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Klik op het pijltje naast 

Nieuwe dia om  een nieuwe 
dia aan te m aken. Kies een 
van de indelingen.

Klik op Indeling als de dia 

opnieuw m oet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om  een andere 

indeling toe te passen.

De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus.
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsom m ing. Het vierde 

niveau is bold en geschikt 
voor een kopje.
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 

autom atisch uit aan de 
linkerkantlijn.
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 

en derde opsom m ing.
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkerm arge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 

een bijschrift.

Let op: Let op: wissel van 

stijl m et de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 

verlagen, of in MS Office 
m et verkorte 
toetscom binatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→

Gebruik dus niet de 

standaard opsom m ing-
knoppen van MS Office om  

de stijl te veranderen!

Deelmobiliteit in 
Amsterdam

Jeroen Schutter
Programma Deelmobiliteit

12 oktober 2022
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De 5 voordelen van deelvervoer
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Aanpak Programma Deelmobiliteit

n 1. Communiceren en stimuleren: gericht op gebruikers
2. Faciliteren en reguleren: gericht op aanbieders

n Ambitie programma: 

“Deelvervoer is beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en 
bekend voor iedereen die in, van en naar Amsterdam reist. 
Het is verworden tot volwaardig alternatief als 
vervoersmiddel ”
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Inzetten op gedragsverandering door o.a: 

Stadsbrede campagne ‘Blij dat ik deel’-dagen
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Deel(bak)fietsen
Maatregel 10 Agenda Autoluw en Nota 
Deelmobiliteit
n Bedoeld als last-mile oplossing vanaf OV voor 

forenzen en bezoekers
n Deelbakfietsen in Oost en Rivierenbuurt als 

alternatief auto voor bewoners en MKB
n Juli 2020: ontheffingen verleend aan vier 

aanbieders voor een vijftal experimenten met 
max. 1400 deel(bak)fietsen

n 2-jarig experiment gestart vanaf zomer 2021 

Huidige aantallen:
n Donkey Republic: +/- 600
n Cargoroo (deelbakfiets): 100  (nu +10%)
n GoAbout: +/- 50
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Deelscooters
2020: uitbreiding naar 700 deelscooters (2 x 350), volgt uit 
Nota Deelmobiliteit 

n Start 2-jarig experiment: 15 juni 2020
n Experiment met één jaar verlengd: einddatum 15 juni 2023
n Deelscooters mogen overal in de stad worden aangeboden, 

behalve bij drukke gebieden (CS, Leidseplein, 9 straatjes 
etc.). Aanbod in mindere mate aanwezig in Noord, Zuidoost 
en Nieuw-West

n Maandelijks overleg met aanbieders Check en felyx, o.a. 
over uitbreiding en overlast

n Aanbieders hebben diverse initiatieven opgestart om 
parkeeroverlast te verminderen (three-strikes out, foto 
maken na beëindigen rit, dynamische ritprijzen)

n Pilot grote projecten: +10% (2x 35 deelscooters) vanwege 
sluiting Piet Heintunnel. Na opening tunnel in dec. 2022 
extra 10% naar Nieuw-West

n Intergemeentelijke ritten mogelijk naar bijv. Amstelveen, 
Diemen en Haarlem
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Deelauto’s
n Klassieke deelauto’s met vaste standplaats 

(Greenwheels, MyWheels) 
n Free- en zone-floating: maximaal 2500 (met maximaal 

500 per aanbieder) t/m 2022
n Gebiedsgebonden parkeervergunning (GreenMobility, 

SixtShare, ShareNow, MyWheels, Diks, Mr Green, 
Amber)

n Peer2Peer: gemiddeld ca. 500 auto’s per dag 
beschikbaar via SnappCar

n Tegelijkertijd worden interne processen t.a.v. 
autodeelparkeer-vergunningen op orde gebracht

n Uitdaging: deelmobiliteit levert op den duur ruimte op 
(minder privébezit; een deelauto vervangt naar 
schatting 10 privéauto's), maar neemt ook ruimte in 
(onderzoek rekenregels)

n Uitbreiding servicegebied in heel Amsterdam.
n Verkenning coöperatieve autodeelvergunning 
n Nieuw beleid, basis voor nieuwe voorwaarden van 

vergunningen
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1. Aanbod laten groeien en betere 
spreiding over de stad
2. vereenvoudigen aanvraag 
parkeervergunning 
3. vergroten bekendheid  deelauto’s
4. stimuleren aanbod in omliggende 
gemeenten
5. stimuleren interstedelijke ritten 
6. werkgroep ‘openbare 
laadinfrastructuur’
7. besloten platform voor kennisdeling
8. integratie Mobility as a Service-
diensten
9. verkennen van de opgave rondom 
nieuwe gebiedsontwikkelingen
10. inventariseren en delen van 
beschikbare informatie en data

24-10-2022 | 11
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kaart.amsterdam.nl/deelvervoer
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Gebiedsontwikkelingen
(bron: Omgevingsvisie)
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Kaders deelmobiliteit projectontwikkelaars –
tender Strandeiland

– Eisen in bouwenvelop 
- Hub voor bouwveld (parkeren op afstand 

bewoners, max ca 200 meter)
- Combineren met voorzieningen en 

duurzaamheidsoplossingen
- 1 parkeerplaats voor deelauto per 25 woningen
- Gemaximeerde huurprijs deelmobiliteit
- Ruimte flexibel inzetbaar: ook voor 

deel(bak)fiets en deelscooter 
– Selectiecriteria (visie op…)

- Aansluiting op/verleiding van doelgroepen
- Betaalbaarheid
- Sociale veiligheid
- Toekomstbestendigheid/flexibiliteit
- Aansluiting deelmobiliteit MaaS-platforms

– Eisen ook in erfpachtakte (langjarige 
borging, maar ook handhaving nodig!)

– Gemeentelijk inspiratiedocument hubs
– Ideeënboek participatie buurt 24-10-2022Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 15
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Klik op het pijltje naast 

Nieuwe dia om  een nieuwe 
dia aan te m aken. Kies een 
van de indelingen.

Klik op Indeling als de dia 

opnieuw m oet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om  een andere 

indeling toe te passen.

De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus.
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsom m ing. Het vierde 

niveau is bold en geschikt 
voor een kopje.
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 

autom atisch uit aan de 
linkerkantlijn.
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 

en derde opsom m ing.
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkerm arge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 

een bijschrift.

Let op: Let op: wissel van 

stijl m et de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 

verlagen, of in MS Office 
m et verkorte 
toetscom binatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→

Gebruik dus niet de 

standaard opsom m ing-
knoppen van MS Office om  

de stijl te veranderen!

Vragen?

https://www.amsterdam.nl/deelvervoer

deelmobiliteit@amsterdam.nl
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