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Je wilt inzicht in de kansen voor duurzame en ruimte-efficiënte
mobiliteit
We staan voor een grote opgave in het schoner en duurzamer maken
van mobiliteit. Jij wilt weten welke opties er zijn en waar kansen liggen
in jouw gebied. En je wilt dit goed kunnen onderbouwen, zodat je
keuzes kunt maken of beleid kunt formuleren.

Wij weten hoe je dat doet
Elke stad en elk dorp heeft z’n eigen context en verhaal. Wij zetten
data op een slimme manier in om hier inzicht in te krijgen. De
Mobiliteitsatlas brengt het mobiliteitsverhaal voor iedere plek in kaart,
zodat we samen kansen kunnen verkennen en benutten.

Kijk maar eens
Naar onze EV-prognoses voor meer dan 200 gemeenten. Ons adaptief
en locatiegerichte beleid voor deelmobiliteit in Nijmegen en Arnhem.
Of onze mobiliteitsconcepten in gebiedsontwikkelingsprojecten. Naar
onze inclusieve mobiliteitsatlas die vertelt waar kansen liggen voor
sociale en inclusieve mobiliteit. Stuk voor stuk producten waarin we
data op een slimme manier inzetten voor het krijgen van inzicht. Zo
werken we samen aan het duurzamer en toekomstgericht maken van
mobiliteit.
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WIJ KENNEN JOUW ZOEKTOCHT naar
mogelijkheden om nieuwe
mobiliteitsoplossingen te
benutten
Maatschappelijke ambities en
opgaven

die van gezinnen of senioren, maar

Het implementeren van nieuwe

platteland. Wij maken inzichtelijk

mobiliteitsoplossingen is nooit het

waar welke behoefte het sterkst is.

verschilt ook tussen de stad en het

doel op zich. Het moet bijdragen aan
de uitdagingen in jouw gemeente. Zo

Kennis van de markt

creëer je kansen voor een duurzame

Met inzichten in de behoefte van de

en toekomstbestendige leefomgeving.

gemeente en de eindgebruiker alleen
ben je er nog niet. De markt is nodig

De eindgebruiker centraal

om de transitie te ondersteunen. Elk

Een transitie naar duurzame en

concept, elke markt vraagt een andere

inclusieve mobiliteit kan alleen

benadering. Met onze marktkennis

slagen als je snapt waar de behoefte

helpen wij je in kaart te brengen waar

ligt van de eindgebruiker. De

de natuurlijke kansen liggen en waar

mobiliteitsbehoefte van bijvoorbeeld

een impuls nodig is.

jongeren is niet alleen anders dan

Maatschappelijke ambities en opgaven
Stedelijke kern
Sub-stedelijke kern
Landelijk gebied

Eindgebruiker
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Markt

HOE HET PROCES
eruit ziet

STAP
1:
OMGEVING

We beginnen met een verkenning van de omgeving om het gebied
en haar lokale verhaal om de mobiliteitscontext beter te begrijpen.
We onderzoeken bijvoorbeeld hoe goed de bereikbaarheid is met
het OV, de auto en de fiets. En hoe bijvoorbeeld e-bikes of deele-scooters bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid
met het OV. Bijvoorbeeld door ze in te zetten voor de ‘last mile’ in
woon-werkverkeer. We brengen in kaart waar de knelpunten zitten,
waar de luchtkwaliteit verbeterd kan worden, waar de parkeerdruk
hoog is of waar verkeersarmoede bestaat. Zo ontdekken we waar
de maatschappelijke opgaven liggen en waar ambities gerealiseerd
kunnen worden.

STAP
2:
DOELGROEPEN

Of het nu gaat om het plaatsen van (snel)laadpalen, deelsystemen
of mobiliteitsvoorzieningen voor sociale huurders: inzicht in
je doelgroep(en) is onmisbaar. Hoeveel taxi’s of vrachtwagens
zullen er in regio elektrisch gaan laden? Waar wonen de potentiële
gebruikers van deelbakfietsen? En in welke nieuwbouwwijken mag
je ambitieus zijn met je parkeerreductie? We brengen de locatie van
de eindgebruiker in kaart en maken prognoses van de groeiende
vraag. Zo zien we waar natuurlijke marktkansen liggen en waar een
actievere rol nodig is.
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STAP
3:
KEUZES

We hebben de opgave scherp, we hebben de doelgroep in beeld,
we kennen de volwassenheid van de markt. De volgende stap is
om beleidskeuzes te maken. Waar wil je stimuleren? Waar wil je
reguleren en waar wil je faciliteren? Wij helpen keuzes maken en
formuleren. Hierbij denken we mee over de uitwerking. Is er een
locatieplan nodig? Is er een participatieplan nodig?

STAP
4:
RUIMTELIJKE
UITWERKING

De gemaakte keuzes vertalen we vervolgens naar een concrete
uitvoering. Bijvoorbeeld door autodate-plekken, deelfietsdropzones
en freefloatingzones voor deelscooters aan te wijzen in de stad,
zodat marktkansen snel verzilverd kunnen worden. Of door de
strategische plankaarten openbaar laden die we al voor meer dan
200 gemeenten in Nederland hebben opgesteld.
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VOORBEELD
Deelauto’s, fietsen, scooters en bakfietsen in mobiliteitsbeleid
Voor de gemeente Arnhem werken we aan een visie voor deelmobiliteit, die we
vertalen naar beleidsregels en een implementatieplan. We maken een prognose
van de potentie voor deelauto’s per buurt en wijzen zo plekken aan waar deelauto’s
geplaatst kunnen worden. Ook kiezen we locaties uit voor deelbakfietsen, selecteren
we dropzones voor deelfietsen en bakenen we een freefloating zone aan voor
deelscooters. Hiermee helpen we de gemeente Arnhem om de markt zo goed mogelijk
te faciliteren in de groei van deelmobiliteit.

Potentie van deelauto’s per buurt

Freefloating zone voor deelscooters

Parken

Binnenstad

Geen potentie

Veel potentie
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Freefloating zone

VOORBEELD
Duurzame mobiliteitsbalans in gebiedsontwikkeling
In gebiedsontwikkelingstrajecten onderzoeken we hoe mobiliteit duurzamer
kan. Met behulp van een omgevings- en doelgroepenanalyse plaatsen we de
ontwikkellocatie in haar ruimtelijke context en herkennen we waar kansen en
belemmeringen voor deelmobiliteit zitten. Met deze inzichten stellen we vervolgens
een duurzame mobiliteitsbalans op, zodat een mobiliteitsconcept passend bij de
gebiedsontwikkeling wordt ingemeten waar iedereen van profiteert.

Autogebruik t.o.v. landelijk gemiddelde

> 15% vaker

5-15% minder

Per fiets

5-15% vaker

>15% minder

Per e-bike

Gemiddeld
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Bereikbaarheid van werkplekken

VOORBEELD
Openbare laadinfrastructuur in meer dan 200 gemeenten
Voor meer dan 200 gemeenten hebben we inmiddels prognosekaarten voor openbare
laadinfrastructuur opgesteld. We doen prognoses voor het aantal bewoners,
bezoekers en forenzen en stellen vervolgens strategische plankaarten op om in hun
laadbehoefte te voorzien. We zetten een participatieproces op om inwoners mee te
laten praten over de voorgestelde locaties voor laadpalen.

Toekomstige behoefte aan openbare laadpalen

Minder dan 1
2-3 laadpalen
4-5 laadpalen
Meer dan 5
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Geplande laadpaal

VOORBEELD
Snellaadanalyse in Zeeland
In de provincie Zeeland identificeren we strategische locaties voor snelladers. We
brengen in kaart waar geschikte parkeerplekken voor bijvoorbeeld winkelbezoekers
of taxichauffeurs te vinden zijn. We nemen de rol van toerisme mee: waar zullen
EV-rijders die bijvoorbeeld vanaf de Duitse grens komen hun auto willen laden? Ook
herkennen we koppelkansen door bijvoorbeeld SDE-subsidieaanvragen te bekijken.
Zo kunnen we samen de slimste locaties voor snelladers aanwijzen.

Hoe ver kom je in 2 uur rijden vanaf..

Utrecht
Amsterdam
Amersfoort
Nijmegen
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Binnen 10
minuten rijden
van een bestaande
snellader

Parkeervak geschikt voor..

Vervoerders en
veelrijders
Parkeervak bij
grote winkel
Parkeervak bij
winkelgebied
Parkeervak bij
industriegebied

Zoekgebied
MS-net
SDEaanvragen

“

Mobiliteitsoplossingen op maat
vind je met de mobiliteitsatlas”
Neem voor meer informatie contact
op met Nick Knoester.
nick.knoester@overmorgen.nl
06 47 62 48 11

“

Wij zetten data op een slimme
manier in om inzicht te krijgen in
de lokale mobiliteitscontext”
Neem voor meer informatie contact
op met Megan Visscher.
megan.visscher@overmorgen.nl
06 82 63 36 71

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

VOORBEELD

DEELAUTO’S, FIETSEN, SCOOTERS EN
BAKFIETSEN in mobiliteitsbeleid

Potentie van deelauto’s per buurt
Geen potentie
Veel potentie

Voor de gemeente Arnhem werken
we aan een visie voor deelmobiliteit,
die we vertalen naar beleidsregels en
een implementatieplan. We maken
een prognose van de potentie voor
deelauto’s per buurt en wijzen zo plekken
aan waar deelauto’s geplaatst kunnen
worden. Ook kiezen we locaties uit voor
deelbakfietsen, selecteren we dropzones
voor deelfietsen en bakenen we een
freefloating zone aan voor deelscooters.
Hiermee helpen we de gemeente
Arnhem om de markt zo goed mogelijk te
faciliteren in de groei van deelmobiliteit.

Freefloating zone voor deelscooters

Parken

Binnenstad

Freefloating zone
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