
GEMEENTEN 

DUURZAME MOBILITEIT IN 
GEBIEDSONTWIKKELING
Biedt kansen voor de 
leefomgeving



Opgave
Het inwonersaantal stijgt en de 
verstedelijking van Nederland zet door. 
De behoefte aan nieuwe woningen en 
bijbehorende voorzieningen is enorm. 
Het streven is om jaarlijks 75.000 
nieuwbouwwoningen te realiseren, bij 
voorkeur rondom OV-knooppunten 
in bestaand stedelijk gebied. En dit 
terwijl de infrastructuur en leefbaarheid 
al onder druk staan. Kijk maar naar 
luchtkwaliteit, geluid, verkeersveiligheid 
en bereikbaarheid. Het autobezit 
en -gebruik dragen hier negatief 
aan bij. Wij willen hier verandering 
in brengen. De uitbreidingsopgave 
biedt de kans om toekomstbestendige 
woonmilieus met slimme en schone 
mobiliteitsoplossingen te realiseren.

Nieuwe mobiliteit
In veel gebiedsontwikkelingen is 
de auto nog steeds het belangrijkste 
vervoermiddel. Dit resulteert in hoge 
parkeernormen en onrendabele 
investeringen. Recente trends en een 
toenemend maatschappelijk bewustzijn 

vergroten het draagvlak om het 
anders te gaan doen. Autobezit is niet 
meer vanzelfsprekend voor iedereen. 
Innovaties bieden kansen om onze 
mobiliteit op een andere en slimmere 
wijze te organiseren. Een verhuizing 
is één van de schaarse momenten 
waarop mobiliteit wordt heroverwogen. 
Gebiedsontwikkeling biedt daarmee 
een uitgelezen kans om een 
gedragsverandering te bewerkstelligen 
en te werken aan een duurzame 
leefomgeving.  

Ontwikkelproces
De mobiliteitsoplossingen van vandaag 
gaan verder dan het bieden van 
voldoende parkeerruimte. Mobiliteit 
staat centraal, maar de auto niet meer 
altijd. Toewerken naar een breder 
mobiliteitsaanbod met aandacht voor 
actieve mobiliteit, OV en deelconcepten, 
een efficiëntere parkeerbalans én een 
verbetering van de leefbaarheid. Om dit 
te bereiken zal mobiliteit als thema veel 
eerder onderdeel moeten worden van 
het ontwikkelproces. 

DUURZAME MOBILITEIT 
biedt kansen
Een slim en uitvoerbaar mobiliteitsconcept
Jij bent op zoek naar een slim en uitvoerbaar mobiliteitsconcept 
voor je gebiedsontwikkeling of herstructureringsopgave. Dit wil je 
stimuleren door zelf de benodigde randvoorwaarden in te vullen en 
de juiste eisen te stellen aan ontwikkelaars bij nieuwe plannen. Het 
mobiliteitsconcept geeft invulling aan zowel de mobiliteitsbehoefte 
van de toekomstig bewoners en gebruikers, de gewenste 
gedragsverandering als de duurzaamheidsdoelstellingen. En het biedt 
kansen om de openbare ruimte met meer kwaliteit in te richten.  

Wij weten hoe je dat doet
Wij helpen zowel ontwikkelaars als overheden bij het integreren 
van nieuwe mobiliteitsoplossingen. Wij hebben oog voor het gehele 
proces, van visie tot uitvoering, en helpen bij het opstellen van 
mobiliteitsvisies, programma’s van eisen, mobiliteitsconcepten 
en projectplannen. Naast expertise in mobiliteit, hebben wij brede 
kennis van vastgoedontwikkeling, energie, financiën en governance, 
en zetten wij slimme data-analyses in. We kennen de markt van 
mobiliteitsaanbieders door en door. En we beschikken over de 
procesvaardigheden om de benodigde samenwerking te organiseren. 

Kijk maar eens
Hoe wij als thematrekker Gebiedsontwikkeling bij het MRA Platform 
Smart Mobility gemeenten helpen bij het ontwikkelen van slimme 
en schone mobiliteitsconcepten voor gebiedsontwikkeling. Naar hoe 
wij de gemeente Leiden adviseren bij het invullen van het thema 
mobiliteit voor de duurzaamheidsvisie van het Stationsgebied. Naar 
hoe we de gemeente Gouda hebben geholpen met een Mobiliteitsvisie 
en Mobiliteits Programma van Eisen voor de Spoorzone en hoe we de 
gemeente Amsterdam hebben geadviseerd voor de buurt- en wijkhubs 

Wij helpen de transitie naar slimme en schone mobiliteit in 
gebiedsontwikkeling waar te maken. 

WIJ KENNEN je positie
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HOE HET PROCES 
eruit ziet

Om te komen tot uitvoerbare 
mobiliteitsoplossingen, hanteren 
wij een stappenplan. Dit is gebaseerd 
op het reguliere proces van 
gebiedsontwikkeling.

Voor gebiedsontwikkelaars bieden wij de 
volgende (deel)producten aan:
1. Mobiliteitsvisie
2. Mobiliteits Programma van Eisen
3. Mobiliteitsconcept
4. Mobiliteitsplan 
5. Implementatie

Mobiliteitsvisie
Een gebiedsontwikkeling of 
herstructureringsopgave start met een 
goede analyse en visie op het gebied. In 
deze visie is er vooral aandacht voor de 
kwaliteiten van het gebied, de ruimtelijke 
inpassing van de nieuwe opgave én 
de beoogde identiteit. De gebiedsvisie 
vormt een globaal kader voor de 
ontwikkeling van een gebied. Het is 
bedoeld om maatschappelijk en politiek 
draagvlak te creëren. Een mobiliteitsvisie 
biedt de mogelijkheid om het thema 
mobiliteit vroegtijdig én integraal te 
beschouwen en te positioneren in het 
ontwikkelproces. Onder invloed van de 
opkomst van nieuwe slimme en schone 

mobiliteitsconcepten verandert de 
ruimtelijke impact die mobiliteit heeft op 
een gebied. Wij helpen gemeenten bij het 
opstellen van een mobiliteitsvisie waarin 
we een analyse maken van het relevante 
gemeentelijke mobiliteitsbeleid en 
het huidige mobiliteitsgebruik in 
het gebied, vooruitkijken naar trend 
en ontwikkelingen en de eerste 
uitgangspunten formuleren voor de 
gebiedsontwikkeling.

Mobiliteits Programma van Eisen
Het opstellen van een MPvE is 
een nadere uitwerking van de 
mobiliteitsvisie. Waar in een 
mobiliteitsvisie de opgave in 
mogelijkheden en scenario’s wordt 
geduid, worden in het Programma van 
Eisen (ruimtelijke) randvoorwaarden 
gesteld die leidend zijn voor het 

stedenbouwkundig plan. Dergelijke 
eisen kunnen ook aan nieuwe mobiliteit 
worden gesteld, zoals: het stimuleren 
van actieve mobiliteit, parkeernormen, 
toepassing van deelmobiliteit en 
hubs, koppeling met OV, maximale 
verkeersbewegingen etc. Een MPvE is 
dan ook een waardevolle toevoeging 
aan het ontwikkelproces. Wij helpen 
gemeenten bij het opstellen van een 
MPvE door het concretiseren van het 
gemeentelijk beleid, de toekomstig 
mobiliteitsbehoefte in het gebied in 
beeld te brengen en vooruit te kijken 
naar bruikbare innovatieve oplossingen. 
Op basis hiervan formuleren we eisen 
voor de projectontwikkelaars in het 
gebied en randvoorwaarden die door 
de gemeente zelf moeten worden 
ingevuld om een toekomstbestendige 
ontwikkeling te waarborgen. Het 

MPvE is een gemeentelijk product, 
maar betrokken marktpartijen worden 
als stakeholder betrokken om de 
haalbaarheid te borgen en de basis te 
leggen voor de verdere samenwerking. 
Voor het MPvE zetten wij diverse 
data-analyses in. Onze gebiedsatlas 
helpt bij een zorgvuldige analyse, de 
persona tool helpt bij het inzichtelijk 
maken van de mobiliteitsbehoefte en 
onze mobiliteitsbalans helpt bij het 
kwantificeren van het aantal benodigde 
parkeerplaatsen en de gewenste 
deelmobiliteit.

Vanaf het mobiliteitsconcept tot en met 
de implementatie verschuift de rol van 
de gemeente.  

VISIE EN BELEID

Oriënteren Concretiseren

STEDENBOUW-
KUNDIG PLAN

BOUW IN 
UITVOERINGUITGANGSPUNTEN ONTWIKKELVISIE

EISEN EN RAND-
VOORWAARDEN

BESTEMMINGS-
PLAN & GEBOUW-
ONTWERP

Mobiliteitsvisie Mobiliteits
Programma van 

Eisen (MPvE) 

Mobiliteitsconcept Mobiliteitsplan Realisatie &
exploitatie

GEMEENTELIJK OF 
REGIONAAL NIVEAU GEBIEDSNIVEAU LOCATIENIVEAU

OMGEVINGS-
VERGUNNING

RealiserenVastleggen
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Vanaf dit moment zijn vaak de 
ontwikkelaars aan zet en krijgen 
gemeenten een meer faciliterende en 
toetsende rol. Afhankelijk van de lokale 
context (bijvoorbeeld bij versnipperd 
grondbezit) en de gewenste mate van 
regie op de (deel)mobiliteit in het gebied 
kunnen gemeenten ook overwegen zelf 
een trekkersrol te blijven vervullen in het 
vervolg van het proces.

Mobiliteitsconcept
Met de mobiliteitsvisie en het MPvE, 
als losse producten of als onderdeel 
van een brede ontwikkelvisie en 
kavelpaspoort of bouwenvelop, stellen 
gemeenten de kaders waarbinnen 
het mobiliteitsconcept kan worden 
ingekleurd. Ontwikkelaars worden 
hiermee uitgedaagd om te komen met 
een onderscheidend mobiliteitsconcept 
passend bij de ruimtelijke opgave én 
eindgebruikers. Het mobiliteitsconcept 
brengt eisen en wensen tot leven 
met een concrete invulling voor een 
tender of bouwontwerp. Naast het 
mobiliteitsaanbod voor de doelgroepen, 
wordt aandacht gevraagd voor een 
integrale businesscase, inclusiviteit, 
het risicoprofiel, financiering en de 
governance. Het mobiliteitsconcept 

met kunnen anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen zoals Mobility as a 
Service, waardoor ook afspraken over 
uitwisseling van data en de inzet van 
platforms aandacht vragen. En het is 
belangrijk om afspraken te maken over 
monitoring en schaalbaarheid, zodat het 
concept flexibel en toekomstbestendig 
kan blijven worden ingevuld. 

Mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan is de concrete 
uitwerking van het mobiliteitsconcept 
qua aanbod, ontwerp, uitvoering en 
organisatie. Een mobiliteitsplan legt het 
mobiliteitsconcept vast in afspraken en 
contracten tussen betrokken partijen en 
overheden. Welke partijen betrokken zijn 
is afhankelijk van het mobiliteitsconcept, 
zoals: grond- en vastgoedeigenaren, 
mobiliteitsaanbieders, exploitanten 
van garages, laadinfrastructuur of 
energieopwek/-opslag etc. Het gaat om 
de rol- en risicoverdeling bij de realisatie 
en exploitatie. Het mobiliteitsplan moet 
comfort bieden aan (externe) financiers 
van het plan en het risicoprofiel van het 
plan moet acceptabel zijn. 

Implementatie
Uiteindelijk wordt het mobiliteitsplan 
geïmplementeerd in de 
gebiedsontwikkeling. Een goede start, 
met  direct voldoende aanbod, is cruciaal 
om de gewenste gedragsverandering 
te faciliteren en klanten te binden. 
Voor de exploitatie is het vervolgens 
essentieel dat het gebruik van het 
mobiliteitsaanbod continu wordt 
gemonitord. Het is belangrijk dat het 
aanbod voldoende aansluit op de 
mobiliteitsbehoeften van de gebruikers. 
Het tijdig optimaliseren van het 
mobiliteitsaanbod resulteert in een 
gunstige exploitatie. Ook moet periodiek 
de samenwerking, de organisatie en het 
risicomanagement worden geëvalueerd. 
In de gebiedsontwikkeling komt het 
immers vaker voor dat een project niet 
levensvatbaar is, ondanks een gunstige 
financiële businesscase. 
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De gemeente Gouda transformeert 
de Spoorzone de komende jaren tot 
een nieuw gemengd stedelijk gebied 
met daarin ruimte voor minimaal 
1.000 woningen, nieuwe kantoren 
en voorzieningen. Als onderdeel van 
het ontwikkelperspectief stelde Over 
Morgen hiervoor een Mobiliteits 
Programma van Eisen op, met daarin 
aandacht voor een concrete vertaling 
van het gemeentelijke beleid op 
gebiedsniveau en mogelijkheden 
voor betrokken marktpartijen 
om per deellocatie een innovatief 
mobiliteitsplan in te dienen en zo 
beargumenteerd af te kunnen wijken 
van de parkeernorm.

MPvE SPOORZONE 
Gouda

Het MRA Platform Smart Mobility 
jaagt de concrete toepassing van smart 
mobility oplossingen op straat aan door 
actief kennis te delen en experimenten 
te initiatieven en onderling te verbinden. 
De thematrekker is sparringspartner van 
projectmanagers gebiedsontwikkeling 
en mobiliteitsadviseurs van gemeenten 
en stimuleert, mede op basis van de 
opgestelde leidraad Gebiedsontwikkeling 
& Smart Mobility, de toepassing van 
slimme en schone mobiliteitsconcepten 
in gebiedsontwikkeling. Een belangrijk 
instrument daarvoor is het Mobiliteits 
Programma van Eisen (MPvE). Het 
MRA Platform is gezamenlijk met de 
betreffende gemeente opdrachtgever van 
het MPvE voor de Floriadewijk in Almere, 
Meneba in Zaanstad en ontwikkelzone 
Zuidwest in Haarlem. 

Binnen de gemeente Amsterdam worden 
mobiliteitshubs gezien als een belangrijke 
oplossing om binnen gebiedsontwikkelingen 
slimme en schone mobiliteitsconcepten te 
faciliteren. Vanuit het Programma Hubs 
adviseren we de projectmanagers van 
deze gebiedsontwikkelingen (bijvoorbeeld 
Sluisbuurt, Strandeiland en Haven-Stad) 
over de governance en financiering van 
deze mobiliteitsconcepten. Vragen die 
hierbij spelen zijn onder andere de fysieke 
verschijningsvorm van de hubs, het 
benodigde aanbod aan deelmobiliteit, 
de mogelijke combinaties met andere 
functies en de rolopvatting van de gemeente 
en betrokken marktpartijen. Om deze 
adviesrol goed in te vullen ontwikkelen 
we onder andere een routekaart en maken 
businesscases voor verschillende mogelijke 
scenario’s.

THEMATREKKER
GEBIEDSONTWIKKELING
Metropoolregio  
Amsterdam

ADVISEUR BUURT-  
EN WIJKHUBS  
Gemeente  
Amsterdam
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Het stationsgebied Leiden wordt de 
komende jaren ontwikkeld tot een 
multifunctioneel OV-knooppunt waar 
reizen, wonen, werken en verblijven 
op een prettige manier samenkomen. 
Die ontwikkeling wil de gemeente 
Leiden samen met haar bewoners en 
partners toekomstbestendig invullen. 
Om dit mogelijk te maken wordt een 
gebiedsvisie opgesteld, waarvoor de 
Over Morgen de duurzaamheidsvisie 
uitwerkt. Onderdeel van deze 
duurzaamheidsvisie is een 
mobiliteitsvisie, die de basis vormt 
voor het verduurzamen van de 
mobiliteit in het gebied, het stimuleren 
van actieve mobiliteit en de toepassing 
van slimme en schone (deel)
mobiliteitsconcepten.

MOBILITEITSVISIE 
STATIONSGEBIED 
Leiden
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Over Morgen
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
www.overmorgen.nl

“De mobiliteitsoplossingen van 
vandaag gaan verder dan het bieden 
van voldoende parkeerruimte.”

Neem voor meer informatie contact 
op met Edvard Hendriksen.
edvard.hendriksen@overmorgen.nl 
06 11 91 00 18    

“Samen ontwikkelen we 
toekomstbestendige woonmilieus 
met slimme duurzame 
mobiliteitsoplossingen.”

Neem voor meer informatie contact op 
met Maarten de Vries.
maarten.devries@overmorgen.nl 
06 29 62 76 40   


