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Meer informatie

De gemeente Delft zorgt met de
“beleidsregels autodelen” voor
duidelijkheid richting bewoners,
bedrijven en deelautobedrijven. In de
beleidsregels staat omschreven hoe

www.delft.nl/Inwoners/

de gemeente omgaat met autodelen:

Bereikbaar_Delft/

wanneer komt een aanvraag in

Servicekolom/Direct_
naar/Beleid_en_
documenten/Beleid_
en_documenten

aanmerking voor een gereserveerde
parkeerplaats, waar moet een aan
vrager aan voldoen en waar wordt
een parkeerplek gereserveerd?

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente Delft heeft eind 2013 als een van
de eerste gemeenten de Beleidsregels autodelen
vastgesteld. De gemeente Delft neemt hier een
faciliterende rol in.

Hoe stimuleert dit initiatief
autodelen?
Door de beleidsregels worden aanvragen voor
klassieke deelauto’s efficiënt behandeld en
weten inwoners en deelautobedrijven waar ze
aan toe zijn.

Interessant voor andere
gemeenten?
Met de beleidsregels maakt de gemeente
Delft de spelregels bekend, waardoor er
geen discussie kan ontstaan tussen gemeente,
deelauto-aanbieders en gebruikers. Als een
gemeente ervoor kiest alleen faciliterend op
te treden, is het aan te raden om beleidsregels
op te stellen. De beleidsregels van de gemeente
Delft kunnen als inspiratiebron worden gebruikt.

Over Natuur & Milieu
Wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame
wereld. Waarin mensen leven, werken en ondernemen
zonder schade aan natuur en milieu. Waar duurzame
keuzes aantrekkelijk zijn. Samen met mensen, bedrijven
en overheden maken wij onze wereld beter met een
stap vooruit.
Wij zien een wereld waarin mensen gebruikmaken
van onuitputtelijke energiebronnen zoals zon en wind.
Kiezen voor slim en schoon vervoer. En genieten van
duurzaam, gezond en lekker eten. Wij helpen door
duurzaam beleid en door duurzame keuzes gemakkelijk,
leuk en voordelig te maken. Wij overtuigen met onze
kennis en argumenten en als het nodig is, laten we onze
tanden zien. Zo werken wij met hart en hoofd aan grote
klimaat- en milieuwinst.

Over CROW-KpVV
Deze uitgave is gefinancierd uit het KpVV-Meerjaren
programma dat CROW uitvoert namens de gezamenlijke
overheden. Het doel van dit programma is een bijdrage
te leveren aan het competenter maken van de overheid
op het gebied van mobiliteit. CROW is een non-profit
kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers
en adviesbureaus.
CROW-KpVV is actief op de volgende gebieden:
Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk CROW-
Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp. In een breed
netwerk met andere kennisinstituten en maatschappe
lijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij actuele
ontwikkelingen in het decentrale beleid en verspreidt
en borgt relevante kennis. CROW-KpVV signaleert
nieuwe ontwikkelingen, geeft aan wat hun betekenis
is en wat de gevolgen kunnen zijn.
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