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Voorwoord

Wij bieden u met deze brochure handvatten bij de invulling 

van de mobiliteitsparagraaf en het lokale klimaatbeleid in  

het nieuwe collegeprogramma. De brochure gaat in op het 

waarom van duurzaam mobiliteitsbeleid en de voordelen, 

ook op korte termijn. U kunt lezen welke maatregelen u tot 

uw beschikking heeft om dergelijk beleid tot stand te bren-

gen. En u krijgt voorbeelden van gemeenten waar dit al tot 

goede resultaten heeft geleid.

Duurzame mobiliteit vereist een inspanning op alle overheids-

niveaus, zo ook van decentrale overheden. In het ‘SER-Energie-

akkoord voor duurzame groei’ hebben de gezamenlijke over-

heden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

hiervoor ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Ook op het 

gebied van mobiliteit en transport. Op 19 maart heeft Neder-

land nieuwe gemeenteraadsleden gekozen voor de komende 

vier jaar. Dit betekent veelal een nieuw lokaal bestuur en dus 

ook dat veel gemeenten nieuw beleid ontwikkelen, óók voor 

mobiliteit en een verdere verduurzaming ervan. Het Kennis-

platform Verkeer en Vervoer (KpVV) en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) willen met deze brochure 

duurzame mobiliteit expliciet onder de aandacht brengen 

van (nieuwe) gemeentebestuurders en -raadsleden.

Wij wensen u veel leesplezier en vooral veel wijsheid toe  

bij het opstellen van het lokale mobiliteitsbeleid voor de 

komende vier jaar.

Wim van Tilburg (directeur KpVV)

Kees Jan de Vet (Lid Directieraad VNG)
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Onze auto: Profit

Een bereikbare stad kent weinig files 

en heeft een goed vestigingsklimaat. 

Multimodale bereikbaarheid zorgt 

voor robuustheid in het verkeers-

systeem. Daarnaast zijn duurzame 

voertuigen en brandstoffen ‘bank-

able’: ze bieden bijvoorbeeld kansen 

voor de automotive-industrie of voor 

boeren (groen gas).

Onze stad: People

Lokale problemen rond gezondheid en leefbaarheid in steden, zoals luchtkwaliteit, 

geluidshinder en verkeersdrukte, zijn sterk gerelateerd aan mobiliteit. Als gevolg van 

de groei van het stedelijke (auto)verkeer en de daarmee samenhangende parkeer-

problemen, verslechtert de leefkwaliteit van de stad. Langdurige blootstelling aan 

fijn stof en roetdeeltjes heeft een negatief effect op de gezondheid van mensen.

Voor enkele van die schadelijke stoffen (stikstofdioxiden, ofwel NO
2
, en fijn stof, 

ofwel PM
10

) zijn op Europees niveau grenswaarden vastgesteld. Maar ook onder 

die normen zijn de stoffen schadelijk.

Onze planeet: Planet

Verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor circa 20% van de totale CO
2
-uitstoot, 

een globaal probleem. Deze emissies zijn in Nederland sinds 1990 met een derde 

toegenomen, ondanks afspraken binnen Europa om deze uitstoot te verminderen. 

In de toekomst neemt dit percentage toe, mede doordat de mobiliteit groeit en 

doordat andere sectoren klimaatvriendelijker worden. Zonder aanvullende maat-

regelen is in 2050 de CO
2
-emissie door mobiliteit bij benadering even groot als de 

CO
2
-emissie door alle andere sectoren samen. In 98 gemeenten is het aandeel 

van de mobiliteitssector zelfs nu al de grootste bron van CO
2
-uitstoot.

Ook het verbruik van schaarser wordende energie baart zorgen: we worden hier-

voor steeds afhankelijker van andere landen. Duurzame mobiliteit gaat dus ook 

over de transitie naar duurzaam energiegebruik.
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Verschillende steden, verschillende opgaven

Om lokale en landelijke klimaatdoelen 

te halen en aan de normen van de lucht-

kwaliteit te voldoen, is een koppeling van 

klimaatdoelen en luchtnormen aan het 

mobiliteitsbeleid nodig. In veel gemeen-

ten ontbreekt die koppeling (nog).

Bij minder stedelijke gemeenten veroor-

zaakt het verkeer een relatief groot deel 

van de CO
2
-emissie. Klimaat en energie-

verbruik vormen voor deze gemeenten 

een grotere uitdaging dan de luchtkwali-

teit en de leefbaarheid van de stad. In 

de grotere steden staan inwoners bloot 

aan relatief veel schadelijke stoffen als 

fijn stof en stikstofdioxide. Daar is met 

name de leefbaarheid een uitdaging.

Nieuw: SER-Energieakkoord
Het onlangs afgesloten SER-Energie-

akkoord voor duurzame groei stelt dat 

een duurzame toekomst een inspan-

ning vraagt van alle stakeholders. Bij 

het akkoord zijn ruim veertig partijen 

betrokken, waaronder werkgevers en 

-nemers, rijksoverheid, VNG en tal van 

belangengroeperingen. In 2030 dienen 

mobiliteitsgerelateerde CO
2
-emissies 

17% lager te zijn dan in 1990 en in 2050 

zelfs 60% lager. Dat is nodig om de 

opwarming van de aarde en de gevol-

gen daarvan, zoals vaker wateroverlast 

en extreem weer, te beperken. Het 

akkoord zet in op techniek en gedrag, 
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waarbij duurzame brandstoffen en 

schone voertuigen sterk naar voren 

worden geschoven. Van gemeenten 

wordt verwacht dat zij voor eind 2014 

op lokaal/regionaal niveau afspraken 

maken om het gebruik van schone 

tweewielers te verhogen van 26% van 

alle verplaatsingen in 2011, naar 35% in 

2030. Een belangrijke doelstelling is dat 

in 2035 nieuwe personenauto’s CO
2
-

emissievrij rijden; in 2050 geldt dat 

voor alle auto’s. Met deze brochure 

geven we u inspiratie en handvatten  

om zelf aan de slag te gaan.

Gezonde stad en leefbare aarde
Je kunt de stad gezonder en schoner 

maken door fietsen, lopen en schone 

bussen op korte afstanden te stimuleren. 

Korte afstanden kosten relatief weinig 

energie. Maatregelen die zich hierop 

richten, dragen daarom niet of beperkt 

bij aan het energie- en klimaatprobleem. 

Als je daar iets aan wilt doen, moet je 

(ook) maatregelen nemen die zijn gericht 

op langere afstanden, zoals schone  

(klimaatneutrale) voertuigen.

Op korte termijn 45% CO
2
 

besparen 
Een gemiddelde stad kan 45% van de 

totale mobiliteitsgerelateerde CO
2
-uit-

stoot in 2 regeerperioden van 4 jaar  

verduurzamen:

korte termijn (45%)

schone 
automobiliteit 
45%

gedrags-
beïnvloeding 
en mobiliteits-
management 22%

fiets 
stimuleren 

11%

ruimtelijke 
ordening 
22%

lange termijn (55%)

Trias energetica
Het grootste deel van de afgelegde reis-

kilo meters gebeurt met de auto. Hier is 

dan ook de meeste winst te behalen:

-  Voorkom, verkort of verminder auto-

verplaatsingen;

-  Verander van vervoerwijze: te voet, per 

fiets en/of met het openbaar vervoer;

-  Verschoon: zorg dat verplaatsingen 

die toch met de auto(bus) worden 

gemaakt, met schone auto’s worden 

gemaakt. Bijvoorbeeld elektrische 

auto’s of auto’s op groen gas.
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Waarop wilt u scoren
Veel maatregelen hebben zowel effect op 

korte verplaatsingen (leefbare stad) als 

op langere verplaatsingen (klimaat en 

energie). Veel maatregelen werken ook 

door op langere termijn. Voor deze  

brochure is KpVV op zoek gegaan naar 

maatregelen die relatief goedkoop zijn en 

kosteneffectief. Op basis van best practi-

ces zijn twaalf verduurzamingsthema’s 

opgesteld waarmee u als gemeente snel 

kunt starten en die binnen enkele jaren 

geïmplementeerd kunnen worden. Het 

gaat om een keur aan beleidsthema’s die 

zowel gedragsmatig, financieel, techno-

logisch als infrastructureel van aard zijn. 

Met de tool www.duurzaamheidsscore.nl 

kunt u zien hoe uw gemeente scoort op 

een aantal van deze thema’s. Dit kan  

helpen bij het maken van een keuze uit 

de thema’s. Met pictogrammen is aan-

gegeven waar de thema’s goed op  

scoren: people, planet en/of profit.

De grootte van de pictogrammen ten 

opzichte van elkaar geeft een indicatie van 

de bijdrage aan people/planet/profit.

Ook voor toekomstige generaties

Op de langere termijn dient naast het 

verbeteren van het huidige verkeers- en 

vervoersysteem ook ingezet te worden 

op het verduurzamen van de ruimte-

lijke structuur zélf. Zoals knooppunt-

ontwikkeling, fietsinfrastructuur, open-

baarvervoerlijnen, binnenstedelijk en 

gemengd bouwen en winkelcentra 

in de wijk. Een goed voorbeeld is het 

compactestadbeleid dat Groningen al 

decennia nastreeft. Dit vergt een link 

met economisch en ruimtelijk beleid, 

bijvoorbeeld in de gemeentelijke struc-

tuurvisie, zoals Breda dat heeft gedaan. 

Duurzaam ruimtelijkeordeningsbeleid 

zorgt dat mensen geen nodeloze ver-

plaatsingen maken.
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Duurzaam mobiliteitsbeleid in coalitieprogramma’s

“Leeuwarden wil onafhankelijk van 
fossiele brandstoffen worden.”

“De klimaatverandering staat  
op de politieke agenda in Breda. 

Met de bouw van een windmolen
park en een zonneweide finan
cieren we onze ambitie om in 
2044 CO

2
 neutraal te zijn.”

Groningen: 

“Deze coalitie wil duurzaamheid 
een belangrijke plek geven in het 

gehele gemeentelijke beleid.  
In de eerste plaats door zelf als 
overheids organisatie het goede 

voorbeeld te geven.”

“Leiden bevordert de realisatie  
van hoogwaardig openbaar  
vervoer in en om Leiden.”
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Duurzaam mobiliteitsbeleid in coalitieprogramma’s 12 Verduurzamingsthema’s

Duurzaam mobiliteitsbeleid

Goede knooppuntontwikkeling, fiets- en 

openbaarvervoer infrastructuur en compact 

bouwen zorgen op langere termijn voor 

minder en kortere verplaatsingen. Stel 

duurzame mobiliteit als voorwaarde voor 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in 

bestemmingsplannen en in de Structuurvisie van uw 

gemeente. Gebruik bij het maken van duurzaam mobiliteits-

beleid de door de EU ontwikkelde SUMP guidelines (Sustain-

able Urban Mobility Plan).

Verder met de fiets of lopen

Meer gebruikmaken van de fiets of schone 

twee wieler, of lopen, heeft direct impact op 

de stad. Niet alleen vermindert hierdoor 

het aantal autoritten en daarmee de drukte 

op de weg, maar ook is aangetoond dat dit 

positieve effecten heeft op de leefbaarheid in 

de stad (levendigheid, meer voetgangers) en de gezondheid  

van inwoners. De Copenhagen Heart Study laat zien dat die-

genen die gewoonlijk naar hun werk fietsten, een ongeveer 

40% lagere kans hadden te overlijden dan hun leeftijdsgenoten 

die dat niet deden. Enkele maatregelen zijn: voldoende en 

goede fietsenstallingen bieden bij stations, prioriteit geven 

aan de fiets in ontwerp en inrichting van de openbare ruimte, 

en verkorten van wachttijden bij verkeerslichten voor fietsers 

(pull-maatregelen). Maar daarnaast ook een stringent parkeer-

beleid, autoluwe inrichting van binnensteden en stimuleren 

van autodelen (push-maatregelen).
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Schoon en effectief openbaar vervoer

Openbaar vervoer en doelgroepenvervoer 

zijn belangrijke pijlers binnen duurzaam 

vervoer. Door deze vormen van vervoer 

efficiënt aan te bieden, met informatie 

over het aanbod, zullen meer mensen hier-

van gebruikmaken. Verdere verduurzaming is 

mogelijk door eisen op te nemen in uw concessie of te laten 

nemen door de vervoersautoriteit hiervan te overtuigen. 

Eisen aan emissies of motorisering: elektrische aandrijving, 

groen gas, CNG (compressed natural gas), LNG (liquid natu-

ral gas) of waterstof. In Haarlem en Arnhem/Nijmegen zijn 

bussen al elektrisch of rijden op groen gas. En als er genoeg 

vulpunten in de buurt zijn, levert het aanbesteden van leerlin-

gen-, WMO-, of AWBZ-vervoer op groen gas geld op!

Klimaatneutraal rijden

Verreweg de meeste kilometers worden met 

de auto gemaakt. Daarom is verschoning 

van de automobiliteit een belangrijke pijler 

van duurzaam mobiliteitsbeleid. Op korte 

termijn kan verschoning al veel effect op-

leveren. U kunt hier actief aan meewerken 

door duurzaam autogebruik te stimuleren en door laadinfra-

structuur voor elektrische voertuigen en groengasvulpunten 

te faciliteren. U helpt hiermee inwoners die een elektrisch 

voertuig willen aanschaffen en geen laadmogelijkheid heb-

ben op eigen terrein.
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Meer met minder: autodelen

Een sterk groeiende trend is het delen van 

spullen. De snelst groeiende vorm van 

mobiliteit in de wereld is bike sharing. In 

Nederland is dit de OV-fiets. Daarnaast 

zijn autodeel- en carpoolinitiatieven als 

Car2Go, MyWheels, Toogethr en Green-

Wheels aan een opmars bezig. In Nederland waren er in 2013 

bijna 6.000 deelauto’s, een groei van meer dan 80% ten 

opzichte van 2012, met name door peer-to-peer (p2p). Hierbij 

delen burgers via internet hun auto met anderen. U kunt 

deze initiatieven ruimtelijk faciliteren en een plaats geven in 

uw mobiliteits- en parkeerbeleid.

Schoon bevoorraden

Goederenvervoer vormt een significant  

deel van alle mobiliteitsbewegingen. Voor 

zwaarder transport en de binnenvaart is 

LNG (liquid natural gas) een duurzame 

optie. Op gemeentelijke schaal kunt u 

vooral in de grote(re) steden met slimme 

stadsdistributie veel winst boeken. Denk aan een milieuzone 

voor vracht- en bestelverkeer instellen, en elektrische vracht-

auto’s inzetten. TU Delft en TNO concluderen: “Op basis van 

onze onderzoeksbevindingen in Amsterdam is de huidige 

generatie elektrische voertuigen als onderdeel van een bun-

delingsconcept in staat om stedelijk goederenvervoer efficiën-

ter uit te voeren (19% minder voertuigkilometers) en tegelijk 

de luchtkwaliteit sterk te verbeteren.”

Zelf het goede voorbeeld geven

Last but not least: geef zelf het goede voor-

beeld en verduurzaam uw mobiliteitsfoot-

print. Door zelf binnen uw organisatie te 

experimenteren, leert u als gemeente en 

kunt u deze kennis delen met het bedrijfs-
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leven en uw inwoners. Enkele maatregelen zijn het duur-

zaam inkopen van gemeentelijk materieel, verschonen van 

uw wagenpark, stille en zuinige banden op spanning houden, 

en het opnemen van duurzame voorschriften in concessies 

voor doelgroepenvervoer (veelal taxi’s). Taxi’s leggen 1,6 mil-

jard voertuigkilometers per jaar af (1,4% van alle autokilome-

ters). Juist gemeenten kunnen hier direct invloed op uitoefe-

nen. Een andere maatregel is richting uw eigen werknemers 

belastingvrij 19 cent per kilometer te vergoeden aan fietsers.

Positief belonen

De laatste jaren is sterk ingezet op mobili-

teitsmanagement, waarbij gewenst gedrag 

wordt beloond. Spitsmijden is een bekend 

voorbeeld hiervan. Hierbij wordt de auto-

mobilist ‘verleid’ om eerder of later te ver-

trekken, het ov of de fiets te gebruiken of een 

dagje thuis te werken. Belonen kan met geld of op een 

andere manier, zoals het sparen van punten voor cadeaus of 

meedoen aan een spel. Ook u kunt inzetten op het belonen 

van gedrag in uw eigen organisatie, maar ook daarbuiten. 

Een experiment met een beloning voor het gebruik van de 

elektrische fiets (Fietsen Loont) liet zien dat de 150 deel-

nemers gemiddeld 2,5 dag in de week de overstap van auto 

naar fiets maakten. Indien een klein deel van de verkeers-

deelnemers andere keuzes maakt, scheelt dit vaak al enorm 

(verbetering leefbaarheid, betere bereikbaarheid, minder 

voertuigverliesuren).

Slim parkeren

Een bezoekende automobilist zoekt gemid-

deld 8 minuten met zo’n 30 km/u naar een 

parkeerplaats. Met een intelligent en infor-

matief parkeer(verwijs)systeem vermindert 

u het aantal zoekkilometers, wat direct tot 

baten leidt voor de automobilist en onnodige 
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emissies voorkomt. Bovendien kunt u hiermee het parkeren 

sturen en invloed uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit. 

Andere beleidsinstrumenten zijn betaald parkeren invoeren 

en parkeernormen stellen.

Soepel overstappen

Naast mensen verleiden tot duurzamer ver-

voer, is ook ketenmobiliteit een belangrijk 

middel. Denk hierbij aan P+R, Park+Bike 

en het aanbieden van fietsen bij stations of 

andere belangrijke locaties, zoals de OV-

fiets. Kwalitatieve hoogwaardige fietsenstal-

lingen zijn essentieel in het stimuleren van ketenmobiliteit, 

naast het aanbieden van kwalitatieve wachtruimtes bij open-

baarvervoerknopen. Het SER-Energieakkoord geeft aan dat 

een schaalsprong nodig is om het fietsverkeer in Nederland 

te laten groeien: van 26% van de verplaatsingen in 2011 naar 

35% in 2030. NS, Fietsersbond, ANWB en VNG stellen in 

overleg met regionale OV-bedrijven en ProRail medio 2014 

een plan van aanpak op voor verbetering van stationsfiets-

stallingen.

Beter benutten

U kunt als gemeente duurzaam vervoer sti-

muleren door samen met werkgevers te ver-

kennen welke mogelijkheden er zijn. De 

belangrijkste rol van de gemeente is het 

faciliteren van werkgevers en werknemers 

d.m.v. informatie, regelgeving of het aanbie-

den van opties. Zoals informatie rondom het persoonlijk 

mobiliteitsbudget bij werkgevers, die werknemers in staat 

stelt zelf hun (duurzame) vervoermogelijkheden te kiezen.  

Of door het stimuleren van telewerken als deel van duurzaam 

werken. Dit soort maatregelen is in de regel erg kosteneffectief. 

Een inventarisatie van zogenoemde Beter Benutten-maat-

regelen liet zien dat de werkgeversaanpak het beste scoorde.
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Uw zorgplicht nakomen

Op grond van de Wet milieubeheer en  

het Activiteitenbesluit moeten bedrijven 

adequate maatregelen treffen om de nade-

lige gevolgen voor het milieu van trans-

port van goederen en personen zo veel als 

mogelijk te beperken. Omgevingsdiensten tre-

den namens gemeenten en provincies op als bevoegd gezag 

en kunnen kosteneffectieve maatregelen bij bedrijven onder 

de aandacht brengen. Door initiatieven als Het Nieuwe Rij-

den en Band op Spanning daalt het brandstofverbruik.
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Lessen uit de praktijk

Er vinden al veel initiatieven plaats op het gebied van lokaal 

duurzaamheidsbeleid. Drie ervaringsdeskundigen vertellen 

over hun case:

Duurzaamheid = business

“ Duurzaamheid werkt alleen maar als er een slui-
tende businesscase is; het moet maakbaar zijn. 
Koppel daarom duurzame mobiliteitsprojecten zo 
veel mogelijk direct aan uitvoeringsprogramma’s, 
zoals klimaat, energie en gezondheid.  
Duurzame mobiliteit staat ook niet op zichzelf. 
Zorg voor voldoende borging in een (structuur)visie 
en op tactisch niveau, zoals in een mobiliteitsplan, 
en je hebt meteen de basis gelegd voor een SUMP!” 
Rob Temme, senior adviseur mobiliteit bij de gemeente Breda

Duurzaamheid = positief belonen!

“ Duurzame mobiliteit gaat over verplaatsingen die 
ons gezonder en gelukkiger maken. Dit werkt het 
beste met positief belonen van duurzaam mobili-
teitsgedrag. ‘Burn Fat Not Fuel’ maakt verduurza-
ming leuk door het geven van persoonlijke feedback 
over fietsritten: CO

2
-besparing, calorieverbranding 

en kostenbesparing. In samenwerking met partners 
zoals Maastricht Bereikbaar belonen we dit goede 
gedrag met verschillende incentives. Zo ervaren fiet-
sers continu de vele voordelen van duurzaam ver-
plaatsen en gaan daarbij ook elkaar motiveren.” 
Edward Bongers, eCarConnect
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Duurzaamheid = samen werken

“ Beschouw verduurzaming als een gemeenschappe
lijke opgave. Verduurzaming van mobiliteit is 
beperkt beïnvloedbaar door de lokale overheid. We 
werken samen met bedrijfsleven, organisaties en 
andere overheden aan de ambitie om de mobiliteit 
te veranderen, verschonen, verkorten en voorkomen. 
Daarmee willen we de aantrekkelijkheid van de 
regio verbeteren.” 
Wilbert Seuren, bestuurlijk trekker Duurzame Mobiliteitsvisie 

AgriFoodCapital Noordoost Brabant
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Financieringsbronnen

Nieuw beleid kost snel meer geld dan 

bestaand beleid. Zeker in een tijd waarin 

de beschikbare (publieke) middelen 

afnemen, moeten ook gemeenten op 

zoek naar andere financieringsbronnen. 

Er is een breed palet aan mogelijkheden 

voor decentrale overheden om bestaande 

en nieuwe financiële bronnen te gebrui-

ken om sneller en beter hun duurzame 

mobiliteitsbeleid te realiseren:

1 Rijksmiddelen

Naast de gebruikelijke bronnen als het 

Gemeentefonds, de Brede Doeluitkering 

(BDU) verkeer en vervoer en projectfi-

nanciering, zijn er programma’s als het 

Nationale Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL), Samen Werken in 

de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid 

(SWUNG) en Beter Benutten (BB) die 

kansen bieden om nieuwe initiatieven 

snel(ler) tot stand te laten komen. Pro-

jecten gericht op duurzame mobiliteit 

passen vaak uitstekend in deze pro-

gramma’s, waarmee de rijksoverheid 

een deel van de projectkosten (veelal 

50%) financiert.

2 Internationale (Europese) subsidies

De Europese Unie zet verschillende 

financiële instrumenten in om lokale en 

regionale initiatieven te ondersteunen:

-  Stimuleren van grensoverschrij-

dende samenwerking. Na het weg-

vallen van de binnengrenzen is de 

Europese eenwording nog niet vol-

tooid. Het INTERREG-programma 

stimuleert nationale decentrale  

overheden om grensoverschrijdend 

samen te werken.

-  Stimuleren van innovatie en onder-

zoek. In het onderzoeksbeleid van 

de EU staan de zogeheten kader-

programma’s voor onderzoek, techno-

logische ontwikkeling en demonstratie 

(R&D) centraal. Horizon 2020 is  

het nieuwe Europese financierings-

programma voor onderzoek en inno-

vatie, gericht op kennisinstellingen 

en grote bedrijven. Voor verkeer  

en vervoer was vooral het STEER-

programma van Intelligent Energy 

Europe Programme van belang, wat 

nu is opgenomen in het Horizon 

2020-programma. Meer informatie: 

www.rvo.nl/subsidiesregelingen/ 

horizon2020onderzoekeninnovatie
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3 Leningen

Geld lenen kan bij reguliere financiële 

instellingen, bijvoorbeeld de Bank Neder-

landse Gemeenten (BNG). Investeringen 

in duurzaamheid zijn vaak risicovol, 

wat als consequentie heeft dat reguliere 

financiële instellingen hier moeilijk mee 

om kunnen gaan en zeer hoge rente-

vergoedingen verlangen. Een alternatief 

is gebruikmaken van fondsen die zich 

hier specifiek op richten. Zo ondersteunt 

het ELENA-programma van de Europese 

InvesteringsBank (EIB) decentrale over-

heden. Via ELENA vergoedt de EIB aan 

gemeenten tot 80% van de kosten voor 

verkenningen die leiden tot investeringen 

in duurzame mobiliteit. Voorbeelden van 

dit soort investeringen zijn milieuvriende-

lijke bussen, elektrische oplaadpunten, 

aanschaf elektrische voertuigen en der-

gelijke.

4 Crowdfunding

Om kapitaal te verwerven, biedt de initi-

atiefnemer het project aan op een inter-

netplatform met vermelding van het 

benodigde bedrag. Het idee erachter is 

dat veel particulieren een klein bedrag 

investeren en dat deze kleine investe-

ringen bij elkaar het project volledig 

financieren. Dit in tegenstelling tot 

bankkredieten en grootinvesteerders, 

waarbij er sprake is van slechts één of 

enkele investeerders die een groot bedrag 

inbrengen. Inmiddels zijn er voorbeelden 

van lokale overheden die bereid zijn  

een initiatief mede te financieren als  

de ondernemers zelf een deel van de 

financiering ophalen via crowdfunding. 

Een mooi voorbeeld in Nederland is  

de Luchtsingel in Rotterdam (zie 

www.luchtsingel.org). Hierbij betalen de 

burgers een deel van de aanlegkosten.

5 PubliekPrivate Samenwerking (PPS)

De marktpartij wordt voor een lange 

periode gecontracteerd om niet alleen 

te ontwerpen, te bouwen en/of te  

beheren, maar vaak ook om het project 

mede te financieren. De meest gang-

bare vorm van PPS in Nederland is het 

zogenoemde DBFM-contract (Design, 

Build, Finance & Maintain), gecontrac-

teerd met de UAVgc-2005. Een ander 

voorbeeld van PPS zijn de Green Deals 

waarin het Rijk bedrijven, maatschappe-

lijke organisaties of andere overheden 

helpt bij het oplossen van knelpunten 

om een duurzaam initiatief te realise-

ren.

6 Value Capturing

Value Capturing houdt in dat waarde-

stijging van grond door publieke  

investeringen, gebruikt wordt om die 

investeringen mogelijk te maken. De 

omlegging van de A9 bij Badhoevedorp 

is op deze wijze gefinancierd.
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Meer informatie

Duurzaamheidsscore
Het overheidsbeleid is erop gericht 

duurzame mobiliteit te bevorderen. 

Duurzame mobiliteit brengt de groei-

ende mobiliteit in evenwicht met de 

wensen op het gebied van het milieu, 

de gezondheid en de economie.  

Hoe uw gemeente scoort op deze 

aspecten, vindt u in de tool  

www.duurzaamheidsscore.nl

Dashboard duurzame en 
slimme mobiliteit
Informatie over de ontwikkeling van 

duurzame en slimme mobiliteit is vaak 

moeilijk vindbaar en cijfers zijn vaak las-

tig te doorgronden. Door duidelijke cij-

fers en uitleg hiervan te presenteren in 

een dashboard, wil het Kennisplatform 

Verkeer en Vervoer (KpVV) beleidsmede-

werkers en bestuurders van lokale en 

regionale overheden inspiratie bieden 

rond duurzame en slimme mobiliteit. 

Regelmatig brengt het KpVV een nieuw 

onderwerp uit met verwijzingen naar 

nieuws, achtergrondgegevens en links 

naar interessante organisaties. 

Zie www.kpvv.nl/dashboard

Handreiking klimaatbeleid en 
duurzame mobiliteit
De handreiking is bedoeld voor 

gemeenten en provincies die aan de 

slag willen met duurzame mobiliteit en 

biedt ondersteuning bij het proces van 

agendering, het verkrijgen van draag-

vlak, de samen werking tussen de werel-

den van verkeer en milieu en het keuze-

proces van maatregelen. Ook biedt de 

handleiding inzicht in de mogelijke 

maatregelen waarmee een gemeente 

invulling kan geven aan duurzaam 

mobiliteits beleid.  

Zie www.rwsleefomgeving.nl/onderwer

pen/lokaal_klimaatbeleid/publicaties/

downloads/handreiking/

Duurzame mobiliteitsplannen 
(SUMP)
Het Witboek van de Europese Unie (EU) 

geeft een duidelijk kader voor duurzame 

mobiliteit: SUMP (Sustain able Urban 

Mobility Plan). Wat kunnen wij hiervan 

leren? Het KpVV heeft hierover een 

publicatie opgesteld. Ook is er een bij-

eenkomst georganiseerd rond SUMP en 

is er een KpVV-bericht over geschreven.

Zie www.kpvv.nl/sump
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Energieakkoord voor duur-
zame groei (SER-rapport)
De Sociaal-Economische Raad faciliteerde 

het proces om tot het Energieakkoord 

voor duurzame groei te komen. Bindende 

afspraken over energiebesparing, schone 

energietechnologieën en klimaatbeleid 

zijn onderdeel van dit akkoord. Tegelijker-

tijd moet het aanzetten tot duurzame 

groei en groene werkgelegenheid. 

Zie www.energieakkoordser.nl

Klimaatagenda
In de Klimaatagenda staat hoe het kabinet 

de klimaatverandering wil aanpakken. 

Het doel van de Klimaatagenda is om 

onvermijdelijke klimaatveranderingen 

nationaal en internationaal op te vangen, 

en verdere veranderingen in het klimaat 

zo veel mogelijk te voorkomen. 

Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

klimaatverandering/klimaatagenda

Duurzaam mobiliteitsbeleid
Meningen uit het veld over het hoe, wat 

en waarom van duurzaam mobiliteits-

beleid. Voorts enkele praktijkvoorbeel-

den uit onder meer Eindhoven, Gent en 

Arnhem/Nijmegen.  

Zie http://www.kpvv.nl/kpvv/UPDATE9

Duurzameenslimmemobiliteit

Startgids Elektrisch Rijden
De startgids, opgesteld door Agent-

schapNL (nu RVO) op initiatief van het 

Formule E-team, helpt gemeenten bij 

de introductie van elektrisch vervoer. 

Zie www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/

Startgids%20EV%20voor%20gemeenten.pdf

Top 10 maatregelen  
luchtkwaliteit
Gemeenten kunnen tal van effectieve 

maatregelen nemen waardoor de lucht 

schoner wordt en iedereen gezonder 

kan wonen, spelen en recreëren. In deze 

brochure worden tien maatregelen 

beschreven die succesvol zijn in steden. 

Zie http://run4air.sites.red5.nl/media/ 

353145/top_10_voor_gezonde_lucht.pdf
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