietsen als ‘default’: dichtbij, makkelijk en veilig
• Zichtbare locaties deelmobiliteit 
• Privé auto’s iets verder weg (wel pp voor mensen met beperkingen) 

Goed informeren (potentiele) kopers en huurders
• trek bewoners aan voor wie autoluw en MaaS een meerwaarde is
• voorkom verrassingen bij kopers over parkeren
• parkeren: opt-in in plaats van parkeerplaats ‘inclusief’
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Citydeal tussenresultaten
Monitoren, evalueren en leren 

Parkeernorm nabij IC-station kan 
lager, en met minder deelauto’s
(rapport via www.agendastad.nl )

Maatwerk, meer leren/monitoren
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http://www.agendastad.nl/


Omgaan met onzekerheid
Voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst…

Verwachtingen mobiliteit vertalen in bakstenen, langlopende processen 

Hoe ga je als stad om met onzekerheid : 
- proberen om reisgedrag en autobezit goed te voorspellen en dat te 
faciliteren met parkeervoorzieningen     of
- visie op gewenste ontwikkelingen als startpunt en daarop sturen door 
mobiliteitsbeleid en stedelijk ontwerp
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Vervolgcontact
Martien Das 
martien.das@rws.nl

www.autodelen.info

@autodelen_info
@martiendas
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http://rws.nl
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