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Green Deal ‘Tussen Fiets en Auto’ 
(naar Betaalbare en Duurzame Elektrisch Aangedreven 
Binnenstedelijke Transportmiddelen) 

Betrokken partijen
 - PON Bicylce Group
 - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beschrijving initiatief
De initiatiefnemers voeren samen een haalbaarheidsstudie uit naar het ontwikkelen van betaalbare en 
duurzame, elektrisch aangedreven binnenstedelijke transportmiddelen, gepositioneerd tussen fiets en 
auto, met als oogmerk assembleren binnen Nederland.

Resultaten
Een haalbaarheidsstudie rond twee te ontwikkelen binnenstedelijke vervoersconcepten: het ene vervangt 
autokilometers en het andere vult de auto aan op de laatste kilometers. Bij gebruik in de binnenstad als 
vervanging van auto of scooter, leveren dergelijke concepten een significante bijdrage aan de luchtkwaliteit. 
De betrokken partijen stellen binnen de Green Deal de precieze uitvoeringsvorm(en) van de voertuigen en 
de optimale wettelijke, toelatings- en belastingtechnische positionering vast. Als de ontwerpen voldoen 
aan de eisen qua vermarktbaarheid, productiekosten en wetgeving, wordt een besluit genomen rond de 
feitelijke productontwikkeling. Het doel is om minimaal een van beide concepten binnen Nederland te 
assembleren en dit in Nederland en in het buitenland te vermarkten. Deze productontwikkeling en verdere 
vermarkting vallen buiten deze Green Deal.
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Inzet en acties partijen
De initiatiefnemers stellen ontwerpeisen vast, op basis van beschikbare en verder uit te diepen markt- en 
productinformatie. Verder beschrijven de initiatiefnemers de optimale wettelijke toelatings- en 
belastingtechnische positionering van het voertuig en zijn ze verantwoordelijk voor de besluitvorming 
rondom mogelijke feitelijke ontwikkeling en assemblage van de concepten. Tot slot stellen de 
initiatiefnemers de basisontwerpeisen, randvoorwaarden en wettelijke eisen beschikbaar voor derden.

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid draagt bij aan de ontwikkeling van de ontwerpeisen aan het voertuig. Welk type voertuig 
past het beste bij de langetermijnbeleidslijnen? Het Rijk doet dit door de inbreng van kennis en expertise 
op relevante beleidsterreinen, waarvoor in het najaar van 2012 een werksessie wordt georganiseerd. Ook 
brengt het Rijk kennis en expertise in op het gebied van wettelijke eisen en toelatingseisen. Verder verzorgt 
de Rijksoverheid de communicatie met (lagere) medeoverheden over de facilitering van dergelijke 
voertuigen op terreinen waarover de medeoverheden beslissen, zoals parkeren. Zodra duidelijk is wat de 
eigenschappen van een concept zijn, brengt het ministerie van Financiën in kaart wat de fiscale 
behandeling is van dergelijke voertuigen. De initiatiefnemers kunnen meerdere concepten voor toetsing 
voorleggen. Tot slot maakt de Rijksoverheid de uitkomsten van de Green Deal beschikbaar in het publieke 
domein, zodat andere partijen binnen Nederland gebruik kunnen maken van de opgedane kennis en 
ervaringen. 

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal 


