Onderzoek wijst uit

Met juiste inzet
deelmobiliteit minder
parkeerplaatsen bij
stedelijke nieuwbouw
nodig.

Samenvatting
In de komende 10 jaar moeten er in Nederland 1 miljoen woningen worden bijgebouwd, vooral in
stedelijk gebied. En dat terwijl de ruimte daar al schaars is. Willen we de woningnood aanpakken en
wonen, werken en recreëren tegelijkertijd aangenaam houden, dan moet er in de aanpak van
mobiliteit iets veranderen. En dan vooral op het gebied van autogebruik én autobezit. Want een auto
neemt veel ruimte in beslag, en de impact op het milieu is enorm. Maar hoe verleid je mensen om
afscheid te nemen van hun auto? En in hoeverre is deelmobiliteit dan een oplossing? Dat was de rode
draad van het CROW-onderzoek dat Empaction met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
uitvoerde, met resultaten van 2.473 respondenten. De resultaten? Die zijn veelbelovend. Het
onderzoek geeft immers voldoende aanleiding om woningen met structureel minder parkeerplaatsen
te ontwikkelen.
Onder ‘optimale’ omstandigheden is 70% van de respondenten bereid om naar een binnenstedelijke
omgeving te verhuizen en geen eigen auto mee te brengen. Voorwaarden: een ov-knooppunt nabij,
ﬁetsen is een goed alternatief en de deelmobiliteit is afdoende geregeld. Is dat niet het geval en zijn de
alternatieven minder goed, dan daalt dat percentage tot net boven de 10%.
Deelmobiliteit is niet een doel op zich. Het vormt een noodzakelijk onderdeel van een veel
uitgebreidere transformatie, waarmee diverse opgaven (groei van steden, kwaliteit van openbare
ruimte, klimaat) meer in gezamenlijkheid en eﬀectiever kunnen worden opgepakt. Echte
(maatschappelijke) winst is mogelijk wanneer partijen elkaars belangen zien, omarmen en integreren
in hun werkwijze. Om een uitgebreid en hoogwaardig aanbod van deelmobiliteit te kunnen realiseren,
is dus meer samenwerking nodig: tussen gemeenten onderling, tussen gemeenten en rijk en tussen
overheid en markt. De gemeenten lijken de meest aangewezen partij om hiertoe het initiatief te
nemen. Want alleen met samenwerking bieden we de verdichtings- en klimaatopgave het hoofd.
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Onderzoek

Inzet deelmobiliteit bij stedelijke
nieuwbouw
In de komende 10 jaar moeten er in Nederland bijna 1 miljoen woningen worden bijgebouwd,
vooral in stedelijk gebied. En dat terwijl de ruimte daar al schaars is. Willen we de woningnood
aanpakken en wonen, werken en recreëren tegelijkertijd aangenaam houden, dan moet er in
de aanpak van mobiliteit een aantal zaken wezenlijk veranderen. En dan vooral op het gebied
van autogebruik én autobezit.
Nederland is een welvarend land. Het gemiddelde
autobezit ligt hoog. Binnenstedelijk kunnen we al
die auto’s steeds moeilijker kwijt, zeker bij nog te
bouwen gestapelde woningen. En veel parkeerplaatsen in ondergrondse garages moeten realiseren is voor de betreﬀende ontwikkelaar een zeer
kostbare aangelegenheid. De grote vraag is dan
ook: hoeveel mensen zijn bij een verhuizing naar
een binnenstedelijke omgeving bereid om bij een
goed aanbod van deelmobiliteit geen eigen auto
mee te nemen? En wat betekent dat vervolgens
voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen bij
een woonontwikkeling? Het onderzoek dat in deze
paper wordt beschreven heeft als doel meer inzicht
te krijgen in de invloed van speciﬁeke kenmerken
van de woonomgeving en van kenmerken van het
deelautosysteem op de beslissing van mensen om
bij een verhuizing naar een binnenstedelijke woonomgeving een eigen auto weg te doen of geen auto
aan te schaﬀen.
Verhoudingsgewijs neemt een auto veel ruimte in
beslag. Daarnaast is de impact op het milieu enorm.
Maar hoe verleid je mensen om bij een verhuizing
afscheid te nemen van hun auto? En in hoeverre is
een aanbod van deelmobiliteit daarop van invloed?
Dat was de rode draad van het CROW-onderzoek
dat Empaction in samenwerking met Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e) uitvoerde. De resultaten? Die zijn veelbelovend. Het onderzoek geeft
immers voldoende aanleiding om woningen met
structureel minder parkeerplaatsen te ontwikkelen.
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Methodiek van het onderzoek
Bij de uitvoering van het onderzoek is er vanuit het CROW (opdrachtgever) samengewerkt met het
adviesbureau Empaction en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)). Daarnaast is op enkele
strategische momenten een beroep gedaan op een klankbordgroep, waarin ontwikkelaars, gemeenten
en belangengroepen vertegenwoordigd waren. Om inzicht te krijgen in de invloed van de speciﬁeke
kenmerken op de bereidheid van mensen om een auto weg te doen (of om geen auto aan te schaﬀen)
is een denkbeeldig keuze-experiment opgezet.
Dit experiment is vormgegeven in een digitale enquête. Deze online enquête is zo breed mogelijk
weggezet via algemene gemeentelijke sites, LinkedIn, facebookpagina’s, via speciﬁeke panels, brancheorganisaties, krantenpublicaties, et cetera. Alle respondenten waren welkom, uitgezonderd respondenten uit huishoudens waar niemand een rijbewijs heeft en uit huishoudens die momenteel geen auto
hebben en ook niet van plan waren er een aan te schaﬀen. In totaal is de input van 2.473 respondenten meegenomen in het onderzoek. Ten opzichte van de gemiddelde samenstelling van de bevolking
bevinden zich in de steekproef verhoudingsgewijs iets meer oudere mannen, hoger opgeleid, wonend
in een koophuis en met een fulltime baan. Deze samenstelling is overigens gebruikelijk bij dit type
onderzoeken. Uiteindelijk is een dataset ontstaan waarmee veel verschillende doorsneden kunnen
worden gemaakt en die divers genoeg is om verantwoorde conclusies te kunnen trekken.
Kenmerken die invloed hebben op keuze
Op basis van eerdere ervaringen en input vanuit de deelnemers van de klankbordgroep zijn vier woonomgevingskenmerken geselecteerd (Tabel 1). De woonomgevingskenmerken betreﬀen enerzijds de
nabijheid van alternatief vervoer, zijnde de nabijheid van een OV-knooppunt, uitgedrukt in ﬁetstijd, en
de aanwezigheid van een hoogwaardig ﬁetsinfrastructuur en anderzijds kenmerken betreﬀende de
geldende parkeersituatie rondom de woning (kosten van een parkeervergunning en parkeerdrukte,
uitgedrukt in gemiddelde loopafstand naar geparkeerde privé auto). Daarnaast zijn er ook vier deelauto systeemkenmerken geselecteerd, te weten: beschikbaarheid, kosten ten opzichte van het bezit van
een eigen auto, loopafstand tot deelvervoer en diversiteit van het aanbod aan deelvervoer.
Kenmerkenwaarden

Tabel 1: Overzicht van geselecteerde kenmerken en kenmerkwaarden
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Voorwaarden wegdoen of niet aanschaﬀen van auto
Dankzij de gekozen onderzoeksmethode kan goed vastgesteld worden welke kenmerken het meest
bijdragen aan (of afbreuk doen aan) de bereidheid om te verhuizen naar een binnenstedelijke omgeving zonder eigen auto mee te nemen. Het blijkt dat over de gehele steekproef bekeken de kenmerken
kosten van de deelauto ten opzichte van de privé auto, looptijd naar de deelauto en Fietstijd tot
hoogwaardig openbaar vervoer de drie meest bepalende kenmerken zijn. Daarnaast is de aanwezigheid van een hoogwaardig ﬁetsnetwerk een goede vierde.

Figuur 1: Overzicht van de invloed van de kenmerken op het wegdoen van de auto

De meeste gevonden verbanden zijn conform verwachtingen. Toch is over een aantal kenmerken nog
wel wat op te merken. Bijvoorbeeld:
Kostenbesparing is een belangrijke drijfveer om bij een verhuismoment de eigen auto weg te
doen (of er geen aan te schaﬀen). In de praktijk is een substantiële kostenbesparing, zeker bij
niet-dagelijks gebruik van de eigen auto (60% van de respondenten), redelijk eenvoudig te
bereiken. Daarbij is wel de kanttekening aanwezig dat in de regel mensen de werkelijke kosten
van een eigen auto onderschatten.
Het onderzoek laat zien dat het eﬀect van het tarief voor de parkeervergunning slechts een
gering eﬀect heeft op de keuze wel of niet de eigen auto weg te doen (of er geen aan te schaﬀen).
Daarbij dient opgemerkt te worden dat niet onderzocht is wat het verschil is tussen wel of geen
parkeerregulering.
De invloed van beschikbaarheid van een deelvoertuig (nooit misgrijpen) is lager dan in eerste
instantie verwacht. Daarbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat gekozen is voor een
minimale beschikbaarheid van 90%. Dit onderzoek laat zien dat het verschil tussen 90% en 100%
beschikbaarheid minder doorslaggevend is dan andere kenmerken van het aanbod
deelmobiliteit, zoals kosten en loopafstand.
Een vergelijkbaar iets geldt waarschijnlijk ook voor de invloed van de hoogwaardigheid van de
ﬁetsinfrastructuur. Die is namelijk in Nederland eigenlijk nergens echt slecht.
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Drie scenario’s
Op basis van deze resultaten zijn er een drietal basis scenario’s gedeﬁnieerd: een optimale, een
minimale en een gemiddelde situatie, zie tabel 2. De waarden zijn bepaald op basis van de bijdragen
van het kenmerk aan de aantrekkelijkheid van de situatie.

Kenmerk

Optimale
waarden

Gemiddelde
waarden

Minimale
waarden

Tabel 2 Omschrijving van de optimale, gemiddelde en minimale situatie

In onderstaande graﬁek geeft de blauwe kolom per scenario het percentage weer van de
respondenten dat bereid is de auto weg te doen (of er geen aan te schaﬀen). De oranje kolom zijn de
mensen die wel een auto meenemen. Blauw en oranje zijn samen dus altijd 100%.
Onder ‘optimale’ omstandigheden is 70% van de respondenten bereid om bij een verhuizing naar een
binnenstedelijke omgeving geen eigen auto mee te brengen. Voorwaarde daarbij: er is een ov-knooppunt nabij, ﬁetsen is een goed alternatief en de deelmobiliteit is afdoende geregeld. Is dat niet het
geval en zijn de alternatieven minder goed, dan daalt dat percentage redelijk snel tot net boven de
10%. Dit is bij uitstek de informatie waar beleidsmedewerkers van gemeenten echt iets mee kunnen.

Figuur 2: bereidheid wegdoen of niet aanschaﬀen van eigen auto per scenario
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Persoonskenmerken doorslaggevend voor keuze
Geen situatie is natuurlijk gelijk, en geen mens is hetzelfde. Naast de omgevingskenmerken bleken
ook de persoonskenmerken van respondenten van invloed op de uiteindelijke percentages te zijn.
Drie voorbeelden:
1 De bereidheid onder hoogopgeleiden is met 77% bij een optimale situatie, maar liefst 25%
hoger dan bij anders opgeleiden.
2 De bekendheid met het fenomeen ‘deelauto’ is van invloed, zo blijkt. Hebben mensen al eens
gebruik gemaakt van deze vorm van vervoer, dan zijn ze eerder bereid de eigen auto weg te
doen of niet tot aanschaf over te gaan dan wanneer ze nog nooit in een deelauto reden; 80%
versus 65%.
3 Er is een verschil tussen jongeren onder de 30 jaar en diegenen die de 30 al gepasseerd zijn.
In de eerste groep is bij zo’n verhuismoment 80% bereid de auto de deur uit te doen of er
überhaupt niet aan te beginnen. Personen boven de 30 jaar zijn daar met 68% iets minder
snel toe geneigd.
Veel verschillen dus. Al is er ook één duidelijke overeenkomst; worden de omstandigheden op het
gebied van deelmobiliteit minder gunstig, dan verdampen de verschillen heel snel.
De resultaten doorvertalen naar mobiliteitsbeleid
Het onderzoek heeft tot veel interessante inzichten geleid, waar bovenstaande conclusies onderdeel
van zijn. Maar wat betekenen al die resultaten nu voor de binnenstedelijke verdichtingsopgave waar
gemeenten momenteel voor staan? En hoe vertalen zij de resultaten naar eﬀectief en passend beleid?
Zowel gemeenten als ontwikkelaars zien deelmobiliteit als onderdeel van de oplossing, zo blijkt. En de
data uit dit CROW-onderzoek geven voldoende aanleiding om bij nieuwe woningbouw structureel
minder parkeerplaatsen te ontwikkelen. Zéker nabij ov-knooppunten is dat haalbaar. Belangrijke
randvoorwaarden zijn dan wel:
Een hoogwaardig aanbod van deelmobiliteit; Hierbij moet gedacht worden aan een korte
loopafstand, de zekerheid van beschikbaarheid en diversiteit qua vervoersmiddelen.
Zekerheid van beschikbaarheid; Omdat de vraag naar deelmobiliteit gedurende de week niet
constant is, is een combinatie van aanbieders noodzakelijk.
Nabijheid van een ov-knooppunt; Waarbij de combinatie met een hoogwaardig netwerk van
ﬁetspaden en bijvoorbeeld een goed aanbod van elektrische deelscooters een ov-knooppunt
nóg dichterbij kan brengen
Betaalbaarheid van deelmobiliteit; In de regel werkt hoogwaardigheid kostenverhogend,
terwijl de betaalbaarheid juist een cruciale voorwaarde van de gebruiker is. Ontwikkelaars en
gemeenten zullen dus middels een integrale aanpak de handen ineen moeten slaan om zo de
eﬃciency van deelmobiliteit (en daarmee betaalbaarheid) af te dwingen.
Fietsparkeernormen; Niet alleen een alternatief voor de eigen auto bieden is van belang. Ook
vervoer per ﬁets moet overal prominenter worden. En dus zijn hogere ﬁetsparkeernormen en
kwaliteitseisen bij ﬁetsenstallingen van belang.
Anders nadenken over deelmobiliteit; Tot nu toe werd vaak bekeken wat een deelauto voor
het aantal parkeerplaatsen betekent. Maar daarmee wordt de groep die toch al zonder auto
gekomen zou zijn tekort gedaan. Want juist door die groep kun je aan de ontwikkelnormen
voldoen, maar ook daar liggen behoeften en wensen. Aan alternatieve vervoerswijzen zoals
een deelauto, -scooter of -ﬁets bijvoorbeeld. We moeten in die zin dus breder over deelmobiliteit gaan nadenken.
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Nota parkeernormen belangrijk instrument
De komende jaren worden de plannen voor 1 miljoen woningen concreter en ter besluitvorming
voorgelegd aan de beslissingsbevoegden. Bovenstaande inzichten dienen vanaf morgen meegenomen
te worden in deze plannen en besluitvorming om ook voor de toekomst gezonde en leefbare steden
te houden. Een belangrijk toetsingsinstrument van een gemeente hierin is de nota parkeernormen.
Deze dienen op korte termijn geactualiseerd te worden zodat de verkregen inzichten een plek krijgen
in de toetsing van de mobiliteitsplannen. Op basis van dit onderzoek is ons inziens één ding onvermijdelijk gebleken: bij ontwikkelingen van een zekere omvang moeten niet enkel eisen worden gesteld
aan het aantal parkeerplaatsen, maar ook aan de hoeveelheid stalplaatsen voor ﬁetsen (logisch) en
aan het aanbod van deelauto’s, -ﬁetsen en -scooters. Gemeenten gaan idealiter dus veel meer denken
in termen van een mobiliteitsnorm dan van een traditionele parkeernorm. En samenwerking is daarbij
ontzettend belangrijk. Want in de strijd om een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk bij de binnenstedelijke verdichtingsopgave is er dringend behoefte aan een hoogwaardig én betaalbaar aanbod van
deelmobiliteit. En die combinatie van hoogwaardig én betaalbaar is voor een individuele ontwikkelaar
nu eenmaal niet te organiseren.
Regie
Gemeenten hebben een belangrijke schakelfunctie, zo blijkt ook uit het onderzoek. Zij moeten meer de
regie nemen over deelmobiliteit in de openbare ruimte en zelfs MaaS-achtige koppelingen afdwingen
tussen individuele oplossingen op plotniveau en de openbare mobiliteitsdiensten.
Projectontwikkelaars, aanbieders van deelmobiliteit, werkgevers (van gesloten lease naar open delen)
en gemeenten dienen de handen ineen te slaan. De projectontwikkelaar regelt een gericht aanbod aan
deelmobiliteit om in de basisbehoefte van nieuwe bewoners te voorzien. Daaromheen organiseren
gemeenten een hoogwaardig aanbod aan deelmobiliteit in de omgeving dat voor iedereen beschikbaar
is. Dit aanbod wordt ontsloten met behulp van een eenduidig digitaal platform, waarmee de reiziger
maximaal wordt ontzorgd. Over zo’n digitaal platform maken gemeenten onderling en met het rijk
duidelijke afspraken. Zo kunnen ontwikkelaars en aanbieders van deelmobiliteit zich baseren op een
eensluidend pakket aan eisen ten aanzien van bijvoorbeeld datastandaarden en exploitatie; uiteraard
zero emissie. Die samenwerking kan verder vorm krijgen in bijvoorbeeld de netwerken van G40, M50
en G4, al of niet ondersteund door de VNG.
Spannend. Want aanbieders van deelmobiliteit schrijven veelal nog rode cijfers. En als zij vervolgens
door allerlei overheidspartijen gedwongen worden tot extra investeringen voor betere samenwerking
met concurrenten, dan schuurt dat enorm met hun marketingstrategie.
Deelmobiliteit is niet een doel op zich. Het vormt een noodzakelijk onderdeel van een veel uitgebreidere transformatie, waarmee diverse opgaven (groei van de stad, kwaliteit van de openbare ruimte,
klimaat) veel meer in gezamenlijkheid en daarmee eﬀectiever kunnen worden opgepakt. Echte (maatschappelijke) winst is pas mogelijk wanneer partijen elkaars belangen zien, omarmen en integreren in
hun werkwijze. Om een uitgebreid en hoogwaardig aanbod van deelmobiliteit te kunnen realiseren, is
dus meer samenwerking nodig: tussen gemeenten onderling, tussen gemeenten en rijk en tussen
overheid en markt. De gemeenten lijken de meest aangewezen partij om hiertoe het initiatief te
nemen. Want alleen met samenwerking kunnen we de verdichtings- en klimaatopgave het hoofd
bieden.
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