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Inleiding 

 

Hoe houden we een groeiend Haarlem de komende decennia bereikbaar, terwijl Haarlem al jaren 
in de top 3 van filesteden staat, en klimaatbestendigheid en de leefbaarheid in de buurten nu al 
onder druk staan? Dat is één van de grote uitdagingen voor het stadsbestuur waarop het 
Mobiliteitsbeleid een antwoord moet geven.  

De gemeente Haarlem behandelt het onderwerp mobiliteit in ten minste twee beleidsstukken: de 
Structuurvisie Openbare Ruimte 2020-2040(1) uit 2017, (die werd vastgesteld in jan. 2019) en het 
Mobiliteitsbeleid(2).  

Als mobiliteitsexpert en één van de stakeholders, werd medio 2019 ook samenwerkingsproject iZoof 
Car Sharing betrokken in het participatietraject rond de ontwikkeling van een nieuw 
Mobiliteitsbeleid 2020-2040. Samenwerkingspartners iZoof en Ons Buurtschap deelden daarbij 
vrijelijk hun kennis van en visie op de mobiliteitsproblematiek in Haarlem.  

Met de vrijgeving van het Mobiliteitsbeleid 2020-2040 voor inspraak, kan Haarlem lezen hoe de 
input van de stakeholders op het beleid uiteindelijk terecht gekomen is.  

Ons Buurtschap ziet in het beleid onvoldoende terug van die input. Onze insteek was gericht op de 
mobiliteitstransitie die in Haarlem nodig is om de leefbaarheid in de buurten te behouden en 
verbeteren, het directe verband tussen het hoge autobezit en mobiliteitsproblematiek in Haarlem, 
en de prominente en noodzakelijke rol die we daarbij zien voor het middel elektrisch autodelen.  

Maar, hoewel ambitieus in het streven naar ander mobiliteitsgedrag in de stad van de toekomst, lijkt 
het Mobiliteitsbeleid de hete hangijzers te vermijden waar het gaat om de Haarlemse ´heilige koe´: 
de vanzelfsprekendheid van autobezit om de behoefte aan autovervoer in te vullen. 
 

 

Met deze publicatie spreken wij aan de hand van 4 kernpunten in op de openstelling van het 

Mobiliteitsbeleid voor inspraak. 
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Inspraak: kernpunten van onze visie  
 

Het Mobiliteitsbeleid betreft een visie voor de stad voor de komende 10-20 jaar; een lange en 
bepalende periode waarin we de klimaatcrisis moeten bedwingen, tijdig een energietransitie 
moeten doormaken, en de leefomgeving bestendig maken voor de gevolgen van klimaatverandering 
(Haarlem 2030).  En oh ja... Haarlem en de regio eromheen gaan nog flink groeien: met zo´n 20%(3).  

De Gemeente Haarlem zet met haar mobiliteitsvisie in op ruimte voor voetgangers, fietsers en 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Een heldere ambitie waar Ons Buurtschap zich in kan 
vinden, omdat ander mobiliteitsgedrag bijdraagt aan verbetering van de leefbaarheid die wij met 
ons elektrisch autodeelinitiatief  ‘voor en door bewoners’ specifiek ten doel stellen.  

Maar wij Haarlemmers zijn dol op onze auto; de straten en stoepen staan er vol mee. Een stuk 
minder helder wordt in deze visie hoe Haarlem de geambieerde transitie gaat maken van auto-
minded stad naar een stad waarin mensen veel vaker dan nu kiezen voor de fiets, te voet en het OV, 
en waarin ruimte gaat ontstaan voor zowel die modaliteiten als voor de beoogde 
stadsverbeteringen.  

Als bewonersinitiatief dat al sinds 2018 succesvol werkt aan gedragsverandering m.b.t. eigen 
autobezit, willen wij hiertoe de volgende zaken agenderen voor concretisering van het 
Mobiliteitsbeleid: 
 

1  |  Richt instrumentatie effectiever op het winnen van ruimte 

Autobezit heeft een hoge correlatie met leefbaarheid, bereikbaarheid en de beschikking over 

openbare ruimte. Om ruimte te maken voor fietser, voetganger, OV en voor stadsverbeteringen, ligt 

het daarom voor de hand dat het eigen autobezit moet worden teruggedrongen. Ons inziens moet 

dit echter gebeuren in de realiteit dat veel Haarlemmers nood en behoefte hebben aan hun eigen 

auto(4). Waar het gemeentebeleid de afname van autobezit beschouwt t.ov. de groei ervan, is dat 

niet voldoende om tot de nodige ruimteschepping te komen. Wij pleiten daarom voor een actieve 

instrumentering van het alternatief voor eigen autobezit: Elektrisch autodelen is een vorm van 

autovervoer die een negatief beslag legt op het parkeerareaal t.o.v. eigen autobezit. Deze modaliteit 

schept nu juist de ruimte die voorwaardelijk is voor de nodige stadsverbeteringen die het 

Mobiliteitsbeleid ambieert, met inachtneming van de behoefte aan autovervoer. 

 

2  |  Instrumenteer Autodelen als een eigen vervoersmodaliteit 

Wij pleiten ervoor om de modaliteit ´autovervoer´ in gemeentebeleid uit te splitsen, en autodelen, 

net als de fiets, voetganger en het OV,  als een op zich staande vervoersmodaliteit te gaan zien. 

Gebeurt dit niet, dan mist het Mobiliteitsplan de kansen die liggen in de instrumentering van de 

vervoersvorm autodelen. Deze modaliteit vult immers specifiek de behoefte aan autovervoer in die 

onder Haarlemse bewoners een realiteit is, maar met een sterk gereduceerde hoeveelheid 

voertuigen en met andere vervoersgewoonten. Wanneer autodelen als een eigen 

vervoersmodaliteit wordt getypeerd, kan zij als instrument worden aangewend dat zich specifiek 

richt op de grote behoefte aan autovervoer, terwijl autobezit en lokale verkeersbewegingen worden 

teruggedrongen. 
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3  |  Geef bewoners(initiatieven) hun rol in deze transitie 

De mobiliteitstransitie vraagt om ander gedrag van een zeer grote groep stadsbewoners. In het licht 

van het tempo waarin mobiliteitsproblematiek zich ontwikkeld, de stadsuitbreiding, regionale groei 

en duurzaamheidsdoelstellingen voor Haarlem 2030, verandert dit gedrag niet snel genoeg vanzelf. 

Markt en overheid kunnen de mobiliteitstransitie bovendien niet alleen bewerkstelligen. 

Marktontwikkeling blijft achter op de snelle ontwikkeling van stadsproblematiek. En de 

overheidsmaatregelen die volgen uit het Mobiliteitsbeleid: verkleinen van het parkeerareaal, 

verhoging van parkeerlasten en -kosten zullen op grote weerstand stuiten bij auto-minded 

bewoners, hetgeen veranderingen vertraagt. Daarom zijn bewoners(initiatieven) een onmisbare, - zo 

niet bepalende -, kracht in deze transitie. Bewonersinitiatieven zoals Ons Buurtschap organiseren, 

inspireren en activeren bewoners die zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor de leefomgeving 

en hun gedrag. Zij catalyseren de vereiste gedragsverandering en stimuleren daarmee de 

adoptiegraad voor nieuwe mobiliteitsvormen die de markt nu nog ontbeert. Wij pleiten er dan ook 

voor dat de gemeente de energie en bereidheid van bewoners(initiatieven) aanwendt en met hen 

een directere samenwerking aangaat. Die samenwerking betreft niet ‘draagvlak ophalen’ en ‘ideeën 

toetsen’, maar te werken aan een gedeelde missie en de gezamelijke creatie van gedragen 

oplossingen.  

 

4  |  Ontwikkel infrastructuur vanuit een masterplan 

Duurzame (auto)deelmobiliteit heeft een infrastructuur nodig die initieel bestaat uit laadpunten en 

vaste standplaatsen in een netwerk waarin tevens mobiliteitshubs zijn geïntegreerd. Ook de 

buffercapaciteit van deelauto´s gaat een rol spelen in de energietransitie, waarbij specificaties als 

snel/slim laden en terugleveren bijzondere eisen stellen aan de infrastructuur. Daarnaast spelen de 

topologische aspecten van het netwerk een cruciale rol bij de adoptie van autodelen door bewoners, 

en of ruimte die wordt vrijgemaakt door het terugdringen van autobezit effectief benut kan worden 

voor stadsverbeteringen.  

Ons Buurtschap meent dat voor deze infrastructuur en topologie, een masterplan nodig is. Op dit 

masterplan dient specifiek regie te worden gevoerd, zodat in een ontwikkeling van jaren de stad 

Haarlem beschikt over een efficiënt (oplaad)netwerk en een topologie die deelmobiliteit optimaal 

faciliteert. Blijft de gemeente laadpunten realiseren op basis van individuele aanvragen, dan 

verkwist de stad de komende jaren onnodig publiek geld aan wat uiteindelijk zal resulteren in een 

suboptimaal ´grid´ en ruimtegebruik. 

 

 

In de hiernavolgende hoofdstukken specificeren en beargumenteren wij nader de genoemde 

kernpunten van onze visie: 

 

  



6 
 

 

haarlem.onsbuurtschap.nl 

Ad 1  | Ruimte voor fiets, voetganger en OV vraagt 
om conversie van autobezit 

 

Parkeerdruk, slechte luchtkwaliteit en filedruk 
Buurtbewoners merken elke dag hoe persoonlijke mobiliteit, en het ermee verbonden autobezit, 

drukt op de leefbaarheid van de buurt. We rijden op drukke momenten een kwartier rond om een 

parkeerplek te vinden, we zijn gestresst door verkeerslawaai, auto´s staan met twee wielen op de 

stoep, kinderen hebben weinig buitenspeelruimte, bij gebrek aan ruimte stallen we onze fietsen 

maar in kluwen op straathoeken, en we voelen op steeds hetere dagen de hitte afstralen van 

levenloze straten. Het gemeentebeleid verwoordt de problematiek als volgt: 

"In veel wijken wordt nu al dagelijks ervaren hoe de parkeerdruk 

toeneemt. Haarlem staat bovenaan in jaarlijkse lijstjes van 

moeilijk bereikbare steden met de auto. Het autoverkeer vormt 

daarnaast een belangrijke bron van CO2 uitstoot in een stad waar 

de klimaatcrisis is uitgeroepen. Als we niet wezenlijk iets 

veranderen aan de manier waarop we ons voortbewegen, groeien deze 

problemen alleen maar met ons mee."  
(Structuurvisie Openbare Ruimte 2020-2040, Gemeente Haarlem1) 

 

De opgaven van het Mobiliteitsbeleid voor de verschillende stadsgebieden: 

• Centrumgebied: druk van mobiliteit op leefomgeving 

verminderen, overlast van parkeren verminderen  

• Vooroorlogse wijken: Parkeerlast op de buurt verminderen, 

ruimte maken voor extra groenvoorziening 

• Naoorlogse wijken: ruimte te creëren voor alternatieve vormen 

van (auto)mobiliteit, verbetering van leefbaarheid, kwaliteit 

van de openbare ruimte en de stad toekomstbestendig en 

klimaatadaptief te maken. 

• Ontwikkelzones: minder grote autoafhankelijkheid en autobezit. 

(Mobiliteitsbeleid 2020-2040, Gemeente Haarlem2) 

 

Ook de gemeente draait er niet omheen de auto aan te wijzen als één van de belangrijkste bronnen 

van stadproblematiek, en ziet gedragsverandering als oplossing. Tegelijkertijd zijn veel Haarlemmers 

er dusdanig aan gehecht de eigen auto voor de deur te hebben dat men de openbare parkeerplaats 

ervaart als een verlengstuk van de grond waarop de woning staat. Het OV laat op steeds langer 

uitstrekkende piekmomenten overbelasting zien. En 20% stadsgroei moet ook nog ergens een plek 

krijgen. 

 
Stadsverbeteringen zijn nodig, maar waar toveren we de ruimte vandaan? 
Medio 2030 kunnen we, alleen al door de instroom van nieuwe Haarlemse forensen, elke dag bijna 

8% meer vervoersbewegingen verwachten, - zo laten de cijfers in het Mobiliteitsbeleid zich 

berekenen(5).  
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Tegelijkertijd zegt het gemeentebeleid: 

"In de binnenstad en het centraal stedelijk gebied wordt gestreefd 

naar een reductie van het aantal autoritten van 15% t.o.v. de 

groei. In het stedelijk gebied eromheen wordt gestreefd naar een 

reductie van 7,5% van het aantal autoritten t.o.v. de groei." 

(Mobiliteitsbeleid 2020-2040 Gemeente Haarlem2) 

het Mobiliteitsbeleid rept verder over ruimte voor leefbaarheid, groen en water, een verbeterde 

beleving van de stad, afgenomen parkeerlast en parkeerdruk, - en noodzakelijk: 

klimaatbestendigheid.  

Autovervoer dat zich verdeelt over andere modaliteiten, de dringende stadsverbeteringen die het 

Mobiliteitsbeleid ten doel stelt, deze zaken vragen ruimte: Daarmee krijgt de gemeente een enorme 

opgave. Want waar haal je die ruimte vandaan? Gezien de correlatie van autobezit met de 

beschikbaarheid van openbare ruimte, is daar een sterk gereduceerd wagenpark voor nodig. 

 

Ruimtewinning en -toedeling vragen scherpe keuzes 
Groeiende regionale mobiliteitsbewegingen zullen zich over (een vóór Covid-19 reeds overbelast) 

OV-netwerk verdelen, - stelt het Mobiliteitsbeleid. In recent stakeholder-overleg van gemeente met 

platform Mobiliteitstafel HaarlemKlem(6), Fietsersbond en Buskruit, blijkt echter dat hiertoe de 

ruimte in de stad voor OV én de fiets vergroot zal moeten worden.  

Lokale ritten (<10 km) zullen in 2030 in 90% van de gevallen met de fiets worden gereden, -ambieert 

de mobiliteitsvisie. De ruimte die hiervoor gewonnen moet worden kan tegelijkertijd niet ten koste 

gaan van de veiligheid van de voetganger, - of de ruimte voor het Openbaar Vervoer.  

Deze ambities impliceren dat de ruimte zal moeten worden gewonnen op de automobiliteit.  

Het opofferen van ruimte voor de auto vraagt om scherpe keuzes, die Ons Buurtschap samen met de 

genoemde organisaties aan de Mobiliteitstafel onvoldoende ziet terugkomen in de 7 ´stappen´ van 

instrumentering(2) van het Mobiliteitsbeleid.  

 

Mobiliteitsbeleid: instrumentarium en maatregelen 
Daarmee zijn we bij de centrale vraag gekomen: Hoe gaat de gemeente ´auto-minded’ bewoners tot 

ander gedrag bewegen en zó autobezit terugdringen?  

Haarlem staat op de 2e plaats in de top van steden met het hoogste autobezit per vierkante 

kilometer. Je zou dan ook verwachten dat er in het Mobiliteitsplan specifiek geïnstrumenteerd wordt 

op de modaliteit Autovervoer, en op het autobezit.  

Wanneer we de ´stappen´ in het instrumentarium(2) van het Mobiliteitsbeleid lezen, vinden we 

vooral ontmoedigende maatregelen:  

minder parkeerplekken - minder vergunningen - hogere parkeerkosten 

Als het beleid gevolgd wordt, krijgt de Haarlemse autobezitter te maken met een afgenomen 

parkeerareaal. En de bewoners in toch al volgeparkeerde buurten, met een nog hogere druk op de 

leefomgeving. Mobiliteitsproblematiek in de buurten zal met deze maatregelen allereerst 

verergeren. Het Mobiliteitsbeleid lijkt vooral de druk op de leefomgeving te gebruiken om bewoners 

tot ander gedrag te bewegen. 
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Wenselijkheid vs. Weerstand, ...of een alternatief 
Allereerst is het de vraag of deze impopulaire maatregelen tijdig effect kunnen hebben, aangezien 

hiervoor draagvlak bij bewoners moet zijn. Er zijn veel ondernemers en forensen die niet zonder 

eigen auto kunnen, omdat hun werk lastig bereikbaar is met het openbaar vervoer. Verhoogde 

parkeerlasten bewegen bovendien nauwelijks tot ander mobiliteitsgedrag, - zo weten we uit steden 

als Amsterdam waar, met parkeerlasten van gemiddeld € 275,- per jaar voor 1 auto, de straten nog 

steeds vol staan.  

Wat wél werkt, zo weten we vanuit de gedragstheorie, is om dergelijke maatregelen te combineren 

met een goed alternatief.  

Elektrische deelmobiliteit is zo´n alternatief dat specifiek de behoefte aan autovervoer bedient. In 

Haarlem is daar, - juist door het hoge autobezit -, grote potentie voor. Een belangrijk deel van de 

Haarlemmers met een 1e of 2e auto voor de deur hebben deze auto namelijk wel nodig, maar 

gebruiken die niet dagelijks. De stilstand en lasten van deze auto’s wegen eigenlijk niet op tegen de 

waarde die persoonlijk vervoer voor hen heeft, maar toch kunnen zij moeilijk zonder. Autodelen 

biedt deze bewoners de toegang tot persoonlijk autovervoer, zonder de lasten van autobezit voor 

zowel henzelf als de stad.  

 

Delen is onvermijdelijk 
De reductie van de druk op het milieu kunnen we niet behalen als we allemaal een eigen elektrische 

auto willen rijden: de zeldzame grondstoffen voor accu’s zijn immers eindig en de uitputting ervan 

reeds voorgerekend(7). Natuurkundige principes beperken de ontwikkelingsmogelijkheden van véél 

duurzamere accu´s, dus voor een geëlektrificeerde wereld zitten we vast aan veel van de zeldzame 

elementen die daarvoor nu gewonnen worden. Ook deze realisatie wijst naar deelvervoer als 

modaliteit voor de toekomst.  

Dit geldt evenzeer voor de beweging naar autonoom rijden, - waar het Mobiliteitsbeleid overigens 

niet over rept, maar waarbij de kans groot is dat we hier tot 2040 wél mee te maken hebben(8). 

Willen we een leefbare stad behouden, dan zal ook autonoom vervoer, deelvervoer moeten zijn.  

 

 

Buiten het hier en daar noemen van Deelmobiliteit als losse kreet, ziet Ons Buurtschap in het 

7-delige instrumentarium van het Mobiliteitsbeleid helaas geen enkele actieve rol toekent aan deze 

modaliteit. Met het ontbreken van instrumentering die zich specifiek richt op de conversie van 

autobezit blijft het ongrijpbaar hoe de ruimte zal worden gewonnen die nodig is om de ambities in 

het Mobiliteitsbeleid (tijdig) te realiseren. 
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Ad 2  | Typeer Autodelen als een separate 
vervoersmodaliteit  

 

Autovervoer in Haarlem: de erkenning van een realiteit 
Het Mobiliteitsbeleid lijkt er vanuit te gaan dat de behoefte aan autovervoer vanzelf massaal zal 

overgaan in de vervoersmodaliteiten te voet, te fiets en het OV, als deze maar toegankelijker 

gemaakt worden.  

Het huidige OV-netwerk was vóór de Corona-crisis al overbelast, en is door Covid-maatregelen ook 

nog eens minder toegankelijk. Hoe nieuwe mutaties van het virus telkens weer van invloed zullen 

blijven op die toegankelijkheid en op het vertrouwen van gebruikers, is moeilijk te overzien. Met 

63% van de stadsbewoners die buiten de eigen regio werken(4) is het bovendien evident dat Haarlem 

een stad zal blijven waar een relatief grote behoefte aan autovervoer is. Niet elke werkplek laat zich 

immers zo makkelijk met OV bereiken. En de groeiende groep ZZP-ers die de beroepsbevolking is 

gaan tellen heeft, door de aard van het werk met opdrachtgevers op allerlei locaties in het land, een 

heel diverse vervoersbehoefte waar OV meestal niet op een tijdefficiënte manier de mouw aan past.  

De vervoersbehoefte heeft Haarlem tot een auto-minded stad gemaakt. Zij is één van de steden met 

het hoogste autobezit per hoofd en per vierkante kilometer(9). Het huidige mobiliteitsgedrag is 

daarmee een feit en het startpunt van de radicale transitie die in het Mobiliteitsbeleid wordt 

voorgesteld. We menen dat dit startpunt in het beleid te weinig erkend wordt. Dat zien we immers 

terug in het verbinden enerzijds van mobiliteitsproblematiek met autobezit en -gebruik, maar het 

ontbreken van instrumentatie die direct ingaat op de reële behoefte in Haarlem aan autovervoer. Op 

zijn allerminst zal er een overgangsmedium moeten komen tussen de modaliteit autovervoer en de 

andere, door het beleid gewenste modaliteiten.  

 

Parkeerruimte vrijmaken 
Door deelauto´s op één hoop te gooien met auto´s in particulier bezit, en ´autovervoer´ daarmee als 

een ongedifferentieerde vervoersmodaliteit te zien, worden kansen door het Mobiliteitsbeleid 

gemist. Autovervoer met een voertuig dat gedeeld wordt, maakt parkeerruimte vrij. Autobezitters 

die we weten te verleiden om te gaan autodelen, doen namelijk hun auto weg, zo blijkt onder meer 

uit de pilotresultaten van samenwerkingsproject iZoof Car Sharing. Een derde van de deelnemers 

van dit participatieve concept zag zelfs in een onzekere pilotsituatie af van de eigen auto(10). Uit 

onderzoek onder de pilotgroep blijkt dat de potentie hoger is: mits de toekomt van dit initatief zeker 

is, en de dienst volwaardig. Ook Goudappel-Coffeng, een onderzoeksbureau dat de overheid graag 

raadpleegt, bevestigt het effect dat 1 op de 3 autodelers een parkeerplaats vrijmaakt(11).  

 

Ontlasting van het lokale autoverkeer 
Een ander relevant resultaat uit het Haarlemse pilotproject, is dat het lange termijn-gebruik van het 

autodeelconcept een stabiele afname van 20% laat zien in lokale autoritten (<10km) die haar 

gebruikers rijden. Deze worden ingevuld met precies de andere modaliteiten waar het 

Mobiliteitsbeleid op stuurt; te voet, en met de fiets. De uitvraag door iZoof Car Sharing bij haar 

pilotdeelnemers werd recent nog eens bevestigd door onderzoek van Rijkswaterstaat: lange termijn-

gedragseffect bij autodelers is o.a. dat zij voor hun reizen 10% en 16% vaker gebruik maken van resp. 

de fiets en de trein.(13) 
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Participatieve deelconcepten die zich richten op leefbaarheid 
Commerciële aanbieders van deelmobiliteit hebben wel effect op, maar hebben niet ten doel om de 

mobiliteitsproblematiek van Haarlem op te lossen. Hun concepten maken wel gebruik van, maar 

hebben intrinsiek geen belang bij de leefbaarheid van de openbare ruimte. De verantwoordelijkheid 

van deze marktpartijen ligt bij het rendement voor de aandeelhouder. Hun doelstellingen en 

activiteiten worden dan ook gedreven door winstmaximalisatie en efficiency. Hoewel het 

marketingpraatje van dergelijke partijen rept over de bijdrage aan de leefbaarheid, sturen hun 

deelconcepten aan op consumptiemaximalisatie: zoveel mogelijk gebruik, zoveel mogelijk ritten 

verkopen. Voor de stad betekent deze gebruiksmaximalisering een maximale hoeveelheid 

vervoersbewegingen in en door de stad.  

Hiertegenover staat dat bewonersinitiatief Ons Buurtschap samen met het innovatiebedrijf van 

Spaarnelanden een deelconcept van een nieuwe orde ontwikkelde: een concept dat de bewoner 

direct betrekt in de verantwoordelijkheid voor het eigen mobiliteitsgedrag, de afname van autobezit 

als voorwaarde stelt, en de bewoner mede-eigenaar maakt van de missie en het middel om de 

leefomgeving te verbeteren. Deeloncepten die op een dergelijke manier georganiseerd zijn, 

benutten maximaal de potentie van deze vorm van autovervoer. En van onmisbaar belang voor de 

stad: zij geven de verantwoordelijkheid en het agentschap van de bewoner een actieve plaats in de 

transitie.  

 

 

Zowel de vrijgekomen parkeerruimte, het afgenomen lokaal gebruik, en de betrokkenheid op de 

leefomgeving van gebruikers van een participatief deelconcept, laten zien dat autovervoer uit het 

delen van een voertuig van een andere orde kan zijn dan autovervoer uit autobezit. Duurzaam 

autodelen is daarmee te typeren als een andere vervoersmodaliteit die daarmee actiever 

geïnstrumenteerd kan worden in een gemeentebeleid dat voorneemt de transitie te stimuleren in 

een auto-minded stad. 
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Ad 3  | Geef bewoners(initiatieven) hun onmisbare 
rol in deze transitie 

 

De Markt regelt het wel...? 
Naar aanleiding van een enkel Rabobank rapport uit 2016(12) waarop het gemeentebeleid de 

prognose over autodelen baseert, wordt deze vervoersvorm weliswaar erkend als deel van de 

oplossing, maar wordt in de Structuurvisie Openbare Ruimte 2020-2040 helaas de conclusie van het 

rapport overgenomen dat de mobiliteitsmarkt wel voor een omslag bij Haarlemse autorijders gaat 

zorgen(1).  

Dit is inmiddels een achterhaald beeld: die omslag gaat niét vanzelf, zo maakt vijf jaar na het 

verschijnen van het Rabobank rapport de marktontwikkeling van autodelen duidelijk(14). Leasekosten 

van auto´s, en de onverzekerbaarheid van anoniem gebruik in commerciële autodeelconcepten, zijn 

niet op magische wijze veranderd. Aanbieders worstelen enorm met business cases, schaalgrootte, 

een achterblijvende adoptiegraad, infrastructuur en onzekerheid over beleid.  

Maar een explosieve marktontwikkeling is vanaf dit moment van schrijven tot aan Haarlem 2030 

hard nodig om het tempo waarin zich mobiliteitsproblematiek in Haarlem ontwikkelt, bij te houden. 

Als facilitering van deelmobiliteit geen actief instrument is in het beleid van de gemeente, - hetgeen 

de nodige vaart zou zetten achter lokale marktontwikkeling -, hoe zal deze er dan komen?  

 

Bewoners realiseren zich hun eigen verantwoordelijkheid 
Steeds meer Haarlemse bewoners beseffen dat de transitie-opgave te groot is om alleen aan de 

gemeente en de (automotive/-deel)markt over te laten. Zij realiseren zich dat ook zijzelf een 

verantwoordelijkheid hebben in de veranderingen die de stad de komende jaren moet doormaken. 

En vanuit allerlei professionele betrekkingen hebben Haarlemse bewoners ook het vermogen om 

daar zelf een visie en ideeën over te ontwikkelen. Meer en meer stappen zij uit hun gedoodverfde 

rol van consument, en worden tot participant, actor in een systeem dat nog geregeerd wordt door 

Overheid en Markt. 

Zo namen bewoners reeds in 2018 zélf het initiatief tot pilotproject iZoof Car Sharing, waarin zij in 

samenwerking met het innovatiebedrijf van gemeentelijk uitvoerder Spaarnelanden een uitstootvrij 

autodeelconcept hielpen ontwikkelen: Een deelconcept voor én door bewoners, dat specifiek gericht 

is op het terugdringen van autobezit, verbeteren van de luchtkwaliteit en het vrijmaken van ruimte 

in de buurten.  

 

Bewonersinitiatieven zijn instrumenteel in een transitie 
De gemeente heeft hier juist niet te maken met burgers die de hakken in het zand zetten als ´hun´ 

openbare parkeerplaats dreigt te worden afgenomen, maar met burgers die zich betrekken op de 

leefomgeving, de bereidheid tonen om hun (mobiliteits)gedrag te veranderen en elkaar daartoe 

inspireren en activeren.  

Het pilotproject had prachtige resultaten: zelfs in de onzekerheid over de uiteindelijke voortzetting 

van het project, deed een aanzienlijk deel van de deelnemers de eigen auto weg, - en boven 

verwachting: evenredig de 1e danwel de 2e auto. Daarnaast daalden de lokale ritten (<10km) 
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gestaag met 20%, - een stabiel lange termijn-effect van de gedragsverandering. Het gedrag om voor 

korte ritten binnen de stad maar even de auto te pakken veranderde ten gunste van de modaliteiten 

te voet en te fiets.  

 

Het bewonersinitiatief is een relevante ontwikkeling en een kans voor de stad, zou je dan denken. 

Bewonersinitiatieven zijn in opkomst in Nederland. In hun vooruitstrevendheid pogen zij vaak 

Overheid, Markt en Bewoners met elkaar te verbinden in nieuwe businesmodellen die meervoudige 

waarden opleveren in de gedeelde tussenruimte, - niet alleen de financiële waarden voor een 

anonieme aandeelhouder. Maar welke verwachting kunnen dergelijke initiatieven hebben wanneer 

gemeentebeleid het bewonersinitiatief geen actieve rol geeft in de mobiliteitstransitie?  
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Ad 4  | Ontwikkel infrastructuur vanuit masterplan 
 

Zoals in de SOR van de gemeente al werd aangegeven, moeten er de komende jaren uitgesproken 

keuzes worden gemaakt over ruimtegebruik en vervoersmodaliteiten. Dit vraagt een specifieke visie 

op de huidige mobiliteitstopologie.  

Waar die duurzame deelmobiliteit betreft, is centrale visie nodig op de plaatsing van standplaatsen, 

laadpunten en hubs in de publieke ruimte, om te voorkomen dat we straks worstelen met de erfenis 

van een kostbaar, want inefficiënt netwerk van faciliteiten voor deelmobiliteit. 

 

Standplaatsen en laadgrid  
Of duurzame deelmobiliteit tot bloei kan komen, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 

topologie van de infrastructuur: Is het alternatief voor de eigen auto vanaf elke woning met een 

minimale loopafstand bereikbaar? Is het netwerk geschikt voor slim laden, zodat de buffercapaciteit 

van een deelwagenpark benut kan worden voor de energietransitie? Om dit in de toekomst te 

kunnen realiseren, is het nu nodig te werken vanuit een masterplan laadinfra. Want het ad-hoc 

plaatsen van laadpalen zoals dat nu gebeurd, heeft op de lange duur het gevolg dat standplaatsen en 

infrastructuur zich niet regelmatig verspreiden, en we te maken krijgen met een inefficiënt grid waar 

we moeilijk weer vanaf komen.  

We kennen dit verschijnsel ook uit de vroege realisatie van het telecommunicatienetwerk voor 

mobiele telefonie. We zouden moeten voorkomen dat in Haarlem ´white spots´ voor duurzame 

(deel)mobiliteit ontstaan. Een optimaal ´grid´ dat voorziet in regelmatige spreiding van 

standplaatsen en faciliteiten voor deelconcepten, verlaagt voor bewoners bovendien de drempel om 

over te stappen op deelvervoer, - de bekende ´first & last mile´. 

Grid-optimalisatie en drempelverlaging zouden daarmee sturend moeten zijn bij de keuze voor 

standplaatsen, - niet de neiging om te kiezen voor plekken die onder bewoners de minste weerstand 

opleveren. Dit staat haaks op de huidige situatie waarin individuele bezwaarmakers veel invloed 

hebben op de toekenning van standplaatsen en laadpalen voor elektrische deelmobiliteit.  

 

Vrijgemaakte parkeerruimte is nog geen ruimte 
In stadsmobiliteit is een ontwikkeling gaande naar zogenoemde ´mobiliteitshubs´. De bestaansgrond 

van deze ontwikkeling is om parkeerruimte, laadpalen, mobiliteitsvormen (en ook andere 

faciliteiten) te concentreren, zodat elders in de buurt ruimte vrijgemaakt kan worden voor realisatie 

van andere waarden voor de buurt: een groenpark, bredere voet- en fietspaden, een speel- of 

ontmoetingsplek, of ruimte voor lokaal ondernemerschap.  

Wanneer de gestage gedragsverandering van bewoners richting 2030 telkens hier en daar in de 

straten een parkeerplaats vrijmaakt, kan die ruimte daarmee nog niet effectief worden benut voor 

herinrichting. De ´gaten´ die langs de stoeprand ontstaan, dienen eerst geconcentreerd te worden 

tot een samenhangende oppervlakte alvorens de ruimte effectief kan worden herbestemd.  

Om in een tijdsbestek van 1 á 2 decennia versteende straten in te richten voor leefbaarheid en 

klimaatbestendigheid, kan een stevige centrale visie op standplaatsen, hubs en andere onderdelen 

van deelmobiliteitstopologie daarom niet ontbreken.  
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Wildgroei van mobiliteitsconcepten 
Waar het gaat om Mobility As A Service, weten we van de ervaringen uit verschillende buitenlandse 

steden, dat in een stad zonder zo´n masterplan makkelijk wildgroei van mobiliteitsaanbieders 

ontstaat; huurstepjes, scootertjes, fietsen, deelfietsen, bakfietsen, Ubers, deelauto´s …de bewoners 

van deze steden breken er letterlijk hun nek over(15). Onbedoeld dragen de mobiliteitsconcepten 

juist bij aan de strijd om de publieke ruimte, en aan de commercialisering ervan.  

Steden die een uitgesproken visie op de mobiliteitstopologie van de toekomst ontwikkelen en 

centrale regie voeren op de rol van deelmobiliteit, doen dit een stuk beter. In verschillende 

Amerikaanse steden is men momenteel bijvoorbeeld genoodzaakt het gebrek aan beleid bij te 

stellen dat tot een wildgroei aan micromobility heeft geleid. Een masterplan voor deelmobiliteit in 

Haarlem zou dergelijke toestanden kunnen voorkomen. 

 

Experimenteerruimte 
Voorzover de toekomst van deelmobiliteitstopologie volatiel en onoverzichtelijk is, zouden 

afgebakende experimenten in buurten meer kunnen worden benut om met een kortere leerweg de 

best practices uit te vinden. Zoals bijvoorbeeld in Barçelona wordt geëxperimenteerd met 

superblocks, of in sommige steden in de VS proefbuurten worden afgezet d.m.v. geo-fencing om 

autonoom rijden te ontwikkelen, - alsook het beleid daarvoor. Experiment zou zich niet moeten 

afspelen in alleen de ontwikkelgebieden: juist in centrumbuurten, waar de omgeving onder druk 

staat en er nauwelijks ruimte is voor stadsontwikkeling, is de grond voor het vinden van innovatieve 

oplossingen het best, omdat er zoveel waarde te winnen is en weinig te verliezen. Afbreukrisico laat 

zich vaak uitstekend mitigeren met de tijdelijkheid van pilotsituaties, en met een diepere participatie 

van bewoners. 

 

Het includeren in het Mobiliteitsbeleid van een masterplan voor de (deel)mobiliteitstopologie van de 

toekomst, of een meer experimentele toeleiding daartoe, zou de ontwikkeling van een gezond, 

effectief en kostenefficiënt grid faciliteren. Met de mate waarin de bereikbaarheid en leefomgeving 

van de stad reeds onder druk staat, kan de Haarlem het zich niet veroorloven om onvoorbereid te 

zijn op de actuele ontwikkelingen. 

  



15 
 

 

haarlem.onsbuurtschap.nl 

Conclusie  

Bij het lezen van het concept van het nieuwe Mobiliteitsbeleid 2020-2040 realiseren we ons dat veel 
zaken nog uitgewerkt moeten worden, en dat dit beleid op hoofdlijnen is.  

We missen desondanks de actieve instrumentering van duurzame deelmobiliteit in dit beleid, dat 
een tijdsscope heeft waarin Haarlemse mobiliteitsproblematiek nog verder gaat verergeren en de 
leefomgeving verder onder druk komt te staan. Onze zorg zit erin dat deze visie onvoldoende basis 
legt voor het maken van de noodzakelijke, scherpe keuzes om het eigen autobezit terug te dringen.  

 

Ons inziens is (elektrisch) autodelen het missende puzzelstuk in dit Mobiliteitsbeleid. Zouden we de 
mogelijkheden niet dankbaar moeten aangrijpen, om het voor díe Haarlemse bewoners, forensen en 
ondernemers voor wie een auto echt onontbeerlijk is, mogelijk te houden dat zij hun auto in de 
buurt kunnen blijven gebruiken en parkeren, terwijl er tegelijkertijd ruimte wordt geschapen voor de 
nodige stadsverbeteringen?  
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Over Ons Buurtschap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS BUURTSCHAP is een vereniging van Haarlemse bewoners die hun betrokkenheid op de 

leefomgeving van grotere invloed willen laten zijn. 

Wij brengen ideeën, kapitaal, kennis, vaardigheden, netwerk en ervaring van stadsbewoners bijeen, 

om samen waarde voor onze leefomgeving te realiseren. Wij geven onze activiteiten vorm in 

nieuwe, unieke samenwerkingsverbanden tussen burgers, overheid en markt. 

Met haar missie wil de vereniging stadsbewoners in staat stellen de directe leefomgeving te 

verbeteren, bijvoorbeeld door gedragsverandering m.b.t. mobiliteit. 

Zij doet dit onder andere middels samenwerkingsproject iZoof Car Sharing, en haar deelneming in 

een coöperatieve onderneming die vóór, dóór, en mét bewoners een elektrische autodeelservice 

aanbiedt in Haarlemse buurten. 
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