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SAMENVATTING 
 

Achtergrond 
 

Mobiliteit kan worden opgevat als het vermogen zich te verplaatsen (Giuliano, Hu, & Lee, 
2003), maar er kan ook een veel bredere betekenis aan worden toegekend, omdat het bij 
mobiliteit niet enkel om het zich verplaatsen zelf gaat, maar nog veel meer om het 
vermogen van de reiziger om te besluiten wanneer een reis of verplaatsing plaatsvindt en 
waar naartoe, doordat de reiziger weet waar hij of zij de benodigde informatie kan vinden 
en hoe deze te gebruiken om de reis zo goed mogelijk uit te voeren. 
 
Alhoewel mobiliteit een cruciale rol speelt door bij te dragen aan de sociaaleconomische 
groei van steden, moeten de positieve effecten ervan ook worden afgezet tegen de 
negatieve gevolgen van de toegenomen behoefte aan mobiliteit in de afgelopen twintig 
jaar. 
 
‘Verduurzaming’ wordt daarom gezien als het belangrijkste uitgangspunt achter de huidige 
benaderingen van en oplossingen voor mobiliteit. Duurzaamheid hoort centraal te staan in 
alle beleid en strategieën gericht op een vervoerssysteem dat zowel qua milieu (CO2, 
luchtvervuiling, geluidshinder) als in economische zin houdbaar is (verkeerscongestie), en 
daarbij rekening houdt met sociale aspecten. Bij duurzaamheid gaat het om veel meer dan 
de noodzaak om het wegverkeer en zijn gevolgen te beheren: het gaat ook om zaken als 
de kosten van mobiliteit in relatie tot sociale uitsluiting, economische en sociale cohesie, 
alsmede de demografische veranderingen die in de toekomst de structuur van Europese 
steden zullen bepalen. 
 
Tegen deze achtergrond heeft de Europese Unie (EU) zich, na de aanneming van het 
Witboek over vervoerbeleid (EC, 2001), een actieve rol aangemeten, niettegenstaande het 
feit dat het volgens het subsidiariteitsbeginsel de lokale overheden zijn die primair 
verantwoordelijk zijn voor stadsbeleid. De bedoeling van de EU is om lokale overheden 
specifieke ondersteuning te bieden bij het stimuleren van een nieuwe cultuur van stedelijke 
mobiliteit, waarin duurzaam en betaalbaar stadsvervoer er mede toe bijdragen dat onze 
steden dynamisch en levendig zijn en blijven. Dit verklaart ook waarom de ondersteuning 
vanuit de EU in verschillende vormen plaatsvindt, door middel van een combinatie van 
beleidsmaatregelen en richtsnoeren. 
 

Doel 

 
De voorliggende nota is er een van drie over stedelijke mobiliteit.2 In deze nota wordt een 
analyse gegeven van het begrip mobiliteitsmanagement, dat een belangrijk instrument 
vormt bij de aanpak van problemen op het gebied van stedelijk verkeer en congestie. 
 
In de nota wordt dieper ingegaan op de belangrijkste kenmerken van 
mobiliteitsmanagement en de belangrijkste instrumenten en diensten worden besproken. 
Het belangrijkste doel van mobiliteitsmanagement is om de afhankelijkheid van de 
personenauto en de noodzaak om te reizen te verminderen; mobiliteitsmanagement is een 
                                          
2  De andere twee informatienota’s waar door de Commissie vervoer en toerisme om is gevraagd gaan over 

plannen voor duurzaam stadsvervoer en het stimuleren van fietsen. 
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vraaggerichte benadering van personenvervoer waarbij een aantal hulpmiddelen wordt 
ingezet om een verandering in de attitude en het reisgedrag van mensen teweeg te 
brengen, zodat zij de stap naar meer duurzame vormen van vervoer gaan zetten.  Deze 
hulpmiddelen betreffen in het algemeen informatie, organisatie en coördinatie. Doorgaans 
is er een campagne nodig in combinatie met een pakket vrijwillige acties om de 
afhankelijkheid van de personenauto terug te dringen en het gebruik van andere 
vervoerwijzen te stimuleren. Dit doel kan worden bereikt door middel van de volgende drie 
acties: gedeeld autogebruik, carpoolen en vervoermanagement. 
 
Het is belangrijk op te merken dat heffingssystemen (zoals tolheffingen en betaald 
parkeren) niet in de analyse zijn meegenomen, hoewel ze binnen het 
mobiliteitsmanagement belangrijke instrumenten vormen en prima in combinatie met 
“zachte” maatregelen gebruikt zouden kunnen worden. Ze hebben beide immers tot doel 
om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden en ze zouden elkaar kunnen aanvullen: terwijl 
zachte maatregelen automobilisten ervan proberen te overtuigen minder van de auto 
gebruik te maken door goede alternatieven aan te bieden, beïnvloeden heffingen het 
gedrag van de automobilist door de toegang voor auto's te beperken en/of te reguleren 
(spitstarieven, milieuvriendelijke zones, tol in steden, betaald parkeren enz.). 
 
Uiteindelijk zal de combinatie van mobiliteitsmanagement en deze heffingsmaatregelen de 
oplossing voor de toekomst bieden. De centrale rol van mobiliteitscentra, die tot doel 
hebben de toegang tot vervoersdiensten te promoten, versterken en vergemakkelijken, 
wordt in deze nota dan ook benadrukt. 
 

Opbouw 
 

De nota is opgebouwd uit vier hoofdstukken. 
 
Na de inleiding in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 het begrip mobiliteitsmanagement 
verder uitgediept, waarbij aandacht wordt besteed aan de belangrijkste instrumenten en 
het institutioneel kader.  
 
Het doel van mobiliteitsmanagement is om stedelijke mobiliteit efficiënter te regelen, met 
de nadruk op duurzaamheid. De centrale gedachte is om een algehele verschuiving tot 
stand te brengen ten gunste van duurzamere vervoermiddelen, die een waardig alternatief 
voor de auto zouden kunnen zijn. 
 
Mobiliteitsmanagement is een vraaggerichte benadering van personenvervoer waarbij een 
aantal hulpmiddelen wordt ingezet om een verandering in de attitude en in het reisgedrag 
van mensen teweeg te brengen, zodat zij de stap naar meer duurzame vormen van vervoer 
gaan zetten. Bij deze hulpmiddelen gaat het meestal om informatie, organisatie en 
coördinatie. Doorgaans is er een campagne nodig in combinatie met een pakket vrijwillige 
acties om de afhankelijkheid van de personenauto terug te dringen en het gebruik van 
andere vervoerwijzen te stimuleren. 
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Kenmerken van mobiliteitsmanagement 

Planning Aanpak Doelstellingen Uitvoeringsniveaus 

Op korte 
termijn 

Vraaggericht 
mechanisme inzake 
vervoer,  toepasbaar 
als: 
 
- een instrument voor 

strategisch 
vraagmanagement; 

- een maatregel die is 
afgestemd op een 
locatie (of gebied). 

Het verminderen van de 
vraag naar en het 
gebruik van auto’s door: 
 
- de aantrekkelijkheid 

en het gemak van 
andere 
vervoermiddelen te 
vergroten; 

- de attitude en het 
gedrag van de reiziger 
te veranderen. 

- Managementniveau (rol van 
mobiliteitscentrum) 
 

- Locatieniveau (rol van 
mobiliteitskantoor, 
mobiliteitsmanager en 
mobiliteitscoördinator) 

 
- Bemiddelende rol 

(mobiliteitsconsultant) 

 
Het belangrijkste kenmerk van mobiliteitsmanagement is de tenuitvoerlegging van “zachte 
maatregelen”. De term “zachte maatregelen” wordt gebruikt om deze initiatieven te 
onderscheiden van de zogenoemde “harde maatregelen” die verwijzen naar fysieke 
verbeteringen in de infrastructuur of het vervoer zelf, verkeerstechniek en controle van het 
weggebied. “Zacht” verwijst ook naar de aard van de reactie van de reiziger: het gaat hier 
vaak om initiatieven die een beroep doen op gedragsmotieven en economische motieven 
om voor een bepaald vervoermiddel te kiezen. De nadruk ligt op management- en 
marketingactiviteiten en niet zozeer op interventies en investeringen. 
 
In hoofdstuk 3 worden relevante ervaringen met mobiliteit besproken: gedeeld 
autogebruik, carpoolen en vervoermanagement. In dit hoofdstuk worden de inhoud en de 
voor- en nadelen van iedere zachte maatregel besproken, casestudies bekeken en de 
belangrijkste potentiële uitdagingen geanalyseerd. 
 
Gedeeld autogebruik of carsharing betekent dat mensen bij een vast verhuurbedrijf af en 
toe een auto huren in plaats van deze te bezitten.  Hierdoor wordt het betaalbaar af en toe 
van een auto gebruik te maken en worden mensen tegelijkertijd gestimuleerd minder auto 
te rijden en zo vaak mogelijk voor andere vervoerwijzen te kiezen. De belangrijkste 
voordelen zijn: toegankelijkheid, betaalbaarheid, gemak en betrouwbaarheid.  
 
Carpoolen betekent dat twee of meer mensen die in dezelfde richting of naar dezelfde 
locatie reizen, de reis samen in één personenauto afleggen. Het verschil met gedeeld 
autogebruik is dat hier de reis samen wordt afgelegd en niet het bezit van de auto wordt 
gedeeld.  
 
Vervoermanagement is een managementstrategie van een bedrijf, school of andere 
organisatie om werknemers aan te moedigen voor veilige, gezonde en duurzame reisopties 
te kiezen. Het is een beleidsinstrument dat bedoeld is om het autogebruik terug te dringen 
en forensen aan te moedigen daarvoor in de plaats meer gebruik te maken van andere 
vervoerwijzen zoals het openbaar vervoer, de fiets, gedeeld autogebruik en carpoolen. 
Vervoermanagement kan ook bestaan uit het bevorderen van flexibele werkmogelijkheden, 
zoals toegang tot het bedrijfsnetwerk vanaf een andere locatie en thuiswerken.  
 
In dit hoofdstuk komt ook de rol van het mobiliteitscentrum duidelijk naar voren. Het 
mobiliteitscentrum kan als een belangrijk contactpunt worden beschouwd voor zowel de 
vraag- als de aanbodzijde. Ten eerste biedt het mobiliteitscentrum verschillende 
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vervoersaanbieders de mogelijkheid samen te werken en ten tweede herbergt het centrum 
verschillende mobiliteitsdiensten. Aangezien een mobiliteitscentrum alle diensten 
samenbrengt, vormt het een platform voor datacommunicatie en –uitwisseling.  
 
In hoofdstuk 4 eindigen we met een aantal opmerkingen op basis van de analyses in de 
eerdere hoofdstukken en verwerken we deze in een aantal aanbevelingen over de 
mogelijke toekomstige rol van de EU op dit gebied. Hoewel we het subsidiariteitsbeginsel 
niet uit het oog mogen verliezen, kan de EU een waardevolle bijdrage aan 
mobiliteitsmanagement leveren door het voortouw te nemen bij de oprichting van 
gemeenschappelijke structuren en benaderingen, waarbij iedere stad de mogelijkheid krijgt 
om de instrumenten en methoden te kiezen die het best in de specifieke context passen. 
De EU kan met name een rol spelen bij de integratie van mobiliteitsmanagement op lokaal 
niveau. Meer in het bijzonder zou de bijdrage van de EU zich kunnen richten op: 
 
 het integreren van mobiliteitsmanagement in een breder planningsproces. Hiervoor is 

een parallelle ontwikkeling van de evaluatiemethoden nodig, in het bijzonder vanuit 
een economisch perspectief, en er kan een gemeenschappelijk beoordelingskader 
worden voorgesteld; 

 
 het promoten van de internalisering van externe kosten om alle vervoerwijzen gelijke 

kansen te bieden, met name om de concurrentiepositie van de vervoermiddelen die 
een waardig alternatief voor de auto vormen, te versterken. Naast 
congestieheffingssystemen kan het relevant zijn het gebruik van marktconforme 
instrumenten en economische prikkels te onderzoeken; 

 
 het introduceren van intelligente vervoerssystemen (ITS) en technische normen ter 

bevordering van de compatibiliteit van vervoerssysteemoplossingen uit verschillende 
lidstaten en de verdere integratie van ITS in het planningsproces; 

 
 de uitwisseling van goede praktijken en het ondersteunen van de kennisuitwisseling 

door middel van bestaande platforms en initiatieven (bijv. EPOMM, ELTIS, Europese 
Mobiliteitsweek). 

 
Tot slot bevatten de vier bijlagen die aan deze nota zijn gehecht, de volgende 
onderwerpen: voorbeelden van gedeeld autogebruik en carpoolen in Europa (ieder één 
bijlage), een overzicht van recente EU-onderzoeksprojecten en 
vervoermanagementprogramma’s en een beschrijving van de geïntegreerde aanpak die in 
Bremen is gehanteerd.  
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1. INLEIDING 

1.1. Stedelijke mobiliteit 

Mobiliteit kan worden opgevat als het vermogen zich te verplaatsen (Giuliano, Hu, & Lee, 
2003), maar er kan ook een veel bredere betekenis aan worden toegekend, omdat het bij 
mobiliteit niet enkel om het zich verplaatsen zelf gaat, maar nog veel meer om het 
vermogen van de reiziger om te besluiten wanneer een reis of verplaatsing plaatsvindt en 
waar naartoe, doordat de reiziger weet waar hij of zij de benodigde informatie kan vinden 
en hoe deze te gebruiken om de reis zo goed mogelijk uit te voeren. 
 
Mobiliteit is essentieel voor de kwaliteit van het leven en onlosmakelijk verbonden met het 
vervoerssysteem in een stad. Ze zijn van directe invloed op het dagelijks leven en op 
allerhande activiteiten en vervullen een sleutelrol in het functioneren van de maatschappij. 
Ze zijn ook van invloed op de mogelijkheden van mensen om mee te doen met het 
maatschappelijk leven en gemeenschapsactiviteiten.  
 
Maar hoewel mobiliteit een cruciale rol speelt door bij te dragen aan de sociaaleconomische 
groei van steden, moeten de positieve effecten ervan worden afgezet tegen de negatieve 
gevolgen van de toegenomen behoefte aan mobiliteit in de afgelopen twintig jaar. Dit is 
met name van belang wanneer wordt gekeken naar de vraag naar mobiliteit op lokaal en 
stedelijk niveau.  
 
Steden vormen een kritiek deel van het vervoerssysteem, niet in het minst omdat, zoals 
wordt aangegeven in het onlangs aangenomen Actieplan stedelijke mobiliteit van de 
Europese Commissie (EC), ruim 72% (VN, 2007) van de Europeanen in steden woont en dit 
percentage naar verwachting nog verder zal stijgen. 
 
Steden zijn de drijvende krachten achter economische groei en ontwikkeling, aangezien 
circa 85% van het BBP in de EU in stedelijke gebieden wordt gegenereerd. Tegelijk wordt 
ook 40% van de totale CO2-uitstoot en 70% van de uitstoot van andere vervuilende stoffen 
veroorzaakt door stadsverkeer. 
 
Uitdagingen als verkeerscongestie, verkeersveiligheid, milieugevolgen (in elke discussie 
over systemen voor stedelijke mobiliteit en stadsvervoer moet rekening worden gehouden 
met het beleid om de ambitieuze EU-streefcijfers voor de reductie van de CO2-uitstoot (‘20-
20-20’) te realiseren), suburbanisatie en groei van de behoefte aan mobiliteit (hoofdzakelijk 
bevredigd door middel van meer autobezit) worden gedeeld door vele Europese steden. Het 
is nog belangrijker om deze problemen op te lossen wanneer we op duurzame wijze een 
hoge levensstandaard willen behouden, concurrerend willen blijven en het verkeer van 
mensen en goederen soepel willen laten blijven verlopen. Stedelijke mobiliteit is volledig 
ingebed in het dagelijks leven van de EU-burger en daarmee van primair belang. Dit bleek 
ook uit de Eurobarometer van juli 2007, een enquête waarin 90% van de Europeanen 
aangaf te willen dat de verkeerssituatie in hun omgeving zou verbeteren (Eurobarometer, 
2007). 
 
‘Verduurzaming’ is derhalve het belangrijkste uitgangspunt achter de huidige benaderingen 
van en oplossingen voor mobiliteit. Duurzaamheid hoort centraal te staan in alle beleid en 
strategieën gericht op een vervoerssysteem dat zowel qua milieu (CO2, luchtvervuiling, 
geluidshinder) als in economische zin houdbaar is (verkeerscongestie), en daarbij rekening 
houdt met sociale aspecten. Bij duurzaamheid gaat het om veel meer dan de noodzaak om 
het wegverkeer en zijn gevolgen te beheren: het gaat ook om zaken als de kosten van 
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mobiliteit in relatie tot sociale uitsluiting, economische en sociale cohesie, alsmede de 
demografische veranderingen die in de toekomst de structuur van Europese steden zullen 
bepalen. 
 
Het is niet eenvoudig om te zorgen voor meer toegankelijkheid, efficiëntie en 
milieuvriendelijkheid op het gebied van stedelijke mobiliteit. Daarbij moet namelijk 
rekening worden gehouden met alle factoren die afhangen van hoe het stadsvervoer zelf 
zich in de toekomst zal ontwikkelen, en met de veranderingen ten gevolge van 
technologische vooruitgang, demografische veranderingen, ontwikkelingen op 
sociaaleconomisch en milieugebied en de effecten hiervan. 

1.2. EU-initiatieven 

Tegen de in paragraaf 1.1 geschetste achtergrond heeft de Europese Unie (EU) zich, na de 
aanneming van het Witboek over vervoerbeleid (EC, 2001), een actieve rol aangemeten, 
niettegenstaande het feit dat het volgens het subsidiariteitsbeginsel de lokale overheden 
zijn die primair verantwoordelijk zijn voor stadsbeleid. De bedoeling van de EU is om lokale 
overheden specifieke ondersteuning te bieden bij het stimuleren van een nieuwe cultuur 
van stedelijke mobiliteit, waarin duurzaam en betaalbaar stadsvervoer er mede toe 
bijdragen dat onze steden dynamisch en levendig zijn en blijven. Dit verklaart ook waarom 
de ondersteuning vanuit de EU in verschillende vormen plaatsvindt, door middel van een 
combinatie van beleidsmaatregelen en richtsnoeren.  
 
Op beleidsniveau vormen het groenboek "Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur"(EC, 
2007a) en het Actieplan stedelijke mobiliteit (EC, 2009) gezamenlijk een algemeen 
fundament voor het in acht nemen van de verschillende dimensies van stedelijke mobiliteit. 
In deze twee documenten onderkent de EC de verschillen tussen Europese steden – ook al 
staan ze allemaal voor gemeenschappelijke en vergelijkbare uitdagingen – en benadrukt zij 
het belang van een benadering die zo omvattend en integrerend mogelijk is en die het 
gebruik van het geheel aan vervoermiddelen optimaliseert (het idee van co-modaliteit).  
 
De EC wordt gesteund door de andere EU-instellingen. De resolutie inzake het groenboek 
(EP, 2008a) en het initiatiefverslag over het Actieplan stedelijke mobiliteit (EP, 2008b) die 
beide door het Europees Parlement (EP) zijn aangenomen, alsmede de adviezen van 
respectievelijk het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) (EESC, 2008) en het 
Comité van de Regio's (CvdR) (CvdR, 2008), en het door de Raad gevoerde debat 
bevestigen dat stedelijk vervoer en stedelijke mobiliteit  moeten worden gezien als 
volwaardig onderdeel van het Europese vervoerssysteem, en dat de door de EU gestelde 
doelen in haar cohesie-, milieu-, gezondheids- en economisch beleid niet haalbaar zijn 
wanneer daarin stedelijke mobiliteit niet op de juiste wijze in acht wordt genomen. 
 
De EC heeft op basis van bestaande beleidsontwikkelingen ook een aantal 
ondersteuningsinitiatieven genomen. Het meest bekende is vermoedelijk CIVITAS (CIty-
VITAlity-Sustainability-initiatief), een hulpmiddel voor Europese steden voor het uitvoeren 
van beter geïntegreerde strategieën voor duurzaam stadsvervoer. Andere initiatieven (zoals 
EPOMM en ELTIS) bestaan uit platforms voor de uitwisseling van beste praktijken, 
gegevensbanken en richtsnoeren. De meerwaarde van al deze hulpmiddelen is dat ze lokale 
overheden in staat stellen i) zelf duidelijk en succesvol een rol te spelen, en ii) financiële 
ondersteuning te krijgen voor hun participatie in demonstratieprojecten en campagnes. 
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1.3. Deze informatienota 

De Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement heeft verzocht om 
informatienota’s over drie beleidskwesties die een centrale rol spelen in het debat over 
duurzame mobiliteit op stedelijk niveau. Deze drie beleidsonderwerpen (plannen voor 
duurzaam stadsvervoer, mobiliteitsmanagement en het stimuleren van fietsen) worden 
onder de loep genomen in drie afzonderlijke nota’s, die elk ingaan op de huidige 
uitdagingen en toekomstige mogelijkheden. In tabel 1 wordt een kort overzicht gegeven 
van de hoofdkenmerken van de drie nota’s. 
 
 

Tabel 1:   Hoofdkenmerken SUTP’s, Mobiliteitsmanagement en Fietsen 

Onderwerp Tijdshorizon  Aanpak Hoofdkenmerken Rol EU 

Plannen voor 
duurzaam 
stadsvervoer 
(SUTP’S) 

- Middellange en 
lange termijn 

- Strategisch 
(langetermijnvisi
e over duurzame 
mobiliteit) 

- Consistentie tussen de 
SUTP-doelstellingen en 
algemenere nationale 
strategieën ter bestrijding 
van mobiliteitsproblemen 

- Bij alle plannen is het 
essentieel dat wordt 
gemonitord hoe het staat 
met de uitgevoerde 
maatregelen en het 
verwezenlijken van de 
doelen. 

- Integratie, zowel 
horizontaal (met ander 
beleid) als verticaal 
(overheidsniveaus). Dit wordt 
gezien als noodzakelijke 
voorwaarde, waaruit 
doelstellingen, streefcijfers en 
maatregelen worden afgeleid 

- Betrokkenheid van de 
burger en maatschappelijk 
draagvlak zijn de sleutel tot 
succes 

Mobiliteitsman
agement 

- Korte tot 
middellange 
termijn 

- Operationeel 
(betere en 
efficiëntere 
coördinatie 
tussen 
bestaande 
vervoersmodal
iteiten en -
diensten) 

- Hoofdzakelijk ‘zachte’ 
maatregelen. 

- Integratie van ‘zachte’ en 
‘harde’ maatregelen. 

- Technologische innovatie 

Fietsen 
- Korte tot 

middellange 
termijn 

- Operationeel 
(integratie met 
beleid op gebied 
van duurzame 
mobiliteit en 
mobiliteitsmanag
ement vereist) 

- ‘Harde’ maatregelen op de 
middellange en ‘zachte’ 
maatregelen op de korte 
termijn 

- Vergroting van de 
verkeersveiligheid voor 
fietsers 

(Geldig voor alle 
onderwerpen) 
 
- Richtsnoeren 
- Beleidsontwikkelin

g 
- Financiële steun 
- Verspreiding en 

uitwisseling van 
beste praktijken 

- Mainstreaming van 
duurzame-
mobiliteitsconcepte
n in  
planningsprocesse
n 

- Beleidsondersteuni
ng bij het opstellen 
van streefcijfers op 
het gebied van 
duurzame 
mobiliteit (bijv. 
verkleinen van het 
aantal (dodelijke) 
verkeersongelukke
n, met speciale 
aandacht voor 
kwetsbare 
verkeersdeelnemer
s, beperking van 
de uitstoot van 
vervuilende 
stoffen, beperking 
van de 
geluidshinder ten 
gevolge van het 
verkeer in 
stedelijke 
gebieden) 

 
In deze briefingnota wordt een analyse gegeven van het begrip mobiliteitsmanagement, 
dat de afhankelijkheid van de personenauto en de noodzaak om te reizen terug wil dringen. 
Mobiliteitsmanagementprogramma’s en –strategieën omvatten een grote verscheidenheid 
aan maatregelen voor de aanpak van problemen op het gebied van stedelijk verkeer en 
congestie. In deze nota richten we ons op de drie belangrijkste soorten “zachte 
maatregelen”: gedeeld autogebruik, carpoolen en vervoermanagement.  
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Het is belangrijk op te merken dat heffingssystemen (zoals tolheffingen en betaald 
parkeren) niet in de analyse zijn meegenomen, hoewel ze binnen het 
mobiliteitsmanagement belangrijke instrumenten vormen en prima in combinatie met 
“zachte” maatregelen gebruikt zouden kunnen worden. Ze hebben beide immers tot doel 
om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden en ze zouden elkaar kunnen aanvullen: terwijl 
zachte maatregelen gebruikers ervan proberen te overtuigen minder van de auto gebruik te 
maken door goede alternatieven aan te bieden, beïnvloeden heffingen het gedrag door de 
toegang voor de auto te beperken en/of te reguleren (spitstarieven, milieuvriendelijke 
zones, tol in steden, betaald parkeren enz.). 
 
Tevens moet in aanmerking worden genomen dat het instellen van een zachte maatregel 
minder ingewikkeld is en minder investering en reglementering vergt dan heffingen, die, 
hoewel ze effectiever zijn, op meer maatschappelijke weerstand kunnen stuiten. Die 
weerstand kan een belangrijk obstakel vormen voor de invoering van heffingen, zoals een 
groot aantal studies hebben aangetoond (Jones, 1991; Thorpe et al., 2000; AFFORD, 2001; 
Ison, 2000). Toch is er ook onderzoek (Jaensirisak et al., 2005) dat aantoont dat een “nee” 
van het publiek tegen heffingen op het weggebruik niet onoverkomelijk is, aangezien de 
aanvaardbaarheid van een groot aantal factoren afhangt (demografische, gedrags- en 
politieke factoren, alsmede publieke betrokkenheid), waardoor het standpunt van de 
gebruikers zou kunnen veranderen. Een ander voorbeeld betreft een veldproef die in 
Stockholm werd uitgevoerd waar in 2006 een congestieheffing werd getest. De resultaten 
tonen aan dat de acceptatie van de congestieheffing groter was na de proef, in 
tegenstelling tot wat men vooraf had gedacht3, hetgeen aantoont dat de acceptatie van de 
congestieheffing was toegenomen, omdat mensen de positieve gevolgen ervan ervoeren 
(Schuitemaa et al., 2010). 
 
In de nota worden van iedere maatregel – gedeeld autogebruik, carpoolen en 
vervoermanagement – de belangrijkste kenmerken besproken. Daarnaast worden er een 
aantal voorbeelden gegeven van de situatie in een aantal gekozen Europese steden of 
lidstaten en wordt er een overzicht gegeven van een aantal van de belangrijkste 
uitdagingen die zich met betrekking tot deze maatregelen in de toekomst zullen aandienen. 
 
Uiteindelijk zal de combinatie van mobiliteitsmanagement en deze heffingsmaatregelen, de 
oplossing voor de toekomst bieden. De centrale rol van mobiliteitscentra, die tot doel 
hebben de toegang tot vervoersdiensten te promoten, versterken en vergemakkelijken, 
wordt in deze nota dan ook benadrukt. 

1.4. De opbouw van deze nota 
Na deze inleiding bestaat de nota uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het begrip 
mobiliteitsmanagement verder uitgediept, waarbij aandacht wordt besteed aan de 
belangrijkste instrumenten en het institutioneel kader. In hoofdstuk 3 worden relevante 
ervaringen met mobiliteit besproken: gedeeld autogebruik, carpoolen en 
vervoermanagement. In dit hoofdstuk worden de inhoud en de voor- en nadelen van iedere 
zachte maatregel besproken, casestudies bekeken en de belangrijkste potentiële 
uitdagingen geanalyseerd. In hoofdstuk 4 eindigen we met een aantal opmerkingen op 
basis van de analyses in de eerdere hoofdstukken en verwerken we deze in een aantal 
aanbevelingen over de mogelijke toekomstige rol van de EU op dit gebied. Tot slot bevatten 
de vier bijlagen die aan deze nota zijn gehecht, de volgende onderwerpen: voorbeelden van 
gedeeld autogebruik en carpoolen in Europa (ieder één bijlage), een overzicht van recente 
EU-onderzoeksprojecten en vervoermanagementprogramma’s en een beschrijving van de 
geïntegreerde aanpak die in Bremen is uitgevoerd.  
                                          
3  Respondenten die voor en na de proef een vragenlijst invulden, waren na de proef van mening dat de 

heffing meer positieve gevolgen (minder parkeerproblemen, minder congestie en vervuiling) en minder 
negatieve gevolgen (financieel) had dan ze van tevoren hadden gedacht. 
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2. MOBILITEITSMANAGEMENT: INHOUD EN ACTUELE 
PROBLEMEN 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

- Mobiliteitsmanagement kan een waardevolle oplossing zijn voor de verkeers- en 
milieuproblematiek die het gevolg is van het toegenomen autogebruik in de steden. 

- Mobiliteitsmanagement is een vraaggerichte benadering van personenvervoer 
waarbij een aantal hulpmiddelen wordt ingezet om een verandering in de attitude en 
het reisgedrag van mensen teweeg te brengen, zodat zij de stap naar meer 
duurzame vormen van vervoer gaan zetten.  

- Zachte maatregelen bestaan uit initiatieven die zijn gericht op gedragsmotieven en 
economische motieven om voor een bepaalde vervoerwijze te kiezen. Zachte 
maatregelen bestaan uit verschillende acties en diensten die alternatieven voor het 
gebruik van een personenauto bieden. 

 
Mobiliteitsmanagement vormt een belangrijk instrument bij de aanpak van problemen op 
het gebied van stedelijk verkeer en congestie. In dit hoofdstuk wordt een definitie van het 
begrip mobiliteitsmanagement gegeven, waarbij dieper wordt ingegaan op het begrip 
“zachte” maatregelen die hier een belangrijk onderdeel van uitmaken en het institutionele 
kader waarin mobiliteitsmanagement ten uitvoer wordt gebracht. 

2.1. Het begrip mobiliteitsmanagement 

Volgens het door de EU gesubsidieerde MAX-project (Successful Travel Awareness 
Campaigns and Mobility Management Strategies, MAX 2006) kan mobiliteitsmanagement 
(ook wel traffic demand management of TDM genoemd) worden gedefinieerd als “een 
concept om duurzaam vervoer te bevorderen en de vraag naar autogebruik te beheersen 
door de houding en het gedrag van de reiziger te veranderen”. De kern van 
mobiliteitsmanagement bestaat uit zogenoemde “zachte” maatregelen, zoals informatie en 
communicatie, het organiseren van diensten en coördineren van activiteiten van 
verschillende partners. 
 
Het doel van mobiliteitsmanagement is om stedelijke mobiliteit efficiënter te regelen, met 
de nadruk op duurzaamheid. Het centrale idee is om een algehele verschuiving tot stand te 
brengen ten gunste van meer duurzame vervoerwijzen die een waardig alternatief voor het 
bezit van een auto kunnen vormen. Het autobezit is in Europa tussen 1995 en 2007 
gestaag gegroeid, zoals beschreven wordt in Tekstkader 1 en geïllustreerd wordt in 
Figuur 1. 
 
Naast de bovenstaande definitie zijn twee belangrijke kenmerken van 
mobiliteitsmanagement het vermelden waard: verandering in reisgedrag en integratie. 
 
Een verandering in het reisgedrag en de reisattitude vormt een cruciale factor voor het 
succes van mobiliteitsmanagementprogramma’s. Dit betekent dat aan de bestaande 
mobiliteitsbehoeften van burgers en organisaties moet worden voldaan, terwijl tegelijkertijd 
belangrijke doelstellingen in verband met duurzaamheid moeten worden gehaald, zoals 
milieu-integriteit, sociale rechtvaardigheid en economische doelmatigheid.  
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Tekstkader 1:  Autobezit en vervoerwijzekeuze in Europa 

Ongeveer 80% van alle Europeanen leeft in de stad. Voor hun mobiliteit delen ze iedere 
dag dezelfde ruimte en dezelfde infrastructuur. Hun mobiliteit vertegenwoordigt 40% van 
alle CO2-uitstoot van het wegvervoer en tot 70% van de overige door vervoer veroorzaakte 
vervuiling. 

Europese steden stuiten op steeds meer problemen als gevolg van het wegverkeer en 
-vervoer. De uitdaging is dan ook om de mobiliteit te vergroten en tegelijkertijd de 
congestie, het aantal ongelukken en de vervuiling terug te dringen. Dit is een vraagstuk 
waar alle grotere steden in Europa mee te maken zullen krijgen. 

Zoals te zien is in Figuur 1, is het autobezit in Europa aanzienlijk toegenomen, met name in 
de Midden- en Oost-Europese lidstaten, waar het autobezit nu bijna gelijk is aan dat in de 
West-Europese landen. 

Figuur 1:  Personenauto’s per duizend inwoners in Europa 
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Bron: DG TREN, 2009 

Bijschrift: 
Auto per 1000 inwoners 

De dominante positie van de personenauto heeft duidelijk negatieve gevolgen voor het 
milieu. Zo draagt het personenvervoer in grote mate bij aan luchtverontreiniging, 
geluidsoverlast, habitatfragmentatie en de uitstoot van broeikasgassen. 

De groei van het autogebruik is niet alleen een gevolg van het feit dat er vaker wordt 
gereisd, maar de gemiddelde reis is ook langer geworden en de reisduur neemt in de 
meeste stedelijke gebieden nog steeds toe. Aan de andere kant is het marktaandeel van 
het openbaar vervoer in de meeste stedelijke gebieden dalende. We zien hier dat als het 
openbaar vervoer wordt verbeterd, dat het onbedoelde effect heeft dat er meer 
voetgangers en fietsers gebruik van gaan maken. De overstap van personenauto naar 
openbaar vervoer wordt vaak maar zelden gemaakt en maatregelen om het openbaar 
vervoer te verbeteren zijn vaak niet erg succesvol in het terugdringen van het autogebruik.  
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Om dit te bereiken zouden de volgende acties ondernomen moeten worden: 
 

 het aanmoedigen van een attitude- en gedragsverandering ten gunste van het vaker 
gebruiken van duurzame vervoerwijzen zoals openbaar vervoer, groepsvervoer, lopen, 
fietsen en combinaties daarvan; 

 het verbeteren van de toegang tot duurzame vervoerwijzen voor alle particulieren en 
organisaties door de omstandigheden van duurzaam vervoer te verbeteren; 

 het beantwoorden aan de mobiliteitsvraag door bestaande vervoerwijzen efficiënter en 
op een meer geïntegreerde manier in te zetten; 

 het verminderen van de verkeerstoename door het aantal autoreizen, de duur ervan en 
de noodzaak voor dergelijke reizen te beperken; 

 het verbeteren van de samenwerking tussen vervoersdiensten en het vergemakkelijken 
van de aansluiting en interoperabiliteit van bestaande vervoersnetwerken; 

 het economisch efficiënter maken van het vervoerssysteem. 

 
Omdat zachte maatregelen gericht zijn op gedragsveranderingen, is het heel belangrijk dat 
de relatie tussen aanvaardbaarheid en effectiviteit niet uit het oog wordt verloren bij het 
ontwikkelen van beleid dat een gedragsverandering beoogt (OESO, 2004). 
 
Gedrag wordt in grote mate bepaald door gewoonte (zoals het geval is met vervoer), 
waardoor het moeilijk kan zijn mensen te overtuigen om hun gedrag te veranderen. Een 
analyse van (i) de context waarin het gedrag plaatsvindt, (ii) de mate van 
aanvaardbaarheid van een bepaalde maatregel en (iii) in welke mate een verandering in 
gedrag beïnvloed kan worden, is een allereerste voorwaarde voor het ontwikkelen van 
doeltreffende interventies. Beleid dat slechts om kleine gedragsveranderingen vraagt of 
zelfs in het huidige gedrag valt in te passen, wordt makkelijker aanvaard dan beleid 
waarvoor enorme veranderingen nodig zijn (OESO, 2004). 
 
Om die reden is het van essentieel belang dat praktische interventies in overeenstemming 
worden gebracht met de analyses van het gedrag van de doelgroepen. Dit kan door de 
volgende vragen te beantwoorden: 

 

 waarom is gedragsverandering nodig? 

 wat is het huidige gedrag en wat is het gewenste nieuwe gedrag? 

 wat moeten de doelgroepen aan hun gedrag veranderen? 

 op welk specifiek moment is de kans het grootst dat die verandering plaatsvindt? 

 hoeveel verandering is er nodig opdat de maatregel werkt? 

 wie kan de verandering het beste stimuleren? 

 
Wat integratie betreft, moet mobiliteitsmanagement als een onderdeel van het algehele 
beleids- en planningsproces worden beschouwd en tevens als een constructief element 
worden gezien om mobiliteit op lokaal niveau vorm te geven, zoals wordt geïllustreerd in 
Figuur 2. 
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Figuur 2:  De verschillende niveaus van het geïntegreerde 
vervoersplanningsproces 

 
Bron: TRT Elaboration gebaseerd op Raeva, 2007 

Bijschrift: 
Vraaggericht 
Zachte maatregelen 
Aanbodgericht 
Harde maatregelen 
Mobiliteitsmanagement 
Management van vervoerssystemen 
Geïntegreerd vervoer 
 
Mobiliteitsmanagement combineert verschillende elementen van het vervoersmanagement 
in een geïntegreerde aanpak teneinde de reisopties van gebruikers te vergroten, zodat zij 
voor een bepaalde reis de meest efficiënte vervoerwijze kunnen kiezen. Als we specifiek 
naar het autogebruik kijken, betekent dit dat mobiliteitsmanagement de auto niet wil 
uitbannen, maar het (nog steeds stijgende) aantal reizen met de auto aanzienlijk wil 
terugbrengen, met name in de stedelijke gebieden. 
 
Kortom, mobiliteitsmanagement is een vraaggerichte benadering van personenvervoer 
waarbij een aantal hulpmiddelen wordt ingezet om een verandering teweeg te brengen in 
de attitude en het reisgedrag van mensen ten gunste van meer duurzame vormen van 
vervoer.  Deze hulpmiddelen betreffen in het algemeen informatie, organisatie en 
coördinatie. Doorgaans is er een campagne nodig in combinatie met een pakket vrijwillige 
acties om de afhankelijkheid van de personenauto terug te dringen en het gebruik van 
andere vervoerwijzen te stimuleren. 
 
In Tabel 2 vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de analyse die in deze 
nota is uitgevoerd. 
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Tabel 2:   Kenmerken van mobiliteitsmanagement 

Planning Aanpak Doelstellingen Uitvoeringsniveaus 

Op korte 
termijn 

Vraaggericht 
mechanisme inzake 
vervoer,  toepasbaar 
als: 
 
- een instrument voor 

strategisch 
vraagmanagement; 

- een maatregel die is 
afgestemd op een 
locatie (of gebied) 

Het verminderen van de 
vraag naar en het gebruik 
van auto’s door: 
 
- de aantrekkelijkheid en 

het gemak van andere 
vervoermiddelen te 
vergroten; 

- de attitude en het gedrag 
van de reiziger te 
veranderen. 

- Managementniveau (rol 
van mobiliteitscentrum) 
 

- Locatieniveau (rol van 
mobiliteitskantoor, 
mobiliteitsmanager en 
mobiliteitscoördinator) 

 
- Bemiddelende rol 

(mobiliteitsconsultant) 

2.2. Zachte maatregelen 
Het belangrijkste kenmerk van mobiliteitsmanagement is het gebruik van “zachte” 
maatregelen. Deze term wordt gebruikt om deze initiatieven te onderscheiden van de 
zogenoemde harde maatregelen, die verwijzen naar fysieke verbeteringen in de 
vervoersinfrastructuur of het vervoer zelf, verkeerstechniek en controle van het weggebied. 
“Zacht” verwijst ook naar de aard van de reactie van de reiziger: het gaat hier vaak om 
initiatieven die een beroep doen op gedragsmotieven en economische motieven om voor 
een bepaald vervoermiddel te kiezen. De nadruk ligt op management- en 
marketingactiviteiten en niet zozeer op interventies en investeringen. 
 
Verder zijn er voor zachte maatregelen, in vergelijking met harde maatregelen, niet 
noodzakelijkerwijs nieuwe infrastructuur en substantiële financiële investeringen nodig, 
alhoewel deze de effectiviteit van de zachte maatregelen binnen het stedelijk vervoer wel 
kunnen versterken. In tabel 3 staan de belangrijkste kenmerken van zachte en harde 
maatregelen op een rij. 
 
Tabel 3:   Zachte en harde maatregelen 

Zachte maatregelen Harde maatregelen: 

Lager investeringsniveau nodig Hoger investeringsniveau nodig 

Uitvoering op korte termijn  Uitvoering op middellange tot lange termijn  

Makkelijker terug te draaien Moeilijker en kostbaarder om terug te draaien 

Ingepland en geïntegreerd in het mobiliteitsplan Ingepland en geïntegreerd in het mobiliteitsplan 

 
Zachte maatregelen omvatten verschillende acties en diensten die als een alternatief voor 
het gebruik van een personenauto beschouwd kunnen worden: fietsen4, gedeeld 
autogebruik, carpoolen en zelfs vervoermanagement5 zijn hier goede voorbeelden van. 

                                          
4   Het gebruik van de fiets zal apart geanalyseerd worden. Zie de nota “De bevordering van het fietsverkeer” 

waarin een overzicht wordt gegeven van de problemen en uitdagingen die met het promoten van 
fietsgebruik gepaard gaan. 

5  Het doel van vervoermanagement is om de gemiddelde bezetting van een personenauto in de stad te 
verhogen, met name in de spits. 
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Toch krijgen deze maatregelen soms kritiek omdat ze de automobilist onredelijke 
beperkingen zouden willen opleggen, maar dit is niet altijd waar. Zonder zorgvuldig 
mobiliteitsmanagement zou het autoverkeer zichzelf uiterst inefficiënt reguleren met 
congestie, parkeerproblemen en risico’s op ongelukken tot gevolg. Een goed 
mobiliteitsmanagementplan verdeelt de ruimte op de weg en de parkeerruimte efficiënter 
en verbetert de reismogelijkheden, waardoor iedereen er uiteindelijk beter van wordt, 
zowel diegenen die overstappen op alternatieve vervoermiddelen als diegenen die blijven 
autorijden. 
 
Na grondige analyse van de situatie en met een goed doordachte strategie kunnen zachte 
maatregelen gedrag veranderen. Vaak is een combinatie van harde en zachte maatregelen, 
waarbij rekening wordt gehouden met verschillende gedragsprocessen, ook nuttig. 
 
Voor het veranderen van gedrag in de vervoerscontext is echter een aanpak nodig die oog 
heeft voor de behoeften en verwachtingen van de betrokkenen. Dan kunnen diensten in het 
kader van mobiliteitsmanagement, zoals informatieverstrekking, promotie en voorlichting, 
de meest geschikte oplossingen bieden, aangezien deze aangepast kunnen worden aan de 
specifieke behoeften en mobiliteitseisen van de gebruikers. 

2.3. Instrumenten op het gebied van mobiliteitsmanagement 

De rol die mobiliteitsmanagement speelt, kan niet worden geanalyseerd en doorgrond als 
men niet over enige kennis van het institutioneel kader beschikt. 
 
Om een goede mobiliteitsmanagementstrategie te kunnen uitvoeren is het allereerst van 
groot belang een sterk partnerschap met alle relevante belanghebbenden (waaronder 
vervoerbedrijven, buurtgroepen, lokale autoriteiten en lokale ondernemingen) tot stand te 
brengen.  Dat geldt met name als er een mobiliteitscentrum wordt opgezet dat als een 
gemeenschappelijk platform fungeert voor de coördinatie van mobiliteitsmaatregelen en 
-diensten en tegelijkertijd de communicatie- en informatiestromen waarborgt. 
 
Institutioneel gezien bestaan er binnen het mobiliteitsmanagement drie verschillende 
organisatorische niveaus (zie Figuur 3):  
 
 een politiek niveau: waarop het mobiliteitsmanagementproces in gang wordt gezet en 

vervolgens wordt ondersteund;  

 een managementniveau: waarop het mobiliteitsmanagement wordt georganiseerd in 
mobiliteitskantoren en mobiliteitscentra en door mobiliteitsconsultants; 

 een gebruikersniveau: waarop het mobiliteitsmanagement direct in contact staat met 
de eindgebruiker. Dit niveau behelst de verlening van alle mobiliteitsdiensten die de 
eindgebruikers worden aangeboden. 

Het is heel belangrijk dat deze niveaus een plaats krijgen in het mobiliteitsplan, een 
uitgebreide leidraad waarin wordt aangegeven hoe een mobiliteitsmanagementprogramma 
voor een bepaalde locatie moet worden uitgevoerd.  
 
Een mobiliteitsplan is gebaseerd op een analyse van de reispatronen en vervoerssituatie op 
een bepaalde locatie. Op basis van deze analyse worden bepaalde concrete doelstellingen 
opgesteld, waaruit een planning en een omschrijving van exacte maatregelen en 
uitvoeringsmethoden voortkomen. 
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Een mobiliteitsplan: 
 
 stelt de doelstellingen die moeten worden gehaald en de maatregelen die moeten 

worden genomen vast; 

 beschrijft hoe de maatregelen in de praktijk moeten worden gebracht en wie voor de 
uitvoering binnen een bepaalde tijdsspanne verantwoordelijk is; 

 bepaalt het definitieve interventiekader; 

 verschaft een basis voor latere evaluatie. 
 
Het mobiliteitsplan kan van toepassing zijn op alle maatregelen die gericht zijn op een 
vermindering van het gemotoriseerd verkeer op de locatie of kan beperkt zijn tot verkeer 
met een bepaald doel, zoals bedrijfsbezoeken of woon-werkverkeer. 
 
Daarnaast, en vanuit een meer organisatorisch perspectief, doen deze niveaus ook een 
beroep op de verschillende technische en professionele vaardigheden van de 
mobiliteitsmanagers, consultants en coördinatoren. 
 
Figuur 3:  De organisatorische niveaus binnen het mobiliteitsmanagement 

 
Bron: TRT Elaboration gebaseerd op Raeva, 2007 

Bijschrift: 
Systeem opstarten 
Stedelijk/regionaal niveau 
Locatieniveau 
Mobiliteitscentrum 
Mobiliteitsmanager 
Mobiliteitskantoor 
Mobiliteitsconsultant 
Mobiliteitscoördinator 
Mobiliteitsplan 
Marketing van mobiliteitsmanagementdiensten 
Informatie & Advies/consultatie/Bewustwording & Voorlichting/Organisatie & Coördinatie/Verkoop en 
reserveringen/Producten en diensten 
Politiek niveau 
Managementniveau 
Gebruikersniveau 
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Zoals we in de inleiding al hebben aangegeven, heeft de Europese Unie op politiek niveau 
het belang van mobiliteitsmanagement erkend en actie ondernomen door zowel wetgevend 
als adviserend op te treden en tevens financiële bijstand te verlenen. 
 
Momenteel zijn er op nationaal niveau geen financiële of juridische kaders voor 
maatregelen op het gebied van stedelijke mobiliteit en vervoermanagement die als 
referentie zouden kunnen dienen. Duurzame stedelijke vervoersplannen zijn de meest 
veelbelovende instrumenten om samenhangende stedelijke mobiliteitsstrategieën en 
-beleidsmaatregelen tot stand te brengen binnen een kader van adequate financiële 
hulpbronnen en toepasselijke administratieve en regulerende mechanismen. Ze bieden een 
combinatie van een politieke langetermijnvisie op stedelijke mobiliteit en 
kortetermijnmaatregelen in het kader van mobiliteitsmanagement. Voor meer informatie 
kunt u de briefingnota over duurzame stedelijke vervoersplannen raadplegen. 
 
Op managementniveau is het mobiliteitscentrum verantwoordelijk voor het lokaal en 
regionaal beheren van de mobiliteitsstrategieën. Dit is het niveau waarop 
mobiliteitsdiensten worden opgezet, georganiseerd en geleverd. 
 
Op locatieniveau worden mobiliteitsdiensten alleen aan locatiegebruikers aangeboden en 
niet aan het algemene publiek. Een mobiliteitskantoor is derhalve niet hetzelfde als een 
mobiliteitscentrum en de vorm kan verschillen van een eenvoudige helpdesk in een bedrijf 
(telefonisch bereikbaar voor werknemers) tot een inloopcentrum met een eigen ruimte 
(MOST, 2003). 
 
De verschillende mobiliteitsmanagementactiviteiten en –taken worden gecoördineerd door 
de mobiliteitsmanager, die de belangrijkste contactpersoon is en de schakel vormt tussen 
het politieke niveau en de operationele niveaus bij de uitvoering van 
mobiliteitsmanagement. De mobiliteitsmanager is vervolgens verantwoordelijk voor de 
strategische ontwikkeling, uitvoering en promotie van het 
mobiliteitsmanagementprogramma. 
 
Binnen de mobiliteitscentra vervult de mobiliteitsconsultant een bemiddelende rol. Hij is 
verantwoordelijk voor het in contact treden met klanten die nog niet bezig zijn met de 
uitvoering van mobiliteitsmanagement om ze de nodige ondersteuning en hulp te bieden 
door informatie te verschaffen over de uitvoering en de verwachte positieve resultaten die 
uit een mobiliteitsplan zullen voortkomen. Tot slot is de mobiliteitsconsultant ook 
verantwoordelijk voor de organisatie van bewustwordingscampagnes en het organiseren 
van voorlichtingsinitiatieven. 
 
Op locatieniveau wordt het werk van het mobiliteitskantoor verder ondersteund door een 
mobiliteitscoördinator, wiens belangrijkste taken bestaan uit praktische werkzaamheden op 
de locatie (bijv. erop toezien dat locatiegebruikers bepaalde diensten ontwikkelen) en het 
verzorgen van de ondersteuning en coördinatie van doelgroepen, stakeholders en de lokale 
overheid. 
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3. REEDS OPGEDANE ERVARINGEN 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

- Gedeeld autogebruik, carpoolen en vervoermanagement vormen waardige 
alternatieven om tot meer duurzame vormen van mobiliteit te komen. 

- Belangrijkste kenmerken van gedeeld autogebruik zijn: toegankelijkheid, 
betaalbaarheid, gemak en betrouwbaarheid. De belangrijkste uitdagingen om 
gedeeld autogebruik volledig tot ontwikkeling te laten komen, hangen echter samen 
met de integratie met andere vervoerwijzen en de integratie van tariefsystemen. 

- Carpoolen betreft initiatieven om samen te reizen. Het koppelen van reisafstanden 
en het gebrek aan wetgeving vormen de belangrijkste hindernissen om het 
carpoolen optimaal tot bloei te laten komen. 

- Vervoermanagement wordt ontwikkeld door een bedrijf, school of andere 
organisatie om werknemers aan te moedigen voor veilige, gezonde en duurzame 
reisopties te kiezen. De belangrijkste uitdaging voor de ontwikkeling van 
vervoermanagement is ervoor te zorgen dat mensen meer gebruik maken van 
andere vervoerwijzen (zoals lopen en fietsen) of deze vervoerwijzen beter met de 
auto combineren om de school of werkplek te bereiken. 

- Mobiliteitscentra spelen een belangrijke rol bij het opzetten van acties ten  
behoeve van duurzame mobiliteit en bij de informatieverschaffing om een algehele 
gedragsverandering tot stand te brengen. 

- De casestudies van de steden Graz (Oostenrijk) en Münster (Duitsland) zijn 
duidelijke voorbeelden van de belangrijke rol die mobiliteitscentra kunnen vervullen 
bij het oplossen van problemen op het gebied van stedelijke mobiliteit. 

- Ook de stad Bremen biedt een interessante casestudie. Daar is de lokale overheid 
erin geslaagd een geïntegreerde aanpak te introduceren om duurzamere 
mobiliteit te bereiken. 

 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de belangrijkste maatregelen in het kader van 
mobiliteitsmanagement die momenteel zijn ingevoerd: gedeeld autogebruik, carpoolen en 
vervoermanagement. In dit hoofdstuk worden de inhoud en de voor- en nadelen van iedere 
zachte maatregel besproken, casestudies bekeken en de belangrijkste potentiële 
uitdagingen geanalyseerd. 

3.1. Gedeeld autogebruik 

3.1.1 Kenmerken 

Gedeeld autogebruik6 is een vorm van autogebruik, waarbij mensen in plaats van een auto 
te bezitten, gebruik maken van deelauto’s. Hierdoor wordt het betaalbaar af en toe gebruik 

                                          
6  In het Verenigd Koninkrijk gebruikt men de term 'car clubs' voor gedeeld autogebruik, terwijl 'car sharing' 

juist wordt gebruikt om carpooldiensten aan te duiden. 
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te maken van een auto en worden mensen gestimuleerd minder auto te rijden en zo vaak 
mogelijk van andere vervoerwijzen gebruik te maken. 
 
Belangrijkste kenmerken van gedeeld autogebruik zijn: 
 
 

 toegankelijkheid: gedeeld autogebruik moet in of vlakbij woonwijken worden 
aangeboden; 

 betaalbaarheid: de diensten moeten tegen redelijke prijzen worden aangeboden en 
ook aantrekkelijk zijn voor korte reizen; 

 gemak: voertuigen moeten op ieder moment afgegeven en ingeleverd kunnen worden; 

 betrouwbaarheid: er moeten altijd voldoende voertuigen beschikbaar zijn en de auto’s 
mogen geen technische gebreken hebben. 

 
Gedeeld autogebruik maakt het mogelijk voor een korte periode (minder dan een uur) een 
auto te huren en gebruiken. Het nieuwe van dit systeem is dat klanten een auto kunnen 
gebruiken wanneer ze dat willen, zonder dat ze een eigen auto hoeven te hebben. Klanten 
moeten zich laten inschrijven bij een autodeelaanbieder en abonnementsgeld betalen. In 
ruil daarvoor biedt het autodeelbedrijf een wagenpark dat over het algemeen 24 uur per 
dag, zeven dagen per week gebruikt kan worden. De auto’s kunnen telefonisch of via het 
internet worden gereserveerd. 
 
Gedeeld autogebruik verschilt op de volgende punten van traditionele autoverhuur: 
 
 gedeeld autogebruik is niet beperkt tot kantooruren; 

 reserveren, ophalen en terugbrengen is allemaal zelfservice; 

 voertuigen kunnen zowel per uur als per dag worden gehuurd; 

 gebruikers zijn leden die zijn goedgekeurd om te mogen rijden (de papieren zijn 
gecontroleerd en er is een betalingsmechanisme in werking gesteld); 

 de voertuigen worden over verschillende locaties in het servicegebied verspreid en 
bevinden zich vaak in de buurt van het openbaar vervoer; 

 verzekering en brandstofkosten zijn in de tarieven inbegrepen; 

 voertuigen worden na ieder gebruik onderhouden (schoongemaakt, volgetankt). 

 
De voordelen van gedeeld autogebruik kunnen vanuit tweeledig perspectief worden 
bekeken: gebruikers en duurzaamheid. 
 
Voor de gebruikers bestaat het grootste voordeel van gedeeld autogebruik uit het feit dat 
het een waardig alternatief voor het bezit van een eigen auto betreft of, in veel gevallen, 
voor het bezit van meerdere auto’s in huishoudens met meer dan één bestuurder. Naast 
het feit dat er minder auto’s aangeschaft hoeven te worden, dalen ook de kosten die het 
autobezit met zich meebrengt en die losstaan van het aantal kilometers dat met een auto 
wordt gereden (zoals de aankoopprijs, verzekering, wegenbelasting en onderhoudskosten). 
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Op het gebied van duurzaamheid verkleint gedeeld autogebruik het autobezit. Het effect is 
tweeledig: het directe effect is dat er minder vraag is naar parkeerruimte, het indirecte 
effect is dat de vervoerskosten dalen. Het feit dat er slechts een beperkt aantal auto’s 
tegelijkertijd kan worden gebruikt, kan de vervuiling en het fileleed tijdens spitsuren doen 
afnemen. Dit levert een prijsprikkel op om minder te rijden en verhoogt de 
aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. 
 
Hoewel de voordelen voor zichzelf spreken, worden de mogelijkheden van gedeeld 
autogebruik nog niet volledig benut, maar steeds meer Europeanen heroverwegen het 
gebruik van de auto in het licht van de stijgende onderhouds- en brandstofkosten. 
 

Tabel 4:   Gebruikers van deelauto’s wereldwijd (2007) 

Land Aantal gebruikers: 
Gebruikers /  

100 000 bevolking 
Verenigde Staten 134 000 45 
Duitsland 100 000 122 
Zwitserland 76 000 972 
Verenigd Koninkrijk 29 000 48 
Canada 22 000 66 
Nederland 20 000 121 
Oostenrijk 16 000 192 
Italië 9 500 16 
Singapore 8 000 178 
België 6 000 57 
Frankrijk 4 400 7 
Denemarken 4 000 73 
Japan 3 000 2 
Spanje 1 400 3 

Bron: CERTU, 2008 

Er zijn een aantal factoren die de verdere verspreiding van gedeeld autogebruik in de weg 
zouden kunnen staan. Het is met name cruciaal dat mensen vanaf hun werkplek of huis 
gemakkelijk toegang hebben tot voldoende standplaatsen van deelauto’s. Dit is echter weer 
afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende parkeerplaatsen en –voorzieningen, en 
dus van het algehele parkeerbeleid dat door de lokale overheid wordt bepaald. Deze lokale 
overheid is op zijn beurt weer volledig afhankelijk van de verspreiding van de 
autodeeldienst. 
 
Er zijn duidelijk wel mogelijkheden voor op straat parkeren, gratis of goedkoper parkeren 
of speciaal gemarkeerde parkeerplaatsen, zoals te zien is in tabel 5. Bovendien mogen 
deelauto’s in veel steden gebruik maken van parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor 
economische activiteiten en waar normaal verkeer niet mag komen. 
 

 29 



Beleidsondersteunende afdeling B: structuurbeleid en cohesie 
____________________________________________________________________________________________ 

Tabel 5:   Overzicht van internationaal parkeerbeleid voor deelauto’s 

 

Bijschrift: 
Op straat parkeren 
Gratis/goedkoper parkeren 
Speciaal gemarkeerde parkeerplaatsen 
Nee 
Ja 
Gratis 
Gratis en goedkoper 

 
 
 
 
 
 
 
Bron:  
Shaheen, S. A., Cohen, A. P., Roberts, J. D., 2006 
 

3.1.2 Interessante casestudies 

Het eerste autodeelinitiatief kwam in 1986 in Zürich van de grond. Sinds de late jaren 
tachtig van de vorige eeuw heeft gedeeld autogebruik een enorme groei doorgemaakt. 
 
In Bijlage A wordt een overzicht gegeven van verschillende programma’s in Europa, van 
Zwitserland, dat als een pionier op dit gebied kan worden beschouwd, en België, waar 
een bedrijf landelijk opereert, tot Duitsland, waar verschillende regionale aanbieders actief 
zijn, en Italië en het Verenigd Koninkrijk, waar zowel een nationale organisatie als een 
aantal bedrijven zich met gedeeld autogebruik bezighouden. Ook het vermelden waard zijn 
Nederland en Spanje, waar de openbaarvervoerbedrijven autodeeldiensten in hun 
dienstverlening hebben geïntegreerd. 
 
Om het probleem van het tekort aan parkeerplaatsen in de stad op te lossen, zijn er een 
aantal proeven gedaan met positieve resultaten: het Car2Go-project in Ulm, Duitsland, 
Austin, Texas en nu ook in Tel Aviv, Israël (zie Tekstkader 2). 
 
Tekstkader 2:  Car2go: altijd en overal een auto huren 

Car2go introduceert het concept van een makkelijke en flexibele autodeeldienst, waar je 
idealiter op ieder moment van de dag op slechts een paar minuten loopafstand een 
betrouwbare auto tot je beschikking hebt. Een gebruiker kan online of telefonisch een auto 
reserveren. Een kwartier voordat de reservering ingaat, ontvangt de gebruiker een sms 
met de precieze standplaats van de auto. Bij Car2go hoeven klanten de auto niet op een 
bepaalde plek terug te zetten. Ze mogen de auto op een willekeurige parkeerplaats in de 
stad achterlaten. Car2go is ook heel eenvoudig en makkelijk: de klant betaalt slechts 19 
cent per minuut, inclusief alle kosten voor brandstof, service, belastingen, verzekeringen en 
onderhoud. 
Alle auto’s van Car2go zijn verbonden met een centrale databank die toezicht houdt op het 
autogebruik. Kosten worden van de bankrekening of creditcard van de klant afgeschreven 
en er is een serviceteam dat de auto’s regelmatig schoonmaakt en het technisch onderhoud 
verzorgt. Op deze manier heeft iedere gebruiker voor iedere rit een schone, opgeruimde en 
onbeschadigde auto tot zijn beschikking. Het serviceteam is ook verantwoordelijk voor het 
voltanken van de auto, want de gebruikers zijn niet verplicht de auto bij te tanken.  
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3.1.3 Belangrijkste uitdagingen 

De belangrijkste uitdaging voor de toekomst van gedeeld autogebruik is de integratie met 
andere vervoerwijzen: gedeeld autogebruik heeft de potentie om ofwel deel uit te gaan 
maken van de mobiliteitskaart ofwel een onderdeel te worden van een kaart die toegang 
biedt tot verschillende mobiliteitsdiensten zoals het openbaar vervoer, de trein of 
parkeerdiensten. 
 
Gedeeld autogebruik kan een aanvulling op het openbaar vervoer vormen en zal zonder 
een goed openbaarvervoersysteem niet optimaal kunnen werken. Daarom werken 
organisaties die innovatieve mobiliteitsdiensten aanbieden vaak samen met een groot 
aantal andere organisaties, met name openbaarvervoerbedrijven. Dit kan de manier zijn 
om autodeeldiensten in de toekomst nog verder uit te breiden. Zo werkt het Zwitserse 
bedrijf Mobility CarSharing samen met een groot aantal verschillende partners, waaronder 
lokale en nationale aanbieders van openbaar vervoer en autoverhuurbedrijven (zie Bijlage 
A.1.). 
 
Een andere belangrijke uitdaging is het integreren van de chipkaart van het autodeelbedrijf 
(waarmee een auto kan worden gepakt en betaald) en het kaartje voor het openbaar 
vervoer. Mobiliteitskantoren kunnen ervoor zorgen dat alle vervoerwijzen aan elkaar 
worden gekoppeld. 
 
De laatste decennia zijn er in Europa geavanceerde betaaloplossingen ontwikkeld, van de 
eerste machinaal leesbare magnetische vervoersbewijzen in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw tot de contactloze smartcards en de via het internet en de mobiele telefoon te betalen 
vervoersbewijzen van vandaag.  Er worden elektronische betaalsystemen gebruikt in o.a. 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Portugal, Polen en Zwitserland. Deze systemen zijn 
ook in staat passagiers te tellen en hun reisgedrag vast te leggen, en vaak bieden ze ook 
andere nuttige functionaliteiten zoals een “elektronische portemonnee”. 
 
Aan de andere kant stuiten moderne stedelijke vervoerssystemen op verschillende 
uitdagingen: passagiers verwachten één systeem met vervoersbewijzen zodat ze bij iedere 
aanbieder en in iedere stad zo in het openbaar vervoer kunnen stappen. Volledige 
tariefintegratie is alleen mogelijk als één autoriteit de diensten van alle regionale en lokale 
overheden en aanbieders onder de vleugels van één organisatie samenbrengt. 
 
Daarnaast moeten nieuwe mobiliteitsdiensten (gedeeld autogebruik, parkeerplaatsen en 
deelfietsen) in deze tariefstructuren worden geïntegreerd zodat men naadloos van het ene 
op het andere vervoermiddel kan overstappen. In een omgeving met meerdere 
vervoerwijzen en meerdere aanbieders is een intelligent geïntegreerd betaalsysteem de 
sleutel naar gebruiksvriendelijk vervoer en een eerlijke verdeling van inkomsten tussen 
aanbieders. 

3.2. Carpoolen 

3.2.1 Kenmerken 

Carpoolen betekent dat twee of meer mensen die in dezelfde richting of naar dezelfde 
locatie reizen, de reis samen in één personenauto afleggen. 
 
Het verschil met gedeeld autogebruik is dat hier de reis samen wordt afgelegd en niet het 
bezit van de auto wordt gedeeld. Het belangrijkste kenmerk van carpoolen is de hogere 
bezettingsgraad van de auto, wat mogelijk een efficiënter autogebruik tot gevolg heeft. 
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Carpoolschema’s kunnen in twee belangrijke categorieën worden ingedeeld: 
 
 schema’s die voor iedereen toegankelijk zijn, waarbij mensen (bijv. vrienden of buren) 

samen reizen en kijken waar ze hun behoeften op het gebied van routes en tijden op 
elkaar kunnen afstemmen; 

 schema’s die bedoeld zijn voor werknemers, zodat ze met collega’s naar hun werk 
kunnen reizen; deze schema’s worden vaak opgesteld door een bedrijf dat carpoolen 
onder werknemers wil stimuleren. 

 
 

Carpoolen is een “win-winmaatregel”, omdat: 
 mensen in de gelegenheid worden gesteld kosten te besparen; 

 de gemeenschap als geheel kan profiteren van minder files, minder milieuschade enz.; 

 besluitvormers kosten kunnen besparen in verband met het onderhoud van en 
investeringen in infrastructuur en diensten. 

 

 
De belangrijkste voordelen van carpoolen zijn derhalve: 
 

 economische voordelen, aangezien de kosten van het autogebruik worden gedeeld; 

 minder vermoeidheid en stress, omdat mensen doorgaans om de beurt, en dus minder 
rijden, waardoor ze beter geconcentreerd zijn en minder risico lopen op auto-
ongelukken. 

 snellere reistijden en minder verkeer en congestie; 

 minder uitlaatgassen, met positieve gevolgen voor het milieu. 
 
Bedrijven staan positief tegenover carpoolen. Dankzij carpoolen is er sprake van een 
efficiënter gebruik van parkeerplaatsen. Daarnaast ontstaat er op de werkvloer een beter 
sociaal klimaat en een vriendelijker en opener sfeer tussen werknemers, waardoor 
spanningen en rivaliteit afnemen, hetgeen op lange termijn weer grote sociale en 
psychologische voordelen met zich meebrengt. 
 
Wat betreft de factoren die de mogelijke ontwikkeling van carpoolen in de weg kunnen 
staan, houden de belangrijkste aspecten verband met het gebrek aan flexibiliteit in de 
reisketen. Het kan onoverkomelijk blijken om de mobiliteitsbehoeften van mensen op 
elkaar af te stemmen vanwege verschillende werktijden of routes. Als er geen passende 
stimuleringsregelingen worden ontwikkeld, zal het waarschijnlijk moeilijk worden om de 
hindernissen te overwinnen en het gebruik van carpoolen uit te breiden. 
 
Verzekeringsmechanismen en de daaruit voortvloeiende juridische problemen als er een 
ongeluk plaatsvindt, vormen een ander mogelijk probleem. In veel landen moet als 
voorwaarde voor het succes van carpoolen eerst een nationale actie op gang worden 
gebracht om hindernissen uit de weg te ruimen en wetgeving te wijzigen. Zo moet gekeken 
worden hoe het terugbetalen van kosten tussen carpoolers belastingtechnisch moet worden 
geregeld en ook de verzekeringssituatie voor carpoolen moet worden opgehelderd. Deze 
twee bezwaren zouden wel eens kritieke punten kunnen blijken te zijn die de 
daadwerkelijke ontwikkeling van carpoolen in de weg kunnen staan. 
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3.2.2 Interessante casestudies 

De laatste jaren is er in Europa een groeiende belangstelling voor carpoolprogramma’s 
waar te nemen. Er vinden in Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Nederland belangrijke 
ontwikkelingen plaats op dit gebied, terwijl de High Occupancy Vehicle (HOV) lanes 
(carpoolstroken) in de Verenigde Staten al uit de vroege jaren negentig van de vorige eeuw 
stammen. 
 
Er moet echter worden opgemerkt dat een Amerikaanse HOV lane meestal in combinatie 
met een congestieheffing of prioriteitsheffing werkt, bijvoorbeeld, door voertuigen met drie 
of meer inzittenden (3+) de strook gratis te laten gebruiken, maar voertuigen met twee of 
meer inzittenden (2+) te laten betalen voor de strook, of door auto’s met één inzittende te 
laten betalen, maar auto’s met meer dan twee inzittenden gratis van de strook gebruik te 
laten maken (Turnbull, 2007). Een uitgebreidere uitleg van de ervaringen in de Verenigde 
Staten is te lezen in Tekstkader 3. 
 
Zoals gezegd, bestaan er ook in sommige Europese landen carpoolinitiatieven. De beste 
voorbeelden komen uit België en het Verenigd Koninkrijk. 
 
In België is er sinds 1978 een landelijk carpoolsysteem dat is opgezet door de non-
profitorganisatie Taxistop. De dienst begon in Vlaanderen, maar is sindsdien uitgebreid 
naar de twee andere regio’s Wallonië en Brussel. Taxistop werkt ook samen met Cambio, 
de Belgische autodeelaanbieder die 41 000 leden telt, waarvan er 11 000 regelmatig van 
deelauto’s gebruik maken (gegevens uit 2007). 
 
Tekstkader 3: HOV (High Occupancy Vehicle) lanes (Amerikaanse carpoolstroken) 

In de Verenigde Staten is de overheid, om het gebruik van deelauto’s te stimuleren en het 
aantal auto’s met slechts één persoon erin terug te dringen, begonnen met een experiment 
met carpoolstroken. Sommige snelwegen hebben carpoolstroken die enkel bestemd zijn 
voor auto’s met een bestuurder en één of meer passagiers. Ondanks het feit dat de 
carpoolstroken zich in niet-stedelijke gebieden bevinden, bewijzen ze hun nut bij de 
beheersing van het verkeer en de opstoppingen die het gevolg zijn van voertuigen die 
tijdens spitsuren de stad ingaan. 

De carpoolstroken kunnen 24 uur per dag worden opengesteld of alleen tijdens spitsuren, 
wat inhoudt dat buiten de spitsuren ook andere voertuigen gebruik mogen maken van de 
stroken. Sommige carpoolstroken zijn helemaal apart van de oorspronkelijke snelwegen 
aangelegd, andere carpoolstroken liggen naast de snelweg en worden ervan gescheiden 
door een betonnen begrenzing en weer andere stroken zijn op een ander niveau aangelegd 
(bijvoorbeeld verhoogd of ondergronds). 

Om meer voertuigen de gelegenheid te geven van de carpoolstroken gebruik te maken, 
worden veel carpoolstroken nu omgezet in HOT (High Occupancy Toll) lanes (tolstroken). 
Dit zijn snelwegen die alleen gebruikt mogen worden door carpoolers of anderen die bereid 
zijn tol te betalen. Carpoolstroken of tolstroken zijn een prikkel voor bestuurders of 
passagiers om iemand te vinden om mee samen te reizen. Ze kunnen het carpoolen 
stimuleren: het tolsysteem stimuleert mensen om met drie personen in een auto te reizen 
om zo de tol te vermijden. 

Carpoolstroken vormen een succesvolle maatregel die ook in Europa wordt toegepast. 
Voorbeelden zijn o.a. Madrid, Amsterdam, Leeds, Linz en Trondheim. Barcelona krijgt 
binnenkort ook een carpoolstrook. 
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In 2009 steunde Autostrade per l’Italia, de grootste exploitant van autosnelwegen in Italië, 
een carpoolprogramma op de snelweg A8-A9, die Varese, Como en Milaan met elkaar 
verbindt. Het is het eerste initiatief in Italië om de verkeersstroom te verbeteren en de 
vervuiling te verminderen. De aangenomen maatregelen zijn:  (i) stroken voor auto’s met 
ten minste vier passagiers; (ii) 62% korting op tol voor auto’s met ten minste vier 
passagiers van maandag tot en met vrijdag tijdens de spits; (iii) een internetplatform voor 
het organiseren en regelen van gezamenlijk reizen, dat ook door bedrijven gebruikt kan 
worden.  

 
Liftshare is het grootste autodeelnetwerk in het Verenigd Koninkrijk. Als nationale 
aanbieder van autodeel- en carpooldiensten, verleent dit bedrijf diensten aan particulieren 
en zo’n 300 bedrijven. In 2007 telde de website van Liftshare 200 000 leden. Het systeem 
brengt mensen bij elkaar die dezelfde richting op moeten, zodat ze samen kunnen reizen 
en de kosten kunnen delen. Leden voeren simpelweg hun reis in, waarna het systeem 
automatisch een tabel en een kaart opgeeft met vermelding van de mogelijke reispartners. 
Vervolgens stuurt de gebruiker een geautomatiseerde mail naar één van de mogelijke 
reispartners en de gezamenlijke reis kan beginnen. 
 
In deze twee voorbeelden vormen software en het gebruik van internet zonder twijfel de 
belangrijkste aspecten waardoor carpooldiensten zich verder hebben kunnen ontwikkelen. 
De software biedt gebruikers niet alleen de mogelijkheid een rit te regelen die zoveel 
mogelijk aan de wensen voldoet, maar biedt ook de mogelijkheid problemen te overwinnen 
die zich kunnen voordoen als iemand voor het eerst van een autodeeldienst gebruik maakt. 
Ook is het systeem dankzij de software beveiligd door het gebruik van een met een 
wachtwoord beveiligde informatiedatabank. 
 
Een meer gedetailleerde omschrijving van deze aanbieders en de diensten die ze bieden 
vindt u in Bijlage A.2. 

3.2.3 Belangrijkste uitdagingen 

De software die voor de carpoolprogramma’s wordt gebruikt is van cruciaal belang voor de 
verdere ontwikkeling van deze initiatieven. De software kan worden gebruikt om 
veiligheidscontroles (zie Tekstkader 4) uit te voeren, want veiligheid en vertrouwen vormen 
de belangrijkste succesfactoren van een carpooldienst. 
 
Tekstkader 4: Veiligheidscontroles van carpooldiensten in Duitsland 

Mitfahrzentrale, de Duitse carpooldienst, biedt de mogelijkheid van een 
“veiligheidscontrole”. Passagiers kunnen de bestuurder bellen of een e-mail sturen om af te 
spreken waar en wanneer ze worden opgehaald en teruggebracht. Ze worden 
aangemoedigd het telefoonnummer en de persoonlijke gegevens van de bestuurder met 
anderen te delen. Bovendien kunnen passagiers en bestuurders beoordelingen en 
commentaren over elkaar schrijven, zodat men meer te weten kan komen over bestuurders 
en passagiers. En tot slot kunnen gebruikers hun identiteitskaart per fax laten valideren 
waarmee ze de status van “veilige gebruiker” krijgen.  

 
Het is ook mogelijk een koppeling te maken naar een carpoolprogramma in een sociaal 
netwerk: mensen kunnen al iemand kennen of iemand aanraden bij vrienden die een plek 
in een auto voor een bepaalde reis wil aanbieden of nodig heeft. Op die manier kunnen 
veiligheidsproblemen worden voorkomen. 
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Mobiele telefonie biedt een andere technologische optie. Dynamisch carpoolen, ook wel 
bekend als “dynamic ride sharing” is een aparte, flexibele dienst. Het is een realtime 
netwerkdienst met een aantal bijzondere eigenschappen: 
 
 het gebruik van mobiele telefoons om carpoolverzoeken en –aanbiedingen te doen via 

een gegevensservice; 

 direct automatisch bij elkaar zoeken (“matchen”) van reisgenoten via een 
netwerkdienst. 

 
Dynamisch carpoolen verschilt op twee belangrijke manieren van de traditionele dienst. Het 
eerste belangrijke verschil is hoe er wordt omgegaan met het reizigersschema. Traditionele 
systemen gaan ervan uit dat de reiziger een vast schema heeft en een vaste vertrekplaats 
en bestemming heeft. Een dynamisch systeem bekijkt iedere reis apart en moet in staat 
zijn reizen aan te passen aan willekeurige punten op willekeurige tijden om de individuele 
reizen van gebruikers op elkaar af te stemmen, zonder rekening te houden met het 
reisdoel. Het tweede belangrijke verschil is dat dynamische carpoolsystemen de gebruiker 
snel moeten informeren over mogelijke reispartners zodat er direct (dezelfde dag nog) of 
op lange termijn (de komende dagen of weken) een reisafspraak kan worden gemaakt. 
 
De belangrijkste belemmering van deze vorm van carpoolen is de noodzaak grote 
investeringen in nieuwe software te doen, hetgeen verklaart waarom de weinige 
experimenten die tot nu toe zijn gerealiseerd weinig succes hebben gehad. Het is bittere 
noodzaak om samenwerkingsverbanden aan te gaan (tussen bijvoorbeeld carpoolbedrijven, 
lokale overheden, mobiele telefoniebedrijven en openbaarvervoerbedrijven) om de dienst 
en de technologieën te financieren. 
 
Er zijn proefprojecten van start gegaan op het vliegveld van Amsterdam in 2004, van 
Frankfurt in 2006 en Parijs in 2008. Alle projecten bieden mobiele telefoondiensten voor 
gebruikers, een website en een callcenter en worden gefinancierd door sponsors 
(respectievelijk een mobiel telefoniebedrijf, het Duitse ministerie voor Onderzoek en 
Transport en het Franse Agentschap voor Milieu en Energiebeheersing). 
 
Net als bij autodeelprogramma’s, kan het mobiliteitscentrum hier een belangrijke 
informerende en coördinerende rol spelen. 

3.3. Vervoermanagement 

3.3.1 Kenmerken 

Vervoermanagement is een managementstrategie van een bedrijf, school of andere 
organisatie om werknemers aan te moedigen voor veilige, gezonde en duurzame reisopties 
te kiezen. Het is een beleidsinstrument dat bedoeld is om het autogebruik terug te dringen 
en forensen aan te moedigen daarvoor in de plaats meer gebruik te maken van andere 
vervoerwijzen zoals het openbaar vervoer, de fiets, gedeeld autogebruik en carpoolen. 
Vervoermanagement kan ook bestaan uit het bevorderen van flexibele werkmogelijkheden, 
zoals toegang tot het bedrijfsnetwerk vanaf een andere locatie en thuiswerken. 
Vervoermanagement heeft een gestructureerd ontwikkelingsproces doorgemaakt: 
 
 opzetfase: het besluit om vervoermanagement te ontwikkelen en uit te voeren moet 

een formeel besluit zijn dat op het hoogste niveau van de organisatie wordt genomen, 
vaak met medewerking van een andere organisatie zoals de lokale overheid; 
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 onderzoek: vervoermanagement kan specifieke mobiliteitsproblemen van de 
organisatie aanpakken en gaat in dit verband dus ook vaak over mensen die hun eigen 
ideeën hebben over hoe lokale mobiliteitskeuzen verbeterd kunnen worden. 
Onderzoeksinstrumenten zijn o.a. enquêtes onder het personeel en, als het om scholen 
gaat, onder leerlingen en hun ouders; 

 actieplanning: het vervoermanagement wordt ontwikkeld en goedgekeurd, waarbij de 
actiepunten, deadlines en kosten op een rijtje worden gezet; 

 uitvoering en toezicht: de uitvoering begint. Het is nuttig om regelmatig 
evaluatiemomenten van het reisgedrag in te lassen door middel van enquêtes en 
toezicht op de voortgang van de uitvoering van het vervoermanagement en door 
doorlopend mogelijkheden te creëren om nieuwe ideeën in te brengen en verbeteringen 
aan te brengen. 

 
Vervoermanagement kan grote voordelen bieden, niet alleen voor het bedrijf en de 
werknemers, maar ook voor de omgeving (mensen en gemeenschap). Vervoermanagement 
kan lokale parkeer- of congestieproblemen helpen verminderen of het gebied beter 
bereikbaar maken met het openbaar vervoer. Het kan er ook voor zorgen dat werknemers 
minder stress ondervinden omdat zij minder last hebben van vertragingen of de 
mogelijkheid krijgen hun reistijd te verkorten door af en toe thuis te werken. 
 
Vervoermanagement is derhalve belangrijk om: mensen meer keuzemogelijkheden in 
vervoerwijzen te geven; duurzame vervoermiddelen te promoten en de toegankelijkheid 
ervan te vergroten; te beantwoorden aan de groeiende bezorgdheid rondom 
milieuvraagstukken, congestie en vervuiling; en samenwerking tussen de overheid en de 
bedrijven die vervoermanagement ontwikkelen te bevorderen. 

3.3.2 Interessante casestudies 

Vervoermanagement wordt in Europa steeds normaler. Een toenemend aantal 
overheidsinstellingen en bedrijven is bezig met de uitvoering van vervoermanagement en 
veel andere overwegen een dergelijk beleid op te zetten. 
 
Een algemeen probleem is echter dat veel instellingen niet over de deskundigheid 
beschikken om vervoermanagement te ontwikkelen. Tot nu toe hebben door de EU 
gesubsidieerde onderzoeksprojecten de grootste bijdrage geleverd aan de invoering van 
dergelijk beleid, door het delen van ervaringen en beste praktijken te ondersteunen en 
begeleiding te bieden. Drie van die projecten, MOVE, MAX en CIVITAS verdienen in deze 
context speciale aandacht. Hun doel is om verschillende vormen van vervoermanagement 
(op het werk of op school) aan te moedigen door gedeeld autogebruik en carpoolen te 
bevorderen en andere innovatieve vormen van vervoermanagement te ondersteunen. Meer 
details hierover vindt u in Bijlage A.3. 
 
Op nationaal niveau geeft het Verenigd Koninkrijk het goede voorbeeld, waar het ministerie 
van Verkeer een leidraad voor werkgevers heeft opgesteld (bijv. Good Practice Guidelines, 
DfT 2009) om ze te helpen bij het opstellen en uitvoeren van vervoermanagement. Het 
ministerie van Verkeer stimuleert ook initiatieven ten gunste van de oprichting van ad-
hocsamenwerkingsverbanden zoals ACT TravelWise en ATOC voor vervoermanagement op 
de werkplek en de School Adviser Toolkit en School Life voor vervoermanagement op 
scholen. 
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Uiteindelijk zijn sommige Britse instellingen (zoals Orange, Plymouth Hospital, Nottingham 
City Hospital, University of Bristol), er dankzij de invoering van vervoermanagement in 
geslaagd een gemiddelde afname van 18% van het aantal autoritten naar het werk te 
bewerkstelligen en het reizen op andere manieren te verdubbelen (Cairns, S., et al, 2004). 

3.3.3 Belangrijkste uitdagingen 

De belangrijkste uitdaging voor vervoermanagement is om ervoor te zorgen dat mensen 
meer gebruik maken van andere vervoerwijzen (zoals lopen en fietsen), en niet het 
simpelweg terugdringen van het gebruik van de auto om naar het werk of naar school te 
komen. 
 
Momenteel zijn er “Fiets naar het werk”-campagnes om mensen aan te moedigen naar hun 
werk te fietsen in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Britse 
campagne is de meest doeltreffende fietsactie, aangezien deze actie door de begrotingswet 
van 1999 in de vorm van een belastingvoordeel werd geïntroduceerd. Het Verenigd 
Koninkrijk heeft ook een “Fiets naar school”-campagne. 
 
Een loopbus (walking bus) is een groep schoolkinderen die onder begeleiding van twee 
volwassenen (één “chauffeur” die voorop loopt en een “conducteur” die achteraan loopt) 
naar school lopen, op dezelfde manier als een schoolbus ze naar school zou brengen. Net 
als normale bussen hebben loopbussen een vaste route met vaste “haltes” en 
“ophaaltijden” waarop ze de kinderen ophalen. 
 
Het idee van de loopbus werd in 1998 in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd en werd 
als eerste gebruikt door de leerlingen van de Wheatfields Junior School in St. Albans. 
 
Loopbussen zijn sindsdien populair gebleven in het Verenigd Koninkrijk, waar in het kader 
van de “Loop naar school”-campagne ieder jaar een “Loop naar school”-week wordt 
georganiseerd. Een ander programma van de campagne is het WoW-programma (Walk on 
Wednesday of Walk Once a Week), een eenvoudig programma dat scholen en lokale 
overheden in staat stelt het lopen naar school het hele jaar door te stimuleren. Het initiatief 
wint ook elders in Europa en in de Verenigde Staten aan populariteit. Elders in Europa is de 
loopbus bekend onder de naam Pédibus (Frankrijk), Schulbus zu Fuß (Duitsland) en 
Piedibus (Italië). Op internationaal niveau zijn organisaties als de International Walk to 
School actief, waarbij vijftig landen van over de hele wereld betrokken zijn om kinderen, 
ouders en leerkrachten de gelegenheid te bieden deel te nemen aan een wereldwijd 
evenement om aandacht aan de voordelen van lopen te besteden. 
 
Voorbeelden van “Loop naar school”-activiteiten zijn: 
 
  “Walking Wednesdays” (“wandelwoensdagen”) om mensen aan te moedigen een dag 

per week te gaan lopen, waarbij de mogelijkheid bestaat de campagne een maand of 
een jaar te laten doorlopen; 

 de ontwikkeling van wandelthema’s voor iedere dag van de week: een lichte, goed 
zichtbare kleurendag, een “wandelhoed”-dag, een “neem een gezonde lunch mee”-dag 
enz.  

 wedstrijden waarbij de klas met de meeste kinderen die lopend naar school komen, 
wordt beloond. 
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Tekstkader 5:  Op de fiets naar school en werk in het Verenigd Koninkrijk 

Om mensen te stimuleren zich op een gezonde manier naar het werk te verplaatsen en 
milieuvervuiling tegen te gaan, introduceerde de begrotingswet uit 1999 een jaarlijks 
belastingvoordeel, waarmee werkgevers werknemers in aanmerking laten komen voor 
belastingvrij fietsen en veiligheidsaccessoires. Fietsen en de benodigde veiligheidsspullen 
maken deel uit van de regeling. 

Zowel grote als kleine bedrijven, openbare instellingen, particuliere instellingen en 
vrijwilligersorganisaties kunnen een fietsplan voor hun werknemers aanvragen. Een 
werknemer betaalt de prijs van de fiets exclusief BTW terug via inhoudingen op het salaris 
gedurende een overeengekomen periode (doorgaans tussen de twaalf en achttien 
maanden). De werknemer betaalt geen belastingen of verzekeringen over het afgetrokken 
inkomen, waardoor hij nog extra bespaart. Na de overeengekomen periode kan de 
werknemer gewoonlijk de fiets tegen een “redelijke marktprijs” kopen (tussen 2,5% en 
10% van de oorspronkelijke prijs). De werkgevers die fietsen en veiligheidsaccessoires 
aanschaffen om aan hun werknemers in bruikleen te geven, kunnen de kosten als 
kapitaaluitgaven opvoeren en op de normale manier afschrijven. 

Er zijn sinds 1999 in het Verenigd Koninkrijk een groot aantal fietsplannen van start 
gegaan. Ze bieden een breed aanbod diensten, waarbij werknemers een fiets kunnen 
kiezen om naar het werk te gaan en werkgevers werknemers fietsen kunnen aanbieden 
voor het woon-werkverkeer en andere doeleinden met een wezenlijk belastingvoordeel. 
Voorbeelden van Britse fietsplannen zijn Cyclescheme, CycleToWorkNow, Get Cycling 
en London Cycling Campaign. Ze promoten het fietsen in de breedste zin van het woord 
en er wordt gebruik van gemaakt door lokale overheden, gezondheidsinstellingen, kantoren 
voor stedelijke vernieuwing, bedrijven, scholen, universiteiten en de recreatieve sector. 

Cycling England, dat in 2005 is opgericht door het ministerie van Verkeer, stimuleert het 
fietsen in Engeland door aandacht te besteden aan beste praktijken en subsidies te 
verlenen aan partners die betrokken zijn bij opleidings-, techniek- en marketingprojecten. 

Cycling England werkt samen met Sustrans, de belangrijkste Britse liefdadigheidsinstelling 
op het gebied van duurzaam vervoer, aan een project dat bekend staat onder de naam 
Bike It. Bike It werkt direct samen met scholen die het fietsen willen stimuleren. Het 
project helpt scholen de fiets een plaats te geven in hun vervoermanagement en steunt 
fietskampioenen in scholen. Door leerlingen, leerkrachten en ouders bij het project te 
betrekken, wil Bike It ervoor zorgen dat er meer mensen naar school lopen en fietsen. 

3.4. Mobiliteitscentra 

3.4.1 Kenmerken 

Een mobiliteitscentrum kan als een knooppunt aan de aanbodzijde worden beschouwd, 
waar het de samenwerking tussen de verschillende vervoeraanbieders in goede banen leidt, 
maar ook aan de vraagzijde, waar het de verschillende mobiliteitsdiensten integreert. 
 
Aangezien een mobiliteitscentrum alle diensten samenbrengt, vormt het een platform voor 
datacommunicatie en –uitwisseling. Gebruikers kunnen het centrum een bezoek brengen, 
naar het centrum bellen, faxen en mailen of gebruik maken van informatie-terminals en/of 
online diensten.  
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Over het algemeen heeft het mobiliteitscentrum een aantal bevoegdheden, zoals: 
 
 vaststellen welke hindernissen de verspreiding van duurzame mobiliteitspraktijken op 

grote schaal in de weg staan en het opzetten van mogelijke acties om die hindernissen 
uit de weg te ruimen; 

 het oprichten van een ondersteuningsinstrument voor burgers gericht op 
mobiliteitsmanagement; 

 het ontwikkelen van aanvullende geoptimaliseerde oplossingen afhankelijk van de 
behoeften en verwachtingen van passagiers; 

 het promoten van de betrokkenheid van mobiliteitsagenten in een 
samenwerkingsplatform voor geïntegreerde mobiliteit (openbaarvervoerdiensten, 
overheden enz.); 

 het verzorgen van toegankelijkheid en mobiliteit. 
 
Tot slot zal de structuur van een mobiliteitscentrum variëren al naar gelang de behoeften 
en middelen: van eenvoudige afspraken door een aantal vervoersbedrijven tot meer 
complexe overeenkomsten die gezamenlijk door overheden, openbaarvervoerbedrijven en 
anderen worden vormgegeven. 

3.4.2 Interessante casestudies 

De casestudies voor de steden Graz (Oostenrijk) en Münster (Duitsland) vormen een eerste 
poging om het idee van mobiliteitscentra in Europa in te voeren. Er zijn nog andere 
mobiliteitscentra die een dynamische ontwikkeling doormaken, niet alleen in Oostenrijk en 
Duitsland, maar ook in andere landen zoals Nederland, Zweden en Zwitserland. Sommige 
landen (waaronder het Verenigd Koninkrijk en België) zien mobiliteitscentra als een 
waardevol instrument om informatie te verschaffen over openbaarvervoerdiensten. 
 
Zowel MobilZentral in Graz (in bedrijf sinds 1997) als Mobilé in Münster (in bedrijf sinds 
1998) streven ernaar stedelijke gebieden toegankelijker te maken. Zij hebben dit gedaan 
door van de “informatie aan de gebruikers” en de “kaartjesverkoop” hun hoofdactiviteit te 
maken. Beide systemen zien ook een directe rol weggelegd voor het lokale 
openbaarvervoerbedrijf als voorwaarde voor hun succesvolle ontwikkeling. In tabel 6 staat 
een overzicht van de diensten die doorgaans door de mobiliteitscentra in Europa worden 
aangeboden. 
 
In de Duitse stad Bremen is een interessante casestudie uitgevoerd die met name van 
betekenis is, omdat de studie aantoont hoe mobiliteitsdiensten doeltreffend geïntegreerd 
kunnen worden om duurzamere mobiliteit te bereiken. 
 
Bremens succes is ten eerste te danken aan de coördinatie van het mobiliteitsmanagement 
(mobiliteitsstations, geïntegreerde kaartverkoop, autodeeldiensten enz.) en ten tweede aan 
de steun voor deze maatregelen vanuit een langetermijnvisie op mobiliteit. Dit heeft geleid 
tot de ontwikkeling van een evenwichtig pakket maatregelen in plaats van een aantal op 
zichzelf staande maatregelen. De maatregelen zijn opgenomen in een compleet 
institutioneel kader waarin wordt gekeken wat de mobiliteitsbehoeften, prioriteiten en 
specifieke acties zijn, die constant up-to-date worden gehouden. Ook de publieke 
betrokkenheid speelde een belangrijke rol, aangezien het publiek zich hierdoor bewuster 
werd van alternatieve vervoerwijzen en de acceptatie ervan toenam zonder dat het gevoel 
van vrijheid op het gebied van mobiliteit werd aangetast. 
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Tabel 6:   Mobiliteitsdiensten 

Mobiliteitsdiensten Kenmerken Voorbeelden 

Informatie O.a. informatie over lokaal, 
regionaal en nationaal 
openbaar vervoer en andere 
duurzame vervoerwijzen. 

Deur-tot-deur reisschema’s, tarief- en 
route-informatie, persoonlijk, per 
telefoon, fax of internet; informatie 
over looproutes, mogelijkheden en 
tarieven voor autodelen; 
toegankelijkheidsgidsen. 

Advies Betreft uitgebreid advies op 
maat aan klanten, waaronder 
particulieren, huishoudens, 
bedrijven, scholen, 
overheidsinstellingen enz. 
Betreft ook het onderzoeken 
van de beginsituatie, het 
beoordelen van alternatieven 
en opstellen van 
aanbevelingen. 

Vergelijken van reistijd, kosten en de 
ecologische gevolgen van 
verschillende vervoerwijzen voor 
bepaalde reisdoeleinden in 
huishoudens; hoe kunnen bedrijven 
bedrijfsabonnementen of carpoolen 
introduceren; het opstellen van een 
uitgebreid mobiliteitsplan voor een 
bedrijf, overheidsinstelling, 
winkelcentrum enz. 

Bewustwording en 
voorlichting 

Betreft alle activiteiten die de 
aandacht vestigen op het 
bestaan van duurzame 
vervoermiddelen en hun 
vermogen om aan persoonlijke 
mobiliteitsbehoeften te 
voldoen. 

Voorlichting over mobiliteit op 
(kleuter)scholen; 
publiciteitscampagnes voor 
verschillende vervoerwijzen, 
actiedagen (bijv. een autoloze dag). 

Organisatie en 
coördinatie 

Het organiseren van nieuwe 
vormen van duurzaam vervoer 
of het coördineren en 
verbeteren van bestaande 
diensten 

Het coördineren van dienstregelingen 
en tarieven; carpoolafspraken 
regelen; speciaal vervoer voor 
mensen die minder mobiel zijn; 
bedrijfsbusjes. 

Verkoop en 
reservering 

Kan persoonlijk plaatsvinden op 
de werkplek of aan 
verkoopbalies of op afstand per 
telefoon, fax of internet. 

Kaartverkoop en reserveringen voor 
openbaar vervoer; boeken van 
deelauto’s; verkoop van 
mobiliteitsgerelateerde producten; 
informatie voor toeristen; 
hotelinformatie. 

Producten en diensten Het organiseren van 
innovatieve producten en 
diensten die het gebruik van 
duurzame vervoerwijzen 
makkelijker en/of 
comfortabeler maken. Het gaat 
niet om de organisatie van het 
vervoer zelf, maar om de 
begeleidende diensten. 

Gecombineerde kaartjes 
(toegangsprijs plus kaartje openbaar 
vervoer naar een evenement); 
gegarandeerde rit naar huis voor 
deelnemers van carpoolen; 
afleverservice door de hele stad; 
financiële voordelen voor gebruikers 
van duurzame vervoermiddelen. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1. Belangrijkste leerervaringen 
Op basis van de analyse in deze nota kunnen de volgende eindconclusies worden 
getrokken. Op deze conclusies volgen een aantal waarnemingen in verband met de rol die 
de EU in de toekomst op het gebied van mobiliteitsmanagement zou kunnen vervullen. 
 
 Toegankelijkheid. Duurzame mobiliteit is een voorwaarde om een betere kwaliteit van 

leven en een grotere sociale cohesie te bereiken. Mensen zouden toegang tot 
basisvoorzieningen moeten hebben om zowel in hun werk als in hun vrije tijd voordeel 
te ondervinden van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving, terwijl ze hun 
aandeel in vervuiling en congestie zo klein mogelijk houden. 

 Innovatie. Mobiliteitsmanagement brengt enorme mogelijkheden op het gebied van 
innovatie met zich mee. Innovatie kan zowel de diensten die aan eindgebruikers worden 
aangeboden betreffen, als de technologie waarop die diensten zijn gebouwd. 

 Integratie. Mobiliteitsmanagement moet op een geïntegreerde aanpak gestoeld zijn 
waarbij een pakket evenwichtige (zachte en harde) maatregelen wordt uitgevoerd, en 
niet op een reeks losse initiatieven die weinig kans van slagen hebben. Duurzame 
stedelijke vervoersplannen kunnen een stevig, geschikt kader voor een dergelijke 
integratie bieden. 

 Zachte versus harde maatregelen. Aangezien zachte maatregelen in een gunstige 
bredere politieke context het verkeer voldoende doeltreffend kunnen terugdringen, 
moet serieus worden overwogen deze maatregelen in de nabije toekomst een 
belangrijke rol toe te kennen. Bovendien kunnen zachte maatregelen de 
doeltreffendheid van harde maatregelen versterken, waardoor ze een belangrijke 
aanvulling op harde maatregelen vormen. 

 Aanvaardbaarheid. Burgers moeten betrokken worden bij het proces dat uitmondt in 
een mobiliteitsmanagementstrategie. Dit is van fundamenteel belang om te garanderen 
dat het publiek de voorgestelde mobiliteitsmaatregelen aanvaardt. Er moet een 
samenwerkingsverband worden geschapen tussen planning, infrastructuur, innovatie en 
mensen, niet alleen om simpelweg oplossingen te vinden voor mobiliteitsproblemen, 
maar ook om een langetermijnvisie te formuleren voor duurzamere mobiliteit in de 
toekomst. 

 Belangrijkste hindernissen die overwonnen moeten worden. Er moet bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van een mobiliteitsmanagementprogramma rekening worden 
gehouden met financiële hindernissen (gekenmerkt door beperkte middelen voor de 
ontwikkeling van vervoerbeleid) en plannings-/functionele/operationele hindernissen. 
Plannings-/functionele/operationele hindernissen zijn o.a.: (i) ontoereikende integratie 
tussen de verschillende vervoerwijzen; (ii) weinig gebruik van ITS bij vervoerorganisatie 
en –management; en (iii) een gebrek aan middelen en ervaringen om de voortgang van 
huidige vervoermanagementprojecten te kunnen evalueren. 
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4.2. Welke rol kan de Europese Unie hierin vervullen? 
Hoewel we het subsidiariteitsbeginsel7 niet uit het oog mogen verliezen, kan de EU een 
waardevolle bijdrage aan mobiliteitsmanagement in de Europese steden leveren. Zoals ook 
vermeld in de nota over duurzame stedelijke vervoersplannen, moet de EU haar 
adviserende rol bij het opzetten van structuren en benaderingen handhaven, waarbij iedere 
stad de mogelijkheid krijgt de instrumenten en methodes te kiezen die het best bij de 
specifieke context passen. De EU kan met name een rol spelen bij de integratie van 
mobiliteitsmanagementbeleid op lokaal niveau. 
 
Het ontwikkelen van beleidsinstrumenten is een speerpunt waar meer EU-interventie nodig 
zal zijn door mobiliteitsmanagement in het bredere planningsproces op te nemen. Hiervoor 
is een parallelle ontwikkeling van de evaluatiemethoden nodig, met name vanuit een 
economisch perspectief. Er kan een gemeenschappelijk beoordelingskader worden 
voorgesteld. 
 
Een belangrijk domein waarin de bijdrage van de EU waardevol kan zijn, is de 
internalisering van externe kosten. Dit zou gelijke kansen voor alle vervoerwijzen 
bevorderen, zodat vervoermiddelen die een waardig alternatief van de auto vormen 
concurrerender kunnen worden. Naast congestieheffingssystemen zou het interessant 
kunnen zijn het gebruik van marktconforme instrumenten en economische prikkels te 
onderzoeken. 
 
ITS en technische normen vormen twee gebieden waarop de Europese Commissie een 
toegevoegde waarde zou kunnen leveren. Met name het vaststellen en aanbevelen van 
gemeenschappelijke normen zou kunnen helpen om de compatibiliteit van 
vervoersysteemoplossingen in de verschillende lidstaten op een hoger plan te brengen. 
Hierdoor zou ook de verdere integratie van ITS in het planningsproces kunnen worden 
bevorderd. 
 
Tot slot is het belangrijk dat de EU de verspreiding van goede praktijken waarborgt en de 
uitwisseling van kennis met behulp van bestaande platforms en initiatieven (bijv. EPOMM, 
ELTIS, Europese Mobiliteitsweek) steunt. 
 
Tabel 7:   Niveaus en manieren waarop de EU maatregelen kan nemen 

Bestuurlijk niveau waarop 
maatregelen moeten worden 

genomen  
Acties 

Beleidsniveau - Begeleiding bij het opstellen van gemeenschappelijke kaders en methoden 
- Integreren van mobiliteitsmanagementbeleid op lokaal niveau 

Technisch niveau - Gemeenschappelijke technische ICT definiëren en aanbevelen 
- Bevorderen van verdere integratie van ITS in het planningsproces 

Financieel niveau - Toepassen van het beginsel van de internalisatie van externe kosten 
- Analyse van nieuwe marktconforme instrumenten en economische prikkels 

naast congestieheffingssystemen voor beheersing van de vraag naar 
mobiliteit 

                                          
7  Het subsidiariteitsbeginsel is bedoeld om de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Als 

men op EU-niveau een maatregel wil nemen, wordt daarom eerst nagegaan of het beoogde effect niet ook 
op nationaal, regionaal of lokaal niveau kan worden bereikt. Concreet betekent dit dat de Unie – behalve 
voor gebieden die onder haar exclusieve bevoegdheid vallen – slechts maatregelen neemt wanneer die 
doeltreffender zijn dan wanneer die op nationaal, regionaal of lokaal vlak worden genomen. Het 
subsidiariteitsbeginsel is nauw verbonden met het evenredigheids- en het noodzakelijkheidsbeginsel, die 
inhouden dat het optreden van de EU niet verder mag gaan dan wat nodig is om de doelstellingen van het 
Verdrag te bereiken (bron: http://europa.eu/scadplus/glossary/subsidiarity_en.htm). 
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BIJLAGE 

A.1 Voorbeelden van autodeelprogramma’s in Europa 

Zwitserland is een pionier op het gebied van gedeeld autogebruik. Gedeeld 
autogebruik begon daar in 1987 met de oprichting van twee bedrijven: car Sharing 
cooperative ATG en Share Com in Zürich. De twee organisaties opereerden tien jaar lang 
apart en fuseerden uiteindelijk in 1997 onder de naam Mobility CarSharing met steun van 
de Zwitserse overheid. Mobility CarSharing wordt algemeen erkend als wereldleider en 
grootste aanbieder van autodeeldiensten in de wereld. 
 
In 2008 had Mobility meer dan 84 500 leden. Momenteel levert het bedrijf meer dan 2 200 
voertuigen op 1 150 plaatsen door de hele stad. De service kenmerkt zich door een sterke 
klantengroei, landelijke dekking, een gestandaardiseerd en klantgericht productassortiment 
en uiterst makkelijke toegang tot het wagenpark door middel van de modernste 
communicatietechnologie, o.a. via internet. 
 
Reserveringsgegevens worden via gsm doorgegeven aan de boordcomputer van de auto. 
Met een chipkaart kan de auto worden geopend en gestart. Als de auto weer op de 
afgesproken parkeerplaats is teruggezet, wordt de transactie via de computer afgehandeld. 
 
Mobility werkt samen met verschillende partners, waaronder de Zwitserse spoorwegen 
(SBB), het openbaarvervoernetwerk van Zürich (ZVV), de openbaarvervoerdienst van de 
regio Lausanne (TL) en Hertz autoverhuur, omdat integratie met andere vervoerwijzen als 
sterk punt van het systeem wordt gezien. Bovendien stelt het samenwerkingsverband 
tussen Mobility CarSharing Zwitserland en de Deutsche Bahn (DB) klanten in staat om het 
wagenpark van CarSharing ook in het buurland te gebruiken. 
 
Figuur 4:  De ontwikkeling van Mobility CarSharing van 1997 tot 2008 

 

Bron: www.mobility.ch 

Bijschrift: 
Klanten 
Voertuigen 
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In België werd na jaren onderzoek en planning door een mogelijke aanbieder en 
verschillende overheden, besloten een landelijk autodeelprogramma op te zetten. In 2002 
werd Cambio opgericht, dat in alle grote steden startte, als onderdeel van een duurzaam 
mobiliteitsbeleid. 
 
Het doel was om een netwerk tot stand te brengen, zodat een klant in de ene stad ook een 
deelauto in een andere stad kon gebruiken. Een belangrijke strategische beslissing was om 
eerst een sterke, zelfstandige mobiliteitsdienst in een basale vorm neer te zetten. Het 
gebruik van schone auto’s en gedeeld autogebruik voor lage inkomensgroepen of in 
plattelandsgebieden werden als aanvullende duurzame mobiliteitsopties beschouwd, maar 
werden voorlopig terzijde geschoven als zijnde te risicovol voor de beginfase. Tegenwoordig 
is Cambio actief in veertien steden met 108 standplaatsen en 284 auto’s. De partners zijn 
Taxistop (dat hoofdzakelijk carpooldiensten aanbiedt) en Hertz. 
 
Het eerste autodeelprogramma in Duitsland werd opgezet in 1988. Sindsdien zijn er 
verschillende grotere autodeelorganisaties opgericht die in meer dan één stad opereren. Er 
ontstonden ook nieuwe vormen van samenwerking, bijvoorbeeld met lokale bedrijven of 
het openbaar vervoer. In 2007 konden meer dan 100 000 leden gebruik maken van 2 900 
auto’s in 260 gemeenten. 
 
Er bestaan in Duitsland een groot aantal commerciële programma’s met heel veel 
zelfstandige bedrijven in bijna iedere stad. Het meest bekende bedrijf is Stattauto Berlin, 
dat in 1998 is opgericht en het eerste autodeelprogramma in Duitsland heeft opgezet. Het 
wordt ook beschouwd als de voordeligste autodeelorganisatie. In 2002 beschikte het bedrijf 
over 270 voertuigen en 87 uitgiftepunten in Berlijn, Potsdam, Hamburg, Rostock en 
Schwerin. 
 
Een andere autodeelorganisatie is DB Carsharing, de autodeelaanbieder van de Deutsche 
Bahn, de Duitse spoorwegen, die in Berlijn actief is.  
 
Er zijn nog andere grote aanbieders van gedeeld autogebruik, maar Stattauto is veruit de 
grootste. Zo heb je bijvoorbeeld Cambio, dat in zeven steden actief is, waaronder Aken, 
Bremen en Keulen, en dat 325 voertuigen en 10 000 leden zegt te hebben, en Stadtmobil, 
dat diensten aanbiedt in Dortmund, Duisburg, het Ruhrgebied en elders in Duitsland, meer 
voertuigen en een vergelijkbaar aantal leden heeft. Zoals reeds gezegd, heeft Cambio ook 
een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het gedeeld autogebruik in België. 
Daarnaast zijn er nog een groot aantal kleine organisaties die vaak maar op één plaats 
actief zijn met een klein wagenpark en minder dan honderd leden. 
 
Italië heeft enkele jaren geleden nationaal beleid opgesteld. Deelauto’s hebben speciale 
rechten en de meest autodeelorganisaties in Italië zijn onderdeel van ICS (Iniziativa Car 
Sharing). ICS biedt gemeenten en hun autodeelorganisaties begeleiding bij: de technische, 
juridische en administratieve kant van het ontwikkelen en opzetten van een systeem; het 
leveren van de technologie voor het runnen van de dienst, zoals boordcomputers, 
apparatuur voor het callcenter, communicatieverbindingen en ondersteuning; het beheer 
van de klantendiensten via een callcenter of contactcentrum; marketingactiviteiten zoals 
communicatie en promotie. 
 
ICS heeft met veel grote Italiaanse steden samengewerkt: Bologna, Brescia, Florence, 
Genua, Modena, Palermo, Parma, Reggio Emilia, Turijn, Venetië, Novara, Milaan, Rome, 
Taranto en Padova, evenals met de provincies Milaan en Rimini. 
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In het Verenigd Koninkrijk is CarPlus het nationale orgaan voor de coördinatie van 
autodeelbedrijven. CarPlus is in handen van een non-profitorganisatie. Het wordt 
momenteel ondersteund door het ministerie van Verkeer en de overheidsorganisatie 
Transport for London. Het doel van CarPlus is om een nationaal autodeelnetwerk tot stand 
te brengen dat volledig is geïntegreerd met de andere vervoerwijzen en voor iedereen 
toegankelijk is. CarPlus wil ervoor zorgen dat mensen weer gaan nadenken over hun 
autogebruik en met name het gedeeld autogebruik in combinatie met duurzame 
vervoermiddelen. Daarnaast wil CarPlus de ontwikkeling van autodeelprogramma’s 
ondersteunen en een verantwoord autogebruik garanderen dat voor iedereen toegankelijk 
en inzichtelijk is. 
 
In 2007 werd de dienst door 42 aanbieders in 37 verschillende steden aangeboden, met 
29 000 leden en 1 200 voertuigen. Er zijn vijf autodeelbedrijven in Londen die elk andere 
tarieven en diensten aanbieden. De grootste autodeelbedrijven zijn WhizzGo, Streetcar en 
CityCarClub. Ze kregen in Londen gezelschap van de Amerikaanse aanbieder Zipcar. Er 
opereren nog vijftien kleine diensten in de wat dichter bevolktere gebieden buiten de stad 
en in kleinere stedelijke gebieden. De autodeelprogramma’s variëren van stadsbrede 
programma’s die in samenwerking met de lokale overheid worden opgezet (bijv. Bristol) tot 
zelfstandige bedrijven met slechts een paar auto’s die in dorpen of kleine stadjes opereren 
(bijv. Moorcar in Ashburton, Devon). Sommige bedrijven hebben bijzondere kenmerken, 
zoals Hour Car in Hebden Bridge in West Yorkshire, dat auto’s op biobrandstof uitleent, 
Rusty CarPool in Leicester, dat zich bezighoudt met de reparatie van oudere auto’s en een 
programma dat is opgezet in een gebied met lage inkomens in Manchester dat deel 
uitmaakt van een Local Exchange Trading Scheme, zodat mensen met weinig geld ook van 
een deelauto gebruik kunnen maken. 
 
In Nederland begon het ministerie van Verkeer en Waterstaat de onderhandelingen met 
mobiliteitsaanbieders om een geschikt systeem tot stand te brengen. Het oorspronkelijke 
idee was om een “call-a-car” concept uit te werken, waarbij een gebruiker kon bellen voor 
een auto en deze 30-60 minuten later tot zijn beschikking had, om op deze manier 
problemen op het gebied van congestie, uitstoot, geluidsoverlast en gebrek aan 
parkeerplaatsen het hoofd te kunnen bieden. 
 
In 1995 richtte het ministerie van Verkeer en Waterstaat de Stichting voor Gedeeld 
Autogebruik op. Het doel van de Stichting is om gedeeld autogebruik bekend te maken bij 
publiek en media, advies te geven aan ondernemers die deelauto’s willen gaan aanbieden 
en om overheden te ondersteunen bij het opstellen van beleid voor gedeeld autogebruik. 
 
De Stichting is in feite de overkoepelende organisatie voor alle deelautoaanbieders in 
Nederland. Er zijn 20 bedrijven die deelauto’s aanbieden in verschillende delen van het 
land, alhoewel het soort aangeboden diensten varieert. De grootste aanbieder is 
Greenwheels, een bedrijf waarvan het hoofdkantoor in Rotterdam is gevestigd, maar dat 
vestigingen door heel het land heeft. 
 
De Stichting steunt de lobby om de lokale overheden ervan te overtuigen dat het de moeite 
waard is deelauto’s met parkeerplaatsen aan te bieden. Dit kan lastig zijn aangezien 
parkeerplaatsen een goede bron van inkomsten voor lokale overheden vormen, terwijl 
gedeeld autogebruik nog niet veel oplevert. Aanbieder Greenwheels heeft inmiddels meer 
dan vier jaar nauw samengewerkt met gemeenten en nationale overheden en beschikt nu 
over meer dan 200 gereserveerde parkeerplaatsen in veertien steden die door gemeenten 
beschikbaar zijn gesteld. 
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Wat de integratie met andere vervoermiddelen betreft, hebben de Nederlandse 
Spoorwegen een wederzijdse overeenkomst met Greenwheels gesloten waarbij leden van 
Greenwheels korting krijgen op treinreizen en regelmatige gebruikers van de trein korting 
krijgen op een Greenwheelslidmaatschap. Om deze overeenkomst kracht bij te zetten, 
streeft Greenwheels ernaar deelautonetwerken op te zetten op alle 39 grote 
intercitystations in het land. 
 
In Spanje vormen de Generalitat de Catalunya (provinciale regering van Catalonië), de 
gemeenteraad van Barcelona en de Associacio per a la Promocio del Transport Public 
(Vereniging voor de promotie van het openbaar vervoer) van Barcelona samen de Fundacio 
Mobilitat Sostenible I Segura (Vereniging voor veilige en duurzame mobiliteit). 
 
In 2005 richtte deze non-profitorganisatie en verschillende bedrijven in de mobiliteit- en 
vervoersector (zoals Transportes metropolitanos de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya en Barcelona Serveis Municipals) Avancar op, de eerste aanbieder van 
gedeeld autogebruik in Spanje, met hulp van de technologie en deskundigheid van Mobility 
Zwitserland. In Barcelona biedt Avancar op 28 locaties 95 deelauto’s aan. Na twee jaar 
blijken de cijfers uiterst succesvol te zijn: 850 geregistreerde klanten, 54 voertuigen, 20 
parkeerplaatsen, 16 000 reserveringen, 250 000 gebruiksuren, 2 000 000 gereisde 
kilometers met auto’s uit het programma. In januari 2008 werd er een aantal hybride 
auto’s geïntroduceerd. 

A.2 Voorbeelden van carpoolprogramma’s in Europa 

Een voorbeeld van een carpooldienst voor particulieren in Duitsland is de nationale 
Mitfahrzentrale, met in 2007 17 000 op de website geregistreerde leden. Deze dienst 
brengt bestuurders en passagiers met dezelfde bestemming op middellange en lange 
afstanden samen. Klanten kunnen via het internet of de telefoon hun reis boeken. 
Passagiers betalen een kleine bijdrage aan de organisatie en een vast deel van de 
brandstofkosten aan de bestuurder. 
 
Mitfahrzentrale biedt ook een “veiligheidscontrole”. Passagiers kunnen de bestuurder een e-
mail sturen of bellen om af te spreken waar en wanneer ze worden opgehaald en 
teruggebracht. Ze worden aangemoedigd het telefoonnummer en de persoonlijke gegevens 
van de bestuurder met anderen te delen. Bovendien kunnen passagiers en bestuurders 
beoordelingen en commentaren over elkaar schrijven, zodat gebruikers meer te weten 
kunnen komen over bestuurders en passagiers. En tot slot kunnen gebruikers hun 
identiteitskaart per fax laten valideren, waarmee ze de status van “veilige gebruiker” 
krijgen.  
 
In België wordt het carpoolen sinds 1978 landelijk georganiseerd door de non-
profitorganisatie Taxistop. De dienst begon in Vlaanderen, maar is sindsdien uitgebreid 
naar de andere twee regio’s Wallonië en Brussel. Taxistop is een partner van Cambio, de 
Belgische aanbieder van gedeeld autogebruik. In 2007 telde Taxistop 41 000 leden 
waarvan er 11 000 regelmatig op de website inlogden. Naast bed and breakfast, huizenruil 
en huisoppasdiensten biedt Taxistop een uitgebreide reeks carpooldiensten: 
 
 carpoolen voor particulieren die de reis, ongeacht het type (werk of privé), met 

anderen willen delen met behulp van de software Carpoolplaza;  

 carpoolen voor bedrijven die hun werknemers van de software gebruik willen laten 
maken voor carpooldiensten. De software die wordt gebruikt is Smartpool, een 
carpoolapplicatie die volledig is gebaseerd op geografische data. Bij het zoeken naar 
carpoolpartners, zoeken werknemers niet op de postcodes van twee plaatsen, maar in 
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plaats daarvan op de verschillende routes die gebruikt kunnen worden om van de ene 
plaats naar de andere te reizen, waarbij rekening wordt gehouden met de reistijd;  

 carpoolen voor leerlingen en hun ouders. Schoolpoolen is een variant van carpoolen, 
waarbij leerlingen en ouders worden gestimuleerd om samen naar school te rijden in 
plaats van alleen. Taxistop ontwikkelde een speciale versie van de carpoolsoftware, 
Schoolpool-database genoemd, voor dit doel;  

 carpoolen om naar een muziekfestival of groot evenement te reizen, Eventpool 
genoemd. Als mensen naar een evenement willen en er geen openbaar vervoer 
beschikbaar is, kunnen ze een reisgenoot zoeken om samen in één auto te reizen; 

 carpoolen om van en naar een vliegveld te reizen, Airportstop genoemd. Deze dienst 
biedt de mogelijkheid een reisgenoot te vinden voor autoreizen van en naar een 
vliegveld;  

 tot slot is er ook software voor liftdiensten. Het heet Eurostop en wordt door heel 
Europa gebruikt. 

 
Wat de verzekeringsdekking betreft, vertrouwt het Taxistop-beleid op twee verplichte 
verzekeringen, zijnde de WA-verzekering en de bedrijfs-WA-verzekering (de laatste is 
alleen van toepassing in het geval van aan werk gerelateerde reizen). Daarnaast adviseert 
het gebruikers (zowel bestuurders als passagiers) om een vergoeding voor de dienst 
overeen te komen. De vergoeding dekt zowel de brandstofkosten als mogelijke schade die 
niet door de verzekering van de bestuurder wordt gedekt als er een ongeval plaatsvindt. 
 
Liftshare is het grootste autodeelnetwerk in het Verenigd Koninkrijk. Als nationale 
autodeelaanbieder biedt dit bedrijf diensten aan aan particulieren en zo’n 300 bedrijven. In 
2007 telde de website van Liftshare 200 000 leden. Het systeem brengt mensen samen die 
dezelfde richting op moeten, zodat ze samen kunnen reizen en de kosten kunnen delen. 
Leden voeren simpelweg hun reis in, waarna het systeem automatisch een tabel en een 
kaart opgeeft met vermelding van de mogelijke reispartners. Vervolgens stuurt de 
gebruiker een geautomatiseerde mail naar één van de mogelijke reispartners en de 
gezamenlijke reis kan beginnen. 
 
Het systeem berekent ook de kosten en CO2-uitstoot die iedere gebruiker bespaart door 
samen te reizen in plaats van alleen. 
 
Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende systeemniveaus, van een eenvoudig te 
gebruiken particulier programma tot een volledige bedrijfsoplossing. 
 
De veiligheid van het systeem wordt gewaarborgd door veilige gegevensverzameling en 
een veilige databank die de informatie verzamelt maar deze niet aan andere mensen toont. 
Daarnaast wordt toegang tot de toezichtsfunctie beschermd met een wachtwoord. 
 
De klanten van Liftshare zijn lokale overheden, ziekenhuizen en verzekeringen, 
universiteiten en scholen, bedrijven en multinationals, bedrijvenparken, festivals en 
sportevenementen. 
 
De aangeboden diensten zijn: 
 
 CarBUDi: bestuurders kunnen een lift aanbieden en mensen zonder auto kunnen naar 

een lift zoeken voor dagelijks woon-werkverkeer of eenmalige reizen; 

 BikeBUDi: brengt mensen met elkaar in contact die dezelfde route fietsen, zodat ze 
samen kunnen fietsen. Bovendien kunnen ervaren fietsers advies geven over routes, 
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veiligheid, fietsbeveiliging, geschikte versnellingen en het meenemen van de fiets in het 
openbaar vervoer; 

 WalkBUDi: brengt mensen met elkaar in contact die dezelfde route lopen, zodat ze 
samen kunnen lopen. Het systeem kan worden gebruikt voor dagelijkse wandelingen 
zoals de wandeling naar kantoor of naar het station, maar ook voor eenmalige 
wandelingen, zoals een avondje uit of zelfs om mensen te vinden voor een wandeltocht 
in het weekend. Zo wordt wandelen een leuke, veilige en sociale activiteit; 

 TaxiBUDi: brengt mensen die dezelfde kant op reizen met elkaar in contact om een taxi 
met elkaar te delen. Het idee is om mensen de gelegenheid te geven van het gemak 
van een taxi gebruik te maken, maar de kosten aanzienlijk te beperken. 

 
Liftshare wordt erkend als wereldleider in het aanbieden van succesvolle autodeelsystemen 
aan organisaties en gemeenschappen. 
 
In Londen heeft de lokale overheidsorganisatie Transport for London een door Liftshare 
geleverd systeem opgezet om aan de behoeften van organisaties te voldoen. De 
Londonliftshare-dienst levert een reeks diensten aan particulieren of bedrijven om forensen 
te stimuleren gebruik te maken van carpooldiensten. 
 
In Frankrijk zijn er een groot aantal organisaties opgericht om het carpoolen bij bedrijven 
te promoten. Zij adviseren en begeleiden bedrijven die een carpooldienst willen invoeren of 
hun medewerkers willen aanmoedigen samen te reizen. Carpooldiensten zijn voor het hele 
land te vinden op www.covoiturage.com en www.covoiturage.fr. 
 
In Italië zijn veel initiatieven genomen op het gebied van carpoolsystemen. De 
belangrijkste aanbieders zijn: Caringbee, dat is gericht op werknemers en geïntegreerd kan 
worden met het intranet van een bedrijf, Roadsharing, dat gratis en voor iedereen 
toegankelijk is, werknemer of niet, en ook voor evenementen gebruikt kan worden, en 
Pendolaria en Tandermobility. 
 
Er zijn ook lokale initiatieven zoals een carpoolprogramma in Rome en initiatieven in de 
provincie Bolzano waar een carpoolprogramma is opgezet voor lokale inwoners en één voor 
studenten (YoungNet). 
 
Er is nu een nieuwe carpooldienst beschikbaar op de snelweg A8-A9, het eerste initiatief in 
zijn soort in Italië.De snelweg A8-A9 verbindt Varese, Como en Milaan en is iedere dag erg 
druk. Er vinden twee soorten ingrepen plaats: 
 
 uitbreiding naar drie rijstroken tussen Lainate en Como (23 kilometer); 

 uitbreiding naar vijf rijstroken tussen Milaan en Lainate (84 kilometer). 
 
Op hetzelfde moment dat deze ingrepen werden gepland, introduceerde Autostrade per 
l’Italia, de grootste exploitant van autosnelwegen in Italië, een carpoolprogramma op de 
A8-A9 om de verkeersstroom te verbeteren en de vervuiling te verminderen. 
 
Dit initiatief bestaat uit de volgende maatregelen: 
 
 rijstroken die alleen gebruikt mogen worden door auto’s met ten minste vier 

passagiers; 

 62% korting op tol voor auto’s met ten minste vier passagiers van maandag tot en met 
vrijdag tijdens de spits; 
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 een internetplatform voor het organiseren en regelen van gezamenlijke reizen, dat ook 
door bedrijven gebruikt kan worden. 

A.3 Recente EU-onderzoeksprojecten en vervoermanagementprogramma’s 

Er zijn tussen 2008 en 2009 twee onderzoeksprojecten uitgevoerd op het gebied van 
mobiliteitsmanagement en vervoermanagement: MOVE en MAX. MOVE8 (International 
Cluster for Mobility Management Development and Research Dissemination) is een 
gezamenlijk platform voor vraagstukken op het gebied van mobiliteitsmanagement, dat 
kennis- en informatie-uitwisseling tussen marktdeelnemers in de deelnemende regio’s wil 
stimuleren. Het doel is om tot beste praktijken en algemeen aanvaarde werkwijzen te 
komen die voor marktdeelnemers op regionaal en lokaal niveau als richtlijnen kunnen 
dienen, zodat er een hoge mate van kwaliteit en doeltreffendheid van de 
mobiliteitsactiviteiten wordt gewaarborgd en de start van nieuwe projecten wordt 
vergemakkelijkt. De volgende landen zijn bij tien projecten betrokken: Bulgarije, Duitsland, 
Ierland, Italië, Slowakije, Spanje en Zweden. 
 
 

MOVE steunt een groot aantal activiteiten op het gebied van mobiliteitsmanagement, 
waarvan de volgende er op innovatief gebied uitspringen: 
 
 de invoering van bedrijfsvervoer voor werknemers in Zilina, Slowakije; 

 een Green Schools Travel Program in Dublin, Ierland, dat kinderen aanmoedigt om 
duurzame vervoerwijzen (lopen, fietsen, carpoolen of het openbaar vervoer) te 
gebruiken om naar school te gaan; 

 een verkeersslangenspel in Varna, Bulgarije, een bewustwordingscampagne die is 
ontwikkeld voor basisscholen om leerlingen aan te moedigen te lopen en te fietsen. 

 
MAX9 (Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies) 
streeft ernaar mobiliteitsmanagement en mobiliteitsbewustzijn in één uitgebreid 
onderzoeksproject met elkaar te verbinden om synergie-effecten te benutten, zodat:  
 
 de kwaliteit en invloed van mobiliteitsmanagement worden verbeterd; 

 de validiteit en het succes van mobiliteitsmanagement duidelijk worden; 

 de nodige standaardisatie (met name voor de evaluatie) kan worden bereikt; 

 er nieuwe terreinen worden ontgonnen, met name in verband met planning. 
 
De partners van MAX zijn universiteiten, onderzoeksbedrijven en lokale overheden van 
lidstaten (Oostenrijk, België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, 
Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). Met 
informatiecampagnes of gratis “testdagen” van de diensten, worden maatregelen zoals 
gedeeld autogebruik, carpoolen voor werknemers of voor particulier gebruik (naar 
winkelcentra of woonwijken) onder de aandacht gebracht. Het CIVITAS-project stimuleert 
ook nieuwe en innovatieve maatregelen voor vervoermanagement in een aantal steden. De 
tabel hieronder beschrijft een aantal maatregelen op het gebied van vervoermanagement 
die tijdens CIVITAS II (2005-2009) en CIVITAS plus (2009-2011) zijn doorgevoerd of 
doorgevoerd zullen worden. 

                                          
8  Voor meer informatie: http://www.move-project.org/ 
9  Voor meer informatie: http://www.max-success.eu/index.phtml 
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Tabel 8:   Vervoermanagementmaatregelen tijdens CIVITAS II (2005-2009) 

Stad Maatregelen Doelstellingen Resultaten 
La 
Rochelle 

Het bedrijfsvervoermanagement omvat o.a. 
het woon-werkverkeer door het stimuleren 
van park and ride (de auto bij het station/de 
bushalte achterlaten en verder gaan met het 
openbaar vervoer), jaarabonnementen op het 
openbaar vervoer, fietsdeelprojecten en 
carpoolen 

-werknemers op een bepaalde plaats/locatie 
een geïntegreerde totaaloplossing op 
mobiliteitsvraagstukken bieden 

86% van de ondervraagde forensen gaf aan 
tevreden te zijn met het openbaar vervoer 
waar zij het meest gebruik van maakten 

Malmö De maatregel omvat lessen in ecorijden aan 
gemeenteambtenaren, zodat zij hun rijgedrag 
aanpassen en zo de ecologische prestaties van 
het wagenpark van de gemeente verbeteren  

-1 500 gemeenteambtenaren leren hoe zij 
moeten ecorijden 
 
-het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 
terugdringen 

Deze maatregel was niet zo succesvol als 
gehoopt, omdat het moeilijk was de 
gemeenteambtenaren zo ver te krijgen dat 
zij aan de cursus meededen. Om deze 
maatregel op lange termijn succesvol te 
maken, moet de gemeente manieren vinden 
om herhaalde cursussen te geven en moet 
het personeel de middelen en de 
mogelijkheden krijgen om een dergelijke 
cursus te volgen 
 

Toulouse -vervoermanagement voor forensen 
-Administratief mobiliteitsplan voor de stad 
Blagnac 

Bij de ontwikkeling van vervoermanagement 
en administratieve mobiliteitsplannen wordt 
de nadruk gelegd op bepaalde 
openbaarvervoerdiensten en infrastructuur, 
toegankelijkheid en dienstverlening 
 

Dankzij actieve deelname van de 
belangrijkste openbaarvervoerdienst bij de 
ontwikkeling van het vervoerbeleid lopen er 
eind 2008 meer dan 80 programma’s op het 
gebied van vervoermanagement 

Odense De haven van Odense is een voormalig 
industriegebied dat momenteel wordt 
veranderd in een gebied dat zich meer op 
recreatie gaat richten. Om deze visie te 
ondersteunen, heeft Odense behoefte aan een 
geïntegreerd 
mobiliteitsmanagementprogramma dat alle 
vervoerwijzen omvat en een 
planningsstrategie waarin architectuur en 
verkeersplanning volledig zijn opgenomen 

-de voordelen van geïntegreerde 
mobiliteitsmanagementdiensten aantonen om 
de haven en het centrum van Odense 
doeltreffender met elkaar te verbinden 
-bedrijven en het publiek bij de voorbereiding 
van mobiliteitsmanagementdiensten 
betrekken 
-alle duurzame vervoerwijzen integreren in 
bestaande traditionele verkeers- en 
vervoersprognosemodellen 

-totstandbrenging van een toolbox voor 
verkeersplanning 
-totstandbrenging van een 
fietsverkeersmodel 
-totstandbrenging van een plan voor verkeer 
en mobiliteit 
-neerzetten van zes fietspompen langs de 
ringweg 

Bron: CIVITAS 
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Tabel 9:   Geplande vervoermanagementmaatregelen tijdens CIVITAS Plus (2009-2012) 
Stad Maatregelen Doelstellingen Verwachte resultaten 

Brighton & 
Hove 

Het Workplace Travel Plan-project wil met 
28 bedrijven een Travel Plan Partnership 
ontwikkelen  om goede praktijken met 
elkaar te delen 

Het verminderen van het aantal mensen dat 
alleen in de auto naar het werk rijdt door 
mensen te stimuleren zoveel mogelijk 
gebruik te maken van duurzamere opties 

Aan het eind van het project moeten 28 
werkgevers in Brighton & Hove doeltreffend 
vervoermanagement hebben ingevoerd, zodat 
er minder mensen alleen in de auto van en naar 
het werk rijden 

Craiova De maatregelen omvatten het ontwikkelen 
van software om routes voor werknemers te 
plannen en het introduceren van een 
digitale kaart voor zo optimaal en efficiënt 
mogelijke routes 

-het stadverkeer zo optimaal mogelijk 
maken 
-vertragingen in het openbaar vervoer 
wegwerken 
-verkeersopstoppingen verminderen door 
nieuwe technieken op het gebied van 
mobiliteitsmanagement voor werknemers te 
introduceren 

De introductie van digitale wegenkaarten, 
softwareprogramma’s en een constant 
verbeterde rangschikking van routes, met name 
tijdens spitsuren, waardoor de verkeersstromen 
in de stad verbeteren en meer werknemers het 
openbaar vervoer in plaats van hun eigen auto 
gebruiken 

Donostia-
San 
Sebastián 

De Universiteit van Baskenland zal een 
mobiliteitsmanagementplan voor de Ibaeta 
Campus ontwikkelen en uitvoeren. Dit plan 
omvat o.a. jaarlijkse 
bewustwordingscampagnes voor studenten 
en personeel en de oprichting van een 
waarnemingscentrum voor 
mobiliteitsmanagement 

-het gebruik van openbaar vervoer, lopen, 
fietsen, gedeeld autogebruik en carpoolen 
stimuleren 
-ecorijden promoten 

De promotiecampagnes op de campus zullen 
ten minste 15 000 studenten en 
personeelsleden bereiken. Ten minste 10% zal 
tijdens het Civitas Plus project het reisgedrag 
veranderen en voor duurzamere vervoerwijzen 
kiezen 

Iasi Iasi zal in samenwerking met vijf 
universiteiten en elf scholen evenementen 
organiseren om jonge mensen aan te 
moedigen gebruik te maken van het 
openbaar vervoer of andere 
milieuvriendelijke manieren om naar school 
te gaan. 

-kinderen informeren over de voordelen van 
duurzaam vervoer 
-kinderen aanmoedigen over hun 
reisgewoonten na te denken en hun ouders 
te beïnvloeden 

De Technische Universiteit van Iasi (TUI) zal 
interviews houden om de effecten van de 
maatregel te beoordelen als onderdeel van de 
algehele evaluatie 

Zagreb De uitvoering omvat: vervoermanagement 
voor acht grotere organisaties en instituten, 
carpoolprogramma’s, fietstestprogramma’s, 
marketingcampagnes, promotiemateriaal en 
evenementen 

-promoten van duurzamere vervoerwijzen, 
zoals carpoolen, openbaar vervoer, fietsen 
en lopen 

-20% toename van het gemiddelde aantal 
passagiers in auto’s 
-10% toename van het aantal mensen dat op 
een andere manier dan met de auto naar het 
werk reist 

Bron: CIVITAS 
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A.4 Een geïntegreerde aanpak van stedelijke mobiliteit: de situatie in Bremen 

Bremen heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om de kwaliteit van leven van de burgers 
te verbeteren door een geïntegreerde aanpak van duurzame mobiliteit ten uitvoer te 
leggen. De belangrijkste initiatieven zijn: 
 
 “Mobilpunkt”-stations, 

 Geïntegreerd betalingssysteem en e-betaling (“Bremer Karte Plus”); 

 Autodeeldiensten; 

 Realtime verkeersinformatie en mobiliteitsdiensten; 

 De “Verkehrsmanagementzentrale” (VMZ) – Verkeerscentrum; 

 Integratie van fietsen. 
 
“Mobilpunkt” (Mobiliteitspunten) 
Het integreren van de verschillende vervoeroplossingen (openbaar vervoer, fietsen, gedeeld 
autogebruik) is essentieel om positieve resultaten te behalen in termen van verbeterde 
mobiliteit. Om die reden is het “Mobilpunkt” (mobiliteitspunt) bedacht om als schakel 
tussen alle vervoerwijzen te fungeren. 
 
Er zijn twee speciale geïntegreerde intermodale deelautostandplaatsen in het stadscentrum 
gevestigd waar de parkeerproblemen het nijpendst zijn. De twee “Mobilpunkt”-stations 
werden in april 2003 in gebruik genomen en er staat een derde op het programma voor dit 
jaar. 
 
Mobiliteitsstations moeten de schakel tussen alle vervoerwijzen vormen. Het basisprincipe 
is dat de locaties dicht bij een halte voor het openbaar vervoer liggen en er ook plaats is 
gemaakt voor fietsenrekken en het verschaffen van mobiliteitsgerelateerde informatie. 
Elektronische kiosken op de stations verschaffen verschillende soorten vervoersinformatie, 
zoals tariefberekeningen per vervoermiddel, en bieden ook de mogelijkheid een deelauto te 
reserveren. 
 
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: 
 
 83% van de gebruikers zijn particulieren, zelfs al bestaat een substantiële 17% van de 

klanten uit zakelijke klanten; 

 30% van de particuliere klanten heeft de eigen auto weggedaan, terwijl 55% geen auto 
heeft aangeschaft vanwege de beschikbaarheid van de autodeeldienst; 

 21% van de zakelijke klanten heeft de auto van de zaak de deur uitgedaan, terwijl 67% 
geen auto heeft aangeschaft vanwege de beschikbaarheid van de autodeeldienst; 

 de aantrekkelijkheid van deze dienst staat of valt met de nabijheid van een 
deelautostandplaats. 

 
In totaal werden er 95 auto’s weggedaan in de omgeving van de “Mobilpunkt”-stations, wat 
een positief effect had in termen van parkeerdruk en herbestemming van het vrijgekomen 
weggebied.  
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Figuur 5:  Mobiliteitsstations in Bremen 

 
Bron: UITP, 2002 

 
Geïntegreerd betalingssysteem en e-betaling (“Bremer Karte Plus”) 
De regionale vervoersorganisatie stelt gebruikers in de gelegenheid met één kaartje van 
alle vervoerdiensten gebruik te maken. Sinds 1998 bestaat er een pas waarmee klanten 
enerzijds gebruik kunnen maken van een deelauto en anderzijds over een jaarkaart voor 
het openbaar vervoer beschikken. In 2002 werd er een chipkaart ingevoerd waarmee zowel 
het openbaar vervoer als de deelauto konden worden betaald. Daarnaast kunnen er ook 
normale banktransacties mee worden uitgevoerd. De kaart wordt de “Bremer Karte Plus” 
genoemd, maar staat ook bekend als de “Chippen card” of de “Eierlegendewollmilchsau” 
(eierleggende wol- en melkproducerende zeug), een Duitse term die staat voor het op een 
positieve manier samenbrengen van onverwachte dingen. 
 
De Bremer Karte Plus heeft het voordeel dat het een normale bankkaart combineert met de 
specifieke functie van het kopen van kaartjes voor het openbaar vervoer (in het openbaar 
vervoer zelf) en het reserveren van een deelauto op alle standplaatsen van deelauto’s. 
 
Figuur 6:  Bremen Karte Plus: één kaart voor het openbaar vervoer, de deelauto 

en de winkel  

 
Bron: UITP, 2002 
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Autodeeldienst 
In Bremen wordt de autodeeldienst geleverd door CAMBIO, dat 40 standplaatsen heeft met 
meer dan 100 auto’s. Er zijn 2 700 geregistreerde klanten, zowel particulieren als 
bedrijven. 
 
Een hoge mate van decentralisatie en een gedifferentieerde tariefstructuur zijn de 
belangrijkste voordelen en sterke punten. Met name de tariefstructuur maakt het mogelijk 
de prijzen nauw af te stemmen op de behoeften van de verschillende bestuurders. Er zijn 
vier verschillende tarieven met verschillende prijsniveaus: 
 
 “StartTariff”: hele lage instapkosten en vaste kosten (om mensen te stimuleren het 

deelautosysteem eens te proberen of voor mensen die heel weinig rijden); 

 “AktivTariff”: lage vaste kosten, gunstig voor mensen die af en toe een auto nodig 
hebben; 

 “ComfortTariff”: iets hogere vaste kosten en al gunstiger kilometertarieven, met name 
voor mensen die wat vaker rijden of langere afstanden afleggen; 

 “BusinessTariff” en “ProfiTariff”: exclusief voor bedrijven en instellingen. 
 
Door het brede aanbod auto’s en het gebruiksvriendelijke reserverings-/betalingssysteem is 
deze dienst heel populair geworden en wordt de dienst door gebruikers zeer gewaardeerd. 
Dankzij de gedifferentieerde tariefstructuur is dit systeem zeer de moeite waard voor 
mensen die niet meer dan 10 000 – 12 000 km per jaar rijden. 
 
Figuur 7:  Standplaatsen van deelauto’s in Bremen 

 
Bron: UITP, 2002 

 
Realtime verkeersinformatie- en mobiliteitsdiensten 
Innovatieve verkeersinformatie- en mobiliteitsdiensten bieden een regelmatige 
informatiestroom, waardoor gebruikers hun reis gemakkelijk kunnen aanpassen, zowel voor 
als tijdens de reis. De belangrijkste diensten zijn: 
 
 Het “Verkehrsinfo-Nord”-project dat alle informatie verzamelt over de verkeersstromen 

in de vijf deelstaten in Noord-Duitsland. Automobilisten krijgen een actueel overzicht 
van de verkeerssituatie; 
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 Dienstregelingen per sms, die realtime informatie verschaffen over de aankomst-
/vertrektijden van bussen en trams bij bus-/tramhaltes door een sms naar de BSAG-
server te sturen. In de toekomst worden er nog meer ontwikkelingen verwacht op basis 
van UTMS-technologie. 

 
De “Verkehrsmanagementzentrale” (VMZ) – het Verkeerscentrum; 
In Bremen wordt het verkeer geregeld door de VMZ (Verkehrsmanagementzentrale of het 
Verkeerscentrum), dat alle verschillende systemen coördineert en de verkeerssituatie in de 
gaten houdt om stedelijke verkeersstromen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  Het 
Verkeerscentrum coördineert de dynamische verkeerslichten voor bussen en trams op 
belangrijke knooppunten om vertragingen in het openbaar vervoer zoveel mogelijk te 
voorkomen. Zo signaleren de verkeerslichten zelf of er een tram of bus aankomt en 
springen ze automatisch op groen na de gebruikelijke instaptijd bij de halte. 
 
Technisch gezien werkt het Verkeerscentrum als een uniek platform met verschillende 
subsystemen: (i) elektronische borden op de A1, (ii) een verkeerscontrolesysteem en 
gekoppelde verkeerslichten, (iii) een parkeer- en informatiebeheersysteem, (iv) een 
beheersysteem voor wegwerkzaamheden, (v) borden met variabele boodschappen in 
winkelgebieden. 
 
Integratie van fietsen 

De stad Bremen heeft een lange traditie als fietsstad. Momenteel is het fietsroutenetwerk 
750 km lang en maken er 350 000 fietsers per dag gebruik van. Hiermee staat Bremen op 
de eerste plaats van alle grote Duitse steden (d.w.z. met meer dan 500 000 inwoners) wat 
betreft het gebruik van fietsvoorzieningen. 
 
Sinds 1983 heeft de stad ongeveer twintig straten aangewezen waar fietsers voorrang 
hebben en auto’s langzaam moeten rijden. In sommige van deze straten is in het midden 
van de weg een mooi effen rood fietspad aangelegd. 
 
Wat de integratie van fietsen betreft heeft de gemeente de afgelopen twintig jaar op drie 
belangrijke gebieden vooruitgang geboekt: 
 
 aanleg van fietspaden en straten waar het fietsen voorrang heeft; 

 het aanduiden van straten met eenrichtingsverkeer die fietsers in beide richtingen 
mogen gebruiken; 

 veiligheid. 
 
De volgende actiepunten staan nog gepland: 
 
 de bouw van een nieuwe fietsenstalling met 1 500 plaatsen bij het grootste treinstation 

met speciale voorzieningen en mogelijkheden voor fietshuur, het kopen van onderdelen 
en het laten uitvoeren van reparaties, veilige opslag en zelfs het schoonmaken van de 
fiets; 

 verdere verbetering van de “Bike+Ride”-dienst bij alle treinstations en haltes van het 
openbaar vervoer in Bremen; 

 verdere verbetering van de infrastructuur (bijv. wegdek, stoepranden en signalering) in 
het stadscentrum om het fietsen makkelijker en veiliger te maken. 
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