
Welkom:

Bijeenkomst Duurzaam

Bereikbaar Apeldoorn

15-10-2019, Achmea, Apeldoorn



13.00 uur Ontvangst

13.25 uur Welkom

13.30 uur Visie en ontwikkelingen op Duurzaam Bereikbaar Apeldoorn-Zuid

14.35 uur Welke stappen zet Politie Eenheid Oost-Nederland als nationale fietsambassadeur?

14.50 uur Aan de slag met dilemma’s om zo samen tot vervolgaanpakken te komen

15.35 uur Terugkoppeling en hoe gaan we verder?

15.55 uur Afsluiting officiële programma

16.00 uur Informele borrel met gelegenheid tot netwerken

Programma



Bedrijfsleven en Overheden zien dit ook…

…en nemen hun verantwoordelijkheid (MVO)



Doelen

1. Betere bereikbaarheid Cleantech Regio

2. Verduurzamen mobiliteit

3. Efficiënte overgang naar slimme mobiliteit

4. Kansen benutten voor een veilige, vitale 

en gezonde leefomgeving

=> t.b.v. optimaal vestigingsklimaat bewoners en bedrijven



➢ Verbreden, intensiveren, opschalen

➢ Langs 8 programmalijnen

• Fiets

• Duurzame verbreding A1/

• Werkgeversaanpak

• verbeteren bereikbaarheid via ITS

• Transitie naar slimme mobiliteit

• Versterken multimodaliteit

• Faciliteren E-mobility: 

• Logistiek

Optimaliseren 
vestigingsklimaat + 

energieneutraal 
2030

Slim Reizen-BB
(2014)

Slim Reizen-BBV
(2015-2018)

Slimme en Schone 
Mobiliteit
(2019 – 2021)

Ca 3.000 spits-
mijdingen per dag

Ca 1,5 Kton minder 
CO2 uitstoot per 

jaar 

• Ca 3.000 spits-
mijdingen per dag

• Ca. 3000 slimme 
reizigers (duurzame 
overstappers)

• Ca 42 Kton minder 
CO2 uitstoot in 2021 
(ca 70 kton in 2025)

Bron: TNO



Aanpak gericht op

aanpak

werkgever

auto

Vracht/bestel-auto

werknemer

Vracht/logistiek

personenmobiliteit

zakelijk

Woon-werk

Minder reiskilometers

Minder voertuigen

Minder filedruk

Minder CO2

Meer vitaliteit

Lagere kosten

(vracht)fiets

→ gedragsverandering

→  schone alternatieven

(e-mobility)

→ optimaliseren: anders of 

minder reizen (smart-mobility)



Samen succesvol: bedrijven helpen duurzame mobiliteit

Koplopers uit Regio 

Gelre Ziekenhuizen, Achmea, 

Kadaster, BD, Tauw, Deventer 

Ziekenhuis, Witteveen + Bos, VDR, 

Carinova, KonnecteD,…

Programma Schoon en Slim 

Reizen Cleantech Regio
Rijk, Provincies, gemeenten

Trekken samen op 

in acties, campagnes, projecten

➢ Fietsstimulering werknemers

➢ Transitie Elektrisch vervoer

➢ Pilot Waterstof-mobiliteit

➢ Stadslogistiek

➢ Packagedeal Fiets Bedrijventerrein

➢ Deelauto-systemen, ketenmobiliteit

Programma-aanbod

- mobiliteitsscan

- Stimuleringsmaatregelen e-bestelauto, deel-auto 

- workshop verduurzamen mobiliteitsbeleid 

- aanpak schone mobiliteit per bedrijventerrein 

- bedrijven helpen bij projecten 

- koploper in landelijk project Talking traffic



Wat komt er verder aan?

• Intensiveren samenwerking koplopers (convenant) op:

➢Waterstof

➢ Fiets

➢OV

➢ Verduurzamen wagenpark

• Onderzoek ‘toekomstbestendige transferia’ (Apeldoorn, 

Deventer, Zutphen) 

➢ waar moet je rekening mee houden: mobiliteitsdiensten, 

connectiviteit, gedrag?



Wat komt er verder aan?

• Verkenning Overstappunten voor ketenreizen

➢ sprinter, bus, fiets, deelauto, deelfiets, vervoerdiensten? 

• Opgave Klimaatakkoord Mobiliteit

• Lobby 

➢ A1 Barneveld – Apeldoorn

➢ Spoor: 2040 en Berlijnlijn 

➢Water: havens, kades

?



Maatregelen ontwerp Klimaatakkoord

➢ Meer ‘slim’, minder infra

➢ Afspraken werkgevers minimaal 50 procent CO2-reductie 

van zakelijke mobiliteit 

➢ Coalitie bedrijven Anders Reizen 

➢ Norm voor schone mobiliteit (>100 werknemers)

➢ Ruime fietsparkeernormen bij bedrijven 

➢ Stimuleren elektrisch vervoer

➢ Stimuleren deelauto’s

➢ ..



Deelauto’s -> de nieuwe trend in rijden

➢ Van bezit naar gebruik

➢ Van eigendom naar delen

➢ Voor particulier als zakelijke rijde interessant

➢ Kan transitie naar schone mobiliteit versnellen

➢ De voordelen

• Lagere kosten

• Hogere bezettingsgraad

• Meer flexibiliteit in type auto

• Onderhoudsgemak

• Minder parkeerplaatsen

• Duurzaam/CO2-reductie



Er is veel aanbod (in ontwikkeling)

- Greenwheels

- Amber

- H4 Lease: D2Go

- Car2Go

- Stapp.in

- Alphacity

- Wisselwagen

- Car2Use (van Athlon)

- Goodmoovs.net

- OnzeAuto

- Emovia

- Mobeazy



De nieuwe reisnorm







Werkgevers in kaart

Mobiliteits-

tafel

Koplopers en

communityleden

Ad-hoc mee

doende 

werkgevers 

Potentieel 

werkgevers 

In de regio zijn zo’n 35.500 

bedrijfsvestigingen geregistreerd, 

waarvan 18.000 bedrijven hier hun 

hoofdkantoor gevestigd hebben 

(gegevens KvK), en waarvan 9.500 

eenmanszaken en ongeveer 8.000 

BV’s/NV’s/VOF’s/maatschappen. Zij 

creëren ruim 200.000 arbeidsplaatsen. 

Omvang (# 

mew)

# bedrijven 

in regio

20 <> 50 400

50 <> 250 200

> 250 30

(2018: 250)
(2018: 50)


