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1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Ontwikkelingen in de ruimtelijke structuur van steden en
regio’s als gevolg van verstedelijking, woningbouw en het
mobiliteitssysteem hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van voorzieningen, de milieubelasting en leefbaarheid. Het is een grote opgave om de leefomgeving en
het mobiliteitssysteem toekomstbestendig te maken.
Daarbij speelt een samenhangend netwerk van knooppunten en mobiliteitshubs een cruciale rol. Een bepalende
factor in het goed functioneren van knooppunten en mobiliteitshubs is het parkeren. Niet alleen van auto’s, maar ook
van fietsen en andere voertuigen (zoals stepjes). Parkeren
is hierbij een belangrijk onderdeel van een toekomst
bestendig mobiliteitssysteem, maar heeft ook invloed op
de kwaliteit van de leefomgeving en de economische
vitaliteit van steden en regio’s. Parkeren in relatie tot
knooppunten heeft niet alleen een directe relatie op
locatieniveau, maar ook op het functioneren van het netwerk van knooppunten en mobiliteitshubs op gemeentelijk
en regionaal niveau. Het doel van dit project is om meer
inzicht te verkrijgen op welke wijze parkeren van invloed is
op het goed functioneren van knooppunten en mobiliteits-
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hubs. Op welke wijze kan parkeren nabij knooppunten en
mobiliteitshubs bijdragen aan een toekomstbestendig
mobiliteitssysteem en een goede leefomgeving in
gemeenten en regio’s? Welke ontwikkelingen zijn daarbij
van belang? Door het opstellen van deze leidraad geven
we een antwoord op deze vragen en dat kan bijdragen aan
het functioneren en optimaliseren van knooppunten en
mobiliteitshubs.

1.2

Doelstelling

Zowel publieke als private organisaties op gemeentelijk,
provinciaal en nationaal niveau worden geconfronteerd met
de begrippen knooppunten en mobiliteitshubs. Vanuit
diverse opgaven (zie hoofdstuk 3) wordt voor verschillende
gebieden en voor verschillende doelgroepen een beroep
gedaan op het inrichten van deze hubs. Deze leidraad is een
hulp voor diegenen die aan de vooravond staan van een
inrichting, uitbreiding of evaluatie van een mobiliteitshub.
We beantwoorden de vraag: Hoe kan parkeren nabij
knooppunten en mobiliteitshubs bijdragen aan een

toekomstig mobiliteitssysteem en een goede leefomgeving
– en welke voorwaarden zijn hiervoor van belang?
We gaan in op de plaats en het aanbod van hubs, maar
ook op het effect van parkeerinstrumenten, rollen en
verantwoordelijkheden van betrokken partijen en de
financiën. Bij deze leidraad is de meeste aandacht gegaan
naar de stedelijke uitdagingen en daaraan verwant de
positie van de gemeente hier in. De leidraad kan echter
voor een verscheidenheid aan overheidsinstanties,
organisaties en partijen die te maken hebben met (de
ontwikkeling van) een hub als informatiebron c.q. hulp
dienen.

1.3

Definitie

Hubs zijn er in vele soorten en maten. Het CROW hanteert
de volgende definitie van een mobiliteitshub:
“Een mobiliteitshub is een knooppunt in een multimodaal
mobiliteitsnetwerk. Op dit knooppunt komen
verschillende vervoerswijzen en hun infrastructuur,
groottes en schaalniveaus samen. Een hub fungeert als
begin-, eind- of overstappunt in de reis. Daarbij is een
onderscheid te maken tussen vervoerstromen van
personen en vervoerstromen van goederen (logistiek en
stadsdistributie), die kunnen overlappen.”
Een (mobiliteits)hub is dus, ondanks de naam, meer dan
slechts een knooppunt van mobiliteit. Ten eerste worden
bij hubs vaak ook slimme, nieuwe en/of duurzame vormen
van mobiliteit aangeboden, zoals elektrisch vervoer, deelmobiliteit en ontsluiting via MaaS dienstverleners. Bovendien staat bij grotere hubs behalve de vervoersfunctie ook
de verblijfskwaliteit en beleving centraal. Een hub, zoals
omschreven in deze leidraad, kan dus zowel een vertrek-,
overstap-, eind- én verblijfsplek zijn. De opkomst van hubs
vraagt ons na te denken over nieuwe manieren van vervoer,
waar automobiliteit niet altijd vanzelfsprekend is, en over
het bundelen van functies. Het zijn die plekken waar in de
toekomst functies van wonen, werken en recreëren bij
elkaar komen, meer dan nu al het geval is. Het gaat steeds
vaker om gezonde, leefbare en prettige plekken met voldoende voorzieningen om (langdurig) te kunnen verblijven.
Hubs dragen daarmee bij aan een efficiënter gebruik van
infrastructuur, vervoermiddelen en vervoercapaciteit en tot
slot aan efficiënter en effectiever ruimtegebruik.
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Opkomst deelmobiliteit
Sinds een aantal jaar zien we deelmobiliteit
opkomen. Deelmobiliteit wordt vaak ingezet voor
de ketenreis en daarom vaak aangeboden bij hubs.
Daarmee draagt deelmobiliteit in belangrijke mate
bij aan de mobiliteitstransitie. Deelmobiliteit heeft
twee belangrijke voordelen. Ten eerste worden
voertuigen gemiddeld vaker gebruikt waardoor
deelmobiliteit zorgt voor een efficiënter gebruik van
de (openbare) ruimte. Daarnaast biedt deelmobiliteit
een uitkomst op momenten dat reizigers geen
toegang hebben tot een eigen voertuig.
Waar voorheen voornamelijk individuele projectontwikkelaars de regie namen, staan gemeenten
steeds meer open om zelf regie te nemen op deelmobiliteit. De Proceswijzer Parkeren en Duurzame
Gebiedsontwikkeling noemt de volgende voordelen
als een gemeente zelf de regie neemt op deel
mobiliteit en MaaS:
	De ontwikkelaar hoeft alleen maar goede afspraken te maken met het platform dat deelmobiliteit
aanbiedt en kan daarmee direct beschikken over
een volwaardig scala aan mobiliteitsdiensten.
	De gemeente heeft op voorhand de kwaliteit en
continuïteit van dienstverlening geborgd.
	De gemeente ontvangt diverse vormen van
managementrapportage over het gebruik van
de mobiliteitsdiensten.
	De gemeente kan efficiënt gebruik van de openbare ruimte afdwingen.
	De dienstverlening kan direct beschikbaar komen
voor alle inwoners, dus niet alleen voor de
bewoners van de nieuwe ontwikkelingen.
	De ontwikkelaar draagt bij aan de financiering van
de mobiliteitsdiensten, waardoor voor minder
kosten een hogere kwaliteit van dienstverlening
kan worden geboden.
De Green Deal Autodelen II laat zien dat deelautogebruik sterk is toegenomen. De doelstelling voor
2021 was 100.000 deelauto’s en 700.000 deelautogebruikers. In 2020 waren er al 64.000 deelauto’s
en zelfs 730.000 gebruikers.
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1.4

Afbakening en werkwijze

Goederenhubs
Behalve personenhubs zijn ook hubs voor goederen in
opkomst. Deze hubs variëren van pakketpunten in de wijk
tot grootschalige logistieke hubs voor de overslag van
zware goederen zoals de nieuw te bouwen Amsterdam
Logistics Cityhub. In deze leidraad beschrijven we alleen de
situatie rondom personenhubs.
Hubs in landelijk gebied
De hubs die we in deze leidraad behandelen liggen veelal in
stedelijk gebied: aan de randen van steden bij P+R-terreinen,
bij bestaande ov-knopen of in de wijken. Behalve stedelijke
hubs zijn er ook hubs in het landelijk gebied, zoals de hubs in
de provincies Groningen en Drenthe en R-nethaltes in de
Vervoerregio Amsterdam. Deze leidraad richt zich op hubs in
stedelijk gebied en gaat niet in op hubs in het landelijk
gebied. Voor meer informatie over landelijke hubs verwijzen
we naar de CROW-publicatie ‘Mobiliteitshubs landelijk
gebied – Op weg naar succes’ uit januari 2021.
Werkwijze
Bij de totstandkoming van deze leidraad is literair onderzoek gepleegd. Er is een longlist en shortlist gemaakt van
publicaties omtrent knooppunten en mobiliteitshubs in het
algemeen en, daar waar aanwezig, het effect van parkeren
bij deze hubs en knooppunten. Zie hoofdstuk 5 voor een
opsomming van de geraadpleegde literatuur.
Bij het opstellen en bespreken van de huidige ervaringen
en verschenen literatuur is een werkgroep betrokken.
Deze werkgroep bevat leden uit diverse belangengroepen
(overheid, gemeenten, marktpartijen, NS, vastgoed
vereniging, parkeerexploitanten, et cetera). De werkgroep
is tweemaal middels een georganiseerde workshop bij
elkaar gekomen.
Tijdens de eerste workshop is naast het verdiepen in de
bestaande kennis vooral de discussie ontstaan over het zo
goed mogelijk invullen van de leegte hierin, “Wat is het
effect van parkeren bij de hubs ?” Tevens is tijdens deze
workshop uitvoerig stilgestaan bij de pijlers c.q. de
opgaven van de hubs:
verdichtingsopgave
opgave openbare ruimte
ketenreis
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Met de input van de eerste workshop is een concept
leidraad opgesteld. Belangrijk houvast daarbij is een door
de kerngroep nieuw ontwikkeld model, waarbij niet alleen
de opbouw van een mobiliteitshub is beschreven, maar
juist ook de invloed van parkeren daarop (zie hoofdstuk 2).
In de tweede workshop hebben we met de werkgroep
bovenstaand model bediscussieerd en aangescherpt.
Verder hebben we ons over de concept leidraad gebogen
en in het bijzonder de financiële kant c.q. de business
case besproken (paragraaf 4.6). Daarnaast zijn nog Best
Practices vanuit de werkgroepleden verzameld en
meegenomen.
De kerngroep heeft vervolgens de leidraad gecomplementeerd tot de vorm zoals deze nu voor u ligt.

1.5

Leeswijzer

Deze leidraad is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2
wordt een toelichting gegeven op het model dat voor deze
leidraad is gemaakt. Aan welke opgave een hub kan
bijdragen, zoals verdichten, efficiënt gebruik van de
openbare ruimte en ketenreizen verbeteren, is te lezen in
hoofdstuk 3. Tot slot komen in hoofdstuk 4 de rand
voorwaarden voor parkeren bij hubs aan bod. Een opgave
van de gebruikte literatuurlijst met bijbehorende website is
terug te vinden in Hoofdstuk 5.
Verspreid over de leidraad vindt u een beschrijving van
diverse ‘best practices’ van knooppunten en mobiliteitshubs die in Nederland reeds operationeel zijn. Daarbij
wordt na een algemene inleiding steeds ingegaan op de
gebruikers, het parkeren en de do’s en don’ts.

Best practice

Schoemaker Plantage, Delft (AM & Hely)
In 2019 is deze hub ontwikkeld op grond van de gemeente
waarop AM openbare ruimte ontwikkelt.
In eerste instantie duurde de pilot anderhalf jaar, maar vanwege succes loopt deze nog steeds. De hub wordt gefinancierd door AM, Hely en de BAM. Urbee en
Cargaroo leveren de elektrische (bak)fietsen.
Om het aanbod van deelmobiliteit te bepalen, heeft
Hely onderzoek gedaan onder bewoners die er destijds
woonden. Uiteindelijk zijn twee kleine stadsauto’s, twee
elektrische grotere auto’s, vier elektrische fietsen en twee
elektrische bakfietsen geplaatst. Inmiddels zijn een grote
auto en een bakfiets weggehaald. Op dit moment draait de
hub kostendekkend.
Gebruikers
Hely is verantwoordelijk voor het benaderen van potentiële
gebruikers. In 2019 waren er 312 aanmeldingen en inmiddels telt de hub 55 actieve gebruikers. In de zomer neemt
het gebruik toe omdat dan mensen meer incidentele reisbehoeftes hebben. Ook mensen in de omgeving van het
project maken gebruik van de hub; zo’n 40% van de gebruikers woont verder dan 400 meter van de hub af. De grootste gebruikersgroep (60%) heeft meestal een fulltime baan,
een goed inkomen, is relatief jong, samenwonend en bezit
vaak wel een auto maar gebruikt ook wel het openbaar vervoer of de fiets. De bakfiets wordt veel gebruikt voor de
Ikea. De kleine stadsauto wordt het meeste gebruikt, terwijl
de grote auto populair is onder gezinnen met kinderen.

Parkeren
Hely betaalt de gemeente geld voor de parkeervergunning
die overeenkomt met een reguliere parkeervergunning,
zo’n 75-150 euro per half jaar. In het gebied is geen lagere
parkeernorm toegepast.
AM signaleert dat de parkeernorm prima naar beneden
kan als er een station in de buurt is en er deelmobiliteit
aangeboden kan worden.
Do’s en don’ts
	Zichtbaarheid en toegankelijkheid van de hub zijn erg
belangrijk
	Het succes van de hub hangt vooral af van de mobiliteitsbehoefte. In dit geval maken ook bewoners uit de
omgeving gebruik van de hub.
	Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de
doelgroep en hier de ambities en het aanbod op af te
stemmen.
	Een goed verlichte en zichtbare hublocatie draagt bij aan
de (subjectieve) veiligheid. Hubs in het buitengebied zijn
kwetsbaarder voor vandalisme en diefstal.

Voorafgaand aan de pilot gaven bewoners aan graag een
elektrische auto’s te willen gebruiken. In de praktijk blijkt dat
de kleine (fossiele) stadsauto iets meer gebruikt wordt. Zo
wordt in 34% van de gevallen de stadsauto gepakt en in 23%
de elektrische auto. De prijs van beide auto’s is hetzelfde.
Vermoedelijk vinden gebruikers het aan- en afkoppelen en
het eventueel tussendoor opladen toch te omslachtig voor
een incidentele mobiliteitsbehoefte. De voorkeur van de
soort auto, fossiel of niet fossiel, brengt ook een afweging
met zich mee: wil je dat mensen liever elektrisch deelvervoer dan fossiel deelvervoer gebruiken, of wil je dat mensen
liever fossiel deelvervoer gebruiken in plaats van hun eigen
vervoer.

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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2

Parkeren bij hubs in één model

Om overheden en in het bijzonder gemeenten een leidraad
te bieden is een model ontwikkeld, waarin verschillende
onderdelen zijn opgenomen welke van invloed zijn op de
ontwikkeling van een hub. Het model helpt een overheidsinstantie om te onderzoeken of een hub een oplossing
biedt voor een voorliggende opgave, welke stappen doorlopen dienen te worden, welke randvoorwaarden moeten
worden beschouwd en welke verantwoordelijkheid de
instantie zelf heeft. Daarbij is de relatie met omgevings
factoren en beschikbare parkeerinstrumenten mee
genomen. Onderstaande figuur toont dit model.

2.1

Opgave centraal

Het realiseren van een hub is geen doel op zich. De opgave
dient centraal te staan. Voordat de uitwerking van de hub
en de bijbehorende parkeerinstrumenten wordt ingevuld,
dient deze opgave vastgesteld te worden. De volgende drie
hoofdopgaven zijn vaak leidend wanneer tot de realisatie
van een hub besloten wordt:
Verdichting
	De opgave om de groei van woningen en arbeidsplaatsen in hoogstedelijk gebied te realiseren middels verdichting, waarbij de hub wordt gezien als het bieden van
een alternatief voor het gebruik van de “eigen” auto.
Openbare ruimte efficiënt gebruiken
	De opgave van een efficiënt gebruik van de schaarse

Pushmaatregelen gebruik

openbare ruimte, waarbij leefbaarheid en gezondheid
een steeds centralere rol krijgt in de invulling van de
openbare ruimte.
Ketenreis verbeteren
	De opgave om de reiziger een goede overstap te geven
om van A naar B te reizen zonder daarbij afhankelijk te
zijn van de “eigen” auto.
In hoofdstuk 3 gaan we uitgebreid in op de verschillende
opgaven. De opgaven kunnen verschillen per gebied in één
gemeente. In het centrumgebied kan de opgave rondom
de openbare ruimte prioriteit krijgen, waarbij rondom een
treinstation de ketenreis centraal staat. Zie paragraaf 2.7
voor een overzicht van verschillende hubs.

2.2

Doelgroepenbenadering

Na het bepalen van de opgave per gebied is de volgende
stap om invulling te geven aan de behoeften van de
doelgroepen waar de hub zich op richt. Een forens kijkt
bijvoorbeeld anders naar het beschikbare aanbod en de
locatie van een hub dan een ouder die de kinderen naar de
opvang moet brengen. Daarom is het van groot belang om
al vroeg in het proces inzicht te hebben in de beoogde
doelgroepen, zodat de inrichting, het mobiliteitsaanbod en
de proposities van de hub hierop afgestemd worden. Zie
voor meer informatie over doelgroepen paragraaf 4.1.

Opgave centraal

Parkeerinstrumenten

Verdichting

Parkeerregulering
(beprijzen en vergunningen)

Sturing op deelmobiliteit

Openbare ruimte

Ketenreis
APV

Per gebied
Station

Parkeren op afstand

Centrum

Grip op vervoer

Wijk/buurt

.......

Geen/minder parkeerplaatsen
voor de eigen auto
(parkeernormen)

Sturing op vergunninguitgifte
aanbod wielen op de grond
MaaS

Welke doelgroep
Doelgroepenonderzoek en drijfveren

Aanwezigheid
mobiliteit
Openbaar
vervoer

Vervoerders
Ontwikkeling Mobiliteithub(s)

Deelmobiliteit
Fietsnetwerk

Waar gaan we het aanbod stallen?
Buurt

Wijk

Stad

Regio

Afwegingskader deelmobiliteit
Aanbod wielen op de grond

Samenhangend netwerk
Businesscase en Governance
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Samenwerkende
partijen
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Private parkeerexploitanten
Ontwikkelaars

Voorbeeld invulling model
Om het model te kunnen duiden geven we de onderstaande voorbeelden ter illustratie:
1	Met de opgave “verdichting” voor deze specifieke hub
kiezen we een wijk/buurt als locatie. De ontwikkeling
(opgave verdichting) wordt in dit geval in de buurt van
een bus- en fietsroute met een goede verbinding
naar het station gerealiseerd. Het betreft hier een
ontwikkeling gericht op senioren (65+). Daarbij is het
de bedoeling dat nieuwe inwoners maximaal met één
auto per huishouden naar het gebied verhuizen. Dit
wordt bij aanvang aan de nieuwe (potentiële) bewoners
heel duidelijk gecommuniceerd. Het aanbod wordt
hierbij in dezelfde wijk gestald maar sluit aan bij het
aanbod in de stad en in de regio. Het aanbod van
wielen betreft hier bovenal fietsen, scooters en
deelauto’s (met beschikbaarheidsgarantie, diverse
uitvoeringen, et cetera). In de buurt zelf is geen of een
verminderd aanbod van stepjes of bakfietsen.
2	Bij dit voorbeeld geldt als opgave de juiste invulling
van de schaarse openbare ruimte van het centrum.
Bijvoorbeeld omdat besloten is dat de binnenstad
autoluw wordt gemaakt. De doelgroep die we hier
bedienen is dan bovenal het bezoek aan detailhandel
en horeca. De hub plaatsen we in het autoluwe gebied
met een aanbod zonder deelauto’s maar met veel
fietsen of deelsteps en enige deelscooters. De hub en
haar aanbod is interoperabel met de stads- en regiohubs
waar mogelijk wel parkeren van de eigen auto en deelauto’s wordt gefaciliteerd.
3	Als laatste voorbeeld de opgave van de ketenreis. Dit
speelt zich af in het stationsgebied met als doelgroep
de dagelijkse forens van dienst te zijn die in de buurt
van de hub zijn bestemming heeft. Het aanbod en de
parkeerfaciliteit van deelauto’s is minimaal aanwezig.
Juist deelfietsen worden hier aangeboden.

bijvoorbeeld geen match en wordt daarbij voorkomen.
Het aanbieden van een deelstep in een dorp op ruim tien
kilometer afstand van een stad met een station is evenmin
effectief. Op diezelfde plek een deelscooter plaatsen is juist
wel een idee dat aansluit bij de doelgroep van forensen of
de doelgroep van bezoek aan bewoners van het dorp.

Hetgeen de voorbeelden duidelijk maken is dat er bewuste
keuzes gemaakt dienen te worden met de inrichting en
plaats van de hub. In de praktijk wordt vaak begonnen met
het aanwijzen waar het aanbod gestald wordt. Dit geeft
een risico dat het een aanbod gedreven inrichting van de
hub bewerkstelligt. De kunst is juist om bij hubs vanuit
de vraag (opgave) te redeneren. Dat wil zeggen dat vanuit
de wensen van de doelgroep het aanbod en de plaats
van de hub wordt bepaald in het totale netwerk van hubs
(interoperabiliteit).
Kortom, het model van boven naar beneden in te vullen.
Het aanbieden van deelscooters bij een basisschool is

Hoofdstuk 2 – Parkeren bij hubs in één model
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2.3	Pushmaatregelen gebruik:
parkeerinstrumenten
In het model staan naast de centrale opgaven en de doelgroepen de pushmaatregelen voor gebruik. Op basis van
de beoogde opgave en de doelgroepen is het mogelijk om
gericht parkeerinstrumenten in te zetten om het gebruik
van de hub te vergroten. De kwaliteit van de hub en het
mobiliteitsaanbod in de hub maken de hub aantrekkelijk
(pull factor), terwijl parkeerinstrumenten alternatieve parkeermogelijkheden onaantrekkelijker maken (push factor).
In welke mate parkeerinstrumenten worden geïmplementeerd is afhankelijk van de grootte en urgentie van de
opgave waar men voor staat. We zien daarbij drie invullingen van instrumentarium:
1	Invulling parkeerregulering in de openbare ruimte. Hiermee worden de openbare parkeerplaatsen beprijst om
onaantrekkelijker te zijn of wordt een maximum gesteld
in gebruik door uitgifte van parkeervergunningen/
parkeerrechten.
2	
Parkeren op afstand, waarbij een drempel in afstand
wordt gegeven voor het kunnen parkeren van de eigen
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auto en het alternatief in de hub op loopafstand aantrekkelijker wordt.
3	Geen of minder aanbieden van parkeerplaatsen voor
de eigen auto. Daarbij is de nota parkeernormen een
krachtig instrument voor gemeentes om bij nieuwbouw
te sturen op minder faciliteren van de ‘eigen’ auto en
daarmee aantrekkelijker maken van de alternatieven in
de hub.
Zie voor meer informatie over pushmaatregelengebruik
paragraaf 4.2.

2.4

Sturing op deelmobiliteit

De eigenaar van een parkeerareaal kan middels beschikbaar
stellen van ruimte voor het stallen van mobiliteitsaanbod ook
sturing geven aan het aanbod van deelmobiliteit. Als het om
parkeerplaatsen in de openbare ruimte gaat, kan de
gemeente via de APV sturen wie onder welke condities (deel)
mobiliteit kan parkeren. Er kunnen bijvoorbeeld randvoorwaarden worden gesteld bij de uitgifte van vergunningen.

Een gemeente kan de randvoorwaarden van een vergunning
ook laten aansluiten bij een MaaS-app die stadsbreed, provinciaal of landelijk wordt uitgerold. Zie voor meer informatie over sturing op deelmobiliteit paragraaf 4.3.

2.5

Aanwezige mobiliteit

Na bepaald te hebben welke opgaven en doelgroepen
bediend dienen te worden, zijn omgevingsfactoren in de
bestaande stad van invloed op de locatiekeuze en invulling
van de hub. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn de
beschikbare capaciteit van openbaar vervoer, al aanwezige
deelmobiliteit en het beschikbare fietsnetwerk. Zie voor
meer informatie over aanwezige mobiliteit paragraaf 4.4.

2.6

Samenwerkende partijen

Tot slot is de constatering dat een goed functionerende
hub valt of staat met de samenwerking van meerdere partijen. Naast het invullen van de locatie en het vervoer is de
governance en het samenwerkingsmodel met andere partijen bepalend voor de rol van de gemeente in het realiseren van de hub. Zie voor meer informatie over aanwezige
mobiliteit paragraaf 4.5.

2.7

Een samenhangend netwerk van hubs

Het uiteindelijk resultaat op de lange termijn is een sluitend
netwerk van hubs in de stad en regio, waarbij verschillende
opgaven en doelgroepen worden bediend. Hubs zijn op
verschillende manieren te onderscheiden, bijvoorbeeld op
een schaal van landelijk tot stedelijk, klein tot groot, mét of
zónder bepaalde mobiliteitsvormen of publiek of privaat
geïnitieerd. Als we kijken naar het parkeren bij hubs onderscheiden we grofweg vier type hubs.
1. Regiohubs. Grotere hubs, gelegen buiten het centrum
van steden. Vaak kleinere treinstations, een parkeren op
afstand (POA)-locatie of een P+R.
2. Stadshubs. Grote hubs, in het centrum van steden. Vaak
een intercity treinstation, vaak aangevuld met andere
mobiliteitsvormen zoals hoogwaardig openbaar vervoer.
3. Wijkhubs. Kleinschalige hubs met het verzorgingsgebied
van een wijk. Vaak te vinden bij ontwikkellocaties met
een lagere parkeernorm voor een aanbod van deelauto’s
en (elektrische) deelfietsen.
4. Buurthubs. De meest kleinschalige vorm hubs, bijvoorbeeld een deelfietshub in de wijk of een aantal parkeerplaatsen met deelscooters en één à twee deelauto’s.
Onderstaande tabel vat de belangrijkste onderscheidende
kenmerken van de vier typen hubs samen.

Leidende overstap

Doelgroep
prioritering

Buffercapaciteit
voor auto’s?

Veelal bestaand
of niet?

Grootte m²

Afstand tot het
centrum

Regiohub

Van auto, fietsen of lopen
op ov/trein v.v.

1 forens
2 bezoeker

Ja, groot

Nieuw of uitbouwen van
bestaande
P+R/station

(Zeer) Groot

Groot

Stadshub

Van ov/ fietsen/lopen op
ov/trein v.v.

1 forens en bezoeker
2 bewoner

Beperkt of niet

Bestaand

Middel tot groot Klein

Wijkhub

Van auto op lopen/fietsen v.v. 1 bewoner en bezoeker Ja, middel
2 forens

Nieuw of ombouwen b.v.
parkeergarage

Klein tot middel

Buurthub

Van lopen/fietsen
op (deel)fiets, (deel)scooter
of deelauto v.v.

Nieuw of uitbouwen
Klein
bij bijv. bus- tram halte/station

1 bewoner
2 bezoeker

Beperkt

Middel/ Varieert
Varieert

Deze typen hubs zijn altijd in zekere mate fluïde; een hub
kan bijvoorbeeld beginnen als Buurthub en uitgroeien tot
een grotere hub. Daarnaast kan een Stadshub ook de
functie van Wijk- of Buurthub innemen voor direct
omwonenden.

Hoofdstuk 2 – Parkeren bij hubs in één model



11

Regiohubs

Wijkhubs

Regiohubs zijn grotere hubs, gelegen buiten het centrum
van steden. Vaak gaat het om de kleinere treinstations,
POA-locaties, grotere busstations, P+R-locaties en
mogelijk ook verder weg gelegen hubs langs het hoofd
wegennet die overstap van auto op (H)OV faciliteren.
Regiohubs verbinden vaak hoogwaardig openbaar vervoer
met de trein en/of auto. Over het algemeen zijn de
gemeente, ProRail of NS de eigenaar van een Regiohub en
zorgen voor de financiering. Daarnaast is het mogelijk
dat publieke en private partijen delen in de kosten door
commerciële diensten aan reizigers te combineren met de
hub. Voorbeelden van diensten zijn bijvoorbeeld (kleinschalige) horeca, een mobiliteitswinkel of pakketpunt.

Wijkhubs zijn hubs met het verzorgingsgebied van een wijk.
Ze zijn vaak te vinden bij nieuwe ontwikkellocaties om de
bereikbaarheid voor bewoners en bezoekers te garanderen,
ook in het geval ze hun eigen auto niet meer voor de deur
kunnen parkeren. Wijkhubs bieden vaak plaats aan een
combinatie van eigen auto’s en deelauto’s, uitgebreid met
deelfietsen en deelscooters. Doordat in de rest van de wijk
minder parkeerplekken nodig zijn, dragen Wijkhubs in
belangrijke mate bij aan de verdichtingsopgave en openbare
ruimte-opgave. Ook zijn buurthubs kansrijke locaties om
lokale voorzieningen te bundelen, zoals een pinautomaat of
pakketpunt. Wijkhubs onderscheiden zich van Buurthubs
doordat er ook altijd (meer) capaciteit is voor autoparkeren.

Regiohubs onderscheiden zich van Stadshubs door de
aanwezigheid van (snel)treinen en door een ligging buiten
de stedelijke kern. Hierdoor zijn de grondprijzen weliswaar
vaak lager dan rond een Stadshub, maar vanwege de ligging
buiten de stedelijke kernen zijn Regiohubs vaak ook minder
aantrekkelijk als vestigingslocatie voor bedrijven. Vaak is
veel buffercapaciteit beschikbaar voor auto’s.
Regiohubs faciliteren met name forensen die in-, op- of
overstappen op hoogwaardig ov, zoals een regionale bus,
tram, metro of stoptrein. Daarnaast zijn er vaak carpoolplaatsen en is er soms een aanbod van (elektrische) deelfietsen. De hub heeft als doel forensen niet zelf het
centrum in te laten rijden, maar ze te verleiden om hun
eigen auto achter te laten voordat ze de stedelijke drukte
inrijden.

Stadshubs
Stadshubs zijn grote hubs nabij het centrale treinstation in
een stad, uitgebreid met hoogwaardig openbaar vervoer
zoals bus, tram en metro, beperkt autoparkeren, fiets
parkeren en deelmobiliteit. Stadshubs zijn voor veel
gebruikers een overstaplocatie van het ene op het andere
vervoermiddel. Vanwege de vaak uitstekende ov-bereikbaarheid, gaat het om populaire vestigingsplaatsen met
hoge grondprijzen. Het eigenaarschap wordt vaak gedeeld
door de gemeente, ProRail en de NS.
Stadshubs richten zich op forensen, bezoekers en
aanwonenden. Vanwege de hoge grondprijzen is er over
het algemeen beperkte buffercapaciteit voor auto’s.

Buurthubs
Buurthubs hebben een buurt als verzorgingsgebied en zijn
gericht op bewoners in het gebied. Over het algemeen ligt
bij Buurthubs de herkomst (vaak) of bestemming (soms) van
gebruikers binnen tien minuten loopafstand of vijf minuten
fietsafstand. Buurthubs zijn vaak kleinschalig, clusteren het
aanbod van (deel)mobiliteit op een centrale plek in de buurt
en maken dit aanbod beschikbaar voor mensen in de directe
omgeving. Daarnaast is er ruimte om de eigen fiets te
parkeren. Gebruikers kunnen het eerste of laatste deel van
hun reis vaak lopend of fietsend afleggen waarna bij de hub
wordt overgestapt op openbaar vervoer een (deel)auto,
deelscooter of deelfiets. Buurthubs richten zich vaak op
binnenstedelijke reizen of een reis met een (deel)auto vanaf
de hub de stad uit. Buurthubs kunnen hierdoor bijdragen aan
alle drie de opgaven van hubs: verdichten, openbare ruimte
en ketenreis.
1	Verdichting: Buurthubs kunnen autoparkeren bundelen
op een centrale plek in de wijk. Hierdoor zijn minder parkeerplekken voor de auto nodig op de eindbestemming
waardoor daar verdichting kan plaatsvinden. Een voorbeeld zijn de plannen bij Strandeiland in Amsterdam.
2	Openbare ruimte: Buurthubs kunnen het aanbod van
deelmobiliteit bundelen. Hierdoor ontstaat gebruiksgemak (je weet waar je deelauto, deelscooter of deelfiets
klaarstaat). Bovendien voorkom je hiermee dat deelvoertuigen door de hele buurt of wijk verspreid staan. Een
voorbeeld zijn de deelfietshubs verspreid door Utrecht.
3	Ketenreis: Buurthubs kunnen plekken zijn waar ov-haltes
worden uitgebreid met (deel)fietsparkeren of andere vormen van deelmobiliteit. Hierdoor wordt de ketenmobiliteit
gestimuleerd. Een voorbeeld is het aanbod van fietsparkeren bij R-net haltes in de Metropoolregio Amsterdam.
Onderzoek van Empaction wijst uit dat zes factoren bepalend zijn voor het succes van een Buurthub: betaalbaarheid,
beschikbaarheid, flexibiliteit, diversiteit, verplichte deelname
en beschikbaarheid voor de buren.
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3

De opgaven van hubs

Het realiseren van een hub is geen doel op zich. De opgave
dient centraal te staan. Voordat de uitwerking van de hub
en de bijbehorende parkeerinstrumenten worden ingevuld
dient deze opgave vastgesteld te worden. Drie hoofd
opgaven zijn vaak leidend wanneer tot de realisatie van een
hub besloten wordt:
1 Verdichten;
2 Efficiënt gebruik van de openbare ruimte;
3 Ketenreizen verbeteren.

3.1

Verdichtingsopgave

Veel steden kiezen ervoor om groei van de stad binnen
stedelijk op te vangen, waardoor er meer mobiliteit in
dezelfde ruimte opgevangen moet worden. Parkeren is
hierin vaak een knelpunt: er is geen ruimte op maaiveld en
gebouwde voorzieningen zijn duur. Daarnaast neemt een
rijdende auto veel ruimte in beslag, waardoor toegangs
wegen naar ruimtelijke ontwikkelingen overvol raken.
Het realiseren van hubs kan bijdragen aan de bereikbaarheid én leefbaarheid van nieuwe ontwikkelingen. Dankzij
de combinatie van hubs en deelmobiliteit kan de openbare
ruimte namelijk anders worden ingericht, omdat de noodzaak voor het hebben en daarmee stallen van de eigen auto
minder wordt. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat deelmobiliteit zorgt voor een vermindering van het
autogebruik en -bezit (PBL, 2015; Bremen, 2018; Goud
appel Coffeng, 2019). Dit effect wordt enerzijds bereikt
doordat autodelers de eigen auto weg doen en anderzijds
doordat gebruikers geen (extra) auto kopen. Ook gebruiken
autodelers minder vaak de auto en rijden zij gemiddeld
minder kilometers dan autobezitters. Autogebruik neemt
dus ook af door autodelen. Over het algemeen wordt aangenomen dat één deelauto zorgt voor vier minder reguliere
parkeerplekken. Ook voor deelauto’s geldt dat ze toegankelijk en laagdrempelig te gebruiken moeten zijn, in ieder
geval voor de primaire doelgroep. Denk ook hier aan
abonnementen voor omwonenden, een integratie met
een ov- of studentenkaart en een intuïtieve app om het
vervoermiddel te openen.

Hoe hubs te introduceren ten behoeve van de
verdichtingsopgave?
1	Hubs en de bijbehorende deelmobiliteit moeten een rol
krijgen binnen de nota parkeernormen. Dit kan door de
gehele nota te herzien, of door een specifieke oplegger
te maken die ingaat op het effect van deelmobiliteit.
Hierin worden de kaders vastgelegd waarbinnen deelmobiliteit kan worden aangeboden en wat de invloed
hiervan is op de parkeernorm. Onderzoek van het CROW
(project wat is het effect van deelmobiliteit op autobezit:
2021) toont aan dat eisen rondom de kwaliteit van de
deelmobiliteit van belang zijn om mee te nemen bij deze
aanpassingen voor de effectiviteit van dit aanbod.
2	Bij het parkeerbeleid wordt de omgeving van de hubs
met gepaste aandacht meegenomen. In samenspraak
wordt gewerkt aan een oplossing met de juiste mix van
regulering, deelmobiliteit en aanbod van parkeer
plaatsen. Parkeerregulering is cruciaal voor het doen
slagen van dit concept.
3	Wanneer ontwikkelaars een deelmobiliteitsconcept willen opzetten en hierdoor minder parkeerplaatsen aanleggen, stellen zij een mobiliteitsplan op. Dit wordt ter
toetsing aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de
oplegger deelmobiliteit of de herziene nota parkeer
normen heeft de gemeente een eenduidig toetsings
kader. Bij dit plan vormt de parkeerdruk van de omgeving
en het voorkomen van problemen aldaar een zeer
belangrijk punt.
4	De uitwerking van concepten gaat leiden tot hubs bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het is belangrijk om
als gemeente te bepalen of deze ook door de bestaande
(of te ontwikkelen) buurt gebruikt mogen worden.

Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen hubs dus enerzijds
zorgen voor voldoende bereikbaarheid en anderzijds voor
voldoende leefbaarheid van de omgeving. Doordat het
autobezit afneemt, heeft de combinatie hubs en deelmobiliteit effect op de parkeernorm die wordt gehanteerd bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Het realiseren van minder
parkeerplaatsen door deelmobiliteit biedt dus kansen voor
zowel de gemeente als voor projectontwikkelaars.

Hoofdstuk 3 – De opgaven van hubs
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Best practice

Station Zutphen (NS)
In 2017 is bij het intercitystation van Zutphen een P+R-voorziening gebouwd met auto- en fietsparkeren. De voorziening is zo gebouwd dat fietsparkeren in de toekomst kan
worden uitgebreid ten opzichte van autoparkeren en dat
parkeerruimte naar alternatieve functies zoals winkels kan
worden getransformeerd. Door parkeren op maaiveld te
vervangen door deze bovengrondse, meerlaagse garage is
ruimte vrijgekomen voor nieuwe woningen.
Gebruikers
92% van de gebruikers beoordeelt de P+R met een 7 of
hoger. 54% van de gebruikers gaat met de trein verder en
46% gaat de stad in voor sociale en recreatieve activiteiten.
Als de P+R niet zou bestaan, zou 35% niet meer overstappen op de trein, maar de hele reis met de auto maken. 27%
zou met de auto naar een ander treinstation gaan, 19% zou
met de bus of fiets komen en 10% zou de reis niet maken.
Parkeren
De keuze voor deze parkeerlocatie past goed in het
gemeentelijk beleid, omdat deze aan de rand van de binnenstad ligt. Het centrum wordt ontlast van gemotoriseerd verkeer en de stad blijft aantrekkelijk om te winkelen
en te recreëren.
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In de parkeergarage is gereguleerd parkeren, waarbij een
treinreiziger minder betaalt dan een stadsbezoeker. De
controle hierop vindt plaats door de OV-chipkaart aan te
bieden. Het maakt niet uit of deze reis met NS, Arriva of
Blauwnet wordt gemaakt. Om voldoende parkeer
capaciteit voor treinreizigers te garanderen, kunnen de
parkeertarieven voor niet-treinreizigers verhoogd
worden. Dit systeem wordt op 54 P+R-locaties van NS
met gereguleerd parkeren toegepast.
Do’s en don’ts
	
Kies een integrale parkeeraanpak. Als je het parkeren
slimmer organiseert, houd je meer ruimte over voor
fietsenstallingen, kantoren en/of woningen en kun je
een parkeervoorziening onderdeel maken van het
gemeentelijke parkeerbeleid.
Door een parkeervoorziening duurzaam en flexibel in te
richten, houd je rekening met toekomstige ontwikkelingen zoals uitbreiding van de fietsenstalling of een andere
toekomstige functie.

Mobiliteitsconcept
Het mobiliteitsconcept van een ontwikkelopgave geeft
weer hoe men met de mobiliteitsvraag en het geboden
aanbod wenst om te gaan. Relevante vragen zijn dan:
 	Is het project geheel afgestemd op voetgangersstromen
(dit is bij winkels in een centrum het geval) of juist op het
aantrekken van auto’s en/of fietsen?
 	Wil of moet men parkeren in de nabijheid van de
bestemming/herkomst oplossen of kan het ook (deels)
op afstand?
 	Welke gevolgen heeft parkeren op of langs de openbare
weg op de ruimtelijke kwaliteit en de duurzame ambities?
 	Een logische vervolgvraag is dan: hoe reëel is de ambitie
en hoe groot is de kans dat anderen met de geparkeerde
auto’s en fietsen worden opgescheept?
Als onderdeel van het mobiliteitsconcept dient vastgesteld
te worden of de aangeboden kaders zoals weergegeven
in de gemeentelijke parkeernormen voldoen, of dat er
redenen zijn om van deze kaders af te wijken. Om dat vast
te stellen kunnen de volgende vragen worden gesteld:
 	Zijn er argumenten om de parkeeropgave naar beneden
bij te stellen?
 	Zijn er argumenten om de parkeeropgave naar boven bij
te stellen?
 	Kunnen die argumenten worden onderbouwd?
 	Wat zijn de risico’s als dit gebeurt (bijvoorbeeld overlast
buurt)? Zijn die risico’s in te perken?
Parkeervisie
Op basis van het mobiliteitsconcept wordt een visie
uitgewerkt. De visie valt in twee delen uiteen, het parkeer
concept en de parkeerbalans.
1	Het parkeerconcept is de feitelijke vertaling van het
mobiliteitsconcept naar de toekomstige parkeeropgaven
in een gebied en dan vooral de wijze waarop die op
hoofdlijnen worden ingevuld. Belangrijk onderdeel van
het parkeerconcept zijn de financiële kaders voor het
parkeren en een visie op welke segmenten/doelgroepen
op welke plek (ruimtelijk, organisatorisch) parkeren.
2	De parkeerbalans maakt cijfermatig de gevolgen inzichtelijk van de vraag naar parkeerplaatsen voor auto’s in
relatie tot andere voertuigen. In een model wordt per
functie de parkeervraag berekend. Deze vraag wordt
vervolgens afgezet tegen het aantal te realiseren plekken,
het aantal vrije plekken in het openbare domein en
aanvullende mobiliteitsconcepten die de vraag naar
parkeerplaatsen beïnvloeden, zoals deelmobiliteit,
openbaar vervoer of MaaS.

Hoofdstuk 3 – De opgaven van hubs

Het resultaat: de parkeereis
Het resultaat van de parkeervisie van een gebied is een
parkeereis die aan bouwprojecten en/of aan het gebied
kunnen worden gekoppeld. De parkeereis omvat het aantal
plaatsen dat dient te worden gerealiseerd en voor welke
doelgroepen die plaatsen beschikbaar moeten zijn.
Parkeeropgave
Elke parkeeropgave begint met een parkeereis. De
parkeeropgave wordt in detail bepaald en praktisch
ingevuld door beantwoording van de volgende vragen:
1	Hoeveel plaatsen worden precies op eigen terrein
gerealiseerd?
2	Welke beheermaatregelen worden getroffen om
optimaal met het areaal om te gaan?
3	Welke toekomstbestendige maatregelen worden
genomen ten aanzien van het ook later tegengaan
van problemen?
Consequenties beheer en exploitatie
Na de realisatie van de parkeervoorzieningen worden de
operationele aspecten van de parkeeropgave geconcre
tiseerd. Voor elke parkeervoorziening wordt vastgesteld
hoe parkeerders worden toegelaten en welke voorwaarden
(beschikbaarheidstijden, tarieven en dergelijke) daarvoor
gelden. Hubs bij nieuwe ontwikkelingen zijn vaak (mede)
geïnitieerd door ontwikkelaars. Ze maken bijvoorbeeld
onderdeel uit van nieuwe gebiedsontwikkeling waarbij
bijvoorbeeld minder parkeerplekken worden gerealiseerd
en als alternatief een hub met deelmobiliteit gerealiseerd
wordt. Beheer vindt vaak plaats door een woningbouw
vereniging of Vereniging van Eigenaren.
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Best practice

Strijp-S, Eindhoven (Amber)
In het voorjaar van 2018 heeft Amber in samenwerking met
ontwikkelaar VolkerWessels twee hubs geopend op
Strijp-S. Zowel de locatie als de doelgroep waren reden om
de hub te starten. Rond Strijp-S zijn veel bedrijven en
woningen gevestigd, het station is dichtbij en er wonen
veel mensen uit de doelgroep van Amber: young professionals tussen de 25 en 35 jaar.
Amber werkt met voertuigen die worden geleased. De
opstartkosten bestaan uit een bankgarantie per auto aan de
leasemaatschappij, branding en technische aanpassingen
voor deelgebruik. Daarnaast zijn er in het begin vaak aanloopverliezen omdat het aantal gebruikers in de beginfase
niet hoog genoeg is om de opstartkosten en maandlasten
te compenseren. Ter illustratie: in de eerste 4 maanden is
rond de 5.000 km gereden en hiervoor is gemiddeld 1,5
auto ingezet.
Tot 2020 was de hub bedoeld voor bedrijven en mede
werkers daarvan gevestigd op Strijp-S maar ook andere
zakelijke klanten. Eind 2019 konden op Strijp-S mede
werkers, op eigen kosten, ook privé rijden met de auto’s
van Amber. Vanwege de uitbraak van het coronavirus
werden de plannen om de hub publiek te maken versneld
en vanaf maart 2020 is de hub voor iedereen beschikbaar.
Gebruikers
De doelgroep op Strijp-S bestaat vooral uit MKB’ers en
1.600 jonge bewoners. Vooral onder de laatste groep is
Amber populair; in de meeste gevallen is een gebruiker een
man tussen de 25 en 35, wonend en werkend in Eindhoven.
De verdeling tussen zakelijk en particulier gebruik lag voor
de uitbraak van het coronavirus ongeveer op 50/50, inmiddels is dit 20/80 geworden. Zakelijk wordt Amber veel
gebruikt voor afspraken in plaats van de eigen auto, een
auto van een collega of een andere huurauto. Amber wordt
niet vaak gezien als alternatief voor het openbaar vervoer.
Werknemers gebruiken Amber omdat ze geen eigen auto
willen aanschaffen en een deelauto een gemakkelijk en
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duurzaam alternatief is. Daarnaast wordt de mobiliteits
garantie gewaardeerd en is de klantenservice goed. Als
nadeel van het gebruik van de deelauto’s wordt de hoge
prijs van sommige ritten genoemd.
Parkeren
Op beide hubs zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd
voor Amber. Dankzij gemeentelijk beleid mag Amber
kosteloos meer auto’s bijplaatsen als daar vraag naar is. In
de afgelopen maanden werden gemiddeld tussen de 8 en
13 auto’s per dag ingezet, met een piek van 21 auto’s per
dag. In slechts 10% van de gevallen blijft een auto van
Amber langer dan een dag op dezelfde plek staan.
Strijp-S is een proeftuin voor de gemeente geweest en
heeft Amber geholpen de deelcase te testen. Inmiddels
neemt Amber een stadsbrede vergunning af. In de
openbare ruimte zijn geen extra ingrepen nodig. Wel is
kentekenherkenning bij slagbomen noodzakelijk.
Amber gaat ervan uit met één deelauto gemiddeld 15
mensen te kunnen voorzien van mobiliteit op ieder
moment dat ze dat nodig hebben. Op Strijp-S zijn dat
19 mensen. Amber ziet ook dat efficiëntie ontstaat door
schaal. Hoe groter een project of gebied of hoe meer
mensen gebruikmaken van deelauto’s, des te meer mensen
kunnen worden voorzien van een enkele deelauto. Daarom
is in Strijp-S, een gebied met veel gebruikers, de efficiëntie
van de auto-inzet hoger.
Do’s en don’ts
	
Flexibiliteit in parkeerruimte is belangrijk voor de
business case van de aanbieder.
	
Parkeerkosten voor deelautoaanbieders moeten lager
zijn dan voor particulieren en bedrijven.
	
De doelgroep rond de hub is van grote invloed op het
succes.

3.2

Opgave openbare ruimte

Waarom? Een juist uitgebalanceerde hub biedt kansen
voor verlaging autobezit en autogebruik. Tegelijk moet
overlast voorkomen worden.
Het inpassen van hubs in de openbare ruimte biedt kansen
om autobezit en autogebruik bij bestaande bewoners en
bezoekers van de stad te verlagen. Deelauto’s, deel
scooters, deelfietsen en (in de toekomst) Light Electric
Vehicles (LEV’s), zoals bijvoorbeeld deelsteps, kunnen een
goede aanvulling zijn in het mobiliteitssysteem en bieden
mogelijkheden om vervoer te verduurzamen. Tegelijkertijd
zien we in steden als Amsterdam, Parijs en Lissabon de
negatieve effecten van het ongereguleerd aanbieden van
deze concepten door marktpartijen. Overlast van fout
geparkeerde voertuigen en het effect op de verkeersveiligheid zijn vaak aanleiding om deze concepten te weren of te
reguleren. De uitdaging is om te profiteren van de voor
delen van deelmobiliteit, maar tegelijkertijd de negatieve
effecten te beperken.
Marktpartijen vragen daarnaast om duidelijke kaders en
randvoorwaarden vanuit de gemeente om hun propositie
te kunnen aanbieden. De openbare ruimte kan maar één
keer ingezet worden. Daarom moet de gemeente keuzes
maken welke modaliteiten in welke gebieden op welk
moment gewenst zijn. Wie biedt waar zijn deelmobiliteit
aan, ofwel waar worden deze gedeelde vervoermiddelen
geparkeerd?

Hoofdstuk 3 – De opgaven van hubs

Hoe? Bepaal de gemeentelijke ambitie voor deelmobiliteit
Het is belangrijk om te bepalen wat de gemeentelijke ambitie voor deelmobiliteit is. Onderdeel hiervan is de rol die de
gemeente aanneemt. Mogelijke rollen zijn:
1	Vrijheid van de markt: de gemeente geeft marktpartijen
zoveel mogelijk vrijheid om deelsystemen te exploiteren
en stelt beperkende noch stimulerende regels.
2	Reguleren van de markt: de gemeente wil het aanbod
van deelmobiliteit reguleren. Dit om de beschikbare
openbare ruimte zo efficiënt mogelijk in te zetten.
Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen om te sturen
op bepaalde modaliteiten of bepaalde locaties.
3	Stimuleren van de markt: de gemeente wil het aanbod
actief stimuleren, bijvoorbeeld door te investeren in het.
Het is mogelijk om bepaalde onderdelen te stimuleren
(bijvoorbeeld gebruik van deelmobiliteit) en andere onderdelen te reguleren (bijvoorbeeld gebruik van de openbare
ruimte).
De gemeente heeft meerdere middelen tot haar beschikking om grip te krijgen op het parkeren van deelmobiliteit in
de openbare ruimte. De belangrijkste is de noodzaak om
een vergunning aan te vragen voor exploitatie van voer
tuigen in de openbare ruimte, vaak afgedwongen in de APV
(Algemene Plaatselijke Verordening). Via deze vergunningsuitgifte kunnen eisen aan het aanbod worden gesteld.
Om een kader te hebben voor deze uitgifte kan een
afwegingskader opgesteld worden. Hierin wordt op
gebiedsniveau bepaald welke deelmodaliteit ‘voorrang’
heeft. Ook kan er per deelmodaliteit worden bepaald in
welke gebieden deze modaliteit wenselijk is. Het is de vraag
welke deelmodaliteit in dat geval de grootste voorkeur
geniet. De prioriteitstelling en gebiedsverdeling van deelmodaliteiten mondt uit in een vergunningenbeleid. Hierin
wordt vastgesteld hoe deelmobiliteit in de openbare ruimte
wordt vergund.
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Best practice

Station Driebergen-Zeist (NS)
Het intercitystation Driebergen-Zeist heeft de afgelopen
jaren een grote renovatie ondergaan. Nu ligt er een volledig
nieuw station met een Stationshuiskamer, een P+R met laadvoorzieningen voor elektrische auto’s, en een fietsenstalling
met OV-fiets uitgiftepunt. Door parkeren op maaiveld te
vervangen door een bovengrondse, meerlaagse garage is
ruimte vrijgekomen voor een busplein en kantoren.
Gebruikers
Het station ligt dicht bij de A12, maar de meeste gebruikers
van de P+R-voorziening komen uit het gebied van tien
kilometer rond het station. Het grootste gedeelte daarvan
pakt de trein, een kleiner deel heeft een afspraak in de buurt
van de parkeervoorziening. Station Driebergen-Zeist verwerkt
zo’n 9.500 in- en uitstappers per dag in de richtingen Utrecht
en Ede/Arnhem/Nijmegen.
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Parkeren
De nieuwe parkeervoorziening (2017) maakt gebruik van
gereguleerd parkeren. Daar is een aanmoedigingssysteem
voor de treinreiziger ingebouwd: ov-reizigers krijgen korting
mits ze een reis maken naar een ander station. Om voldoende
parkeercapaciteit voor treinreizigers te garanderen, kunnen de
parkeertarieven voor niet-treinreizigers verhoogd worden.
Daarnaast is er veel aandacht voor een sociaal veilige en
duidelijke looproute van de parkeervoorziening naar het
station, waarbij het trappenhuis het liefst zo dicht mogelijk bij
het station gelegen is.
Do’s en don’ts
	
Denk na over duurzaamheid: hoe zorg je voor groene
stroom en voor materialen die goed hergebruikt kunnen
worden?
	
Bekijk het ruimtegebruik integraal. In een gebiedsontwikkeling kan het omzetten van maaiveld naar gebouwd parkeren
een vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling zijn. Als je het
parkeren slimmer organiseert, houd je meer ruimte over
voor fietsenstallingen, kantoren en/of woningen.

Micromobiliteit
Het aanbod van micromobiliteit is belangrijk bij buurthubs
omdat hiermee gemakkelijk de (vaak korte) route vanaf of tot
de hub kan worden afgelegd.
Voor deelfietsen en deelscooters zijn er drie parkeer
oplossingen mogelijk:
1	Free Floating: de fietsen en scooters mogen op elke
locatie in een gebied teruggeplaatst worden. De maximale
flexibiliteit is een voordeel voor gebruikers. Nadeel is de
mogelijke verrommeling van de openbare ruimte omdat
fietsen en scooters overal teruggeplaatst kunnen worden
en dus ook gemakkelijk tot overlast leiden. Aanbieders van
deelmobiliteit proberen hun gebruikers te instrueren de
vervoermiddelen netjes terug te plaatsen, maar dat gaat
niet altijd goed. Aangezien bij free floating de vervoer
middelen overal teruggeplaatst mogen worden, is bij dit
regime nauwelijks sprake van een hub.
2	Geo fence: de fietsen en scooters mogen binnen vooraf
bepaalde zones worden teruggeplaatst. Dankzij techniek
in de vervoermiddelen is het vaak niet mogelijk het
vervoermiddel buiten deze zones af te melden. Deze vorm
is meer gereguleerd omdat overheden en aanbieders
bepalen waar de voertuigen mogen staan, waarmee ze
hubs creëren. Geo fence combineert daarmee flexibiliteit
voor de gebruiker met regulering door de overheid/aanbieder. Het nadeel is dat de zones vaak alleen digitaal
vindbaar zijn en gebruikers soms moeten zoeken naar de
hub omdat ze niet fysiek herkenbaar zijn. Voordeel is dat
met een simpele wijziging de digitale zone aangepast
wordt.
3	Fysieke stallingen: de fietsen en scooters moeten in
fysieke stallingen teruggeplaatst worden. De meest
gereguleerde, maar ook minst flexibele vorm. De
stallingen zijn vaak duur omdat openbare ruimte moet
worden getransformeerd tot hub. Hiervoor zijn
bebording, verf en stallingen nodig.
Ook zijn er verschillende terugbreng-regimes, variërend van
back-to-one tot back-to-many.
	Back-to-one houdt in dat het vervoermiddel terug
gebracht wordt naar de startlocatie, vergelijkbaar met het
systeem van de OV-fiets. Dit systeem heeft als voordeel
dat er geen herverdeling nodig is: ieder vervoermiddel
komt vanzelf weer terug naar de startlocatie. Nadeel van
back-to-one is de beperkte flexibiliteit, wat het systeem
minder geschikt maakt voor enkele reizen. Vaak is het wel
mogelijk een deelfiets of deelscooter de hele dag in bezit
te houden zodat deze aan het eind van de dag terug
gebracht kan worden. Nadeel is dat de kosten in dit geval
vaak doorlopen en een deel van het positieve effect van
deelmobiliteit teniet wordt gedaan, omdat een voertuig
alsnog een hele dag stilstaat.
	
Back-to-many is flexibeler, maar vraagt ook om het
herverdelen van voertuigen. Deze eindigen namelijk vaak
bij de meest populaire locaties (of zoals bijvoorbeeld in
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Parijs onder aan de heuvel). Een ander nadeel van back-tomany is dat het voertuig na afmelden weer voor iedereen
beschikbaar is. Hierdoor kan een andere gebruiker het
voertuig meenemen en moet de oorspronkelijke gebruiker
hopen op een ander beschikbaar voertuig of desnoods
een andere modaliteit kiezen. Tegelijk draagt back-tomany wel optimaal bij aan het doel van deelmobiliteit:
voertuigen zo veel mogelijk delen en daardoor efficiënt
gebruiken. Bij een back-to-many systeem is het daarom
belangrijk een minimaal aantal voertuigen aan te bieden
op iedere locatie. Het te kiezen systeem is sterk afhankelijk
van welke doelgroep je wilt bedienen.
In het algemeen is het aan te bevelen om een netwerk van
wijk- en buurthubs op te zetten waartussen met micro
mobiliteit gereisd kan worden. Hierdoor groeit de flexibiliteit
en kunnen gebruikers dichter bij hun bestemming op- of
afstappen. Daarnaast is het belangrijk een toegankelijk en
herkenbaar deelconcept aan te bieden dat – in ieder geval
door de primaire doelgroep – gemakkelijk te gebruiken is.
Denk bijvoorbeeld aan abonnementen voor omwonenden,
een integratie met een ov- of studentenkaart en een intuïtieve app om het vervoermiddel te openen. Idealiter maakt
micromobiliteit onderdeel uit van een integraal mobiliteitsconcept waarop ook deelauto’s en openbaar vervoer zijn
aangesloten en alle vervoermiddelen middels een MaaSdienst ontsloten worden. Afhankelijk van de doelgroep
kunnen specifieke vormen van deelmobiliteit worden toegevoegd, zoals e-bikes, speed pedelecs, bakfietsen en stepjes.
Fysieke herkenningspunten zijn ook een aandachtspunt voor
het parkeren van micromobiliteit rond wijk- en buurthubs.
De deelfietspilot BikeShare 050 in Groningen wees uit dat
gebruikers het lastig vinden een terugbrenglocatie te
traceren zonder dat deze fysiek herkenbaar is. In het geval
van geo fence zonder fysieke stallingen is het daarom aan te
bevelen om fysieke herkenningspunten toe te voegen, zoals
een bord met ‘terugbrengzone deelmobiliteit’, gekleurde
tegels, lijnen op het wegdek of logo’s en vlaggen.
Ook beheer en handhaving zijn belangrijk. Hierboven
schreven we al over het belang van het herverdelen van
voertuigen bij een back-to-many systeem. Aanvullend is het
van belang om deelmobiliteit-stallingen vrij te houden van
reguliere voertuigen zodat er altijd plek is bij het terug
brengen. Indien een gebruiker een volle stalling treft en een
andere terugbrenglocatie moet zoeken, zal deze snel afhaken.
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3.3

Opgave ketenreis

Waarom? Hubs maken het OV aantrekkelijker door de
keten te versterken
Het succes van de OV-fiets laat zien dat er een sterke
behoefte is aan mobiliteit die aansluit op het openbaar
vervoer om de last mile naar de bestemming op te vangen.
De functie van knooppunten, deelmobiliteit en de daarbij
horende inrichting van het parkeerareaal binnen de ketenreis is geen kwestie die alleen op stedelijk niveau speelt,
maar zeker ook regionaal. De afstemming tussen verschillende steden binnen de regio kan een succes maken van de
combinatie parkeren, deelmobiliteit en openbaar vervoer.
Met als gezamenlijk doel het verminderen van autoverkeer
in de stad en tussen steden. Deelmobiliteit kan zowel in de
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first als de last mile voorzien. Met deelmobiliteit kan de reis
vanuit huis naar de OV-knooppunten en hubs worden
gemaakt en de reis van de OV-knooppunten hubs naar de
eindbestemming. Door regionaal te werk te gaan sluiten de
aangeboden modaliteiten op elkaar aan en creëer je steden
die ook zonder auto goed bereikbaar zijn. Dat kan immers
de verlichting geven op het alsmaar schaarser wordende
parkeerareaal.
Hoe? Samenwerking met regionale partners
Inzetten op deelmobiliteit maakt het openbaar vervoer
aantrekkelijker en kan leiden tot minder autoverkeer in de
stad en tussen steden. Regionale afstemming is hierin een
belangrijke factor. Binnen een lobbyplan kunnen afspraken
gemaakt worden over de te varen koers.

Best practice

Station Geldermalsen (NS)
Station Geldermalsen is een mooi voorbeeld van een
belangrijk overstappunt van de auto naar de trein. Bijzonder
voor Geldermalsen is het relatief grote achterland; 20%
van de treinreizigers die hier opstappen reist meer dan
15 kilometer om bij dit station te komen. De treinverbinding
naar Utrecht en ’s-Hertogenbosch heeft een hoge
frequentie en het station is goed bereikbaar vanaf de A2 en
A15. Daarnaast is het station voorzien van allerlei faciliteiten,
zoals een wachtruimte en een horecagelegenheid. De
realisatie van het stationsgebied is medegefinancierd door
de gemeente West Betuwe (eerder Geldermalsen), provincie
Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.
De realisatie van de P+R voorziening was onderdeel van een
grotere gebiedsaanpak.
Gebruikers
Het station had in 2019 dagelijks ruim 6.700 in- en uit
stappers. Meer dan de helft van de reizigers gaat richting
Utrecht, een derde richting ’s-Hertogenbosch en de overige
tien procent richting Tiel.
Van de gebruikers van het P+R-terrein stapt 80% over op de
trein en heeft de rest een sociaal-recreatieve afspraak in de

buurt of een andere activiteit. Het overgrote deel van de
gebruikers van het parkeerterrein doet dat vaker dan één
keer per week en is dus reguliere gebruiker. De grootste
groep reist daarbij vijf tot vijftien kilometer om bij station
Geldermalsen te komen en 20% reist meer dan 15 kilometer.
Bij een recente telling werden auto’s uit 79 plaatsnamen
geteld.
Parkeren
Het P+R-terrein bij het station heeft 498 parkeerplaatsen die
op een gemiddelde werkdag vaak meer dan 80% bezet zijn.
Het parkeren is gratis en er is dus geen gereguleerd systeem.
Zowel de kwaliteit van het parkeerterrein als de looproute
naar de perrons is belangrijk. De route is sociaal veilig dankzij
de verlichting en daarnaast voorzien van goede informatievoorziening.
Do’s en don’ts
	
Denk vanuit de gebruiker: wat zijn obstakels, waarom
wordt een overstap op de trein wel of niet gemaakt?
	
Door een parkeervoorziening duurzaam en flexibel in
te richten, houd je rekening met toekomstige
ontwikkelingen zoals uitbreiding van de fietsenstalling.

Cumultatieve verdeling over afstand per voortransportmiddel
Door Danique Ton, Onderzoek, NS Stations
Geldermalsen
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Deze grafieken laten per voortransportmiddel zien wat de afstand is (over de weg) die reizigers afleggen.
Het is een cumulatieve verdeling, dit betekent dat je bij bijv. 50% ziet wat de afstand is die de helft van de reizigers met dat voortransportmiddel afleggen.
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4

Randvoorwaarden voor parkeren bij hubs

Het ontwikkelen van hubs brengt belangrijke rand
voorwaarden met zich mee. In dit hoofdstuk bespreken
we de belangrijkste: doelgroepen en drijfveren, parkeer
instrumenten, platform, samenwerkende partijen en
business case & financiën.

4.1

Doelgroepenbenadering

Een hub moet aansluiten bij de behoeften van de gebruikersgroepen van die hub. Daarom is het belangrijk om de
verschillende gebruikersgroepen in beeld te krijgen, onderzoek te doen naar hun wensen en behoeften en de voorzieningen van de hub hierop af te stemmen. Mogelijke
gebruikers zijn bijvoorbeeld te verdelen in type reizigers
zoals forensen, winkelbezoekers, recreanten, zakelijke
reizigers en evenementenbezoekers, maar ook in reis
afstand tot de hub, leeftijd of sociale status. Zeker nu
gebruik van hubs nog maar een beperkt onderdeel zijn van
onze reisgewoonten, moeten gebruikers verleid worden
een hub te gebruiken c.q. actief overstappen naar een
vervoermiddel.
Onderzoek van o.a. de Universiteit Twente laat zien dat
vooral mensen onder de 45 jaar en met een positieve
houding ten aanzien van deelmobiliteit en duurzame
mobiliteit van een hub gebruik willen maken. Daar is dus
nog veel winst te boeken. In een onderzoek van Greenwheels uit 2019 wordt duidelijk dat hun klantenbestand
gelijkmatig is verdeeld qua leeftijden. In de leeftijds
categorieën 18-32 jaar, 33-52 jaar en 52 jaar en ouder zit
per groep 33% van de gebruikers. Een onderzoek dat is
uitgevoerd door ParkBee, Hely en BouwInvest stelt dat
studenten, starters, stellen en stedelijk georiënteerde
bewoners over het algemeen het meest gebruikmaken van
deelvervoer. Uit verschillende onderzoeken komt naar
voren dat de deelautogebruikers alleenstaand en hoger
opgeleid zijn, een sociaal leven leiden en meer financiële
middelen hebben. Dit betekent dat een groot deel van de
mensen zich ook niet aangetrokken voelt tot het gebruiken
van een hub. Dit pleit ervoor om ook de wensen en
behoeften van deze groepen gebruikers te onderzoeken en
de faciliteiten van de hub hierop aan te passen.
De gemeente Utrecht heeft onderzoek laten doen naar
potentiële gebruikerswensen van een grote, nieuwe hub in
de stad. Uit dit onderzoek kwamen klantwensen naar voren
die gaan over de vindbaarheid, tarifering en soorten
abonnementen van de hub. Daarnaast zou de hub moeten
voldoen aan specifieke eisen zoals een drempelloze
toegang voor rolstoelgebruikers, tweetalige informatievoorziening, 24-uurs toegang, digitale ontsluiting van het
aantal vrije parkeerplekken, vertrektijden van het ov zijn
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duidelijk zichtbaar, plekgarantie (zowel voor auto als in ov),
overdekte overstap tussen vervoermiddelen, mogelijkheid
tot opladen elektrische auto, auto gemakkelijk terug te
vinden, servicebalie, mobiele applicatie beschikbaar en
integratie met MaaS-dienst.
Het parkeren bij hubs dient voor gebruikers zo gemakkelijk
mogelijk gemaakt te worden. In het Handboek Parkeren
onderscheidt het CROW de volgende redenen om een hub
te gebruiken:
	Gebrek aan parkeergelegenheid bij de eindbestemming,
met als gevolg lang zoeken naar een vrije plek en verder
lopen.
	Hoge parkeertarieven bij de eindbestemming, waardoor
het goedkoper is de auto bij een overstappunt te
parkeren en vandaar verder te reizen.
	Files op de route naar de eindbestemming, waardoor de
reis via een overstappunt sneller verloopt, ondanks de
overstap.
	Onvoldoende openbaar vervoer bij de herkomst, waardoor een reis volledig met het openbaar vervoer geen
aantrekkelijk alternatief is.
	Milieuoverwegingen.
Uit Utrechts onderzoek komen de volgende gebruiks
wensen naar voren:
1	Een hub geeft vertrouwen (is logisch en herkenbaar in
gebruik, je kunt erop vertrouwen dat alles werkt en de
hub is sociaal veilig).
2	Een hub is vanzelfsprekend toegankelijk (het werkt zoals
je gewend bent, de hub is herkenbaar als hub en je kunt
gemakkelijk zien of er nog een parkeerplek vrij is).
3	Een hub maakt intuïtief verplaatsen mogelijk (beweg
wijzering is eenduidig en verbindingen binnen en buiten
de hub zijn intuïtief zodat je niet hoeft na te denken over
waar je heen moet).

Best practice

De Werf, Amsterdam (Hely)
In 2019 is de hub bij appartementencomplex de Werf en de
Student Experience NDSM in Amsterdam-Noord geopend.
ParkBee, Bouwinvest en Hely investeren in deze hub, met als
doel ervaringen op te doen wat een dergelijke voorziening
voor effect heeft. Bouwinvest is de (mede)belegger van het
gebouw en heeft een gedeelte van de parkeerplaatsen uitbesteed aan ParkBee. Hely huurt voor de hub de parkeerplaatsen van ParkBee.
De bewoners zijn voor de plaatsing van de hub bevraagd
over hun voorkeuren met betrekking tot mobiliteit. Daarop is
het aanbod afgestemd. Er staan twee elektrische auto’s,
twee benzine stadsauto’s, vier e-bikes en een elektrische
bakfiets.
Het gebouw is bij de oplevering van de hub al volledig
verhuurd aan bewoners. Zij zijn door middel van AdWords,
social media advertenties en e-mails op de hoogte gebracht
van de aanwezigheid van de hub. Ook konden bewoners
vragen stellen over de hub aan de aanwezige hospitality
manager.
De focus van de HelyHub De Werf was het opdoen van
kennis en ervaring. De eerste zes tot twaalf maanden heeft
elke hub een financieel aanloopverlies. Bij deze hub was
deze verliesperiode korter omdat Hely op basis van de
enquête onder de bewoners sneller het juiste aanbod kon
genereren. Ook de positieve samenwerking met Bouwinvest
en ParkBee heeft hierbij geholpen. Momenteel maakt Hely
winst op de hub.
Gebruikers
Het nieuwbouwproject bestaat uit 7 woongebouwen met
543 vrije sector huurappartementen, waarvan ongeveer 50%
midden huurwoningen, 403 studentenwoningen en ruim
1.400 bewoners in totaal. Er is 1.100 m2 commerciële ruimte
en een inpandige parkeergarage. De bewoners zijn voornamelijk studenten, starters en young professionals die over
het algemeen geen auto hebben of verlangen. De studenten
die er wonen mogen er maximaal 9 maanden wonen, waardoor er weinig een auto aanschaffen. Maandelijks maken 150
bewoners regelmatig gebruik van de hub. Gebruik varieert in
duur van 2 tot 10 uur en vindt vooral in het weekend plaats.
Parkeren
Bij de ontwikkeling van het woonproject werd een strenge
parkeernorm van 0,3 gehanteerd en binnen het plan werden
slechts 155 parkeerplaatsen gerealiseerd. Bouwinvest heeft
de exploitatie van de parkeergarage niet traditioneel
benaderd door een combinatie van de toekomstige hoge
bebouwingsdichtheid, de lage parkeernorm in het gebied,
stijgende parkeertarieven en vooral de actuele ontwikkelin-
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gen op het gebied van mobiliteit. Zo werd er bij de eerste
verhuur, uit oogpunt van flexibiliteit in de toekomst, direct
gekozen voor zwerfplaatsen en werd car park operator
ParkBee gevraagd om een beperkt deel van de plaatsen voor
bezoekers te ontsluiten. Verder zijn zestien parkeerplekken
gereserveerd voor bezoekers, waarvan vijf plekken voor
bezoekers van bewoners. Met ParkBee kunnen bezoekers
van bewoners, die anders een alternatief in de buurt moeten
zoeken, tegen gereduceerd tarief in de garage parkeren.
De overige elf plekken zijn beschikbaar voor bezoekers van
de omgeving, hiermee wordt de bezetting van de parkeer
garage geoptimaliseerd.
Hely huurt vier parkeerplaatsen van ParkBee. De verschillende modaliteiten zijn bij elkaar geplaatst en niet verspreid
over de garage. De fietsen staan op grond van Bouwinvest,
maar daar wordt geen bedrag voor gevraagd aan Hely.
Do’s en don’ts
	
Stel een verwerkingsovereenkomst op waarmee de
contactgegevens van de bewoners gedeeld kunnen
worden. Daarmee kunnen bewoners via een directe weg
op de hoogte worden gebracht van de hub.
	
Het samenwerken tussen de verschillende partijen is erg
belangrijk.
	
Een lage parkeernorm is een sterk middel om het bezit van
de eigen auto terug te dringen.
	
Bij de verhuur van een woning is de parkeerplaats niet
automatisch inbegrepen. Daarmee worden bewoners
aangemoedigd om een bewuste afweging te maken bij
het meenemen of aanschaffen van een privéauto.
	
Doordat zich in de doelgroep ook studenten en young
professionals bevinden, worden de deelvoertuigen op
grotere schaal incidenteel gebruikt en is de afzetmarkt
interessanter.
	
Voordat een deelvoertuig goed gebruikt wordt, is het niet
alleen van belang dat het aanwezig is, maar vooral dat ook
het makkelijk in gebruik is. Zorg ervoor dat een gebruiker
weinig obstakels ervaart bij bijvoorbeeld het reserveren en
openen van een deelvoertuig. Een sleutelkastje maakt ook
een auto deelbaar evenals een valet-service. Vraag is wat
het kwalitatieve doel is van een mobiliteitsoplossing.
Minder vervoersbeweging lijkt niet in lijn met een
valet-service. Hoogwaardig en lange termijn wordt niet
geborgd door een sleutelkastje. Kortom, toets de geboden mobiliteitsoplossing aan de bovenliggende doelen;
niet alleen of de aantallen auto’s beloofd worden.
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4.2	Pushmaatregelen gebruik:
parkeerinstrumenten
De gemeente heeft altijd een rol in parkeren. Niet altijd als
grondeigenaar, maar wel als verantwoordelijke voor het
tegengaan van parkeeroverlast, zoals bijvoorbeeld bij een
nieuw ontwikkelgebied. De ervaring leert dat gemeenten
niet alleen eisen moeten stellen maar actief betrokken
moeten zijn door de invoering van passend parkeerbeleid.
Parkeernormennota
Eén van de belangrijkste parkeerinstrumenten waarmee het
gebruik en de effectiviteit van een hub worden bevorderd is
het sturen op het faciliteren van de eigen auto bij nieuwbouwontwikkelingen. De gemeente stelt via een nota
parkeernormen eisen en randvoorwaarden voor wat betreft
de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen bij nieuwbouw. De
laatste tientallen jaren is ervoor gekozen om eisen te stellen
zodat de beoogde parkeervraag ook daadwerkelijk dient te
worden gefaciliteerd met parkeerplaatsen. Hiermee wordt
indirect het parkeren van de eigen auto bij nieuwbouw de
standaard norm. Echter kan ook gekozen worden om af te
stappen van de eis de parkeerplaatsen aan te moeten
leggen. Hiermee kan de “eigen” auto niet meer door
toekomstige bewoners geparkeerd worden, waardoor de
vraag naar alternatieven wordt gestimuleerd en wordt
verwacht dat de behoefte naar deelmobiliteit toeneemt.
Door tegelijkertijd met de projectontwikkelaar na te denken
over het faciliteren van een hub worden vraag en aanbod
aan elkaar gekoppeld.
MaaS en deelauto’s kunnen een belangrijke rol kunnen
spelen bij de berekening van de parkeereis voor een ontwikkeling. Bij een beleid dat hiertoe de mogelijkheid biedt,
kan het realiseren van alternatieve mobiliteitsconcepten
leiden tot een korting op de parkeereis. Het is daarbij van
belang dat de beschikbaarheid van MaaS of deelauto’s
voldoende wordt geborgd in de Omgevingsvergunning.
Gemeentelijke beleidsregels die op basis van alternatieve
mobiliteitsconcepten een korting op de parkeereis mogelijk maken, doorstaan de toets van de bestuursrechter en
kunnen daarmee dus als toetsingskader voor omgevingsvergunningen dienen. Het beleid vormt daarmee de grondslag voor een maatwerkoplossing. Dit is van belang in geval
men andere parkeernormen wil toepassen bij hubs.
Controleer of hernieuw dit beleid indien een verantwoorde
afbouw van de parkeernorm in de nabijheid van een hub
een wens is.
Parkeerregulering
Indien gekozen wordt om bij ruimtelijke ontwikkeling niet
de parkeervraag direct op te vangen met parkeerplaatsen is
de noodzaak groter om de omgeving van een nieuwbouw-
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locatie te beschermen. Als een toekomstige bewoner of
bezoeker de auto gewoon kan parkeren in de omgeving is
de ervaring dat hier ook gebruik van wordt gemaakt. Het
introduceren van parkeerregulering in het gebied rondom
deze ontwikkelingen is dan ook een cruciale randvoorwaarde voor het laten slagen van hubs en deelmobiliteit.
Parkeerregulering in omliggende wijken kan ook helpen
voorkomen dat die wijken te maken krijgen met extra
parkeerdruk vanuit ontwikkelgebieden. Er moet dus al aan
de voorkant nagedacht worden of parkeerregulering
proactief in de omgeving kan worden ingevoerd en wie en
in welke mate gebruik mogen maken van de parkeer
plaatsen in de omgeving.

4.3

Sturing op deelmobiliteit

De gemeente heeft een cruciale troef in handen bij het
organiseren van deelmobiliteit en hubs in de stad, namelijk
het aanbod van (parkeer)plaatsen in de openbare ruimte
om deelvoertuigen te stallen. Middels het beschikbaar
stellen van deze plaatsen in de openbare ruimte kan de
gemeente eisen stellen aan de kwaliteit van aanbod dat in
de hubs wordt aangeboden. Hiermee kan de gemeente
doelen van maatschappelijk belang meegeven aan de
commerciële uitbaters van deelmobiliteit in de stad.
Een uniform en duidelijk kader rondom deze vergunningsuitgifte is van evident belang om een duidelijk speelveld te
creëren voor marktpartijen waarbinnen zij hun proposities
kunnen uitrollen.
De gemeente heeft meerdere instrumenten in handen om
grip te krijgen op de deelmobiliteit in de openbare ruimte.
De belangrijkste is de noodzaak om een vergunning aan te
vragen voor exploitatie van voertuigen in de openbare
ruimte, vaak afgedwongen in de APV. Via deze vergunningsuitgifte kunnen eisen aan het aanbod worden meegegeven.
Om een kader te hebben voor deze uitgifte dient ook een
afwegingskader opgesteld te worden. Hierin wordt op
gebiedsniveau bepaald welke deelmodaliteit ‘voorrang’
heeft. Daarnaast kan er per deelmodaliteit worden bepaald
in welke gebieden deze modaliteit wenselijk is.
Daarnaast is het hebben van een platform waar vraag een
aanbod worden ontsloten, een belangrijk onderdeel van
parkeren bij hubs en veelal generiek voor alle type hubs.
Met het platform wordt het systeem bedoeld waarmee
parkeren mogelijk wordt gemaakt en aanbod van deel
mobiliteit via 1 app aan de gebruiker wordt opengesteld.
Denk hierbij aan een app van een vervoersaanbieder,
mobiliteitsaanbieder of meer integraler een Mobility as a
Service dienstverlener (MaaS).

In veel gevallen laten reizigers zich niet via MaaS over de
reis informeren, maar gebruiken zij het platform vooral
selectief, bijvoorbeeld als sleutel om de deelscooter te
ontgrendelen, zonder daarbij bestemming of bepaalde
reiswensen kenbaar te maken. De feitelijke behoefte die
nu wordt waargenomen en die van de nabije toekomst, is
daarmee vooral een app die allerlei vormen van deel
mobiliteit aanbiedt. Deze apps worden nu al per
ontwikkeling, wijk, stad of regionaal, aangeboden.

door een Mobility Provider wordt aangeboden, en het
achterliggende dataplatform, bijvoorbeeld aangeboden als
Platform as a Service. Dat dataplatform kan uniform zijn en
verschillende MaaS- of deelmobiliteitsdiensten koppelen.
Landelijk wordt gewerkt aan één standaard voor de “achterkant van het platform” en het eenduidige koppelen van
de systemen via een API, de TOMP-API (Transport Operator
to Mobility Provider-Application Programming Interface).

De verwachting is dat MaaS vooral in het beginstadium niet
gebruikt zal worden voor verplaatsingen die reizigers regelmatig maken. Daarover hoeven mensen gewoonlijk geen
reisinformatie op te zoeken. Bij dit soort reizen is vaak
sprake van gewoontegedrag. Bovendien lopen de kosten
voor mobiliteitsdiensten bij dagelijkse reizen snel op.
Een eigen auto of fiets is dan al snel goedkoper, vooral op
langere afstanden.

4.4

Ook is het belangrijk om bij platformen een onderscheid te
maken tussen de “voorkant van de oplossing”, de app die

Hoofdstuk 4 – Randvoorwaarden voor parkeren bij hubs

Aanwezige mobiliteit

Bij het zoeken naar de beste locatie van een hub dient ook
rekening gehouden te worden met al bestaand aanbod in
een gebied. De aanwezigheid van andere mobiliteiten heeft
invloed op het gebruik van de hub. Als er openbaar vervoer,
deelmobiliteit of een fietsnetwerk in de buurt van de hub
zijn is het voor de gebruiker gemakkelijker om over te
stappen. Meerdere modaliteiten versterken elkaar.
Aansluiting op het HOV-netwerk van de stad en fiets
netwerk naar verschillende bestemmingen in de stad dient
in deze fase onderzocht te worden.



25

4.5

Samenwerkende partijen

Verschillende partijen zijn betrokken om de realisatie van
een hub mogelijk te maken. Hieronder bespreken we de
belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden.
4.5.1 De gemeente
Gemeenten zijn betrokken als grondbezitter, financier en
beleidsmaker. Veelal volgt een hub vanuit een visie op het
stedelijk mobiliteitssysteem. Daarnaast komen markt
partijen alleen vaak niet tot een hubconcept dat goed is
voor de stad en regio en krijgen ze de financiering, van met
name de stichtingskosten, niet of moeilijk rond. Private
partijen vermijden vaak dure en risicovolle investeringen.
Bovendien kunnen initiatieven van private partijen ook tot
overlast op straat leiden, zoals een aantal jaar terug met
deelfietsen gebeurde. Tot slot streven veel private partijen
in eerste instantie naar omzetgroei of winstmaximalisatie
en minder naar mitigatie van negatieve neveneffecten. Het
algemeen belang is er daarom in de regel mee gediend als
de gemeente een rol speelt bij (parkeren bij) hubs.
Bestuurlijke taak
Bestuurlijk is het parkeerbeleid een verantwoordelijkheid
van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur houdt
zich bezig met de algemene kaders van het parkeerbeleid
en met de eventuele financiële aspecten, bijvoorbeeld de
invoering van betaald parkeren en het bepalen van de
hoogte van de parkeertarieven.
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Ambtelijke rollen
De ambtelijke tak van de gemeente is verantwoordelijk voor
uitvoeringsgerichte parkeertaken die direct gerelateerd zijn
aan het parkeerbeleid en de inrichting van de openbare
ruimte. Denk hierbij aan activiteiten als handhaving en het
realiseren van parkeervoorzieningen (inclusief bouwvergunningen voor parkeergarages). Verschillende afdelingen
kunnen zich direct en/of indirect met parkeren bezighouden.
De ontwikkeling van parkeer- en stallingvoorzieningen kan
bijvoorbeeld tot de verantwoording van een andere afdeling
behoren dan de realisatie van nieuwe P+R-plaatsen of de
plaatsing van een parkeerroute- informatiesysteem (PRIS).
Een gemeente kan dus diverse ambtelijke rollen vervullen:
ontwikkelaar, eigenaar, exploitant en beheerder.
De gemeente als ontwikkelaar
Een gemeente kan bij de realisatie van parkeervoorzieningen (zowel op straat als achter de slagboom) optreden als
projectontwikkelaar. Deze taak kan worden uitgevoerd
door bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf van een
gemeente.
De gemeente als eigenaar
De gemeente is meestal als wegbeheerder ook eigenaar van
straatparkeerplaatsen. Daarnaast kan een gemeente, bijvoorbeeld na oplevering van een garage, optreden als eigenaar
van gebouwde parkeervoorzieningen en terreinen. Ook deze

taak kan worden uitgevoerd door bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf of een afdeling vastgoed van een gemeente. Een
gemeente kan, vaak ook via het eigen ontwikkelingsbedrijf,
grondeigenaar zijn en onderhandelen met private initiatiefnemers over de grondoverdracht bij bouwplannen.
De gemeente als exploitant
Een gemeente kan ook als parkeerexploitant optreden.
Parkeerexploitatie omvat alle beslissingen rond parkeren
die geld opleveren of geld kosten voor de eigenaar van de
parkeerplaatsen. Hierbij horen alle strategische beslissingen, zoals over het parkeertarief (de gemeente kan een
tariefvoorstel doen dat uiteindelijk moet worden vast
gesteld door de raad), wel of niet uitbesteden van bijvoorbeeld beheer, het exploitatiemodel voor een parkeergarage
vaststellen of over het sluiten van prestatiecontracten voor
de handhaving op straat. In de hoedanigheid van exploitant
beheert en exploiteert de gemeente bijvoorbeeld parkeergarages en zorgt ze voor de exploitatie en de handhaving
van het betaald parkeren op straat. De gemeente zorgt
onder andere voor de uitgifte van parkeervergunningen,
abonnementen en bezoekerspassen.
Een exploitant is in financiële zin verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van een p arkeervoorziening. Bij een verliesgevende exploitatie leidt de exploitant dus verlies, een
winstgevende exploitatie komt uiteraard ten gunste van de
exploitant. De exploitant kan ook eigenaar zijn van het parkeergebouw, maar dat is niet noodzakelijk. Een exploitant
die geen eigenaar is, huurt het gebruiksrecht van het parkeergebouw van de eigenaar van het parkeergebouw.
De gemeente als beheerder
De gemeente is als beheerder veelal taakgericht en uitvoerend bezig. Mogelijke gemeentelijke beheertaken zijn:
	
Loketfunctie/frontoffice;
	Handhaving;
	Technisch beheer en ICT;
	Geldvergaring en geldverwerking;
	Juridische zaken en bezwaar en beroep;
	Klachtafhandeling.
Hoewel we ons in deze leidraad vooral op de rol van de
gemeenten richten laat het niet onverlet op te merken dat
de Nederlands Spoorwegen zich ook intensief bewegen op
bovenbeschreven rollen. Zo heeft NS Stations voor de P+R
locaties in Nederland (en ook voor de mobiliteitshubs
aldaar) de volgende rollen gedefinieerd:
1 Beleidsmaker:
	NS Stations voert landelijk beleid op de bereikbaarheid
van de stations voorzieningen, inclusief autobereikbaarheid en mobiliteitshubs.
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2	Eigenaar:
NS is eigenaar van ruim de helft van alle P+R voorzieningen bij stations in Nederland.
3	Investeerder:
NS investeert jaarlijks in de realisatie, beheer en
exploitatie van P+R, meestal in cofinanciering met
gemeenten, provincies en IenW.
4	Ontwikkelaar:
NS Stations heeft het merendeel van de P+R
oorzieningen bij de stations gebouwd.
5	Exploitant:
NS Stations is exploitant van het merendeel van de
(gereguleerde) P+R locaties bij IC stations.
6	Beheerder:
NS beheert vele P+R locaties bij stations.
4.5.2 Vervoerders
De kwaliteit van het mobiliteitsaanbod in een hub is cruciaal voor het doen slagen van deze voorziening. Het samen
monitoren welke propositie werkt en welke doelgroepen
worden aangesproken, is van belang om inzicht te krijgen
in wat het effect van de mobiliteitshub is op de opgave. Van
tevoren duidelijk afspraken maken over datadeling en flexibiliteit in het aanbod is vooral in een beginstadium van
belang om de mobiliteitshub te laten aansluiten op de
vraag en de beoogde opgave. De gemeente kan deze
afspraken vastleggen tijdens het beschikbaar stellen van
ruimte (lees: parkeerplaatsen) om het aanbod te stallen.
4.5.3 Private parkeerexploitanten
Naast stallen in de openbare ruimte gaan in de gemeente
ook mobiliteitshubs ontstaan in private parkeergelegen
heden. Ook hier geldt dat het geboden aanbod dient aan te
sluiten op de vraag en dat er geen gebruik ontstaat dat
haaks staat op de opgaves van de gemeente. Samenwerking en kennisdeling is ook hier van belang om enerzijds
het gebruik te stimuleren en anderzijds de geboden oplossing te laten aansluiten op maatschappelijke doelstellingen.
4.5.4 Ontwikkelaars
In grootschalige en langjarige gebiedsontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld Strijp-S in Eindhoven en Spoorzone in
Tilburg, zijn diverse slimme beleidsmaatregelen gehanteerd.
Mede op basis daarvan kunnen de volgende aandachtspunten en suggesties worden gedaan:
	Afhankelijk van de situatie creëer je een gebiedsontwikkelaar of een gebiedsregisseur. In de genoemde voorbeelden is dat in beide gevallen een juridische entiteit
waarin ontwikkelaar en de gemeente samen participeren.
Het kan ook in een samenwerkingsverband tussen verschillende ontwikkelaars of bijvoorbeeld de toekomstige
beleggers – al dan niet samen met de gemeente – zijn.
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Het pleidooi voor gemeenten, ontwikkelaars, beleggers
en corporaties is om vooral in een vroegtijdig stadium
samen te werken om complexe gebiedsontwikkelingen
met mobiliteitsvraagstukken de baas te kunnen.
	Zorg dat er één partij is die verantwoordelijk is voor al het
parkeren (of liever: voor alle mobiliteit) in het gebied.
Deze parkeerpartner (en/of mobiliteitspartner) rapporteert aan de gebiedsontwikkelaar.
	Bedenk, bij voorkeur als onderdeel van een omgevingsvisie, op voorhand locaties waar eventueel gebouwde
parkeervoorzieningen kunnen komen en geef die locaties niet zomaar weg voor andere ontwikkelingen. Houd
er rekening mee dat achteraf geconstateerd kan worden
dat niet alle voorziene parkeerplaatsen daadwerkelijk
ook gerealiseerd zijn.
	Maak zo lang mogelijk gebruik van parkeerterreinen op
maaiveld, ook als die maar een tijdelijk karakter hebben,
of ontwikkel (bovengrondse)gebouwde parkeervoorzieningen die op termijn kunnen worden omgebouwd naar
andere plintfuncties, zoals voorzieningen of woningen.
	Maak voor het gebied een eigen parkeervisie, bij voorkeur
als onderdeel van een omgevingsvisie, en een nota
parkeernormen met een afkoopregeling (aan de gebiedsontwikkelaar). Zorg daarbij dat een aanvraag omgevingsvergunning voor een deelgebied door de gemeente
getoetst wordt aan de hand van deze gebiedsspecifieke
nota parkeernormen, waarbij de gebiedsontwikkelaar
aanspreekbaar is op zijn commitment met betrekking tot
het aanbieden van parkeren en (deel)mobiliteit.
	Met de afkoopregeling garandeert de gebiedsontwikkelaar niet alleen een aantal parkeerplaatsen, maar als
aanvulling ook autobereikbaarheid van de diverse deelontwikkelingen. De gebiedsontwikkelaar heeft er dus
belang bij de vraag naar parkeren te optimaliseren (en
egaliseren), zodat met zo min mogelijk parkeerplaatsen
kan worden volstaan. Daarvoor kunnen mogelijk andere
mobiliteitsdiensten worden ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (elektrische) deelmobiliteit.
	Investeer als gebiedsontwikkelaar pas in een gebouwde
parkeervoorziening als je met enige zekerheid op termijn
zwarte cijfers kunt schrijven.
	Bescherm als gemeente de omgeving van het gebied
met gereguleerd parkeren, waarbij bewoners van de
nieuwe ontwikkelingen niet in aanmerking komen voor
een parkeervergunning.
	Maak voor de parkeervoorzieningen in het ontwikkel
gebied afspraken welke doelen beoogd worden met het
parkeerbeleid. Daarbij gaat het niet alleen om een
sluitende exploitatie, maar ook om bijvoorbeeld een
goede parkeerdrukverdeling. Op basis van monitoring en
evaluatie kan het beleid naderhand aangepast worden
om de doelen te bereiken.
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Uit deze set van afspraken blijkt al hoe belangrijk een
gebiedsontwikkelaar/gebiedsregisseur is en hoe belangrijk
het samenspel van deze is met de gemeente. De gebiedsontwikkelaar/gebiedsregisseur maakt met de gemeente de
afspraken die het algemene belang van het gebied aangaan,
zodat de deelontwikkelaars in het gebied niet ieder voor
zich in onderhandeling met de gemeente hoeft te gaan.
De gebiedsontwikkelaar is ook de partij die het best in staat
is parkeren en (deel)mobiliteit te optimaliseren, waardoor
aanloopverliezen en bijbehorende risico’s geminimaliseerd
worden. Bovendien zal in de meeste gevallen de rol van de
gebiedsontwikkelaar/gebiedsregisseur na de ontwikkel
jaren zijn uitgespeeld en worden taken die gekoppeld zijn
aan de openbare ruimte, waaronder straatparkeren, veelal
in beheer gegeven aan de gemeente.
Opmerking: de hier beschreven systematiek blijft overeind
als de gemeente acteert als gebiedsregisseur. Binnen het
gemeentelijke apparaat zijn dit dan verschillende entiteiten.
Het is juist verstandig om die verantwoordelijkheden niet te
mixen.

4.6

Business case en financiën

Kosten
Als het gaat om de businesscase van een hub speelt aan de
kostenkant een aantal elementen een rol, namelijk:
1	De stichtingskosten (kosten voor de fysieke realisatie)
van de hub. Deze kosten zijn afhankelijk van de vorm
en inpassing van de hub (ondergronds, bovengronds
inpandig, bovengronds op maaiveld) en van het
afwerkingsniveau daarvan. Daarnaast is het van belang
of er sprake is van grondkosten.
2	Vastgoedlasten, gebonden aan het in eigendom hebben
van de hub. Denk hierbij aan belasting en verzekeringen,
kosten voor beheer en onderhoud en kapitaallasten.
3	Exploitatielasten van het parkeer- en/of mobiliteitsareaal.
Redenerend vanuit een hub als een parkeergarage (al
dan niet met aanvullend/andersoortig mobiliteits
aanbod), is er sprake van kosten die gemoeid zijn met de
exploitatie van de hub ten behoeve van dat doel. Denk
hierbij aan kaartverkoop, het schoon, heel en veilig
houden van de garage, dagelijks beheer en onderhoud,
vervanging van systemen en toezicht.
a	Beheer- en onderhoudskosten worden tot op heden
in een aantal gevallen voor rekening van de gemeenten genomen vanuit de optie beheerder openbare
ruimte. Vanuit het standpunt dat P+R integraal onderdeel is van het openbaar vervoer ligt het voor de hand
dat de concessieverlener de eerste verantwoordelijkheid heeft voor het beheer en onderhoud. Dit betekent dat het beheer en onderhoudsniveau bij trein-

metrostations kwalitatief gedefinieerd wordt en
onderdeel is van de concessie.
b	Voor treinstations is de verantwoordelijkheid op het
gebied van exploitatie, beheer en onderhoud onder te
brengen bij de NS. De NS kan vervolgens (eventueel
per locatie) afspraken maken met uitvoerende private
partijen en/of gemeenten. Voor P+R bij de stad ligt de
verantwoordelijkheid voor de exploitatie, het beheer
en onderhoud bij de wegbeheerder (vaak een
gemeente). Financieel kan dit onderdeel uitmaken van
de totale parkeerexploitatie.
4	Kosten voor (mobiliteits)dienstverlening in of bij de hub.
Denk hierbij aan eventuele kosten voor een mobiliteitswinkel, dienstverlening aan reizigers, pakketwanden,
opstartkosten of onrendabele kosten voor deelmobiliteitsdiensten of MaaS.
Opbrengsten
Naast kosten, zijn er mogelijke inkomsten vanuit of ten
behoeve van een hub:
1	Een bijdrage aan de stichtingskosten vanuit een ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gebiedsontwikkeling met een grondexploitatie, waarin budget wordt vrij
gemaakt ten behoeve van de realisatie van een hub of een
afdracht van ontwikkelaars die in ruil daarvoor minder parkeerplaatsen hoeven te realiseren. Tot slot kan de financiering ook vanuit andere middelen plaatsvinden, denk hierbij
aan beleidsdoelstellingen of -programma’s in het kader
van de bereikbaarheid of algemene parkeerfondsen.
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2	Een bijdrage aan de vastgoed- en exploitatielasten vanuit
de bredere parkeerinkomsten van een gebied of
gemeente. Denk hierbij aan het inzetten van meer
opbrengsten vanuit de verhuur van privéabonnementen
voor bewoners of werknemers of de inkomsten uit kortparkerende bezoekers aan een gemeente.
3	Een bijdrage vanuit overkoepelende beleidsdoelstellingen en bijbehorende structurele programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld het koppelen van de exploitatie van
P+R-terreinen aan de concessie voor het ov.
4	De verhuur van parkeerplaatsen en/of mobiliteitsruimte
in de hub zelf. Dit kan in de vorm van abonnementen
voor deelmobiliteitsaanbieders of door de verhuur van
plekken aan bezoekers of structurele parkeerders in een
hub.
5	De exploitatie van aanvullende dienstverlening in of nabij
een hub. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de winkels in
stations of de exploitatie van een mobiliteitswinkel of
pakketwand in een wijkhub.
Een sluitende business case
Het is belangrijk om voor zowel de kosten als de inkomsten
onderscheid te maken tussen eenmalige en structurele lasten
en opbrengsten, aangezien dit om een andere business case
vraagt. Aan de kostenkant zijn de stichtingskosten (1) en
mogelijk een deel van de kosten voor dienstverlening (4)
eenmalig. De vastgoed- en exploitatiekosten (2 en 3) en een
deel van de kosten voor (mobiliteits)dienstverlening (4) zijn
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structureel. Aan de opbrengstenkant is de bijdrage aan de
stichtingskosten vanuit een gebied of beleidsprogramma
incidenteel (1), de overige opbrengsten (2, 3, 4 en 5) zijn
structureel.
Het is noodzakelijk om te komen tot een sluitende business
case, anders kan de hub niet worden gerealiseerd of in
stand worden gehouden. Dat betekent echter niet dat de
hub ook per se een commercieel sluitende business case
hoeft te kennen. Het is belangrijk om zich te realiseren dat
95% van de parkeergarages niet rendabel is. Voor een hub
geldt dat voor de inzet van deelmobiliteit of voor parkeren
op afstand niet dezelfde tarieven kunnen worden gerekend
als voor een parkeerplaats op de commerciële markt in een
hoogstedelijk gebied. Soms moet hier zelfs op worden
toegelegd om de exploitatie van deelmobiliteit rendabel te
krijgen. Dat betekent dat hoewel de fysieke ruimte even
duur is als die in een commercieel geëxploiteerde garage,
de opbrengstpotentie vele malen lager is.
Precies om die reden wordt vaak gezocht naar alternatieve
manieren om de business case van een hub rond te krijgen.
Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden, die vaak in
combinatie nodig zijn om te komen tot een sluitende
business case:
1	Het verdisconteren van de stichtingskosten in een
gebieds- of grondexploitatie (waardoor ze direct of
indirect ten laste komen van ontwikkelaars) of het afdekken hiervan via een overheidsbijdrage. Dit zorgt voor
zeer lage of afwezige stichtingskosten, die dus ook niet
terugverdiend hoeven te worden via de exploitatie. Bij de
ontwikkeling van bijvoorbeeld hubs voor personen
vervoer, zoals OV-stations, OV-haltes en P+R’s, heeft de
overheid bijna altijd de rol op zich genomen om deze te
financieren, onder andere vanwege de bijzonder hoge
investeringslasten.
2	Het verbeteren van de exploitatie van de hubs, door
naast deelmobiliteit ook commerciële en/of duurdere
abonnementen en kortparkeren voor bezoekers aan te
bieden en hierdoor de gemiddelde opbrengst per plek te
verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de wijk Merwede
in Utrecht, waar naast deelauto’s en andere deel
mobiliteit andere parkeerproducten met een hoger
verdienvermogen worden aangeboden om de totale
business case rond te krijgen.
3	Het vergroten van het verdienvermogen van een hub,
door naast de primaire functie sterk in te zetten op aanvullende diensten. Denk hierbij aan de winkels in treinstations, maar ook aan oplaadfaciliteiten voor elektrische
auto’s, de realisatie van andere commerciële dienst
verlening als een vergadercentrum of fitness studio in
een hub. Door de huurinkomsten voor deze functies te
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combineren met die van de hub kan de totale business
case worden verbeterd.
4	Het betalen van een structurele bijdrage vanuit de overheid, die veelal wordt gefinancierd vanuit de middelen
voor de ov-concessie of andere beleidsprogramma’s.
Hier zijn nog geen hele grootschalige voorbeelden van,
maar het is goed verdedigbaar vanuit de sturing op
integrale bereikbaarheid en mobiliteit.
Complexiteit als kans en uitdaging
Hubs hebben – ten opzichte van reguliere parkeerplaatsen
of haltes – als voordeel dat er meerdere soorten functies,
gebruikers en exploitaties tegelijkertijd kunnen worden
georganiseerd. Dat levert niet alleen een hoge benuttingsof bezettingsgraad op, het maakt uiteindelijk een hoger
financieel rendement mogelijk. Hierdoor zijn investeringen,
zoals voor gestapelde gebouwen, eerder haalbaar. Hoge
stichtingskosten en/of een hoge grondprijs (als gevolg van
schaarste) kunnen ertoe bijdragen dat een stapeling van
functies eerder nodig is. Er liggen dus kansen om toe te
werken naar veel verder geoptimaliseerde en geïntegreerde
business cases voor hubs. De grote treinstations zijn daar
een bestaand en uitstekend voorbeeld van.
Daar staat echter tegenover dat de complexiteit en de veelheid van partijen die nodig is om een dergelijke business
case van de grond te trekken, juist die integraliteit lastig
maken. Dit heeft te maken met het feit dat de baten niet
altijd landen bij dezelfde partij die investeert, en dat niet alle
partijen met hetzelfde belang of dezelfde tijdshorizon
betrokken zijn bij de ontwikkeling van een hub. Een ontwikkelaar is bijvoorbeeld misschien bereid om mee te betalen
aan een onrendabele top van de stichtingskosten, maar wil
niet langjarig risicodragend verantwoordelijk zijn voor de
exploitatie van een wijkhub. De vraag die dan ontstaat, is
wie die rol dan wel pakt om tot een optimale exploitatie te
komen? Tegelijkertijd kan de overheid misschien besparen
op langetermijninvesteringen in de infrastructuur die het
gevolg zijn van een andere modal split, maar zijn deze
voordelen lastig te kwantificeren en nog moeilijk op voorhand vrij te spelen ten behoeve van een hub. Er zijn bovendien niet veel exploitanten die zowel mobiliteitsareaal als
commerciële ruimtes verhuren en exploiteren.
Juist om deze redenen is de grootse kans voor het realiseren van een gezonde business case voor hubs ook direct de
grootste uitdaging. Een duurzame en positieve business
case voor hubs stelt hoge eisen aan het verbinden,
committeren en laten samenwerkingen van partijen en
belangen. Dit is exact de reden dat hubs tot nu toe niet
(succesvol) als paddenstoelen uit de grond schieten.

Best practice

Griftpark, Utrecht (Juuve)
De mobiliteitshub in de parkeergarage Griftpark in Utrecht is
geplaatst naar aanleiding van onderzoek door de gemeente
Utrecht. Juuve heeft vervolgens ingeschreven op de drie
jarige concessie omdat de doelen van de mobiliteitshub in
lijn lagen met de eigen doelen: demotiveren van autogebruik
in de stad, door realisatie van een gecentraliseerde en multimodale hub.
In mei 2019 is de publieke hub geopend met vier deelauto’s
en zonder deelfietsen. Twee van deze deelauto’s waren
elektrisch. De communicatie heeft Juuve gedaan
door social media-campagnes, persberichten, advertenties
op Facebook en Instagram en de gemeente heeft een
wijkbrief gestuurd.
Inmiddels zijn er acht deelauto’s beschikbaar op de hub en
deze zijn allemaal stationbased. Van deze acht deelauto’s zijn
er vijf kleinere auto’s, een grotere auto en twee verhuis
busjes. Voor de kortere ritten worden de elektrische auto’s
gebruikt, voor de langere ritten benzine voertuigen. Er zijn in
de loop der tijd ook vijftien deelauto’s (waarvan ongeveer vijf
elektrisch) van Juuve beschikbaar op straat gekomen in en
om dezelfde wijk als waar de hub staat. Juuve geeft aan dat
de combinatie goed werkt: er is een vertrouwde plek waar
mensen een auto kunnen vinden, maar er zijn ook auto’s op
straat te vinden.
Er was een intensieve samenwerking nodig om de parkeergarage ‘hubklaar’ te maken, zo moest er geïnvesteerd
worden in een slimme deur en moesten er laadpalen worden
geplaatst. Het voordeel van een parkeergarage, zo
benoemt Juuve, is dat er minder schade aan de voertuigen
wordt aangericht omdat er geen fietsers zijn en wijdere
parkeerplekken. Ook worden de voertuigen minder snel vies.

Parkeren
Juuve betaalt een paar tientjes per maand aan de gemeente
en de fietsen staan er gratis geparkeerd. Juuve is van mening
dat de parkeerdrukte in de omgeving van invloed is op het
succes van de hub.
Businesscase
Dat de deelauto’s in de Grifthoek rendabel zijn komt omdat de
gemeente Utrecht coulant is met de parkeerkosten. Juuve heeft geen subsidie gekregen, maar durfde het aan
omdat de omgeving goed was: een hoge parkeerdruk, hoog
opgeleide mensen, juiste leeftijdsgroep en de WOZ-waarden
van de woning ten opzichte van het inkomen.
De omzet van een auto per maand is tussen de € 500 en
€ 600. Na drie maanden was de hub in het Griftpark winst
gevend. Elke nieuw geplaatste auto is winstgevend na twee
tot vier maanden.
Do’s en don’ts
	
Omgevingsfactoren (steun van de gemeente, hoge autodruk, hoogopgeleide gebruikers en progressieve idealen)
hebben bijgedragen aan het succes.
	
Informeer de wijk dat er een hub komt om alvast gebruikers te trekken, maar er kan ook weerstand van bewoners
komen.
	
Niet alle aanbod hoeft elektrisch te zijn, want een overstap
naar deelmobiliteit is vaak al groot genoeg. Ook een
gewone deelauto is al duurzamer dan een privéauto
vanwege het reisgedrag, ruimtegebruik en bouwjaar.

De auto’s worden voornamelijk recreatief gebruikt, van
vrijdag tot en met zondag, en amper voor woon-werk
verkeer. De meeste gebruikers zijn tussen de 21 en 40 jaar en
60% daarvan is mannelijk. De auto’s leggen gemiddeld 50 tot
60 kilometer af per rit.

Hoofdstuk 4 – Randvoorwaarden voor parkeren bij hubs
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