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Vooraf 

Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de mobiliteit en welke innovatieve oplossingen kunnen die 
helpen oplossen? En wat zijn de opschalingsmogelijkheden daarvan. Tijdens de bijeenkomstzijn een 
aantal mogelijk kansrijke private initiatieven gepresenteerd, die zouden kunnen meegenomen bij de 
opstelling van het Mobiliteitsplan Delft waar de gemeente  nu  mee bezig is. Vooraf is er contact 
geweest met de gemeente. Patrick van der Graaff van de gemeente heeft ons op de hoogte gebracht 
van de inhoud en het tijdschema van het Mobiliteitsplan Delft. Hij was op deze avond aanwezig voor 
het geven van toelichting en commentaar. 

Programma 

Na een inleiding ( http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/10/Inleiding-TOPdelft-
Innovaties-in-Mobiliteit-Ruijgrok-27-nov-2019.pdf )van mijzelf over het thema bestond het 
programma uit de volgende discussiebijdragen: 

 Jacoba van Gastel (We All Wheel):  Innovatieve elektrische vervoersmiddelen (LEV) 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/10/Inleiding-TOPdelft-Jacoba-van-
Gastel-We-All-Wheel.pdf 

 Luuk van den Bulk (Mobike): Presentatie  Mobike 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/10/Inleiding-TOPdelft-Luuk-van-
den-Bulk-Mobike.pdf 

 Guido Sluijsmans (SD-Insights): Mogelijkheden voor coaching mbv IT voor verbetering 
verkeersveiligheid, mn om senioren langer veilig aan het verkeer te laten deelnemen 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/10/Inleiding-TOPdelft-Guido-
Sluijsmans-SD-Insights.pdf 

 Steven van Dijk (BMW-Dubbelsteijn): Ervaringen met de introductie van de elektrische 
deelauto in Delft 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/10/Inleiding-TOPdelft-Steven-van-
Dijk-electrische-deel-auto.pdf 

 Maaike Snelders (TU Delft): de opschalingsmogelijkheden van innovaties in het verkeer en 
vervoer 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/10/Inleiding-TOPdelft-Maaike-
Snelders-opschaalmogelijkheden-SUMMALab-TU-Delft.pdf 

 

Belangrijkste conclusies 

Er zijn tal van nieuwe ontwikkelingen aan de gang die een belangrijke impact zullen gaan hebben op 
het functioneren van het verkeerssysteem en die van belang zijn bij lange termijn planvorming op dit 
gebied (deze conclusies zijn mijn eigen mening, gebaseerd op de discussies van 27/11): 



 Mobility as a Service1 zal gaan toenemen, mede mogelijk gemaakt door matching van vraag 
en aanbod door IT systemen en het besef dat verkeersgebruiksruimte te beperkt is om 
iedereen onbeperkt eigen vervoermiddelen te kunnen laten gebruiken en overal te stallen 
(dit geldt natuurlijk al langer voor auto’s via parkeervergunningen maar zal ook voor de fiets 
moeten worden ingevoerd). Ook zijn ze van belang voor het bereiken van leefbaarheids- en 
klimaatdoelstellingen. 

 Het delen van dit soort vervoermiddelen door meerdere gebruikers gaat eigenlijk het best bij 
besloten gebruikersgroepen met onderling afgesproken gedragscodes, maar in de 
opstartfase kan het handiger zijn om dergelijke vervoermiddelen aan de hele gemeenschap 
ter beschikking te stellen en gebruikers zelf de vervoermiddelen te laten kiezen (zgn ‘free 
floating systems’ zoals Mobike en Greenwheels gebruiken). 

 Het gevaar bij free floating systems is wel dat er ongewenste opeenhopingen van 
geparkeerde voertuigen ontstaan en dat deze op ongewenste plekken worden achtergelaten.  
Er moeten dus goede afspraken worden gemaakt met de beheerders van dit soort systemen 
om wildgroei te vermijden. 

 Zowel bij open als bij besloten groepen is het gewenst dat de gemeente/ de overheid  bij het 
introduceren van dit soort systemen betrokken is en overleg voert over de vergunningen en 
benodigde faciliteiten. Voor de toelating op het wegennet is de regelgeving in Nederland 
afwijkend van andere Europese landen en behoeft stroomlijning. 

 Het is belangrijk dat de gemeente duidelijke keuzen maakt. Jolanda van Gastel noemde als 
voorbeeld de keuzes van de NS. Om bij een 40% groei van het reizigersvervoer de reizigers 
goed en snel in voor- en natransport (last mile of first mile) verder te helpen, wordt door hen 
gekozen voor duidelijke prioriteiten:  

o Spierkracht voor elektrisch en elektrisch voor fossiel 
o Klein voor groot 
o Gedeeld voor bezit 

 Het gevaar bestaat dat er allerlei private systemen naast elkaar gaan bestaan en dat daarmee 
harmonisering en onderlinge afstemming wordt bemoeilijk en dat er daarmee ook voor de 
gebruiker en vanuit het verkeerssysteem als geheel suboptimale situaties gaan ontstaan (de 
markt is ondoorzichtig en vraag en aanbod worden niet goed op elkaar afgestemd). 

 Momenteel is het nog moeilijk het businessmodel van dit soort systemen rendabel te laten 
zijn, maar tegelijkertijd is er grote belangstelling om de gegevens betreffende het gebruik 
van dit soort systemen ook voor andere doeleinden te gebruiken. 

 Dit roept wel direct de problematiek op van de privacybescherming van de gebruiker tav het 
doorgeven van de individuele gebruiksgegevens van dit soort systemen. 

 Een belangrijke doelgroep voor besloten gebruikersgroepen van vervoermiddel-deel-
systemen zijn bedrijven in bedrijvenparken, waar de aansluiting op het openbaar vervoer 
niet optimaal is 

 Kortom:  Het beeld van de opschalingsmogelijkheden is nog lang niet duidelijk. Die 
mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van locatie, context, functie in het mobiliteit systeem en 
de karakteristieken van de betrokken doelgroepen. Het is wel duidelijk dat er een ‘vloedgolf’ 
van alternatieven voertuigen en – systemen  aankomt en dat bij de planvorming daarmee 
rekening dient te worden gehouden. 

 Een belangrijk issue, ook vanuit het oogpunt van aan te bieden infrastructuur is het inrichten 
van zgn.  mobiliteitshubs, waar uitwisseling plaatsvindt van verschillende systemen gericht 

 
1 Vervoermiddelen worden door een dienstverlener aangeboden aan de gebruiker die (afgezien van een 
abonnementstarief) alleen voor het feitelijk gebruik van die private vervoermiddelen wordt aangeslagen.  



op verschillende segmenten van de vervoersmarkt (bv lange afstands-, interlokaal verkeer en 
korte afstands-, lokaal verkeer) en waar elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen. 
Ook hier lijkt een rol voor de gemeente weggelegd en dit onderwerp zou in het 
Mobiliteitsplan moeten worden opgenomen. Over dit laatste onderwerp gaat TOPdelft in 
ieder geval een afzonderlijke volgende avond organiseren. 


