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Hoe overtuigen we  
de lokale overheden?

Het interne mobiliteitsbeleid van het lokale 
bestuur omvat ook autodelen – voorbeeld: 
de Stad Münster in Duitsland

Sinds �999 beschikt het stadsbestuur van Münster 
over een intern mobiliteitsbeleid om reisonkosten 
zo kostenefficiënt en milieuvriendelijk mogelijk 
te maken. Sinds 2002 werkt de stad samen met 
een plaatselijke autodeeloperator (Stadtteilauto 
CarSharing Münster GmbH). Op dat ogenblik be-
stond er een grote autodeelstandplaats bij ‘Stad-
huis 3’, waar veel van de technische diensten van 
de stad gegroepeerd zijn. De 13 autodeelwagens 
die er gestationeerd zijn, staan op werkdagen van 
8.00 tot 16.00 uitsluitend ter beschikking van het 
stadspersoneel. Daarna maken ze weer deel uit 
van de openbare autodeelvloot. Sinds 2004 be-
staat er een gelijkaardige regeling voor ‘Stadhuis 
2’. Parallel hiermee werd de parkeerruimte voor 
ambtenaren beperkt op terreinen van de stad en 
slonk het aantal toelatingen om privé-wagens te 
gebruiken voor zakelijke verplaatsingen drastisch.
Al deze maatregelen leverden de Stad Münster 
een jaarlijkse besparing op van ongeveer 

370,000 euro vervoersonkosten. In dit bedrag zit 
de kost vervat van de eigen vlootafslanking alsook 
de drastische daling van terugbetalingen aan 
ambtenaren die hun privé-voertuig inzetten voor 
zakelijke verplaatsingen. Tot op zekere hoogte 
gaan de inkomsten uit het parkeerbeleid ten koste 
van de werknemers. De prijs van het autodeel-
lidmaatschap wordt als een extra kost in rekening 

Fig. 1: Op de autodeelstandplaats Pool in Münster, dichtbij Stadhuis 3, 
worden tijdens de kantooruren 11 autodeelvoertuigen voorbehouden aan 
de stadsambtenaren (Bron: Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH)

Lokale raden en besturen vormen belangrijke bondgenoten voor autodeelaanbieders in hoe deze 
hun diensten kunnen uitbouwen. Daarom moeten de lokale overheden vroeg genoeg als partners 
benaderd worden. Samenwerking met gemeenteraden en stadsbesturen kan op verschillende 
vlakken:
• Vaak zijn lokale overheden ook voorname werkgevers in steden en gemeenten. Sommige 

werknemers maken regelmatig verplaatsingen voor hun werk, en daarvoor doen zij een be-
roep op de gemeentelijke autovloot, maar deze wordt haast nooit ten volle benut. Autodeel-
aanbieders kunnen lokale overheden benaderen als toekomstige professionele klanten en hen 
bewustmaken van de potentiële besparingskosten. We verwijzen naar het voorbeeld van de 
Stad Münster in Duitsland, in deze context.

• Een belangrijke infrastructuurmaatregel voor de uitbouw van autodelen bestaat erin dat er 
parkeerruimte voorzien wordt voor autodeelvoertuigen, en wel op geschikte locaties. Op het 
vlak van beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte speelt de lokale overheid een 
ondersteunende sleutelrol. Een andere fiche gaat hier uitgebreid op in (fiche 6)

• Ten slotte vertaalt politieke steun van het lokale bestuur zich in een grotere geloofwaardig-
heid en naambekendheid voor autodelen en opent dit voor de autodeelaanbieder de deur naar 
nieuwe klanten

Hoewel lokale besturen in de eerste plaats de voordelen van een samenwerking merken aan hun 
eigen budget – en mogelijk ook in de afgenomen parkeerdruk voor hun eigen gebouwen –, is het 
doel van de verkregen politieke steun voor autodelen dat het algemene welzijn van de gemeente 
of stad en haar bewoners erop vooruitgaat.   
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gebracht. Deze maatregelen resulteerden in 
een aanzienlijke besparing op werkgebonden 
verplaatsingen: tot een slordige 750,000km per 
jaar. Het leidde tot een reductie van 135 ton 
CO2-emissies.
De manier waarop Münster een samenwerking 
met de plaatselijke autodeeloperator opneemt 
in haar intern mobiliteitsbeleid, biedt een opval-
lend voorbeeld van hoe iedereen baat heeft bij 
een samenwerking. Door samen in zee te gaan, 
kon het stadsbestuur een aanzienlijke bespa-
ring realiseren, terwijl de autodeeloperator 
en zijn particuliere klanten ’s avonds en in het 
weekend op extra voertuigen konden rekenen. 
Dit maakte autodelen dan weer aantrekkelijker 
voor het grote publiek. 

Steun van lokale overheden in Italië

In Italië waren er heel wat steden en regio’s 
betrokken bij de oprichting van plaatselijke 
autodeelcentra. Dit werd gestimuleerd door het 
nationale coördinatiecentrum voor de uitbouw 
van autodelen, nl. Iniziativa Car Sharing, dat 
gesteund wordt door het Italiaanse Ministerie 
van Milieu. In verschillende steden is het lokale 
bestuur rechtstreeks betrokken bij de plaatse-
lijke organisatie van autodelen. 
De politieke steun leidt in menige Italiaanse 
stad tot een voorkeursbehandeling voor auto-
deelvoertuigen:
• Autodeelvoertuigen hebben onbeperkte 

toegang tot lage-emissiezones in de stads-
centra, in het leven geroepen om de zwakke 
luchtkwaliteit te verbeteren. Het gewone 
verkeer is daarentegen gebonden aan tijds-
beperkingen. 

• Autodeelvoertuigen mogen rijden op de voor 
bussen voorbehouden rijstroken, wat bete-
kent dat de ergste opstoppinggebieden in de 
stad gemeden worden. 

• Autodeelvoertuigen mogen gratis geparkeerd 
worden in de “blauwe zones” van het stads-
centrum            

Een dergelijk ondersteunend mobiliteitsbeleid 
vinden we in Turijn, Venetië, Bologna, Rimini en 
Modena. Daarnaast doen heel wat stadsbestu-
ren in Italië een beroep op autodelen voor de  
werkgebonden verplaatsingen van hun werkne-
mers. 

Een stedelijk autodeelbeleid – voorbeeld: 
Bremen, Duitsland

Als maatregel tegen milieuvervuiling en ver-
keerscongestie, kan autodelen geïntegreerd 
worden in lokale beleidsplannen. Autodelen kan 
bijvoorbeeld deel uitmaken van een klimaat-
beschermingsproject of de bewaking van de 
luchtkwaliteit. Het kan worden opgenomen in 
plannen voor een doordacht verkeersbeheer 
of stedenbouwkundige uitbreiding. Daarnaast 
kunnen stadsbesturen autodeelprojecten zelf 
ontwikkelen en uitvoeren. De stad Bremen 
werkt momenteel een dergelijk plan uit. Het 
plan bevat onder meer de volgende elementen: 
• Het inplannen van parkeerruimte moet de 

planning van autodeelstandplaatsen onder-
steunen en er moeten geschikte locaties 
worden vastgelegd voor nieuwe standplaat-
sen in de openbare ruimte. 

• Op federaal niveau wordt er een wet ver-
wacht die stadsbesturen de nodige wette-
lijke fundamenten zal bieden om een lokaal 
beleid te voeren. De stad Bremen speelt een 
voortrekkersrol in de realisatie en de bespoe-
diging van deze procedures.

• Een betere afstemming tussen het openbare 
vervoer en autodelen.

• Doelgerichte sensibilisatie- en informatiecam-
pagnes rond gerichte maatregelen, waardoor 

Fig. 2: Opening van het derde zgn. Mobil.punkt (mobiliteitpunt) te Bremen 
door (van links naar rechts) Peter Noltenius, Algemeen Directeur van 
Brepark (parkeermaatschappij), Kerstin Homringhausen, Algemeen 
Directeur van Cambio Bremen, Dr. Reinhard Loske, Bremens Senator 
van Leefmilieu, Bouw, Transport en Europese Zaken, Waltraut Osterloh, 
Hoofd van Bremens plaatselijke vervoersmaatschappij en Rainer Counen, 
Marketing Manager van Bremen Straßenbahn AG ( trammaatschappij). 
Mobiliteitspunt zijn intermodulaire Autodeelstandplaatsen in de openbare 
ruimte (Bron: Bremen Senaatszetel voor Leefmilieu, Bouw, Transport, en 
Europese Zaken)        
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een hogere kennisgraad wordt bereikt bij de 
volgende doelgroepen: werknemers, school-
kinderen, kleuters.

• Autodelen wordt geïntegreerd in de verplaat-
singen van de werknemers aan de stad, en 
dit over de verschillende afdelingen van het 
lokale bestuur heen (de stad als professione-
le autodeelklant). Verder worden er inspan-
ningen geleverd om in samenwerking met 
de kamer van koophandel, de mogelijkheden 
van autodelen bekend te maken bij andere 
bedrijven voor een optimaler vlootbeheer.

Kleine autodeelaanbieders opgenomen in 
het weefsel van de stad – voorbeeld: Es-
slingen, Duitsland

VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V. is een 
kleine onafhankelijke autodeelaanbieder in de 
buurt van Stuttgart. De organisatie telt zo’n 200 
klanten voor 16 voertuigen. De aanbieder is een 
plaatselijke afdeling van de Duitse alternatieve 
vervoersorganisatie Verkehrsclub Deutschland 
(VCD), die voor milieuvriendelijke vormen van 
vervoer pleit. Dankzij deze veelzijdige benade-
ring van mobiliteitsbeleidacties, ligt deze ietwat 
atypische autodeelaanbieder verankerd in de 
verschillende stadsnetwerken die Esslingen rijk 
is. 
Sinds 1999 onderhoudt VCD-Gemeinschaftsauto 
Esslingen e.V. een nauw samenwerkingsver-
band met het stadsbestuur van Esslingen. Het 
stadsbestuur gebruikt autodeelvoertuigen voor 
zijn verplaatsingen en verder huurt de auto-
deelaanbieder ook parkeerruimte op terreinen 
die toebehoren aan de stad. Een nabijgelegen 
stadje dat ook door de autodeelaanbieder be-
diend wordt, gaat zelfs een stapje verder in zijn 
samenwerkingsverband. Sinds 2008 stelt het 
stadsbestuur van Ostfildern een wagen in haar 
bezit ter beschikking van de autodeelgemeen-
schap. De helft van de dag wordt de auto inge-
zet voor de koerierdienst van de stad en buiten 
de kantooruren wordt de auto samen met de 
andere drie autodeelwagens ter beschikking ge-
steld van de autodeelgemeenschap. De actieve 
ondersteuning van de twee stadsbesturen heeft 
de autodeelaanbieder een goede reputatie 
bezorgd – en dit was duidelijk merkbaar aan de 
spectaculaire groeicijfers voor 2008.  

De autodeelaanbieder werkt ook nauw samen 
met andere partners. City Initiative, de bond 
van kmo’s in het stadscentrum van Esslingen, is 
ook een klant. De individuele bedrijven, gele-
gen in het stadscentrum – voor het overgrote 
deel een voetgangerszone –, gebruiken het 
nabij gestationeerde autodeelvoertuig voor hun 
zakelijke verplaatsingen. De samenwerking met 
de jeugdkring van de stad, een verbond van 
plaatselijke jeugdverenigingen, leidde dan weer 
tot de aankoop van een minibus. Leden van de 
jeugdkring krijgen voorrang voor het gebruik 
van de minibus, maar het voertuig is ook voor 
de overige autodeelklanten toegankelijk.

Fig. 3: Het stadsvoertuig van Ostfildern wordt ingezet voor algemene 
autodeeldiensten, zodra de dagtaak van de koerier erop zit (Bron: 
VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V.)

Fig. 4: Symbolische overhandiging van de autosleutel bij de zetel van 
City Initiative Esslingen – plaatselijke zaakvoerders worden samen 
autodeelklant (Bron: VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V.)
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IEE disclaimer:

De enige verantwoordelijkheid over de inhoud van deze factsheet ligt bij de 
auteurs. Het weerspiegelt niet noodzakelijk de opinie van de Europese gemeen-
schap. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van 
enige inhoudelijke informatie.

Gesponsord door:

Meer informatie

De Stad Münster, Urban Planning Offi ce (Eds.) (2005): Betriebliches Mobilitätsmanagement der Stadt-
verwaltung Münster. Projektauswertung und Handlungsempfehlungen. Reihe Beiträge zur Stadtfor-
schung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, issue1/2005. Münster (in het Duits)

Weiterführende Informationen:

Homepage der Mobility Genossenschaft: http://www.mobility.ch (in Englisch, Deutsch und Französisch)
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Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
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Tel.:  +49 (0) 421 361 174 85, 
Fax: +49 (0) 421 496 174 85
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Griekenland
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Ierland

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italië

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Spanje

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


