
ONTWIKKELAARS 

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. Dit terwijl 
de infrastructuur en leefbaarheid  al 
onder druk staat. Kijk maar naar 
luchtkwaliteit, geluid, verkeersveiligheid 
en bereikbaarheid. Het autobezit en 
-gebruik dragen hier negatief aan 
bij. Wij willen hier verandering in 
brengen. De ontwikkelopgave 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 echter 
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 
de uitgelezen kans om een gedrags-
verandering 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. We werken toe 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 als gebiedsontwikkelaar op zoek naar een duurzaam en 
innovatief mobiliteitsconcept, passend bij de gebiedsopgave. Dit 
kan alleen woningbouw zijn, maar ook woningen in combinatie 
met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Het 
mobiliteitsconcept geeft invulling aan de mobiliteitsbehoefte van de 
toekomstige bewoners en gebruikers, de gewenste gedragsverandering 
en de duurzaamheidsdoelstellingen. En het biedt kansen om de 
openbare ruimte met meer kwaliteit in te richten. 

Wij weten hoe je dat doet
Gemeentelijke overheden hebben ambities op het gebied van duurzame 
en gezonde mobiliteit. Ze stellen eisen aan ontwikkelaars bij nieuwe 
plannen in het ruimtelijk domein. Wij helpen zowel ontwikkelaars als 
overheden bij het integreren van nieuwe mobiliteitsoplossingen. Wij 
hebben oog voor het gehele proces. We helpen bij het opstellen van 
mobiliteitsvisies, programma’s van eisen, mobiliteitsconcepten en 
projectplannen. 

Naast expertise van mobiliteit, hebben wij bij Over Morgen brede kennis 
van vastgoedontwikkeling, energie, financiën en governance. Standaard 
maken wij gebruik van slimme data-analyses. We kennen de markt 
van mobiliteitsaanbieders door en door. En we beschikken over de 
procesvaardigheden om de benodigde samenwerking te organiseren.  

Kijk maar eens
Naar de Cartesiusdriehoek in Utrecht, het Gezondheidspark in 
Dordrecht en het hero-terrein in Breda. Voor verschillende private 
partijen hebben wij op maat gesneden mobiliteitsconcepten 
ontwikkeld. 

Wij helpen de transitie naar slimme en schone mobiliteit in 
gebiedsontwikkeling waar te maken, en zo de leefomgeving 
toekomstbestendig 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. Mobiliteitsconcept
2. Mobiliteitsplan 
3. Implementatie

Mobiliteitsconcept
Met de mobiliteitsvisie en het mobiliteitsprogramma van eisen als losse producten of 
als onderdeel van een brede ontwikkelvisie en kavelpaspoort, of bouwenvelop, stellen 
gemeenten de kaders waarbinnen het mobiliteitsconcept kan worden ingekleurd. Dit 
daagt ontwikkelaars uit om te komen met een onderscheidend mobiliteitsconcept, 
dat past bij de ruimtelijke opgave én de 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 er aandacht gevraagd 
voor een integrale businesscase, inclusiviteit, het risicoprofiel, financiering en 
de governance. Het mobiliteitsconcept moet kunnen anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen zoals Mobility as a Service, waardoor ook afspraken over uitwisseling 
van data en de inzet van platforms belangrijker worden. En het is zaak om afspraken 
te maken over monitoring en schaalbaarheid, zodat het concept flexibel en 
toekomstbestendig kan 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. Denk hierbij 
aan: grond- en vastgoedeigenaren, mobiliteitsaanbieders, exploitanten van 
parkeergarages, 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. 

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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In de gebiedsontwikkeling van 
Cartesiusdriehoek in Utrecht staat 
‘Healthy Urban Living’ centraal. 
Duurzame mobiliteit speelt hier 
een belangrijke rol. In opdracht van 
MRP Development en Ballast Nedam 
hebben wij voor  het winnende 
consortium een visie op schone 
en slimme mobiliteit op gesteld 
en een aansprekend en duurzaam 
mobiliteitsconcept ontwikkeld. In dit 
concept hebben we, in samenwerking 
met WeDriveSolar, de voornaamste 
trends die de mobiliteit van de 
toekomst vormgeven – elektrificatie, 
delen en autonoom –  vertaald 
naar een gezonde en duurzame 
gebiedsontwikkeling.

Het Middenzone Gezondheidspark in 
Dordrecht wordt ontwikkeld tot een 
hoogstedelijk en duurzaam woongebied. 
Van Ballast Nedam kregen wij de vraag 
een mobiliteitsconcept op te stellen 
met een bijpassende parkeerbalans. In 
het mobiliteitsconcept ligt de focus op 
actieve mobiliteit. Dit heeft een positief 
effect op de leefbaarheid. Bovendien 
kan met dit mobiliteitsconcept de 
parkeereis worden gereduceerd. De 
duurzame parkeerbalans zorgt ervoor 
dat de bestaande parkeergarage op een 
efficiënte en betaalbare manier kan 
worden uitgebreid en kan voorzien in de 
huidige en toekomstige parkeerbehoefte. 
Uiteraard met de benodige laadinfra-
structuur. Doorlopende fietsroutes sluiten 
aan op ruime en goed toegankelijke 
fietsenstallingen. Deelfietsen vormen 
samen met elektrische deelauto’s een 
service aan bewoners en medewerkers 
van het ziekenhuis.

CARTESIUSDRIEHOEK
Utrecht

GEZONDHEIDSPARK
Dordrecht

Op het Hero-terrein in Breda heeft 
AM het plan om nieuwe woningen 
te ontwikkelen. Om het plan door de 
gemeente in behandeling te kunnen 
laten nemen, was eerst meer verdieping 
in de mobiliteitsopgave gewenst. AM 
heeft ons gevraagd hen hierbij te helpen. 

Het mobiliteitsplan dat wij hebben 
opgesteld past bij de ambities van 
zowel AM als de gemeente Breda. 
De aanpak bestaat uit drie pijlers: 
’aantrekkelijke alternatieven voor de 
auto‘, ’deelmobiliteit voor iedereen‘ 
door middel van een deelvloot 
passend bij de mobiliteitsbehoefte, en 
‘toekomstbestendige oplossing’ waarbij 
wij indirecte maatregelen adviseren 
die het gebruik van deelmobiliteit 
stimuleren en motiveren.

AM & Patrizia beoogden in gezamenlijkheid 
een deelproject te ontwikkelen in de 
gebiedsontwikkeling Feyenoord City. 
De gemeentelijke uitgangspunten in de 
tender voor de ontwikkeling van deze 
locatie waren ambitieus en stelden tevens 
voorwaarden aan de mobiliteitsoplossing 
om aan het verduurzamen vervoer in 
Rotterdam bij te dragen. In dat kader wilden 
AM & Patrizia actief mobiliteitsaanbieders 
benaderen met slimme en schone 
mobiliteitsdiensten die bijdragen aan 
minder eigen autobezit, gebruik van andere 
/ collectievere vervoersmodaliteiten etc. 
Over Morgen heeft hiervoor destijds een 
globaal programma van eisen opgesteld 
voor een deelmobiliteitsconcept. Het 
programma ging in op de ambities van de 
ontwikkelaars, de specifieke eisen aan het 
mobiliteitsconcept en het serviceniveau. 
Met het programma van eisen zijn 
ontwikkelaars vervolgens in gesprek gegaan 
met potentiële mobiliteitsaanbieders.

HERO-LOCATIE
Breda

FEYENOORD CITY
Rotterdam
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Over Morgen
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
www.overmorgen.nl

“Een gebiedsontwikkeling 
kan niet zonder duurzame 
mobiliteitsoplossingen.”

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

“Om te komen tot slimme en  
schone mobiliteitsconcepten in 
gebiedsontwikkeling is een goede 
samenwerking tussen gemeente en 
marktpartijen cruciaal. ”

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


