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De duurzaamheid van de mobiliteit in uw gemeente

Duurzame mobiliteit is inmiddels een veelgebruikte term.
Maar hoe duurzaam is de mobiliteit in uw gemeente of
provincie eigenlijk? CROW verzamelt al jaren cijfers over
duurzame mobiliteit. Deze kunt u bekijken in de tool
www.duurzaamheidsscore.nl. Met deze cijfers berekent
CROW ook de duurzaamheidsscore. Hiermee ziet u in
één oogopslag hoe duurzaam uw gemeente of regio is.
Deze brochure is gemaakt rond de vijfde uitreiking van het
‘Gouden Wiel’, de wisseltrofee die iedere twee jaar wordt
uitgereikt aan de gemeente met de duurzaamste mobiliteit.
Hieronder lichten we eerst het begrip duurzame mobiliteit
toe. Vervolgens laten we zien hoe de duurzaamheidsscore
is opgebouwd en tot slot hoe de beste regio’s en gemeenten scoren.

Duurzame mobiliteit: het evenwicht
Duurzame mobiliteit gaat over het in evenwicht brengen
van (de groei van) het verkeer met de impact die het
veroorzaakt. Concrete uitdagingen zijn:

-

Klimaat en energie:
	De EU-wet verplicht alle overheden om over 29 jaar
CO2-neutraal te zijn. Over negen jaar moet al een
aanzienlijke reductie zijn bereikt. Naast duurzaam
gebouwde steden, is een transitie naar het gebruik van
duurzaam opgewekte energie nodig. Voor transport zijn
dit elektriciteit, waterstof of groengas. Elektrische auto’s
worden voorzien van stroom door laadpalen of waterstof. Dit vergt afstemming tussen de beoogde ruimtelijke
ontwikkeling, het gebruik van voertuigen en de opwekking, transport en ontsluiting van groene energie.
Bereikbaarheid en nabijheid:
	Er is een bouwopgave van ca. één miljoen woningen
voor de periode tot 2040: 50.000 per jaar voor de
komende twintig jaar. Deze woningen genereren verkeer
dat steeds meer ruimte eist (stilstaand en rijdend).
Door verdichting van steden, kunnen veel woningen
nabij voorzieningen, ov-haltes en werk worden
gebouwd.
Dit bespaart autoverkeer. Tegelijk wordt juist in de steden
de ruimte steeds schaarser en groeit de congestie en
parkeerdruk, ook op fietspaden en in de treinen.
Elektrificeren van het wagenpark heeft geen effect op
het ruimtegebruik. Wat wel ruimte bespaart, is een shift
naar andere modaliteiten: lopen, fietsen, openbaar
vervoer en het delen van auto’s.
Gezonde steden en regio’s:
	De groei van het verkeer zorgt voor een groeiende
geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit,
vooral NO2-emissie. Met de komst van elektrische
voertuigen is de luchtkwaliteit steeds minder een
probleem. Maar de geluidsoverlast blijft even groot bij
snelheden boven de 60 km/u. Ook de verkeersveiligheid
verandert niet met de vergroening van het wagenpark.

“Humanity has the ability to make
development sustainable to ensure
that it meets the needs of the
present without compromising the
ability of future generations to
meet their own needs”
Bron: Our Common Future, 1987,
World Commission on Environment

-

Inspiratie voor het vertalen van ambities voor deze
uitdagingen in de eigen lokale of regionale beleidsplannen
vind je samen met bruikbare kennis en analyse van de
laatste cijfers in de Staat van de Mobiliteitstransitie.
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De duurzaamheidsscore als indicatie voor de duurzaamheid
van de mobiliteit
Bij het ontwikkelen van een visie moet je weten wat je als
regio wilt versterken. Is toerisme bijvoorbeeld het speerpunt, of is het verbeteren van de leefbaarheid dat? Welke
mobiliteit past hier dan bij? Sneller openbaar vervoer, het
autoluw maken van straten of bijvoorbeeld een stiller en
schoner wagenpark?
Naast een wensbeeld is ook het vertrekpunt belangrijk: hoe
duurzaam is de mobiliteit in onze provincie of gemeente?

CROW ontwikkelde een tool waarmee gemeenten, regio’s
en provincies kunnen zien hoe duurzaam de mobiliteit in
hun gebied is: www.duurzaamheidsscore.nl.
De duurzaamheidsscore is gebaseerd op land dekkende
cijfers uit objectieve bronnen en heeft betrekking op tien
indicatoren. Vijf geven een beeld van het halen van ‘duurzame doelen’. Vijf geven een beeld van de duurzaamheid
van het mobiliteitssysteem:
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Mobiliteit wordt duurzamer
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Bron: CROW-KpVV

Om gemeenten, regio’s en provincies een beeld te geven
van de duurzaamheid van de mobiliteit in hun gemeente,
berekent CROW op basis van tien indicatoren iedere twee
jaar de duurzaamheidsscore.
Uit de berekening blijkt dat de duurzaamheid steeg van
4,36 in 2017 tot 4,47 in 2019 tot 4,88 in 2021.
Het gaat dus langzaam de goede kant op, maar wanneer
we rekening houden met het feit dat het rapportcijfers zijn
die variëren van 1 tot 10 dan is dit gemiddelde nog steeds
onvoldoende. Het kost, met andere woorden, nog veel
werk om de ambities te halen die overheden hebben
gesteld. Meer informatie over deze doelen vindt u in de
Staat van de mobiliteitstransitie.

In de regio MRDH is de mobitliteit het
duurzaamst in 2021
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat regio’s een
Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) maken.

“Overheden maken tempo met regionale
mobiliteitsplannen en een daarmee samenhangend
nationaal mobiliteitsplan. Voor het realiseren van
zorgeloze mobiliteit heeft iedere regio een speci
fieke integrale aanpak nodig. De regionale schaal is
hét schaalniveau om met concrete oplossingen en
maatwerk te komen” (...) De plannen worden uit
eindelijk in het kader van het MIRT vastgesteld” (...)
”Samenwerking van overheden in deze regionale
programma’s is cruciaal (en equivalent aan de
Regionale Energiestrategieën (RES)”
Bron: Klimaatakkoord, 2019

In 2020 werd de regio-indeling bekendgemaakt. CROW wil
het ontwikkelen van RMP’s stimuleren en de regio’s helpen
hun positie en ambitie te bepalen. Daarom delen we in
2021 de wisseltrofee uit aan de RMP-regio met de duur-
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Rotterdam

zaamste mobiliteit. Met betrekking tot het klimaat is de
ambitie voor elke overheid bij wet verankerd: in 2050,
over 29 jaar, moet mobiliteit CO2-neutraal zijn. Dit vergt
meer dan enkele maatregelen; een mobiliteitstransitie is
nodig. Voor elke RMP regio heeft CROW op basis van de
tien indicatoren een rapportcijfer berekend. Dit leverde de
volgende top 10 op van best scorende regio’s:

De Metropool Regio Rotterdam Den Haag scoort 0.14 punt
hoger dan de regio Noord-Holland&Flevoland. De MRDH is
daarmee winnaar van de wisseltrofee 2021 die CROW elke
twee jaar uitreikt, dit keer aan de RMP-regio met de duurzaamste mobiliteit.
Hieronder beschrijven we de tien indicatoren en de score
van de MRDH hierop (de rapportcijfers). Allereerst de
selectie van vijf indicatoren voor het mobiliteitssysteem:

Duurzaamheidsscore RMP regio’s top 10
2017

2019

2021

1 MRDH

4,70

4,72

5,33

2 Noord-Holland & Flevoland

4,56

4,70

5,27

3 Drechtsteden

4,33

4,69

5,25

4 Groningen

4,30

4,86

5,14

5 Utrecht

4,69

4,71

5,12

6 Noord-Veluwe

4,09

4,09

5,04

7 FoodValley

4,36

4,30

5,04

8 Arnhem Nijmegen

4,65

4,84

5,00

9 Cleantech Regio

4,11

4,16

4,97

10 Drenthe

4,03

4,15

4,85

1 Het aantal deelauto’s (excl. peer tot peer).
- Als een regio alleen nog maar deelauto’s heeft krijgt
ze een 10. Hiervoor zijn ongeveer 400 deelauto’s
excl. P2P nodig per 100.000 inwoners.
	Hierop scoort de MRDH het beste met een 4,54.
De Achterhoek scoort het laagste cijfer met een 1,12.
2 Het aantal laadpunten.
-	
Uitgaande van de NAL-doelstelling scoor je een 10 bij
een laadpaal per 10 inwoners.
	Utrecht kent de meeste laadpalen per inwoner en scoort
hier ook als beste met een 2,78. MRDH staat op een
goede tweede plaats met 2,70. De Achterhoek scoort
ook hier het laagste cijfer, een 1,43.
3 Het aandeel 50 km/u wegen met gesloten verklaring.
-	
Als er geen 50 km/u wegen meer zijn zonder gesloten
verklaring voor fietsers scoor je een 10.
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Tram in Scheveningen

	Hier scoort de regio Noord-Holland&Flevoland het
beste met een 5,46. De MRDH scoort met een 4,39
een gemiddelde twaalfde plaats. Hoeksche Waard het
slechtste met een 1,88.
4 Het aantal verplaatsingen per persoon per dag als
autobestuurder.
-	
Het beleid is gericht op een daling van het aantal
autoverplaatsingen. Als een regio gemiddeld 0,2 autoverplaatsingen per persoon per dag kent scoort deze
een 9.
	Weer scoort de MRDH het hoogste met een cijfer 6,62.
Noord-Limburg scoort dit keer het slechtst met een 3,63.
5 De milieuscore bussen.
-	
Een regio scoort een 10 als alle bussen zero-emissie
zijn (bijvoorbeeld elektrisch of waterstof), zoals de
doelstelling van het Zero Emissie Bussen beleid.
	Hier scoort de MRDH lager, een tiende plek met een
4,54. De regio Noord-Veluwe scoort hier het hoogste
met een 9,23. Regio Twente scoort een 2,72.
Uit deze opsomming blijkt dat de MRDH in 2021 op twee
van de vijf indicatoren voor een duurzaam mobiliteits
systeem als beste scoort. Hiermee haalde de MRDH de
hoogste score voor het mobiliteitssysteem met een
gemiddelde van 4,89. Resulteert dit ook in een goede

Duurzame mobiliteit in uw gemeente, regio en provincie in 2021

score op duurzame doelen? Hieronder de beschrijving van
de vijf indicatoren voor duurzame doelen:
6 Klimaat: De CO2-uitstoot van het wegverkeer exclusief
snelwegen per inwoner.
-	Volgens de EU-wet moet er in 2050 geen emissie
meer zijn. Een regio waarvan de inwoners geen
CO2 meer uitstoten in het wegverkeer scoort daarom
een 10. We laten daarbij vanwege het toedelings
probleem van doorgaand verkeer de snelwegen
buiten beschouwing.
	Drechtsteden scoort hier de eerste plek met een 7,05.
De MRDH scoort een tweede plek met een 6,66.
7 Luchtkwaliteit: Gemiddelde concentratie waaraan
bewoners binnen een gemeente worden blootgesteld,
PM10+NO₂.
-	
Volgens de WHO is luchtvervuiling al op lagere
niveaus schadelijk. Als bewoners niet aan deze stoffen
worden blootgesteld, scoort de regio een 10. Voldoet
een regio aan de oude WHO-grenzen (inmiddels
heeft de WHO de normen aangescherpt) dan scoort
ze een 5. De oude WHO-norm is ook de basis voor
het Schone Lucht Akkoord.
	Hierop scoren de noordelijke regio’s Fryslân (7,93),
Drenthe (7,85) en Groningen (7,82) het beste. De MRDH
scoort hier het slechtst met een 6,58.
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Duurzaamheidsscore 2021 - RMP regio's in 2021
Gemiddelde

6,0
5,8
5,6
5,4

rapportcijfer

5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
Achterhoek

Hoeksche Waard

Regio Twente

Goeree-Overflakkee

Rivierenland

Noord-Limburg

West-Brabant

Midden-Limburg

Noordoost-Brabant

Frysl?n

Zuidoost-Brabant

Zeeland

Hart van Brabant

Zuid-Limburg

Alblasserwaard

Midden-Holland

Regio Zwolle

Holland Rijnland

Drenthe

Cleantech Regio

Arnhem Nijmegen

FoodValley

Noord-Veluwe

Utrecht

Groningen

Drechtsteden

MRDH

Noord-Holland & Flevoland

3,4

Bron: CROW-KpVV
8 Geluidbelasting: Percentage van de gevels met een
geluidbelasting hoger dan 60 dB(A).
-	
Als de geluidbelasting hoger is dan 60 dB(A) is de
kwaliteit slecht. Als een regio geen gevels heeft met
een geluidbelasting hoger dan 60 dB(A) scoort deze
een 10.
	Hier scoort Goeree-Overflakkee het beste met een 8,42.
De MRDH scoort hier met een 3,89 een van de slechtste
cijfers. Alleen Drechtsteden en Hart van Brabant scoren
slechter.

10 Bereikbaarheid: De gemiddelde afstand van alle
inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde voor
zieningen, het treinstation en de oprit snelweg.
-	
Om verplaatsingen te voorkomen en duurzame
vervoerwijzen te bevorderen is nabijheid belangrijk.
Als belangrijke voorzieningen gemiddeld op loopafstand liggen, een treinstation op fietsafstand en een
oprit 1.200 meter dan scoort een gemeente een 8.
	Midden-Holland scoort hier het beste met een 7,83. De
MRDH scoort een gemiddelde zestiende plek met een 7,45.

9 Verkeersveiligheid: Het aantal ongevallen met dodelijke
verkeersslachtoffers per miljard voertuigkilometer op
niet-Rijkswegen.
-	
Streven is 0 verkeersdoden, wanneer er in een regio
geen dodelijke ongevallen plaatsvinden scoort deze
een 10.
	Drechtsteden scoort hier het beste met een 5,99.
De MRDH scoort een zevende plek met een 4,22.

De MRDH neemt veel maatregelen, waardoor ze een
relatief duurzaam mobiliteitssysteem kent en de bewoners
zich duurzaam verplaatsen. Maar er wonen en werken ook
veel mensen, wat voor veel verkeer(-overlast) zorgt.
Ondanks het relatief duurzame mobiliteitssysteem scoort
de MRDH daarom niet erg hoog op de duurzame doelen:
een veertiende plek. Drechtsteden scoort de eerste plek
op duurzame doelen. Deze regio scoort vooral goed op
bereikbaarheid, er worden relatief weinig verplaatsingen als
autobestuurder gemaakt en daardoor een lage CO2 uitstoot per inwoner. Ook is Drechtsteden de regio met het
kleinste risico op een ongeval. Wel hebben de inwoners
veel geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit.
Een overzicht van de rapportcijfers voor de verschillende
indicatoren vind je in de databank.
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Duurzaamheidsscore 2021 - Regionale Mobiliteitsprogramma's
< 4,4
4,4 < 4,6
4,6 < 4,8
4,8 < 5,0
≥ 5,0
Eenheid: rapportcijfer

Duurzaamheidsscore 2021 Groei t.o.v. 2017 - Regionale Mobiliteitsprogramma's
<6
6<9
9 < 12
12 < 15
≥ 15
Eenheid:
% (Groeipercentage)

Bron: CROW-KpVV

Bovenstaande kaarten tonen de score per regio en de ontwikkeling.

Duurzame mobiliteit in uw gemeente, regio en provincie in 2021
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Hoe scoort uw gemeente?

De prijswinnaar van 2019, Almere, steeg van 5,36 naar een
score van 5,75. Niet onverdienstelijk, maar geen eerste plek
meer. De gemeente Zoetermeer steeg van een score van
5,10 naar 6,12, de hoogste score in 2021. Wanneer naar de
score van de afzonderlijke gemeenten wordt gekeken
leverde dit de volgende top 10 best scorende gemeenten
(zie voor de score van alle gemeenten de databank):

Onderstaande staafdiagram laat de scores en de spreiding
zien van alle gemeenten op de totaalscore. De score van
uw gemeente, ook op de onderliggende tien indicatoren,
vindt u in de tool duurzaamheidsscore.nl.

Duurzaamheidsscore
rapportcijfer

2017

2019

2021

1 Zoetermeer

5,00

5,10

6,12

2 Voorschoten

4,64

4,66

6,11

3 Delft

4,92

5,22

6,03

6

4 Rijswijk

4,91

4,94

6,02

4

5 Amsterdam

5,29

5,02

6,01

6 Utrecht

5,61

5,33

5,89

7 Heemstede

4,52

4,86

5,88

8 Westervoort

4,73

4,94

5,82

9 Wageningen

4,95

4,90

5,78

10 Groningen

4,99

5,34

5,75

8
6,12
4,88

2
0
Gemeenten
Zoetermeer
2021

Duurzaamheidsscore 2021 - Gemeenten
< 4,25
4,25 < 4,50
4,50 < 4,75
4,75 < 5,00
≥ 5,00
Eenheid: rapportcijfer
Verborgen waarde

Bron: CROW-KpVV
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Duurzaamheidsscore 2021 Groei t.o.v. 2017 - Gemeenten

< 5,5
5,5 < 11,0
11,0 < 16,5
16,5 < 22,0
≥ 22,0
Verborgen waarde
Eenheid:
% (groeipercentage)

Bron: CROW-KpVV
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Regionale samenwerking

Wanneer je meewerkt aan de ontwikkeling van regionaal
beleid, kun je de score op indicatoren ook bekijken in
verschillende regio-indelingen. Bijvoorbeeld RMP-regio’s.
Je kunt ook de gemeenten binnen een regio bekijken.
Bijvoorbeeld de duurzaamheidsscore van de gemeenten
in de MRDH:

Duurzaamheidsscore 2021 - Gemeenten in de MRDH

<6
6<9
9 < 12
12 < 15
≥ 15

Wassenaar (5,14)

Leidschendam-Voorburg (5,56)
Den Haag (5,22)

Westland (4,63)

Zoetermeer (6,12)

Eenheid:
% (Groeipercentage)

Rijswijk (6,02)
Pijnacker-Nootdorp (5,31)
Lansingerland (4,60)
Delft (6,03)

Midden-Delfland (5,34)
Maassluis (5,05)

Schiedam (5,05)

Vlaardingen (4,97)
Westvoorne (4,65)

Brielle (5,46)

Hellevoetsluis (4,52)

Nissewaard (5,24)

Capelle aan den IJssel (5,44)
Krimpen aan den IJssel (4,78)

Rotterdam (5,52)
Ridderkerk (4,56)
Albrandswaard (4,71)
Barendrecht (5,29)

Bron: CROW-KpVV

Duurzame mobiliteit in uw gemeente, regio en provincie in 2021
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Voor het afstemmen van de opwekking van duurzame
energie met de vraag naar groene stroom voor elektrische
voertuigen, kan het handig zijn om de indeling van de RES
regio te bekijken. Deze indeling kun je selecteren in de
duurzaamheidsscore:

Duurzaamheidsscore 2021 - RES-regio's

5,14
4,43

4,85
4,92
4,84
5,14

5,41

4,20

5,07
5,09

4,82
5,33
4,31

3,90

4,66
4,63
5,25

4,84
4,92

5,18

4,07
5,04

4,32
4,43

4,37

4,43
4,49

4,52

4,35

4,61
Bron: CROW-KpVV
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< 4,4
4,4 < 4,6
4,6 < 4,8
4,8 < 5,0
≥ 5,0
Eenheid: rapportcijfer

Een ander verband waarin men vaak samenwerkt aan het
verkeer zijn de MIRT regio’s. Met één druk op de knop kun
je het overzicht van de MIRT regio’s op het scherm toveren
van de duurzaamheidsscore:

Duurzaamheidsscore 2021 - MIRT-regio's

Noord-Nederland (4,78)

< 4,65
4,65 < 4,80
4,80 < 4,95
4,95 < 5,10
≥ 5,10
Eenheid: rapportcijfer

Oost-Nederland (4,68)
Noordwest-Nederland (5,23)

Zuidwest-Nederland (5,08)

Zuid-Nederland (4,45)

Bron: CROW-KpVV

Duurzame mobiliteit in uw gemeente, regio en provincie in 2021
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Bij het overleg met de omgevingsdiensten kan het
bijvoorbeeld handig zijn een kaart te gebruiken met
de stikstofdioxide belasting per omgevingsdienst:

Blootstelling NO2 2019 - Omgevingsdiensten

Groningen (11,9)

Fryslân (FUMO) (10,8)
Drenthe (11,4)
Noord-Holland Noord (13,1)
RUD IJsselland (13,9)
IJmond (16,8)
Flevoland Gooi en Vechtstreek (14,3)
Noordzeekanaalgebied (21,7) Noord Veluwe (13,6)

RUD Twente (15,2)

Veluwe IJssel (15,4)
West Holland (18,3) RUD Utrecht (19,7)
De Vallei (16,3)
Midden Holland (18,7)
Achterhoek (15,5)
Utrecht (ODRU) (17,0)
Haaglanden (22,2)
Regio Arnhem (18,2)
DCMR (23,0)
Rivierenland (16,5)
Regio Nijmegen (18,7)
Zuid Holland Zuid (20,8)
Brabant Noord (17,9)
Midden West Brabant (18,6)
Zuidoost-Brabant (18,4)
Zeeland (15,5)
Limburg Noord (17,0)

Zuid Limburg (15,9)
Bron: RIVM
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< 13,45
13,45 < 14,95
14,95 < 16,95
16,95 < 17,95
≥ 17,95
Eenheid: µg/m3

Of bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide
waar inwoners van gemeenten binnen de MRDH aan
worden blootgesteld:

Blootstelling aan fijn stof en stikstofdioxide in 2019

< 17,95
17,95 < 18,95
18,95 < 19,95
19,95 < 20,95
≥ 20,95
Eenheid: µg/m3
18,1

17,7
22,4

22,6
23,7
20,5

18,4

21,2

23,3 24,7
25,2

19,2

22,1

23,6

17,8

18,8

18,0
17,1

22,7

18,0

18,0

22,2
21,3

17,5
16,2

17,6

23,5

20,7

18,2
18,5

20,5

21,1
15,7

18,9

21,0

18,5

18,6
18,5

18,7
19,0

17,3
17,3

17,6

17,7

18,3

18,0

Bron: RIVM
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Benchmark

Voor een goede benchmark kan het helpen je gemeente
alleen te vergelijken met vergelijkbare andere gemeenten.
De indeling per stedelijkheidsgraad kan dan helpen:

Blootstelling aan fijn stof en stikstofdioxide in 2019
46

NO2
PM10

44
42

Eenheid: µg/m3

40
38
36
34
32

18,7

30
28

17,6

µg/m3

26
24

17,4
16,9

22

16,0

20
18
16
14
12
10

22,1
17,7

8

16,5

14,8

6

12,7

4
2
0
Zeer sterk stedelijk

Sterk stedelijk

Matig stedelijk

Bron: RIVM
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Weinig stedelijk

Niet stedelijk

Als alle rapportcijfers van duurzame doelen op een rij
worden gezet, wordt meteen duidelijk dat in de grote
steden verkeerslawaai en luchtkwaliteit belangrijke items
zijn; hier scoren zij relatief slecht op. Terwijl in de minder
stedelijke gebieden CO2-uitstoot van het wegverkeer en
verkeersveiligheid minder goed scoren:

Score op doelen per stedelijkheidsgraad in 2021
Zeer sterk stedelijk

6,68
5,69

CO2-uitstoot wegverkeer [2019]

Sterk stedelijk

5,28

Matig stedelijk

4,10
3,47

Weinig stedelijk
Niet stedelijk

6,63
7,10
7,21
7,39
7,65

Luchtkwaliteit [2019]

3,16

4,21

Geluidsbelasting [2016]

4,60
4,99
5,44
4,01
4,36
4,19

Verkeersveiligheid [2016-2020]
3,79
3,44

7,76
7,64
7,56

Bereikbaarheid [2021]
7,12
6,87
0

1

2

3

4

5

6

7

8

rapportcijfer
Bron: RWS Klimaatmonitor, RIVM, RIVM - bewerking Goudappel Coffeng, Goudappel Coffeng, CROW-KpVV
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Ontwikkeling

In de tool duurzaamheidsscore.nl kun je ook eenvoudig de
ontwikkeling op een rij zetten. Wanneer we bijvoorbeeld
kijken naar de CO2-emissie door het wegverkeer (exclusief
snelwegen), dan zien we de afgelopen tien jaar met name
in stedelijke gebieden een toename en in de niet-stedelijke
gebieden een afname:

CO2-uitstoot per inwoner in het wegverkeer excl. snelwegen naar stedelijkheid
2,2

Zeer sterk stedelijk

2,1

Sterk stedelijk

2,0

Matig stedelijk

1,9

Weinig stedelijk

1,8

Niet stedelijk

1,7
1,6

ton per inwoner

1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Bron: RWS Klimaatmonitor
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2019

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2008

2007

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

2000

1997

1998

1995

1996

1994

1993

1991

1992

1990

0,3

Beleidsintegratie

De Omgevingsvisie, het Klimaatakkoord, het Strategisch
Plan Verkeersveiligheid en vrijwel alle visies en plannen
vragen, meer dan vroeger, om integraal beleid. De duurzaamheidsscore is gericht op brede opgaven, maar met
een bril vanuit de sector mobiliteit. In dezelfde omgeving
als de tool duurzaamheidsscore.nl zijn twee andere tools
ondergebracht:

-

Via de klimaatmonitor kunnen overheden zien hoe zij
scoren op allerlei indicatoren gericht op reductie van
CO2-emissie. Deze tool is gericht op alle beleidssectoren.

-

-

Ook via www.waarstaatjegemeente.nl kunnen
gemeenten hun prestaties vergelijken met andere
gemeenten. Een interessant aspect is hierbij het
burgeronderzoek. Je kunt hier als gemeente aan
meedoen en dan krijg je oordelen van je burgers te zien
over bijvoorbeeld het openbaar vervoer of het parkeren.
Ook is in deze omgeving een dashboard mobiliteit.

Duurzame mobiliteit in uw gemeente, regio en provincie in 2021

Telos heeft een beleidsbrede score ontwikkeld die
ook op ‘waarstaatjegemeente’ staat. Op grond van
107 indicatoren uit verschillende beleidsvelden maakt
Telos een (beleidsbrede) duurzaamheidsscore.
Deze indicatoren zijn gegroepeerd over negentien
‹voorraden›. Deze voorraden zijn weer onderverdeeld
in drie ‘kapitalen’, naar analogie van People (sociaal-
cultureel), Planet (milieu) en Profit (economie). De Telosscore geeft met een percentage aan in welke mate een
duurzaam niveau wordt gehaald. Dit kan helpen bij het
prioriteren van duurzaam mobiliteitsbeleid. Als een
gemeente bijvoorbeeld erg slecht scoort op participatie
en er weinig deelauto›s zijn, kan het de moeite lonen
om samen met een andere afdeling in te zetten op een
campagne voor autodelen. Een ander voorbeeld is luchtkwaliteit. Als die niet alleen beleidsbreed slecht is, maar
ook vanuit verkeer, kan dit een extra reden zijn om
(samen met de afdeling milieu) maatregelen te treffen
om de immissie langs de wegen te beperken. Meer
informatie, waaronder de Nationale monitor duurzame
gemeenten 2019, vindt u op de website van Telos.
	Of in https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/
Sustainable-Development-Goals/ of in de database
hierachter: https://www.waarstaatjegemeente.nl/
jive?workspace_guid=a0eb90f4-ca91-4f66-80056b6657b69afc.
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