Evaluatie
Green Deal Autodelen II

Voorwoord
In de transitie naar slimmere en schonere mobiliteit is
deelmobiliteit niet meer weg te denken. We zien, zeker in
de steden, steeds meer vormen van deelauto’s, deelfietsen
en deelscooters verschijnen. Laten we ons even tot het
autodelen beperken. We kennen de voordelen van
autodelen: met name als je incidentele reizen maakt is een
deelauto veel voordeliger in het gebruik. Daarbij zijn
deelauto’s vaak nieuwer en daardoor schoner – deelauto’s
zijn vier tot vijf keer zo vaak elektrisch als de ‘eigen’ auto’s!
Tot enkele jaren geleden was vooral het autodelen nog een
aangelegenheid voor de (private) initiatiefnemers en traden
gemeenten faciliterend op, bijvoorbeeld door een
parkeerplaats te reserveren. Gelukkig hebben overheden
de maatschappelijke baten ook ontdekt en is er steeds
meer inzicht in de wijze waarop een gemeente op een
zinvolle manier kan bijdragen om de kansen van
deelmobiliteit te benutten.
De Green Deal Autodelen II (GDAII) is als extra impuls
geïnitieerd om gemeenten, autodeelaanbieders en andere
partijen te helpen om de groei van het aanbod en gebruik
van deelauto’s te versnellen. En met succes: in het CROWdashboard autodelen is te zien dat de deelnemende

partijen aan de GDAII een sterkere stijging in het aanbod
hebben doorgemaakt dan de niet-deelnemende
gemeenten.
Omdat de GDAII aan het einde is gekomen, heeft CROW in
overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
een korte evaluatie uitgevoerd over de werkwijze van de
GDAII. Daarin is vooral gekeken naar de wijze waarop de
samenwerking en de kennisdeling heeft plaatsgevonden.
Wat ging er goed, en wat zou bij de verdere samenwerking
tussen al deze partijen verbeterd kunnen worden?
Deze evaluatie kan worden beschouwd in samenhang met
de evaluatie van de City Deal elektrische Deelmobiliteit. In
de evaluatie van de City Deal is vooral gekeken naar de
wijze waarop partners kunnen samenwerken om
deelmobiliteit te integreren in nieuwe gebiedsontwikkeling.
Pieter Litjens
directeur CROW

Autodelen stimuleren bij bedrijven, overheden en burgers

De Green Deal Autodelen II (GDA II) is een in 2018 gestart
samenwerkingsverband van partners dat zich inzet om
autodelen in Nederland te stimuleren. Aan het eind van de
GDA II, in 2021, zijn 54 partners aangesloten, variërend van
overheden en autodeelaanbieders tot brancheorganisaties.
De GDA II is een vervolg op de GDA I die van 2015 tot 2018
liep. Het algemene doel van de GDA II is: “Bedrijven, overheden en burgers stimuleren om hun mobiliteitsbehoefte
in te vullen op een manier die maximaal gebruikmaakt van
de mogelijkheden die autodeelconcepten bieden.” Daarnaast heeft elke deelnemende partner ook actiepunten
voor haar eigen organisatie geformuleerd en zijn er
gemeenschappelijke thema’s die in wisselende samenstellingen behandeld worden. Ook hebben de partners zichzelf
het gezamenlijke doel gesteld om in 2021 te komen tot een
netwerk van 100.000 deelauto’s en een populatie van
700.000 gebruikers. Dit document geeft een overzicht van
de uitkomsten van de evaluatie van de GDA II.
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Groene initiatieven vanuit de samenleving
Een Green Deal is een aanpak van de overheid,
waarin ruimte gecreëerd wordt voor groene initiatieven vanuit de samenleving. In een Green Deal
samenwerken betekent dat alle deelnemende partners een concrete bijdrage leveren om de gestelde
doelen te realiseren. Vanaf 2011 zijn er enkele honderden Green Deals uitgevoerd, deze zijn onderverdeeld in negen thema’s. Een van de thema’s is
mobiliteit, hier valt ook de GDA II onder. Kijk voor
meer informatie op www.greendeals.nl of bekijk
deze video.

Successen en verbeterpunten

De GDA II heeft wezenlijk bijgedragen aan meer aandacht
en bewustwording bij de partners. Vooral bij decentrale
overheden heeft de GDA II geholpen om autodelen onder
de aandacht te brengen. Beleid is essentieel voor de ontwikkeling van autodelen: zonder beleids- en vergunningskaders kunnen deelauto’s geen plek krijgen in de openbare
ruimte. Het ontbreken van gemeentelijk autodeelbeleid is
een van de belangrijkste bottlenecks voor de ontwikkeling
van autodelen. De grote steden hebben inmiddels beleid
op autodelen. Veel middelgrote gemeenten ontwikkelen
momenteel zo’n beleid. In het landelijk gebied komen de
eerste initiatieven op gang.

autodeelaanbieders, indien nodig, in aanmerking voor
coronasteun.

Het delen van kennis binnen de Green Deal heeft bijgedragen aan het besef dat overheden een belangrijke rol hebben
op dit gebied. De Toolkit Autodelen en het trainingstraject,
waar zo’n 50 gemeenten aan deelnamen, hebben geleid tot
meer kennis bij gemeenten. Ook het door de GDA II gecreëerde netwerk is als waardevol ervaren door partners.
De ondertekenaars geven aan dat de meeste toegezegde
activiteiten binnen de Green Deal zijn uitgevoerd. De kwantitatieve doelen van de Green Deal zijn behaald. Het
beoogde aantal gebruikers was eerder, namelijk in maart
2020, al ruimschoots gehaald. Uit de monitor autodelen
blijkt dat de groei van het aantal deelauto’s sterker is in de
Green Dealgemeenten dan in de overige gemeenten. Tijdens de eerste lockdown daalde het gebruik van deelauto’s
overigens drastisch. Door inzet van de Green Deal kwamen

Een aantal zaken is minder goed gegaan. Zo hadden overheden het netwerk van de Green Deal veel beter kunnen
betrekken bij het ontwikkelen van beleid en van autodeel
initiatieven. Het KiM heeft als zelfstandig instituut onderzoek uitgevoerd naar autodelen. Veel partners hebben last
gehad van de negatieve publiciteit vanwege dit onderzoek.
Het onderzoek kwam als een verrassing en er ontstond
verwarring over de verschillen met de cijfers van CROW.
De plannen om de autodeelmonitor te verbeteren, zijn niet
uitgevoerd. Dat was nodig om de effecten van autodelen
duidelijk voor het voetlicht te brengen. Ook kwam de voorgestelde werkgroepstructuur niet van de grond. Geen van
de partners voelde zich verantwoordelijk voor het opzetten
hiervan. Er is op de achtergrond veel inspanning gedaan
om binnen de Rijksoverheid aandacht te krijgen voor autodelen. Het is echter niet gelukt om tijdens de Green Deal
een aantal afgesproken thema’s op te pakken. Uit de
enquête blijkt dat de meer vrijblijvende activiteiten van de
Green Deal als succesvol zijn ervaren, de acties die meer
inspanning en samenwerking vereisten, zijn echter minder
goed uit de verf gekomen. Zo is in de onderstaande grafiek
te zien dat de thema’s rondom kennisdeling als succesvol
zijn ervaren door de Green Dealpartners, terwijl de thema’s
als ‘onderzoeksvragen uitzetten in de eigen klantenkring’
en ‘promoties & evenementen richting (zakelijke) eindgebruikers’ als minder succesvol zijn ervaren.

Thema’s
Gemeentlijk beleid
Promoties & evenementen
richting (zakelijke) eindgebruikers
Bundelen van kennis
Faciliteren bijeenkomsten
Data voor monitoring
Onderzoeksvragen uitzetten
in eigen klantenonderzoek

n.v.t.
zeer onsuccesvol
onsuccesvol
neutraal
succesvol
zeer succesvol

Resultaten uit klantonderzoek delen
Kennis verspreiden onder gemeenten
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Verschillende belangen en motivaties

De GDA II is ondertekend door een zeer diverse groep
partners. De motivatie om mee te doen, verschilde.
Dat gold ook voor de manier waarop verschillende ondertekenaars de GDA II hebben ervaren. Voor de aanbieders
lag de focus op het wegnemen van barrières, zoals het
verkrijgen van vergunningen en uitbreiding van de
deelautovloot. Aanbieders hadden behoefte aan tempo
en daadkracht. Overheden hadden vooral veel aandacht
voor zaken als agendasetting, overtuigen van de politiek
en het voorbereiden van beleid. Zo’n proces vergt tijd en
daarbij kan te veel externe druk juist verstorend werken.

Jonge Klimaatbeweging
Jongeren willen een leefbare planeet in 2040 en
vragen hierom naar systeemverandering. Onze
samenleving moet er anders uitzien, zodat we
kunnen voorzien in ieders basisbehoeften. In 2040
zal ons mobiliteitsysteem er wat jongeren betreft
daarom ook compleet anders uitzien: In 2040
hebben we zelf geen auto’s meer voor de deur staan.
De auto van de toekomst is de groene deelauto,
die we naast een uitgebreid openbaarvervoernet
kunnen gebruiken. Door steden autovrij te maken is
er meer ruimte voor openbaar vervoer, fietswegen,
brede wandelpaden en natuur. Buiten de steden
zijn er parkeerhubs, waar je de groene deelauto kan
gebruiken om naar gebieden te reizen die met het
openbaar vervoer moeilijk te bereiken zijn. De voordelen van deelauto’s zijn veelvoudig. Allereerst zijn
er minder auto’s nodig, waardoor er energie en
schaarse grondstoffen worden bespaard. Daarnaast
zorgen deelauto’s voor een grotere beschikbaarheid
aan ruimte voor natuur, recreatie en huizen, wat zeer
wenselijk is in een dichtbevolkt land als Nederland.
De deelauto zal ook minder snel worden gebruikt
voor kortere afstanden, zeker met een verbeterd
openbaarvervoernet en grotere beschikbaarheid van
elektrische fietsen en fietssnelwegen. Dit kan voor
een grote vermindering van de energieconsumptie
zorgen, aangezien auto’s nu juist nog vaak worden
gebruikt voor de kortere afstanden.
www.jongeklimaatbeweging.nl

Om autodelen tot ontwikkeling te brengen, hebben
overheden en aanbieders elkaar hard nodig. In de Green
Deal waren beide groepen vertegenwoordigd.
Uiteindelijk zijn de overheden en aanbieders sterk
afhankelijk van elkaar, en is een goede dialoog cruciaal om
wederzijds begrip voor elkaars positie te creëren. Hoewel
het netwerk gewaardeerd is, had er binnen de Green Deal
beter samengewerkt kunnen worden. Bijvoorbeeld rondom
het thema MaaS, waar de overheid eisen wilde stellen aan
aanbieders, terwijl de aanbieders bottlenecks ervaarden.
Door echt samen op te trekken vanuit gedeeld begrip kan
er meer bereikt worden.

Verschillende perspectieven op het resultaat van de Green Deal
Geen zichtbare resultaten

Veel werk op de achtergrond verricht

Autodelen groeit, maar dat komt niet door de Green Deal

De Green Deal heeft bijgedragen aan de groei van autodelen

Teleurgesteld in de lobby

Er zijn veel zaadjes geplant om autodelen op de agenda van de
politiek te krijgen
versus
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De Green Deal is een open platform waarin de overheid niet per se
de trekker hoeft te zijn

Als de overheid investeert in actieve werkgroepen, dan komt er
veel tot stand

Het thema verzekeringen is niet goed opgepikt door de stuurgroep

De aanbieders hebben de handschoen niet opgepakt om samen op
te trekken richting verzekeraars

De focus lag op het wegnemen van belemmeringen in de markt

Er is weinig gedaan aan het wegnemen van belemmeringen bij
de consument
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Hoe nu verder?

De onderstaande grafiek maakt duidelijk dat de meeste
partners behoefte hebben aan een gestructureerde
vervolgaanpak voor deelmobiliteit. Overheden staan
positiever tegenover een vervolg dan aanbieders. Partners
laten weten dat er nu momentum is rondom autodelen,
onder meer doordat het genoemd is in het regeerakkoord.
Kortom, het is nu tijd om door te pakken. Er waren

Moet er een vervolg komen op de GDA II?
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echter ook partners die geen meerwaarde van de Green
Deal hebben ervaren.
Aanbieders hebben vooral behoefte aan een minder vrijblijvende aanpak met concrete doelen en met partijen die een
actieve bijdrage leveren. Onder gemeenten leeft dit minder,
al zitten niet alle deelnemende gemeenten in dezelfde fase.
Een programmatische aanpak, zoals Natuurlijk Deel
mobiliteit, kan helpen om de aanpak minder vrijblijvend te
maken. Voor autodelen blijft een kwantitatieve doelstelling
belangrijk om de aandacht voor het thema vast te houden.
Daarbij zijn een meetwijze en helder afgebakende definities
van belang. Ook is er ruimte nodig voor een dialoog tussen
autodeelaanbieders en overheden, vanuit een gedeeld
belang om autodelen op te schalen. Goede argumentatie is
nodig om de maatschappelijke baten van autodelen onder
de aandacht van overheden te blijven brengen. Daarnaast is
extra aandacht nodig voor het wegnemen van barrières bij
consumenten. Zo verwachten diverse partners dat er in
een vervolg meer aandacht uit zal gaan naar op het publiek
gerichte campagnes.

Over deze evaluatie

Deze evaluatie is begin 2022 uitgevoerd
in opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. De evaluatie
is uitgevoerd door Advier, in samen
werking met CROW. Voor de evaluatie is
alle partners een vragenlijst toegestuurd
(respons 58%). Naast deze vragenlijst is bij
vijf Green Dealpartners een verdiepend
interview afgenomen. Daarbij is gezocht
naar diversiteit in soorten partijen. Er is
gesproken met zowel oude als nieuwe
ondertekenaars. In zowel de vragenlijst
als de interviews is gevraagd naar de
tevredenheid over de GDA II, haar doelen
en de samenwerking. Daarnaast is de
partners gevraagd of zij geïnteresseerd
zijn in een vervolg, en waarom zij hier al
dan niet behoefte aan hebben.
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Bijlage: Alle GDA-partners

Overheid

Aanbieder

Overige organisatie

Gemeente Amsterdam

A2B Sharing

Advier

Gemeente Arnhem

Amber

Autodelen.net

Gemeente Delft

Buurauto

BOVAG

Gemeente Den Bosch

ConnectCar

Emodz

Gemeente Den Haag

FiGo Mobility

Mobiliteit Samen

Gemeente Eindhoven

GoodMoovs

Natuur&Milieu

Gemeente Rotterdam

Greenwheels

Neprom

Gemeente Utrecht

Hertz

NVDE

Gemeente Zwolle

Juuve

Sweco

GNMI

KAV

Ministerie van EZK

Mobeazy

Ministerie van IenW

MobielRijden

P10

Mobiliteit van Ons

RMO Noord Limburg

MobiNederland

Vervoerregio Amsterdam

MobyOne

Zuid-Limburg bereikbaar

MultiLease
MyWheels
Onze Auto
Pop-up Car
SIXT Share
SnappCar
Stapp.In
StudentCar
Terberg Leasing
Vereniging Gedeeld Autogebruik
WeGo
WitKar
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Over CROW
CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen
voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte,
verkeer en vervoer in Nederland. Dat doen we samen
met externe professionals die kennis met elkaar delen
en toepasbaar maken voor de praktijk.
CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder
winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de
toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor
vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur,
openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid.
Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden
en contracteren.

CROW
Postbus 37, 6710 BA  Ede
Telefoon (0318) 69 53 00
E-mail klantenservice@crow.nl
Website www.crow.nl
Mei 2022

CROW en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap
en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in deze
publicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico
daarvan.
CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan
deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakeFoto's: Shuttertock.com

lijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het
gebruik van de gegevens.
De inhoud van deze publicatie valt onder bescherming
van de auteurswet.
De auteursrechten berusten bij CROW.
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