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Samenvatting
De Kop van Noord-Holland kent uitdagingen als
bevolkingskrimp en afname van het aanbod aan
openbaar vervoer. De gemeenten Den Helder,
Hollands Kroon, Schagen en Texel (verenigd in De Kop
Werkt!) willen hun gebied aantrekkelijk en leefbaar
houden. Het verbeteren van de bereikbaarheid speelt
hierin een belangrijke rol. Zeker ook omdat nieuwe bedrijvenlocaties als Agriport bereikbaar
willen zijn voor personeel, klanten, sollicitanten en stagiairs.
Gesteund door de INTERREG-projecten SHARE-North (deelmobiliteit en mobipunten) en
MOVE (nieuwe mobiliteitsoplossingen in het landelijk gebied) heeft Advier De Kop Werkt!
Geholpen met het ontwikkelen en realiseren van nieuwe strategie: de realisatie van een
netwerk van mobipunten. Daarbij is gebruik gemaakt van 15 jaar kennis en ervaring op het
gebied van mobipuntontwikkeling.
Advier onderscheidt vier fasen in de ontwikkeling van mobipunten:
1.
2.
3.
4.

strategie,
organisatie;
inrichting en
gedragsbeïnvloeding.

In de Kop van Noord Holland wordt een netwerk van 40 mobipunten ontwikkeld samen met
lokale partijen. Het is een project van, door en voor de regio. In maart zouden de eerste vier
mobipunten openen, echter door de corona-uitbraak is dit vertraagd. De opening is nu
gepland in juni 2020. Veel landelijke gemeenten tonen nu al interesse in het concept.

logo+tekst
Inleiding
De Kop van Noord-Holland kent uitdagingen als bevolkingskrimp en afname van het aanbod
aan openbaar vervoer. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel
(verenigd in De Kop Werkt!) willen hun gebied aantrekkelijk en leefbaar houden. Het
verbeteren van de bereikbaarheid speelt hierin een belangrijke rol. Zeker ook omdat nieuwe
bedrijvenlocaties als Agriport bereikbaar willen zijn voor personeel, klanten, sollicitanten en
stagiairs. Bereikbaarheid gaat daarbij over veel meer dan autobereikbaarheid. Het openbaar
vervoer blijft belangrijk, maar de uitdaging is dat het openbaar vervoer niet op alle plekken
komt. Verder is de bevolking sterk afhankelijk van het bezit van een of meer eigen auto’s,
terwijl niet iedereen zich een eigen auto kan veroorloven.
Gesteund door de INTERREG-projecten SHARE-North (deelmobiliteit en mobipunten) en
MOVE (nieuwe mobiliteitsoplossingen in het landelijk gebied) heeft Advier De Kop Werkt!
Geholopen met het ontwikkelen en realiseren van nieuwe strategie: de realisatie van een
netwerk van mobipunten.
Wat is een mobipunt
Een mobipunt is een fysieke plaats waar mobiliteitsfuncties en andere voorzieningen elkaar
ontmoeten. Een mobipunt is het vertrek- of overstappunt voor iedere duurzame reis. Van
openbaar vervoer tot deelauto of zelfrijdende auto. Het uniforme beeldmerk en de
naamgeving maken de mobipunten herkenbaar.

Inspiratie uit het buitenland
De eerste mobipunten zijn 15
jaar geleden in Bremen
ontwikkeld onder de naam
mobil.pünkte. Onderzoek uit
20181 wijst uit dat iedere
deelauto op een mobipunt
leidt tot 16 minder private
auto’s op straat. Dit komt
overeen met een rij auto’s van
25 kilometer. Als deze auto’s
waren ondergebracht in
parkeergarages, dan zouden
de aanlegkosten €100 miljoen
bedragen. Ook de middenstand profiteert van het concept: autodelers pakken alleen de
auto als dit nodig is en kopen daarom meer lokaal.
Geïnspireerd door Bremen is de Noorse stad Bergen aan de slag gegaan met het realiseren
van een netwerk van mobipunten, waarbij samenspraak met buurten en lokale partijen
centraal staat. Het concept wordt omarmd door het stadsbestuur en door de bevolking,
waar duurzame mobiliteit hoog in het vaandel stad.
Na Bergen is het
concept verder
uitgewaaid naar
België, GrootBrittannië en
Nederland. In
Nederland heeft
Advier bekendheid
gegeven aan het
concept. In Living
Labs van het EUproject SHARENorth zet Advier in
op de
implementatie van mobipunten. Daarbij wordt voortgeborduurd op ruim 15 jaar ervaring
met mobipunten, inclusief bestuurlijk commitment, locatiekeuze, samenwerking met ovpartijen, burgerparticipatie en marketing.

1

https://share-north.eu/2018/08/impact-analysis-of-car-sharing-in-bremen-english-reportpublished/

Hubs of meer?
Momenteel wordt er veel gesproken over hubs. Hubs lijken op een soort toverwoord en een
oplossing voor alles. Vaak komt het weinig verder dan de invulling van een abstract concept.
Eigenlijk lijkt het simpel: je plaatst een mooie zuil, zet wat deelauto’s en -fietsen neer en je
hebt een hub. De praktijk is vele malen complexer. Van wie is bijvoorbeeld de hub? En welke
partijen kunnen er diensten aanbieden? Beperk je dit tot één marktpartij of stel je het
concept open voor meerdere dienstverleners? Momenteel zijn er marktpartijen die hubs
aanbieden. Alle geleverde diensten zijn dan afkomstig van deze partij. In de visie van Advier
is het essentieel dat de hub of het mobipunt in eigendom is bij de overheid. Daarmee kan
uniformiteit worden geboden en kan worden ingezet op netwerkontwikkeling. De overheid
sluit vervolgens contract met marktpartijen over de exploitatie. De realisatie van
mobipunten vraagt om strategische keuzes en een visie op samenwerking met de markt.

Realisatie van mobipunten
Advier onderscheidt 4 fasen in de ontwikkeling van mobipunten: 1) strategie, 2) organisatie;
3) inrichting en 4) gedragsbeïnvloeding. Deze fasen worden onderstaand toegelicht.

Fasen in de realisatie van een netwerk van mobiputen
1. Strategie
Allereerst gaat het om het bepalen van de doelen. Waarom is een mobipuntnetwerk
relevant? Gaat het om het versterken van het openbaar vervoer? Het terugdringen van
privé-autobezit of het versterken van de bereikbaarheid van het (landelijke) gebied?
Vervolgens is het van belang om partnerships en draagvlak te ontwikkelen. Strategische
samenwerking met het bedrijfsleven, lokale partners zoals garagehouders en tankstations is
zeer nuttig voor het welslagen. Ook samenwerking met dorpsraden en energiecoöperaties is
van belang, zeker in kleinere kernen.
Op basis hiervan kan een aanzet worden gegeven voor de ontwikkeling van het netwerk van
mobipunten. Welke locaties zijn geschikt? In deze stap ontmoeten top-down en bottom-up
elkaar. Top-down locaties sluiten aan op het ov-netwerk, terwijl bottom-up locaties
aansluiten op wensen en behoeften van bewoners en bedrijven.
2. Organisatie
Ieder mobipunten is uniek. Per locatie zal de functiemix moeten worden afgestemd op de
lokale behoefte. Bij een regionale bushalte hebben deelfietsen een functie voor het
natransport. Op mobihubs in woonbuurten zijn vooral deelauto’s van belang. Centrumhaltes
en ov-knooppunten kunnen worden aangevuld worden met pakketkluizen.

De inkoop van diensten is een vak apart. De markt voor deelmobiliteit ontwikkelt zich snel.
Nieuwe vormen van deelmobiliteit zien het licht. Nieuwe aanbieders betreden het speelveld
en partijen die niet succesvol zijn, verdwijnen even snel weer. Niet iedere partij levert de
diensten die gewenst zijn: sommige bieden alleen maar 1 type voertuig, terwijl er een mix
nodig is. Andere bieden niet de gewenste kwaliteit of concentreren zich op specifieke
gebieden. Omdat die inkoop locatieafhankelijk is, kan het nodig en wenselijk zijn om met
meerdere partijen samen te werken. Met het oog op de komst van MaaS is interoperabiliteit
daarom van belang.
3. Inrichting
Voor iedere locatie zijn het ontwerp en de ruimtelijke inpassing van belang. Hoe zorg je
ervoor dat met de ontwikkeling van mobipunten er interessante plekken ontstaan
(placemaking) die voor iedereen een toegevoegde waarde hebben? Hoe ga je om met
signing en wayfinding? Kun je met de realisatie van een mobipunt lokale knelpunten
meenemen, zoals de oversteekbaarheid van straten, herinrichting van parkeervakken, een
betere toegankelijkheid van de straat voor hulpdiensten, of het omgaan met hittestress in
steden?

4. Gedragsbeïnvloeding
Een netwerk van mobipunten realiseren is één ding. Om succesvol te zijn, is het nodig dat
mensen hun weg gaan vinden naar het mobipunt en ontdekken dat de aangeboden diensten
een toegevoegde waarde hebben. Een duidelijke informatievoorziening is daarbij een
essentiële randvoorwaarde. Eenmalige communicatie beklijft niet. Daarom is het nodig om
het concept langdurig onder de aandacht te brengen en bewoners, bedrijven en organisaties
uit te nodigen om gebruik te maken van de deeldiensten. Het is belangrijk om daarbij in te
spelen op de motieven en weerstanden die mensen hebben bij de transitie van bezit naar
gebruik. De Bremense campagne UDO (“Use it, don’t own it”) is een voorbeeld van zo’n
campagne2.
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De video van UDO is ook vertaald in het Nederlands. Zie
https://www.youtube.com/watch?v=rM7LEUkXWnU

De UDO-campagne in Bremen
Het gebruik van de uniforme beeldmerken voor deelmobiliteit helpt bij het vergroten van de
herkenbaarheid. Deze beeldmerken zijn ontwikkeld door de Green Deal Autodelen in
samenwerking met het SHARE-North project. Deze set kan vrij gebruikt worden.

Pictogrammen voor deelmobiliteit. Bron: SHARE-North

Mobipunten in de Kop van Noord-Holland
Strategie
Met financiering van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, de provincie NoordHolland en de EU is er een strategie ontwikkeld voor de ontwikkeling van een netwerk van
mobipunten. Er zijn 40 mobipunten voorzien. Begonnen wordt met de realisatie van
mobipunten in Den Oever, Middenmeer, Wieringerwerf en ‘t Veld.

“Autodelen biedt maatwerkoplossingen voor de bereikbaarheid
en de leefbaarheid van het landelijke gebied, in combinatie met
trein, bus en e-bikes”.
Theo Meskers, wethouder Hollands Kroon en voorzitter van de P10.

Geplande netwerk van mobipunten in de Kop van Noord-Holland

Samenwerking
De mobipunten krijgen een uniforme en
herkenbare signage d.m.v. mobipunt zuilen
en het gebruik van de deelmobiliteitpictogrammen. Het aanbod op ieder
mobipunt hangt af van de lokale behoeften.
Sociale werkinstelling Pro zal zorgdragen
voor het onderhoud van de mobipunten en
biedt aanvullende diensten aan voor
gebruikers. Zo kan Pro zorgdragen dat er
altijd voldoende deelauto’s op een locatie
zijn. De inliggende gemeenten gaan hun
eigen wagenpark delen. De lokale
tankstations van Avia blijken unieke en
strategische locaties waar al een zeker
dienstenaanbod beschikbaar is. De
samenwerking met Avia biedt kansen voor
de ontwikkeling van het concept, zowel qua
product als in het benutten van het netwerk
van Avia-klanten. Ook vervoerbedrijf
Connexxion ziet de toegevoegde waarde van
het mobipuntconcept. Connexxion maakt het mogelijk om bestaande reizigers te benaderen
over het deelconcept.
Door dergelijke strategische samenwerkingen wordt het een project van, voor en door de
regio.

Inkoop
Voor het inkoopproces heeft Advier een groot aantal marktpartijen benaderd. De nadruk lag
daarbij op het vinden van partijen die interesse hebben in het gebied en willen investeren in
de uitrol van het concept. Uiteindelijk bleek het aantal bruikbare aanbiedingen heel beperkt.

Inkoopproces voor de deelauto’s

Deelfietsen
Op veel mobipunten komen er deelfietsen. Bedrijven
kunnen een lidmaatschap afsluiten, waarbij ze
hetzelfde systeem kunnen gebruiken voor hun eigen
bedrijfsfietsen. Werknemers, bezoekers, stagiairs en
sollicitanten kunnen gebruik maken van de deelfietsen
zodat de last mile vanaf de ov-halte naar de
bestemming geen probleem meer is. Daarmee wordt
het aantrekkelijker voor personeel en bezoekers om
het openbaar vervoer te gebruiken. Op Agriport, een
nieuw bedrijventerrein waar ook grote werkgevers als
Microsoft en Google zijn gevestigd, wordt een nieuwe
buslijn gerealiseerd. De buslijn wordt gefinancierd
doordat bedrijven het openbaar vervoer inkopen.
Gedragscampagne
Ook heeft Advier een gedragscampagne ontwikkeld die gebaseerd is op kennis over
deelmobiliteit en kennis uit de gedragswetenschappen. De campagne richt zich op het
versterken van motieven om gebruik te maken van deelmobiliteit, terwijl mentale barrières

worden verkleind. In de campagne ligt een zwaar accent op het benutten van lokale
netwerken.
Kritische succesfactoren
1. Het ontwikkelen van deelmobiliteit in landelijke regio’s is uitdagend. Veel
deelaanbieders richten zich op de meer stedelijke gebieden.
2. Door vooraf commitment te organiseren, kan een positieve business case worden
ontwikkeld.
3. Voor werkgevers is het van belang om bereikbaar te zijn voor personeel dat zich geen
auto kan veroorloven.
4. Deelmobiliteit biedt kansen om de lokale economie te versterken, door samen te
werken met lokale bedrijven zoals tankstations, garages en sociale
werkvoorzieningen.
5. Door software in te bouwen in bestaande auto’s, kunnen wagenparken efficiënter
worden gebruikt. Zeker in het landelijk gebied zijn er al veel auto’s. Waarom zou je
die niet deelbaar maken?
Impact
The opening van het mobipuntnetwerk was voorzien in maart 2020, maar heeft vertraging
opgelopen door de corona-uitbraak.
Toch hebben al veel gemeenten belangstelling getoond, waaronder omliggende gemeenten
en gemeenten in het P10 netwerk van landelijke gemeenten, waarvan Hollands Kroon
voorzitter is.
Meer informatie
Advier zet op uitnodiging van de EU in op de
uitrol van mobipunten in Nederland en zoekt
gemeenten die interesse hebben in het
realiseren van innovatieve
mobiliteitsconcepten. Advier benut
Europese subsidies om kosteloos de
nieuwste kennis en ervaring op het vlak van
mobipunten in te brengen. Wie hierin
interesse heeft, kan vrijblijvend contact
opnemen met friso.metz@advier.nl of
maurice.van.der.meche@advier.nl
Meer informatie over mobipunten is te
vinden op www.mobipunt.net.

