7	In Zuid-Limburg rijden twintig
zakelijke elektrische deelauto’s
Het Limburgse eCARSHARE heeft een
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werknemers. Het stimuleert
werknemers om de eigen auto te laten
staan en de elektrische deelauto te
gebruiken voor zakelijk verkeer. De
gemeente Sittard-Geleen, medisch
centrum Zuyderland, de provincie
Limburg en Zuyd Hogeschool maken
gebruik van een elektrische deelauto.

Hoe stimuleert dit initiatief
autodelen?
Zakelijk autodelen staat nog in de kinder
schoenen: van de zestienduizend deelauto’s
zijn er ruim tweeduizend zakelijk. Het potentieel is groot, want op dit moment rijden er
1,2 miljoen zakelijke auto’s rond. Maar grote
leasemaatschappijen leggen vaak in de
leaseovereenkomst vast dat de auto niet
gedeeld mag worden.

Interessant voor andere
gemeenten?
Gemeenten die een proactieve rol willen spelen,
kunnen bedrijven wijzen op de mogelijkheden
van zakelijk autodelen. Een aantal aanbieders
kan bedrijven helpen met zakelijk autodelen,
zoals WeGo en AlphaCity. Ondernemers
Collectief Duurzame Mobiliteit (OCDM) heeft
onlangs een infographic gemaakt over de
kansen en knelpunten van zakelijke autodelen.

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 maatschappelijke 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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