Deelmobiliteit van
strategie tot uitvoering
Hoe wordt deelmobiliteit
strategisch ingezet en
toegepast in de
gemeente Delft?

Inhoud

Deelmobiliteit gemeente Delft
1 Introductie

4

2 Deelmobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen (RO)

6

3 Deelmobiliteit in de openbare ruimte (OR)

8

1.1 Gemeente Delft
1.2 Scope
2.1 Waarom?
2.2 Hoe?
3.1 Waarom?
3.2 Hoe?

4 Deelmobiliteit in de ketenreis

10

5 Conclusie

12

6 Bronnen

12

4.1 Waarom?
4.2 Hoe?

Deelmobiliteit Delft

02

Samenvatting
Deelmobiliteit is de laatste jaren in ontwikkeling en is een onderwerp waar steeds meer Nederlandse
gemeenten mee in aanraking komen. Het inzetten van deelmobiliteit kan steden helpen om in de
mobiliteitsbehoeften van haar bewoners, bezoekers en werknemers te voorzien. Doordat er geen
sprake is van eigen bezit, maar gedeelde modaliteiten, doet deelmobiliteit een kleiner beroep op de
openbare ruimte. Voor veel gemeentes is het belangrijk om grip te krijgen op deelmobiliteit in de
omgeving. Om hier grip op te krijgen stellen gemeentes beleid op, maken ze tactische plannen en
kijken ze naar de uitvoering van deelmobiliteit. Ook in de gemeente Delft speelt deelmobiliteit een
steeds grotere rol. Daarbij heeft de gemeente drie pijlers gedeﬁnieerd:
1 Deelmobiliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen
2 Deelmobiliteit in de openbare ruimte
3 Deelmobiliteit in de ketenreis
In dit paper wordt per pijler besproken waarom de gemeente deze belangrijk vindt en hoe zij hier
invulling geeft / gaat geven. Op die manier wordt het gebruik van deelmobiliteit in de gemeentelijke
organisatie duidelijk, van strategie tot uitvoering.
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1. Introductie
Deelmobiliteit is een onderwerp dat de laatste jaren steeds actueler wordt. In veel Nederlandse
gemeenten wordt deelmobiliteit steeds meer ingezet om tegemoet te komen aan de mobiliteitswens
van bewoners, werknemers en bezoekers van de stad. Het huidige woningtekort maakt dat de
komende jaren veel nieuw wordt gebouwd. Aangezien de ruimte buiten de steden zoveel mogelijk
groen moet blijven, zorgt dit voor een verdichtingsopgave, waarbij extra bouw binnenstedelijk wordt
opgevangen. Deze groei in steden mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid; ook groen, spelen en
recreëren zijn belangrijke functies van de stad. Het is daarom van belang dat er een balans komt
tussen een leefbare en bereikbare stad. Wanneer iedereen een eigen auto bezit is dat niet mogelijk.
De mobiliteitsbehoefte die nu wordt opgelost door de eigen auto te gebruiken moet worden omgezet.
Door in te zetten op andere mobiliteitsvormen kunnen bestemmingen op een duurzamere manier
worden bereikt.
1.1 Gemeente Delft

Ook in de gemeente Delft speelt een dergelijke verdichtingsopgave. De gemeente groeit en heeft de
ambitie om in 2040 15.000 extra woningen en 10.000 extra arbeidsplaatsen te realiseren in de
bestaande stad. Aangezien Delft haar beperkte buitengebied niet wil volbouwen worden
ontwikkelingen binnenstedelijk opgevangen. Ook hier zetten we in op een leefbare en bereikbare
omgeving. Dit doet de gemeente door in te zetten op de mobiliteitstransitie en zo een goed evenwicht
te creëren tussen de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad (Bestuursakkoord, 2018). Het
Mobiliteitsplan Delft 2040 geeft invulling aan deze mobiliteitstransitie.
Een van de pijlers van de mobiliteitstransitie is het minder dominant laten zijn van de (eigen) auto.
Vergeleken met andere modaliteiten (lopen, ﬁets, OV), neemt deze namelijk veel openbare ruimte in.
Openbare ruimte die schaars is in Delft. Minder (eigen) auto’s mogen er echter niet voor zorgen dat de
stad onbereikbaar wordt. Daarnaast willen we de bewoners zo veel mogelijk voorzien in haar
mobiliteitsbehoefte en voorkomen dat er vervoersarmoede ontstaat. Een ﬂexibel alternatief voor de
(eigen) auto moet hier de oplossing in bieden. Dit ﬂexibele alternatief wordt gevonden in de vorm van
deelmobiliteit.
Deelmobiliteit kan de bereikbaarheid van de stad waarborgen, zonder een al te groot beroep te doen
op de openbare ruimte. Echter zijn er een aantal afwegingen waar de gemeente over nadenkt. Welke
mogelijkheden kan deelmobiliteit bieden in de ambities van Delft om én te groeien én de stad
bereikbaar te houden? Welke regierol heeft de gemeente in het stimuleren, faciliteren of reguleren
van deze vorm van mobiliteit? Dit paper gaat in op de vraag:
‘Hoe komen we tot een gemeentelijke visie op deelmobiliteit (strategie), wat moet er gebeuren om van deze
visie naar beleid te komen (tactisch) en welke stappen zijn al gemaakt (uitvoering)?’
Bij het beantwoorden van deze vraag zijn er drie pijlers leidend in de gemeente Delft. Per pijler zijn er
verschillende instrumenten waarmee de gemeente grip krijgt op de opgave. Per pijler wordt een
antwoord gegeven op de vragen: waarom is dit belangrijk (voor Delft)? En hoe gaan we dit realiseren/
hoe is dit gerealiseerd?
1 Deelmobiliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen
2 Deelmobiliteit in de openbare ruimte
3 Deelmobiliteit in de ketenreis
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1.2 Scope

Voordat de bovengenoemde drie pijlers worden besproken is het van belang inzicht te krijgen in de
deﬁnitie van deelmobiliteit. Deelmobiliteit bestaat uit alle modaliteiten die gedeeld kunnen worden.
Dit zijn dus niet alleen deelauto’s, maar ook deelﬁetsen, deelscooters, deelstepjes en andere vormen
van gedeelde mobiliteit. Openbaar Vervoer, zoals de bus, tram en trein worden in deze memo niet
geschaard onder deelmobiliteit. Technisch gezien is dit wel een gedeelde mobiliteitsvorm, maar
deelmobiliteit zoals bedoeld in deze memo heeft hier geen betrekking op. Wel wordt er aandacht
besteed aan de rol die OV speelt in de ketenreis, in de derde pijler wordt dit verder toegelicht.
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2. Deelmobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen (RO)
2.1 Waarom?

Zowel in Delft als in andere Nederlandse steden wordt de groei van de stad zo veel mogelijk binnenstedelijk opgevangen. Hierdoor moet er meer mobiliteit in dezelfde schaarse ruimte opgevangen
worden. Parkeren is dan bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak een bottleneck: er is geen ruimte op
maaiveld en gebouwde voorzieningen zijn duur. Daarnaast nemen rijdende auto’s veel ruimte in
beslag, waardoor de toegangswegen naar ruimtelijke ontwikkelingen overvol kunnen raken.
Deelmobiliteit kan een positieve bijdrage leveren aan het eﬃciënt gebruik van deze openbare ruimte.
Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat deelmobiliteit zorgt voor een vermindering van het
autogebruik en -bezit (PBL, 2015; Goudappel Coﬀeng, 2019, CROW 2021). Dit eﬀect wordt enerzijds
bereikt doordat autodelers de eigen auto weg doen, en anderzijds doordat gebruikers geen (extra)
auto kopen. Ook gebruiken autodelers minder vaak de auto en rijden zij gemiddeld minder kilometers
dan autobezitters. Het autogebruik neemt dus ook af door autodelen. Ten slotte blijkt dat grote
gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer (zoals een verhuizing) vaak aanleiding zijn om
mobiliteitsgedrag te heroverwegen (PBL, 2015). Een ideale situatie om gedragsverandering op gang te
brengen.
Bij nieuwe ontwikkelingen kan deelmobiliteit dus enerzijds zorgen voor voldoende bereikbaarheid en
anderzijds voldoende leefbaarheid van de omgeving. In de parkeernota van Delft zijn er al
mogelijkheden opgenomen in het beleid om deelmobiliteit in te zetten bij ruimtelijke ontwikkelingen
en zo de parkeernorm te verlagen. Echter zijn deze mogelijkheden niet gespeciﬁceerd. Hierdoor
ontstaat er willekeur aan aanbod en wordt per situatie afgewogen wat de invloed is op de
parkeernorm. Ook worden en geen speciﬁeke eisen gesteld aan de deelmobiliteitsoplossing. Om
deelmobiliteit mogelijk te maken moet dit geconcretiseerd worden: onder welke voorwaarden wordt
de parkeernorm verlaagd, en hoe hoog is deze verlaging?
Het realiseren van minder parkeerplaatsen door deelmobiliteit biedt zowel kansen voor de gemeente
als voor ondernemers. Het openstellen van deelaanbod voor de buurt biedt daarnaast mogelijkheden
om in de bestaande wijken bewoners in aanraking te brengen met deelmobiliteit.
2.2 Hoe?

2.2.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden deelmobiliteit bij bouwontwikkelingen
De gemeente Delft heeft al in de parkeernota van 2018 aangegeven met verschillende
mobiliteitsconcepten te willen werken en waar nodig een mobiliteitsreductie te hanteren. Ook in het
MPD2040 komt deze wens naar voren. Om ervoor te zorgen dat er geen willekeur ontstaat bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen zijn er kaders opgesteld. De ‘Uitgangspunten en randvoorwaarden voor
deelmobiliteit bij bouwontwikkelingen’ is door het college vastgesteld. Hierin staat weergeven onder
welke voorwaarden welke reductie op de parkeernorm wordt toegepast. Daarbij is enkel rekening
gehouden met de locatie van de ontwikkeling: (1) valt deze binnen de invloedssfeer van het station?
En (2) is hier sprake van parkeerregulering?
Daarnaast moeten ontwikkelaars die een deelmobiliteitsconcept willen opzetten en hierdoor minder
parkeerplaatsen aanleggen een mobiliteitsplan opstellen. De voorwaarden waar het mobiliteitsplan
aan moet voldoen staan ook beschreven in de ‘Uitgangpunten en randvoorwaarden deelmobiliteit bij
bouwontwikkelingen’. De gemeente Delft toetst deze mobiliteitsplannen.
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2.2.2 Deelmobiliteitshub Nieuw Delft
De gemeente Delft is in sommige projecten zelf projectontwikkelaar. Bij een van de
bouwontwikkelingen in Nieuw Delft is dit het geval. Om vast te houden aan het eigen beleid en
deelmobiliteit in te zetten om het autobezit te verlagen heeft de gemeente aangegeven zelf een
mobiliteitshub aan te leggen voor deze ontwikkeling.
Bij deze speciﬁeke ontwikkeling worden bewoners gestimuleerd om zelf geen eigen auto aan te
schaﬀen. Zij betalen de realisatiekosten voor een parkeerplaats en aangezien de omgeving
gereguleerd is, kunnen zij de auto niet gratis in de buurt parkeren. De gemeente biedt aanvullend
deelmobiliteit aan in de vorm van een mobiliteitshub. Om meer informatie te krijgen over de praktijk
van de mobiliteitshub en de buurt ook te interesseren voor de hub, wordt er eerst een tijdelijke hub
aangelegd. Deze kan door de hele buurt, maar ook door forenzen die gebruik maken van station Delft
(op loopafstand) gebruikt worden. Wanneer de woningen worden opgeleverd (medio 2022) wordt de
tijdelijke hub omgezet in een inpandige permanente hub. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de
toegankelijkheid voor niet-bewoners. Er is een aanbieder voor deelmobiliteit geselecteerd door
middel van een aanbesteding. Daarbij is de opdracht als concessie uitgegeven, wat inhoudt dat deze
op termijn eventueel uitgebreid kan worden. Het doel is om met de huidige aanbieder de tijdelijke
hub in te richten en gezamenlijk tot een goede invulling van de permanente hub te komen. Daarbij
wordt extra aandacht besteed aan de interoperabiliteit van de dienstverlening.
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3. Deelmobiliteit in de openbare ruimte (OR)
3.1 Waarom?

Het aanbieden van deelmobiliteit in de openbare ruimte biedt kansen om autobezit en autogebruik bij
bestaande bewoners en bezoekers van de stad te verlagen. Deelauto’s, deelﬁetsen en in de toekomst
deelstepjes kunnen een goede aanvulling zijn in het mobiliteitssysteem en bieden mogelijkheden om
vervoer te verduurzamen. Tegelijkertijd zien we in steden als Amsterdam, Parijs en Lissabon de
negatieve eﬀecten van het ongereguleerd aanbieden van deze concepten door marktpartijen.
Overlast van foutgeparkeerde voertuigen en het eﬀect op de verkeersveiligheid zijn vaak aanleiding
om deze concepten te weren of te reguleren. Ook in Delft zien we dat het ongereguleerd aanbieden
van deelﬁetsen in de openbare ruimte voor overlast kan zorgen. De uitdaging is om te proﬁteren van
de voordelen van deelmobiliteit, maar tegelijkertijd de negatieve eﬀecten te beperken.
Marktpartijen vragen daarnaast om duidelijke kaders en randvoorwaarden vanuit de gemeente om
hun propositie aan te kunnen bieden. De openbare ruimte kan maar één keer ingezet worden.
Daarom moet de gemeente keuzes maken welke modaliteiten in welke gebieden op welk moment
gewenst zijn.
3.2 Hoe?

Van belang is om te bepalen wat de ambitie voor deelmobiliteit is in de gemeente Delft. Onderdeel
hiervan is de rol die de gemeente wil aannemen, verschillende mogelijke rollen zijn:
Vrijheid van de markt: de gemeente geeft marktpartijen zoveel mogelijk vrijheid om
deelsystemen te exploiteren en stelt geen beperkende noch stimulerende regels.
Reguleren van de markt: de gemeente wil het aanbod van deelmobiliteit reguleren. Dit om de
beschikbare openbare ruimte zo eﬃciënt mogelijk in te zetten. Daarnaast kan de gemeente
ervoor kiezen om te sturen op bepaalde modaliteiten of bepaalde locaties.
Stimuleren van de markt: de gemeente wil het aanbod actief stimuleren, bijvoorbeeld door te
investeren in het aanbod.
Daarbij is het ook mogelijk om op bepaalde onderdelen te stimuleren (bijvoorbeeld gebruik van
deelmobiliteit) en op andere onderdelen te reguleren (bijvoorbeeld gebruik van de openbare ruimte).
In een plan deelmobiliteit kan de rol van de gemeente worden gedeﬁnieerd. Om invulling te geven aan
dit plan wordt de rode loper autodelen gebruikt. Hierin staan 15 tips om autodelen te stimuleren.
De gemeente heeft meerdere instrumenten in handen om grip te krijgen op de deelmobiliteit in de
openbare ruimte. De belangrijkste is de noodzaak om een vergunning aan te vragen voor exploitatie
van voertuigen in de openbare ruimte, vaak afgedwongen in de APV. Via deze vergunninguitgifte
worden eisen aan het aanbod meegegeven.
Een afwegingskader, dat bepaalt welke deelmodaliteit in welk gebied ‘voorrang’ heeft biedt de
gemeente kaders om deelmobiliteit in te zetten. Daarnaast wordt er per deelmodaliteit bepaald in
welke gebieden deze modaliteit wenselijk is. De gemeente Delft kan bijvoorbeeld besluiten om in de
binnenstad regulerend op te treden en autodelen hier als onwenselijke modaliteit zien. Scooter-, stepof ﬁetsdelen wordt in die situatie wel als wenselijk gezien.
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3.2.1 Beleidsaanpak en kaders deelmobiliteit op twee wielen
Vooruitlopend op het afwegingskader heeft de gemeente al een beleidsaanpak deelmobiliteit op twee
wielen opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke deelmodaliteiten in de stad gewenst zijn, en
waaraan deze bijdragen. De beleidsaanpak gaat onder andere in op het eﬃciënt benutten en eﬀectief
beheren van de openbare ruimte en parkeervoorzieningen. Om te voorkomen dat er een wildgroei
aan mobiliteitsaanbieders ontstaat worden er kaders gesteld waarbinnen vergunningen voor
deelmobiliteit worden uitgegeven. Dit wordt geregeld binnen de APV. Daarnaast worden er eisen
gesteld aan het gebruik en stallen van de modaliteiten. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor gestalde
voertuigen en het uitgangspunt is dat deze geen overlast in de openbare ruimte veroorzaken.
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4. Deelmobiliteit in de ketenreis
4.1 Waarom?

Het succes van de OV-ﬁets laat zien dat er een sterke behoefte is aan mobiliteit die aansluit op het
openbaar vervoer om de last mile naar de bestemming op te vangen. Ook uit de evaluatie van de
deelﬁetsleverancier in Delft, Mobike, blijkt dat een groot deel van de ritten tussen het station en de
campus plaatsvindt. Tevens zien we dat het parkeren van de auto vaker wordt opgelost via
parkeervoorzieningen aan de rand van de stad (P+R) om de autoritten in de binnenstad te
verminderen. Ook dit concept leent zich voor toevoeging van deelﬁetsen en in de toekomst
deelstepjes. Het aantrekkelijker maken van de OV-reis door in te zetten op deelmobiliteit kan het
aantal autoritten in de stad verminderen.
Van belang is dat er een visie wordt opgesteld vanuit de gemeente rondom dit onderwerp om samen
met de provincie en de MRDH (concessiehouder tram en bus) de dialoog aan te gaan over versterking
van het openbaar vervoer door toevoeging van deelmobiliteit in de stad. Het uiteindelijke doel is het
verminderen van autoverkeer in de stad. Het bevorderen van ketenmobiliteit draagt hier op twee
manieren aan bij. Voor het grootste deel zal voor reizigers die náár Delft komen deelmobiliteit in de
stad er voor zorgen dat de OV-(keten)reis een aantrekkelijk alternatief wordt voor de auto.
Deelmobiliteit voorziet hier in de last mile. Daarnaast kunnen bewoners van de stad, deelmobiliteit
gebruiken om hun ketenreis aantrekkelijker te maken. In het laatste geval kan bijvoorbeeld een
gedeelde e-bike de reis naar station Delft versnellen. Deelmobiliteit voorziet hier in de ﬁrst mile.
Ook de deelauto kan de ketenreis versnellen. Echter is dit voornamelijk aantrekkelijk in minder
stedelijke gebieden. In Delft zal daarom ingezet worden op deelmobiliteit met twee wielen. In andere
steden in de regio, waar meer niet-stedelijk gebied is, kan de deelauto wel een geschikte ﬁrst of last
mile oplossing zijn.
4.2 Hoe?

Inzetten op deelmobiliteit op twee wielen (deelﬁetsen, deelstepjes, deelscooters), maakt OV
aantrekkelijker en kan leiden tot minder autoverkeer in de stad. De praktijk laat echter zien dat deze
deelmodaliteiten ook negatieve eﬀecten kunnen hebben. Zo kunnen deelﬁetsen en deelstepjes de
openbare ruimte vervuilen. Om te voorkomen dat er overlast wordt ervaren van deelmobiliteit is het
van belang om kaders op te stellen waarbinnen deelaanbieders deelmobiliteit in de stad mogen
aanbieden. Wel dienen deze kaders zodanig ruim te zijn dat de combinatie deelmobiliteit en OV een
aantrekkelijk alternatief vormt voor de auto. Enerzijds moet er dus gekeken worden naar het
stimuleren van deelmobiliteit in de ketenreis, anderzijds naar het creëren van voorwaarden
waarbinnen geopereerd mag worden.
Om deelmobiliteit in de stad echt aantrekkelijk te maken is regionale afstemming van de belang. Een
hoogwaardig alternatief voor de eigen auto kan alleen eﬃciënt (betaalbaar) worden ingezet als
gemeenten samenwerken. Deelmobiliteit is alleen rendabel als de hubs op alle verschillende locaties
met elkaar samenwerken. Op die manier kan het opstappunt voor de gebruiker in Delft, ook de
voorziening zijn voor de gebruiker in Den Haag, en andersom. In de verstedelijkingsalliantie en de
MRDH worden op regionaal niveau hierover afspraken gemaakt.
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4.2.1 Verstedelijkingsalliantie
Acht Zuid-Hollandse gemeenten hebben in het kader van de verstedelijkingsalliantie afspraken
gemaakt over het inzetten van mobiliteit bij 13 speciﬁeke ontwikkellocaties. Daarbij wordt gestuurd op
een lagere parkeernorm. Die lagere parkeernorm is echter alleen mogelijk wanneer er voldoende
alternatieven worden geboden voor de auto, deelmobiliteit is zo’n alternatief. Binnen de
verstedelijkingsalliantie zijn afspraken gemaakt over het gebruik van deelmobiliteit bij deze nieuwe
ontwikkelingen. Daarnaast wordt hier ingezet op de combinatie van deelmodaliteiten tussen
verschillende steden. Zo kan het opstappunt voor een deelgebruiker in Delft, ook de voorziening zijn
voor de gebruiker in Den Haag, en andersom. Deelmobiliteit wordt dan op verschillende manieren
gebruikt: om een retourreis te maken naar plaatsen die moeilijk met het OV te bereiken zijn (voor
bewoners en werknemers) en om te voorzien in voor- en natransport van diezelfde bewoners en
werknemers. Door een regionaal netwerk van mobiliteitshubs op te tuigen ontstaat er een
hoogwaardig en betaalbaar alternatief voor de eigen auto. Dit zorgt ervoor dat de
verplaatsingsbehoefte van de eigen auto afneemt, en duurzame mobiliteitsvormen worden gekozen.
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5. Conclusie
Deelmobiliteit in de gemeente Delft zorgt dat de stad kan groeien én bereikbaar blijven. Op sommige
punten is de gemeente het beleid aan het opstellen, op andere punten is de uitvoering al ingezet. Dit
paper laat zien hoe een middelgrote Nederlandse stad omgaat met het deelmobiliteitsvraagstuk op
drie verschillende pijlers.
De drie verschillende pijlers staan niet op zichzelf. Juist de samenwerking op de verschillende
gebieden kan ervoor zorgen dat deelmobiliteit in Delft en andere Nederlandse gemeenten een succes
wordt. Zo kunnen mobiliteitshubs in de openbare ruimte gebruikt worden om te voorzien in de
mobiliteitsbehoefte van nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd kunnen deze hubs ingezet worden om
te voorzien in de ketenreis van bewoners en werkenden uit de regio.
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