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Voorwoord
Voor u ligt het Rotterdams Klimaatakkoord voor het onderdeel Mobiliteit, dat ik liever een transitieagenda
voor Mobiliteit noem. Ik heb hier als voorzitter samen met een fantastisch team van betrokken ambtenaren
met heel veel plezier aan gewerkt. Het resultaat van de inzet van tientallen partijen die op elk op hun eigen
manier of niveau al actief bezig zijn met het verduurzamen en verbeteren van de mobiliteit in Rotterdam.
Samen hebben we gedurende het afgelopen half jaar gewerkt aan concrete doorbraken die helpen de
mobiliteitstransitie in Rotterdam te versnellen en richting te geven. Zo willen we de positieve veranderingen
die al gaande zijn in Rotterdam versterken: vanuit economisch belang, vanuit sociale agenda’s of vanuit
ecologisch perspectief. Als er één ding in alle bijeenkomsten, gesprekken en discussies naar voren komt is
het wel de kansen die deze transitie biedt voor de stad, het bedrijfsleven en de burgers.
Ik noem het een transitieagenda omdat het geen akkoord is, maar ook omdat zowel het proces als de
uitkomsten niet representatief zijn voor de opgave en alle ontwikkelingen op het gebied van Mobiliteit. We
hebben ons in de korte tijd die er was in eerste instantie gericht op de partijen die al actie ondernemen. Om
met hen te kijken welke extra impulsen en acties er mogelijk zijn om de bredere maatschappelijke transitie
sneller in de goede richting te helpen gaan. Naast de grotere bijeenkomsten hebben er ook talloze kleinere
gesprekken, overleggen en werksessies plaatsgevonden. Gericht op het uitwerken van deals, maar misschien
nog wel meer om elkaar beter te leren kennen, nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken over de grenzen
van beleid, ondernemerschap en samenleving, en om nieuwe partijen te betrekken. Veel van wat dit proces
heeft opgeleverd is dan ook nog niet zichtbaar: naast de positieve verbindingen en de gedeelde steun voor
samenwerking in deze transitie op de langere termijn zijn er nog tientallen ideeën en acties die niet als deal
in dit document terecht zijn gekomen.
Ik ben trots op de resultaten en geïnspireerd door de ondernemerskracht, betrokkenheid en inzet van alle
partijen en personen in dit proces. Maar we zijn nog lang niet klaar. Dat is ook de energie die nodig is: de
transitie naar een duurzame inclusieve economie is een weg vol verrassingen, onzekerheden en
weerstanden.
Met al die Rotterdamse energie en experimenteerkracht in beleid, bedrijfsleven en samenleving die nu
wordt gebundeld is de basis gelegd. De deals vertegenwoordigen hierin belangrijke stappen voorwaarts. Ik
kijk er naar uit om samen met alle betrokken partijen, de ambtelijke inzet en de stad de komende jaren het
door ons geschetste transitiepad verder te bewandelen.
Derk Loorbach
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1. Hier staan we nu.
De mobiliteitswereld is in beweging. Rotterdam verandert, wordt groener, aangenamer, drukker, levendiger
en overal verschijnen nieuwe voertuigen en vervoersmogelijkheden. Alle inzet op experimenten,
verkenningen, visies en beleidsprogramma’s hebben de basis gelegd voor de transitie die we nu om ons
heen zien. Nieuwe mobiliteit die leven brengt in Rotterdam: die mensen verbindt, van de stad laat genieten,
mensen sociaal en economisch verder helpt en die daarmee essentieel is voor verdere groei en ontwikkeling.
Al die dynamiek is ontstaan vanuit ondernemerschap, urgentie en de drive van burgers, bedrijven,
ambtenaren en onderzoekers om onze economie en samenleving vooruit te helpen. Om nieuwe oplossingen
voor grote problemen te vinden, en om kleine stappen te maken om ons leven aangenamer, gezonder en
leuker te maken.
Natuurlijk ook vanuit problemen rond klimaatverandering, vervuiling, congestie, gezondheid en veiligheid.
Veel van deze problemen hangen samen met gebruik van fossiele brandstoffen, het inefficiënt gebruik van
voertuigen en individuele automobiliteit. Weliswaar is er met beleid en technologische innovatie veel
verbetering bereikt, maar deze worden vaak weer tenietgedaan door verdere groei van mobiliteit.
Steeds vaker hebben we het dan ook over transities: structurele veranderingen richting een heel nieuw
mobiliteitssysteem. Niet langer doorgaan op de bekende weg maar inzetten op trendbreuken, doorbraken
en grootschalige verandering. Zo staat het Nationale klimaatakkoord inmiddels vol maatregelen om
structureel emissies te reduceren, de groei van automobiliteit af te remmen en de overgang naar elektrisch,
OV en mobiliteitsdiensten te stimuleren.
Omdat er dus al van alles gebeurt, is getracht in beeld te brengen welke specifieke acties en initiatieven er
zijn op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Hierbij is natuurlijk ook duidelijk dat dit geen uniek
Rotterdams thema is. Je kan de huidige maatregelen die invloed hebben op de mobiliteit in Rotterdam in
drie brokken onder verdeeld:
- EU-beleid. Dit betreft met name het bronbeleid en omvat doelen voor vermindering van de uitstoot
van nieuwe auto’s; dat is inclusief zero-emission (ZE) voertuigen. Daarnaast ook inzet van
biobrandstoffen; is ook in Klimaatakkoord voortgezet en versterkt.
- Nationaal beleid (Klimaatakkoord). Zet vooral in op verkoop van nieuwe elektrische voertuigen,
vrachtwagenheffing, ZE-zones voor stadslogistiek, verbeteren en uitbreiden van infrastructuur voor
waterstof en laadpalen, efficiëntere logistiek.
- Lokale aanpak. Is meestal een uitwerking en soms ook intensivering van de landelijke aanpak. Zoals
laadinfrastructuur en slimme logistiek. Daarnaast ook ZE-bussen en ZE-doelgroepenvervoer, modal
shift naar OV en fiets.
De lokale Rotterdamse aanpak is de afgelopen jaren al sterk gericht op het ondersteunen van
mobiliteitstransitie. Mooi voorbeeld hiervan is de recent vastgestelde Fietskoers, waarin fietsen en lopen als
hefboom voor mobiliteitstransitie wordt ingezet1. Maar het breedste beleidskader wordt gevormd door de
Rotterdams Mobiliteitsaanpak (RMA), die naar verwachting eind dit jaar wordt vastgesteld. De RMA maakt
afwegingen inzichtelijk die noodzakelijk zijn om de mobiliteitstransitie vorm te geven en de multimodale
bereikbaarheid te waarborgen. De RMA maakt keuzes in het ruimtelijke verkeersnetwerk van de stad die
voor de korte termijn uitgewerkt worden tot concrete voorstellen/maatregelen en voor de (middel)lange
termijn uitgewerkt worden naar perspectieven en/of verder uit te werken plannen/voornemens. Met de
RMA werken we toe naar besluiten en keuzes die antwoord geven op de 3 hoofdopgaven.
1.
Groei van de stad
2.
Schone lucht
3.
Vormgeven mobiliteitstransitie
1

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/fietsstad/Fietskoers-2025.pdf
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Dit zijn onder andere besluiten over fysieke ingrepen en herinrichting, zoals:
•
Meer ruimte voor voetgangers, fietsers, ov en groen op stadsboulevards, door het
transformeren van bijvoorbeeld de Blaak - West-Blaak of Schiekade.
•
Meer inzetten op/versterken van het ‘City Lounge’ principe in straten met een hoge
verblijfsfunctie zoals bijvoorbeeld de Meent, Binnenweg, Witte de With of de Zwart Janstraat.
•
Een veilige schoolomgeving door het instellen van een autovrije zone rond scholen en autoluwe
routes naar scholen.
Hiernaast wordt een nieuwe visie geformuleerd op het verkeersnetwerk, uitgaande van onder meer:
•
Gefaseerde opbouw van een grotere nul-emissiezone voor logistiek transport, in samenspraak
met de sector;
•
Het stimuleren van schoon vervoer (elektrisch- en deelvervoer, ov en fiets);
•
Het reduceren van het ‘passerend en doorgaand autoverkeer’ door het stedelijk gebied, door
verkeer de stad in te laten ‘druppelen’ om een goede afwikkeling van auto’s mogelijk te maken
en tegelijkertijd de doorstroming de stad uit, te bevorderen;
•
Gefaseerde opbouw van een ander snelheidsregime, door meer zones met 30 km/u, (o.a. op de
Erasmusbrug) te realiseren om daarmee verkeer dat de stad doorkruist te ontmoedigen;
•
Keuzes in voorrang voor ov, fiets & voetganger bij o.a. verkeerslichten.
In Rotterdam zijn we ons dus bewust van die bredere nationale en internationale ontwikkelingen, en grijpen
deze aan om de kansen en mogelijkheden te grijpen die nieuwe mobiliteit voor Rotterdam en de
Rotterdammers biedt. De mobiliteitstransitie is de manier om te werken aan een gezonde, inclusieve, leuke,
flexibele, betaalbare en leefbare stad voor iedereen. Allerlei nieuwe aanbieders, particuliere initiatieven,
inzet van bedrijven en ondernemend beleid heeft de afgelopen jaren al geleid tot concrete stappen die kant
op. Van elektrische vrachtwagens en cargobikes tot leefstraten, van fietsenbank tot autodelen, van grote
werkgeversaanpak tot city lounge en bakfietswijken. In al dit soort initiatieven is ervaring en inzicht
ontstaan: schone en collectieve mobiliteit is mogelijk en levert de stad enorm veel op. Onze inzet is dan ook
om door te groeien vanuit al die dynamiek en beweging die door Rotterdammers is ingezet.
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Onze formele opdracht was beperkter: formuleer acties die bijdragen aan 49% CO2-reductie in 2030 (ten
opzichte van 1990) van voertuigen over weg en water op het grondgebied van Rotterdam. Dit omvat ook de
mobiele werktuigen, die voor Rotterdam vooral havengerelateerd zijn (kranen, vorkheftrucks e.d. bij de open overslag), de binnenvaart en het railtransport (de diesellocs in de haven; het elektrisch deel valt onder
scope 2). Binnen de beperkte tijd en mogelijkheden hebben we ons vooral gericht op logistiek en mobiliteit
in de stad. De opgave in het havengebied is in beeld gebracht om volgend jaar verder uit te werken. De
binnenvaart is tot nu toe helemaal buiten beeld gebleven, althans in dit proces.
Volgens de milieudienst DCMR was de totale uitstoot door mobiliteit in 1990 1.066 kton CO2 (inclusief
scheepvaart, luchtvaart), waarvan 894 kton wegverkeer was2. In 2017 bedroeg de uitstoot door wegverkeer
1.039 kton. Voor wegverkeer is dat jaar onderscheid te maken naar personenverkeer (632) en vracht (407).
De totale uitstoot voor het thema mobiliteit in totaal was dat jaar 1.265 kton.
Het beoogde doel berekend vanuit 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 is een maximale
uitstoot van 544 kton CO2. Dit geldt voor de totale uitstoot, scope 1, binnen de gemeentegrenzen.
Ten opzichte van de uitstoot in 2017 is dus een reductie van 510 kton nodig. In het rapport ‘Nieuwe Energie
voor Rotterdam’, dat mede als basis voor het coalitieprogramma diende, wordt echter uitgegaan van een
differentiatie naar deelsectoren en de noodzaak op onderdelen sneller te reduceren om in 2050 nagenoeg
geen CO2 emissies meer te hebben. In die berekening dient mobiliteit al veel eerder dan 2050 nul-emissie te
zijn3.

2

Effect Ontwerp Rotterdams Klimaatakkoord Bepalen CO2-reductie van maatregelen (DCMR)

3

Studie Nieuwe Energie voor Rotterdam van DRIFT Erasmus Universiteit Rotterdam
https://rotterdam.notubiz.nl/document/6609152/1/s18bb004918_1_30539_tds
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2. Dit heeft de tafel opgeleverd.
Met de betrokken partijen bij de tafel Mobiliteit zijn vooral een ambitie en doorbraakacties (de klimaatdeals)
ontwikkeld die mee snelheid en richting moeten geven aan de gewenste transitie naar een schone en
inclusieve mobiliteit. Door toename van fietsen, het schoner worden van auto’s en elektrificatie van andere
modaliteiten is de relatieve uitstoot per kilometer sinds 1990 al flink afgenomen. Met het doorzetten van die
autonome ontwikkeling en de versnelde introductie van elektrisch rijden zoals die de komende jaren wordt
verwacht, zal de emissie-reductie vanzelf doorzetten. Hier helpen Europees, nationaal en lokaal beleid al om
de opwaartse trend om te buigen en een flink eind richting de beoogde 49% reductie te komen. Onze
ambitie is dan ook vooral om die trend te helpen versnellen maar ook om de zorgen dat met die transitie
naar elektrische mobiliteit ook meerdere maatschappelijke doelen gediend gaan worden. We hebben in die
zin dan ook vooral een aanpak en visie opgeleverd om de komende tien jaar mobiliteitstransitie in
Rotterdam te laten plaatsvinden. Tot welke reductie het totaal aan (beleids)plannen leiden binnen de
huidige collegeperiode, en in de nabije toekomst tot 2030, is te vinden in het rapport dat DCMR heeft
uitgebracht op basis van de inzet van het Rotterdams Klimaatakkoord4.
Allerlei nieuwe aanbieders, particuliere initiatieven, inzet van bedrijven en ondernemend beleid hebben de
afgelopen jaren al geleid tot concrete stappen in de goede richting en zien kansen in gedeelde en
emissieloze mobiliteit. Als tafel zetten wij in op een gezamenlijke ambitie die verder gaat dan de 49% CO2reductie in 2030 die nu in het (gemeentelijk) beleid is opgenomen. We zetten vanuit een bredere visie op
een gezonde en inclusieve stad in op concrete doorbraken die binnen bereik liggen: deze coalitieperiode en
ons mandaat. Onze overtuiging is dat we een maatschappelijke ambitie nodig hebben die uitgaat van wat
wetenschappelijk nodig is, politiek op de langere termijn is afgesproken en maatschappelijk gewenst is. Ons
vertrekpunt is een mobiliteitssysteem in Rotterdam dat mensen mobiliseert, inspireert en in beweging
brengt. En dat gaandeweg scherper in beeld zal komen, beter zal gaan werken en meer haalbaar zal blijken
naarmate ons transitiepad zich ontvouwt.
Onze inzet is om heel concreet en praktisch mee te helpen bouwen aan een inclusief, sociaal en gezond
mobiliteitssysteem in Rotterdam in 2030. We weten nog niet precies hoe dat er uit ziet, maar het is in elk
geval zonder uitstoot (emissievrij) en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. We willen dan ook dat in
2030 emissieloze deelmobiliteit in Rotterdam de norm is met behoud van mobiliteit. Dit betekent nogal
wat: nieuwe voertuigen en technologie, maar ook gedragsverandering, economische verschuivingen,
aanpassingen in de publieke ruimte, en een heel andere rol voor beleid. Maar als we het goed doen met
elkaar kan deze ambitie Rotterdam als geheel enorm veel opleveren:
•
•
•
•
•
•
•

Je bewegen door de stad wordt voor iedereen leuker en makkelijker
De gemiddelde kosten voor mobiliteit gaan omlaag
Door een reductie van het aantal voertuigen ontstaat veel ruimte voor andere functies
De gezondheidsverschillen verkleinen en gezondheid in het algemeen gaat enorm vooruit
Langzame en gezonde mobiliteit wordt aantrekkelijker, voordeliger en makkelijker
Voor ondernemers wordt de stad toegankelijker
Er ontstaat nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid

Om deze gewenste transitie verder te brengen hebben we concrete volgende stappen (deals) ontwikkeld in
aanvulling op allerlei lopende initiatieven en beleid. Ons doel is namelijk om voorbij het experiment te
komen: de mobiliteitstransitie moet op schaal komen en zichtbaar en toegankelijk worden voor iedereen.
Iedere bewoner, werknemer, bezoeker en gebruiker van Rotterdam moet de kans krijgen mee te gaan
4
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bewegen. We hebben dit gedaan rond een aantal thema’s die elk ook een beeld oproepen van wat deze
ambitie voor de stad zou kunnen betekenen: deelmobiliteit, schone logistiek, oplossende infrastructuur,
fossielvrij forenzen en gezonde mobiliteit.
Een andere belangrijke conclusie is dat er experimenten nodig zijn om te onderzoeken waar de obstakels zijn
in bijvoorbeeld wetgeving, financiering etc. het is dus belangrijk om de initiatieven te volgen, ervan te leren
en waar nodig de lobby te voeren tegen andere regelgeving of financieringsstructuren. Soms moet je eerst
iets doen om erachter te komen dat het niet makkelijk is. Het is dan ook goed dat die ruimte nu geboden
wordt. Daarom is het ook belangrijk dat er ook aandacht is voor de borging van het proces naar de toekomst.
Hieronder wordt per thema aangegeven welke deals en bewegingen we hebben waargenomen tijdens de
bijeenkomsten en overige contactmomenten van de tafel Mobiliteit.

1. Deelmobiliteit
De eerste stappen zijn de afgelopen jaren gezet met de introductie van deelauto’s, deelfietsen, scooters en
lev’s. Tegelijk concurreren deze nog met elkaar én komen ze vaak bovenop het bestaande
mobiliteitssysteem. De uitdagingen zijn dan ook om meer structuur en rust in de markt te brengen, het
gebruik maken van deelmobiliteit voor veel meer mensen vanzelfsprekend te maken, en om ook in de
publieke ruimte de voordelen van een verschuiving naar deelmobiliteit zichtbaar te maken. Om hier een
extra impuls aan te geven zijn er vanuit de tafel de volgende deals gekomen:
-

De Vervoersbank
Elektrische Car Sharing voor iedereen
Multimodale wijkhubs
Coöperatie deelmobiliteit

Voor verschillende doelgroepen is zo een begin gemaakt met het aanbod van vervoersmiddelen, zodat je de
modaliteit kan nemen dat het meest geschikt is voor het moment. Een aantal richt zich op buurtniveau en
anderen kiezen voor stadsbreed. De ene richt zich op zakelijk verkeer, andere richt zich op bewoners en
soms wordt het gecombineerd. Initiatieven komen vanuit de Rotterdammer zelf of zijn vanuit de markt
geïnitieerd. Voor elke deal geldt dat er sprake is van samenwerking. Zowel marktpartijen onderling als
partijen in samenwerking met de gemeente. Ook is, door middel van de deals, steeds zichtbaarder wat de
randvoorwaarden zijn om te kunnen slagen én op te schalen.
Noodzakelijke stap hierin is ook ruimtelijke bundeling van deelaanbod, dit is al zichtbaar in de opgestelde
deals. Een aanvullende insteek loopt via de stadparkeergarages van Gemeente Rotterdam waarin
vergelijkbare hubs stapsgewijs kunnen worden vormgegeven:
• Richt een aantal parkeervakken per garage in waar een aantal deelmobiliteit aanbieders hun
voertuigen mogen neerzetten. Hier zou je uiteraard voorwaarden aan kunnen verbinden zoals
100% elektrisch.
• Deze voertuigen zijn beschikbaar voor bedrijven en omwonende van deze garages.
• Aanbieder zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud van de voertuigen en het werven van
gebruikers.
• Door de voertuigen in de parkeergarages te zetten neem dat de parkeerdruk op straat af.
• Maak het voor aanbieders aantrekkelijk om zaken te doen met de gemeente. Dat zijn uiteindelijk
de partijen die de gebruikers uit de “eigen” auto halen.
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Gerelateerd aan de deals is nog een extra beweging op gang gekomen. Het is namelijk in ieders belang dat
de deelmodaliteiten zo goed mogelijk vindbaar zijn voor alle Rotterdammers. Mobiliteitsmeesters en Hely
willen daarom elkaars voertuigen zichtbaar maken via hun eigen apps. Pon, die voor ogen heeft om een
grootschalige MaaS pilot te starten, wil graag aansluiten bij de partijen die betrokken zijn bij deze tafel.
Tot slot moge duidelijk zijn dat een van de experimenten die nu lopen de Mobility Challenge in Hoogkwartier
is. Een mooi voorbeeld van een wijk die zelf initiatief heeft genomen onder leiding van het Stadslab
Hoogkwartier. Een zeer leerzaam experiment welke gemonitord en geëvalueerd wordt door Drift. De
resultaten zijn nog niet beschikbaar, maar deze aanpak is waarschijnlijk in aangepaste vorm (toegesneden op
de lokale context) uit te rollen in meerdere wijken. Met de Mobility Challenge Hoogkwartier is een goede
eerste stap gezet om inzicht te krijgen hoe soortgelijke aanpakken uitvoerbaar kunnen zijn. Tijdens de tafel
bleken er andere wijken met soortgelijke problemen met veel interesse dit experiment te volgen. Begin 2020
is de evaluatie beschikbaar.
Uit alle gesprekken en ook uit de eindevaluatie komt naar voren dat de deelmobiliteit duidelijke
gemeentelijke beleidskaders en afspraken nodig heeft, zowel voor deelfietsen, -scooters als voor deelauto’s.
hieraan kunnen aanbieders zich committeren. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk als de beoogde
parkeerdrukverlaging door introductie van deelauto’s uitblijft een systeem gestopt kan worden. Het lijkt
daarom belangrijk dat de gemeente dit soort kaders en afspraken maakt.

2. Schone logistiek
Het Rotterdamse college heeft in juli 2019 het Stappenplan ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) vastgesteld.
Vanuit het Stappenplan ZES werkt Rotterdam samen met de logistieke sector aan de totstandkoming van
een convenant in Q2 2020. Belangrijkste onderdeel in dit convenant is de geografische afbakening van de
ZES zone (zero emissie zone voor stadslogistiek) die in 2025 moet gaan gelden, waarbij voor het zwaardere
segment een overgangsregeling tot uiterlijk 2030 geldt. Een zone waarin minder vrachtritten plaatsvinden
door efficiënte logistiek en uitsluitend door emissievrije voertuigen worden afgelegd. In het convenant
maken de gemeente Rotterdam en de logistieke sector afspraken over uit te voeren acties om emissievrije
stadslogistiek in 2025 haalbaar te maken.
De deals die binnen dit thema tot stand zijn gekomen laten een eerste stap zien in deze richting.
- Emissievrij belevering van bouwmaterialen voor infrastructurele projecten in de stad
- Bundeling ophalen bedrijfsafval
De deal over het emissievrij beleveren van bouwmaterialen laat zien dat er méér kan op gebied van zwaar
emissieloos bouwvervoer, dan dat er nu vaak gesteld wordt. Deze praktijkdeal geeft onderbouwing aan
regelgeving rondom zero emissie zones in 2025, hierdoor is het volgens de maker van de deal niet nodig om
uitzonderingen te maken voor deze goederenstroom.
Door ondertekening van de lokale Green Deal Zes Emissievrije Stadslogistiek door de Green Business Club
Alexander is de ambitie uitgesproken om in 2025 het centrumgebied Prins Alexander 100% emissievrij te
bevoorraden. Dit ‘Anders bevoorraden’ van het zakendistrict Prins Alexander zou op den duur een mooie
aansluiting geven aan de zero-emissiezone die in het centrum wordt beoogd. Hoe meer ZE-vlekken in de stad,
des te logischer is het voor vrachtverkeer om hier bij elke rit in Rotterdam rekening mee te houden.
De deal Bundeling ophalen bedrijfsafval is geïnitieerd door UDS, maar ook andere partijen binnen de tafel
Mobiliteit bleken gericht bezig te zijn met de doelstelling om afval efficiënter te laten ophalen en te
9

verwerken. Door een groter gebied, kan er goedkoper worden gewerkt. In eerste instantie is minder ritten
de doelstelling, waarna emissievrije ritten de volgende uitgesproken stap is.
Naast deze initiatieven wordt er door deelnemers aandacht gevraagd voor stadsdistributiecentra en
Logistieke Ontkoppel Punten (Lop) en de mogelijkheid om mee te gaan in de veranderingen voor kleinere
bedrijven zoals installateurs. Dit is in deze tafelperiode nog niet concreet geworden.

3. Oplossende infrastructuur
In de afgelopen periode zijn meerdere ideeën ontwikkeld die bijdragen aan de Rotterdamse klimaattafel en
via de RMA verder kunnen worden gebracht. Hieronder is aangegeven welke ideeën dat zijn.
Eénrichtingsverkeer Nieuwe Binnenweg
Kruiskade 1-richtingsverkeer
Groene Connectie Rotterdam Centrum
Realiseer meer 'groene golven' voor wandelaars, fietsers en openbaar vervoer
Creëer meer ruimte voor fietsers
Creëer meer ruimte voor de Rotterdammers door het nieuwe verkeerscirculatieplan zodanig op
te stellen dat doorgaand verkeer wordt ontmoedigd
Emissieloze oeververbindingen, Maastunnel en Erasmusbrug
Autoluw maken van diverse wegen
Happy Streets: Open Streets van Noord tot Zuid
Verplaatsen van brommers en scooters met blauw kenteken naar de rijbaan is een wens voor de toekomst.
Voorlopig is dit i.v.m. de verkeersveiligheid op de rijbaan nog geen optie. In de eerste helft van 2020 wordt
onderzoek naar de gedaan of en op welke wijze dit in Rotterdam mogelijk zou kunnen zijn.
Bovengenoemde voorstellen zijn onderdeel van de uit te werken Rotterdamse Mobiliteitsaanpak. Na het
vaststellen van de RMA door de gemeenteraad, zal deze verder worden besproken met partners,
stakeholders en andere belanghebbenden in de stad. Drie concrete ideeën zijn al wel uitgewerkt tot deal in
dit klimaatakkoord:
- Eénrichtingsverkeer Nieuwe Binnenweg
- Experiment schoolomgevingen
- Groene Connectie Rotterdam Centrum
Vanuit de gemeente Rotterdam wordt op dit moment in het kader van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak
het experiment voorbereid voor een andere verkeerscirculatie in het Oude Westen. Er zijn meerdere
mogelijkheden in beeld voor een andere autocirculatie op de West-Kruiskade en Nieuwe Binnenweg.
Eénrichtingsverkeer op een of beide stadsstraten is een van de opties. Een ander concept is om bepaalde
autostromen te knippen, bijvoorbeeld op het Kruisplein en/of Eendrachtsplein. Een combinatie van beide
concepten (knip en eenrichtingsverkeer) is een derde variant. November 2019 is de maand waarin met
belanghebbenden in gesprek wordt gekomen tot een definitief voorstel voor een eerste experiment dat
binnen de gestelde kaders past.
Er kwamen ook ideeën uit de tafel die niet worden meegenomen in de uitwerking van de RMA, omdat deze
niet passen in de richting van de uitwerking, maar die mogelijk op andere manieren tot realiteit kunnen
worden gebracht.
Breng een knip aan in de Maasboulevard
Richt het Maastunneltracé in als hoofdfietsroute.
Maak een ‘fietsplan op Zuid’ met veilige fietsroutes.
Sustainable Dance Parade
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Handhaaf de sloopregeling voor oude snorscooters en brommers.
Stadsheffing voor een leefbare stad, maatregel 31 in het Urgenda 40puntenplan.

4. Fossielvrij forenzen
Elk stad en elk bedrijf heeft behoefte aan maatwerk voor zijn woon-werk-verkeer. Momenteel komt alles
samen, waardoor dit het momentum is om met de community tot duurzame mobiliteit te komen. Daarin zijn
zoveel goede initiatieven gaande, dat we die moeten bundelen, omdat ze van elkaar niet altijd weten wat ze
doen. Door de geleerde lessen te delen, kan dit doel sneller bereikt worden en houden we deze mooie stad
bereikbaar.
Gelukkig is er veel ontwikkeling binnen grote bedrijven in Rotterdam om hun woon-werk-verkeer, maar ook
het werk-werk-verkeer te verduurzamen en daarmee naar buiten te treden. Tijdens de tafelperiode is er
gesproken over de voortzetting vanuit bestaande netwerken zoals de maastunnelalliantie om te werken aan
emissievrij reizen in een groot netwerk. Daarbij heeft het Erasmus MC heeft als tweede grote werkgever in
Rotterdam duidelijke ambities om de personenmobiliteit waar zij invloed op hebben te verduurzamen.
Veel bedrijven hebben een parkeergarage en/of eigen autovloot waar soms al kritisch naar gekeken wordt.
Elektrificeren is een optie, waarbij het belangrijk is dat de 2e hands markt voor elektrische auto’s ook
aandacht krijgt. De elektrische deelauto is ook een alternatief is voor een eigen (fossiele) auto of leaseauto
met name gericht op woon-werk en werk-werk-verkeer. Of nog sterker de volgende auto voor de
medewerker is misschien wel een elektrische fiets.
Deelmobiliteit kan ook de oplossing zijn voor het steeds groter wordende probleem dat werkzoekenden niet
op afgelegen bedrijventerreinen kunnen komen. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen leden van
de tafel Mobiliteit en de portefeuillehouder Mobiliteit van de Leerwerkakkoorden. Hierdoor is er onder
andere een verkenning geweest naar de inzet van deelmobiliteit voor dit probleem.
Wat verplaatsingen op de fiets betreft wil de gemeente een voorbeeldfunctie innemen, gestart wordt met
het binnenhalen van het Certificaat Fietsvriendelijk bedrijf van de Europese Fietsersbond en onderzocht
wordt of de gemeente Rotterdam opgenomen kan worden in de selectie groep van Fietsambassadeurs van
het Ministerie van I&W.
Deze ontwikkelingen worden vertegenwoordigd door de beklonken deals
- De Ondernemerstafel
- Zakelijke deelmobiliteit
- Gemeentelijke mobiliteit
- Elektrische BoTu Bus, voor banen en de buurt

5. Gezonde mobiliteit
Naast de deal waarin experimenten met schoolomgevingen worden gedaan, is er ook inzet nodig op het
verkeersveilig en fietsvaardig maken van kinderen in Rotterdam en uiteraard ook alle nog niet fietsbekwame
Rotterdammers. Naast dat er al diverse partijen daarin actief zijn of willen zijn, hebben twee partijen zich als
trekker uitgesproken in de deals. Daarbij is over de beschikbaarheid van fietsen voor minima is momenteel
veel te doen. De ANWB verzamelt bijvoorbeeld kinderfietsen voor hen die het moeten doen met een
minimumloon. De ANWB is hierover momenteel in gesprek met verschillende partijen in Rotterdam. De
derde deal onder dit thema wil een stadsbrede deelfiets zonder winstoogmerk, zodat de deelfiets voor
iedereen toegankelijk wordt.
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Alle kinderen op de fiets naar school
Fietscampus010
Stadsbrede deelfiets

Deze deals creëren de voorwaarde voor de volgende generatie om zich emissieloos te kunnen verplaatsen,
verminderen de verkeersarmoede en verhogen het mobiliteitsgeluk.
Daarnaast zit er een neveneffect aan een verbetering van de gezondheid: uiteindelijk wordt er, door de
toegenomen beweging, minder beroep gedaan op zorginstellingen. En als je weet dat van de totale
broeikasemissies 7% door de zorg wordt bewerkstelligd, is elke afname in de vraag naar zorg bovendien ook
een CO2 winst!
Alle huidige en nieuwe deelfietsen die op openbaar terrein worden aangeboden worden vanaf 1-1-2020 in
het licht gezien van het vergunningstelsel dat dan van kracht gaat voor het delen van fietsen, bakfietsen,
elektrische snor-/bromfietsen en elektrische deelsteps. Zonder een vergunning is het niet meer mogelijk om
deze vervoersmiddelen vanuit de openbare ruimte aan te bieden. Hierdoor is de kans op een gezonde
toekomstbestendige deelmarkt veel groter en wordt overlast in de openbare ruimte en verkeersveiligheid
gewaarborgd.

6. Crossovers
We hebben een verkenning gedaan naar de belangrijkste mobiliteitsopgaven in de Haven. De nadruk ligt
momenteel op het verschonen van scheepvaart door walstroom. Het tweede punt is het verduurzamen van
de binnenvaart. Tot slot kan verduurzaming van het vrachtvervoer nog CO2-reductie opleveren. Verder zijn
er nog onderwerpen verkend waar nog geen technische oplossingen voor zijn op korte termijn.
Ook is er gekeken naar raakvlakken tot samenwerking met Gebouwde Omgeving in het kader van logistiek
en de benodigde faciliteiten in buurten met grote parkeerdruk. Juist nieuwbouw dat een 0-parkeernorm
kent heeft baat bij deelmobiliteit. Hiervoor is dan niet alleen op gebouwniveau een aanpak nodig, maar is
ook parkeerbeleid in de wijk gevraagd. Een ander voorbeeld kan zijn dat de zonne-energie van de gebouwen
gebruikt wordt in de batterijen van de auto’s voor opslag. Hiermee kan het elektriciteitsnetwerk op
wijkniveau ontlast worden. Een robuust elektriciteitssysteem is een voorwaarde voor de energietransitie. Dit
is een mooi voorbeeld van een cross over tussen drie tafels: mobiliteit, gebouwde omgeving en schone
energie.
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3. Zo ziet het transitiepad er uit.
De inzet op de korte termijn doorbraken is onderdeel van de filosofie van waaruit we de transitie benaderen.
We hebben een duidelijke richting en er gebeurt van alles: dat is de basis van waaruit we experimenterend
ondernemen. Zonder precies te weten hoe de opschaling, verbreding en verspreiding van emissieloze
deelmobiliteit gaat uitpakken zien we het als een onomkeerbaar proces van vooruit vallen: via kleine stapjes
en het doorpakken op succesvolle resultaten het transitiepad gaandeweg vormgeven. Dat betekent concreet
dat we de deals en al die gerelateerde initiatieven en acties, niet als vrijblijvende en eenmalige projecten
zien. Ze zijn voorwaardelijk: als ze inderdaad de gewenste bijdrage leveren aan het transitiepad naar
emissieloze deelmobiliteit dan verplichten we onszelf en elkaar om de volgende stap te nemen.
Als in deze coalitieperiode in een paar buurten deelmobiliteit de norm kan worden tot tevredenheid van
bewoners, dan moet dat in de volgende (coalitie)periode voor tenminste tien buurten, en daarna in honderd
buurten. Als in deze coalitieperiode ambtenaren en werknemers overstappen op fiets, ov of deelmobiliteit
dan moet dat in de volgende coalitieperiode standaard onderdeel van arbeidsvoorwaarden worden. Als het
lukt om zwaar transport binnen deze coalitieperiode te verduurzamen, dan moet dit in nieuwe
aanbestedingen en bouwprojecten standaard worden. Als een aantal scholen nu een gezonde omgeving
weten te realiseren, dan moet dat in de volgende coalitieperiode bij alle scholen ingezet. En als nu op vijf
plekken mensen succesvol met bewezen impact toegang krijgen tot mobiliteit via fietseducatie, fiets-of
autobank, dan moet dat vervolgens standaard onderdeel worden van de wijkaanpak.
Deze gedachtegang is gevisualiseerd door de volgende paragrafen die elk thema van de tafel Mobiliteit
belichten. De paragraaf begint steeds met het streefbeeld dat we hebben gedeeld aan de tafels. De deals en
de logische stappen die hieruit voortvloeien zijn in de lijn naar dat einddoel gezet. Zo is er voor elk van de vijf
thema’s uitgewerkt hoe zo’n transitiepad er uit zou kunnen zien. Dit hoofdstuk eindigt met een paragraaf
over het totaalbeeld dat vervolgens ontstaat als je de transitiepaden combineert met de filosofie van de
transitie dat waar opbouw is, ook afbouw moet zijn, om ruimte te maken voor de nieuwe norm.
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1. Deelmobiliteit
Voor het thema deelmobiliteit zien we het zo voor ons dat in 2030 fietsen en lopen voorrang hebben in
buurten, maar er is ook toegang tot goed ov en allerlei vormen van kleinschalige (elektrische)
vervoersmiddelen. Deze zijn geschikt voor verschillende typen vervoer, toegankelijk via een platform, met
transparante tarieven en toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Het heeft geleid tot een afname van
eigen auto’s met meer dan 50%. In de kosten voor mobiliteit zijn maatschappelijke effecten meegewogen:
de kosten lopen op van ov en fiets via de step en scooter, tot de lev, Biro, kleine en grote auto. Marktpartijen
werken samen binnen de kaders van het gemeentelijk beleid dat is gericht op ruimtelijke inpassing
(wijkhubs, parkeren) en sociale inclusie. Gemeentelijk beleid zorgt voor fysieke inpassing, aanpassing van
infrastructuren en de voorrang voor gewenste vormen van mobiliteit. Burgers van Rotterdam gebruiken zo
ze die nog hebben de privé-auto om de stad uit te gaan, maar binnenstedelijk wordt gelopen, gefietst, of
verplaatst men zich met OV of deelvervoer. De collectieve voordelen in termen van ruimtewinst, gemak en
lagere kosten komen terug bij de bewoners, gefaciliteerd door de gemeente.
Hoe voor deelmobiliteit de deals hier aan kunnen bijdragen is te zien in de volgende figuur.
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2. Schone logistiek
Om echt een slag te slaan in de logistiek willen we in 2030 dat emissieloze bevoorrading en transport voor
iedere ondernemer bereikbaar is met zo min mogelijk impact op publieke ruimte en gezondheid. Dat
betekent dat het op maat en betaalbaar is, maar ook met zo min mogelijk bewegingen, ruimtebeslag en
onbenutte capaciteit. Logistiek is in 2030 dan ook veel meer kleinschalig, waarbij voorkomen moet worden
dat efficiënte stromen (soms met grote vrachtwagens) opgeknipt dienen te gaan worden en verdeeld
worden over kleinere voertuigen, aangezien dit leidt tot veel meer congestie én uitstoot. Het is ook gedeeld
en ruimtelijk gebundeld, mede geholpen door slimmere infrastructuur en planning. Het vraagt van
ondernemers meer flexibiliteit, nieuwe platforms voor afstemming en gezamenlijke planning, maar ook
nieuwe aanbod en infrastructurele veranderingen. Hoe dit er uit kan zien volgens de makers van de deals is
zichtbaar in de volgend figuur.
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3. Oplossende infrastructuur
De infrastructuur van Rotterdam is stapsgewijs aangepast en faciliteert de overgang naar emissieloze en
collectieve mobiliteit te faciliteren. Dit betekent dat er strategisch en systematisch ingezet wordt op het
vergroten van de ruimte voor gewenste en verkleinen van de ruimte voor ongewenste mobiliteit.
Experimenteel is dit de afgelopen jaren al ingezet met de zogenaamde citylounge, parklets, en op meerdere
plekken aanpassen van rijrichting of inrichting van straten. Die aanpak wordt opgeschaald naar grotere
straten, meer plekken en om de verschuiving van fossiele naar emissieloze gezonde mobiliteit te
ondersteunen. Vanaf nu wordt elke ingreep in de infrastructuur dus ingezet om de gewenste transitie te
versterken. Grotendeels is dit al de inzet van de gemeente, maar er is ruimte voor meer experimentele
wijzen om bijvoorbeeld samen met bewoners, of in combinatie met logistieke initiatieven infrastructuur in te
zetten voor transitie.
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4. Fossielvrij forenzen
In 2030 moet iedereen het snelst en goedkoopst via emissieloze (deel)mobiliteit van en naar zijn of haar
werk in Rotterdam kunnen. Dat betekent dat er allerlei grotere en kleinere oplossingen zijn bijgekomen,
zowel collectief als individueel vervoer. Van forenzen zal het ook aanpassingen vragen, om over te stappen
op andere modaliteiten of ook letterlijk onderweg over te stappen en niet meer van deur tot deur met een
vervoermiddel te kunnen. Er zijn dus nieuwe vormen van vervoer en soms iets langere reistijden, maar op
andere momenten zijn de nieuwe alternatieven juist sneller of goedkoper. Omdat gaandeweg de toegang
voor individuele fossiele mobiliteit steeds duurder, moeilijker en uiteindelijk onmogelijk wordt. Grote
werkgevers, waaronder de gemeente, en ondernemers in de stad hebben hierin het voortouw genomen.
Door hun inzet hebben ze meegeholpen aan een stads breed deelsysteem. Het onderstaande pas moet dan
ook in synergie met de deals onder deelmobiliteit worden gezien.
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5. Gezonde mobiliteit
In 2030 ondersteunt Rotterdam gezondheid van Rotterdammers die bewegen, lopen en fietsen in gezonde
omgeving. De gezondheidsverschillen zijn verkleind doordat in alle buurten wandelen en fietsen in een
groene publieke ruimte de norm is. Iedereen heeft toegang tot deelmobiliteit tegen betaalbare tarieven,
waaronder deelfietsen. Ieder kind groeit op met schone en gezonde mobiliteit, thuis en op school.
Schoolomgevingen worden emissieloze zones en elke Rotterdamse basisschoolleerling kan fietsen en heeft
een fiets ter beschikking.
Hoe dit mogelijk werkelijkheid wordt met de ingediende deals, is hieronder te zien.

18

6. Totaalbeeld transitiepad
Al deze beelden samen geven een beeld van het transitiepad dat vanuit de beweging die is ingezet via de
deals de weg plaveit richting onze ambitie. Maar zien we ook een transitiepad dat de beweging faciliteert
weg van de ongewenste fossiele mobiliteit en de negatieve sociale en ecologische impact van ons huidig
mobiliteitssysteem. In dit pad gaat het vooral om het leren van al die experimenten, het aanpassen van
bestaande structuren, routines en randvoorwaarden en het helpen uitfaseren of stopzetten van ongewenste
praktijken. Een aantal van de deals, maar in bredere zin de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA), zet hier al
op in. Denk bijvoorbeeld aan ingrepen in de openbare ruimte, nul-emissiegebieden, parkeernormen of
voorrangsregels. Maar we moeten ook denken aan regelingen voor sloop, het faciliteren van ondernemers
om op andere logistiek over te stappen, het uitfaseren van straatparkeren in buurten en het uiteindelijk
verbieden van fossiele mobiliteit.

Zoals eerder aangegeven is er heel veel nog niet aan bod gekomen. Denk aan de mooie initiatieven voor
elektrische voertuigen in de haven, verschoning van de binnenvaart, initiatieven in MKB rond bundeling en
logistieke platforms, grote werkgevers die samen schone mobiliteit inkopen en ga zo maar door. Ons
‘transitiepad’ is moet dus vooral gezien worden als zoek- en experimenteerrichting. Het komend jaar zal
sterk worden ingezet op zowel het uitzetten van de klimaatdeals en experimenten, als op verbreding. We
pleiten dan ook voor een platform waarlangs het ingezette proces verbreed kan worden en er ook en meer
deals gevormd worden rond logistiek, transport, binnenvaart, havenmobiliteit en ga zo maar door. Onze
hoop is dat door de in dit proces neergezette zoekrichting en veranderfilosofie ook allerlei partijen die tot nu
toe nog maar beperkt bewust waren van deze transitie of de kansen niet zagen, geprikkeld worden om ook
in beweging te komen en eigen stappen te maken.
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4. Dit is er nog nodig om het transitiepad te realiseren.
Het is duidelijk dat de transitie naar een nieuwe economie alle dimensies van onze economie en
samenleving raakt. We hebben dan ook niet de illusie dat we die hele transitie in dit document, met de nu
betrokken partijen en de hierin geformuleerde deals gaan realiseren. Sterker nog, uiteindelijk gaat het
iedere Rotterdammer aan en is de transitie pas geslaagd als iedere Rotterdammer meekan en meedoet. Het
belangrijkste is dan toch dat we met elkaar proberen proactief richting te vinden in alle dynamiek,
technologische innovatie, vernieuwing van de stad, de digitalisering, de veranderende leefstijlen en de
nieuwe inzichten in gezondheid. Onze boodschap is duidelijk dat we weg willen van de negatieve aspecten
van de huidige fossiele en vaak individuele mobiliteit. Elke partij die mee wil kijken welke oplossingen,
alternatieven en verbeteringen mogelijk zijn moet zich gesteund voelen, aan kunnen haken en ook zekerheid
dat investeringen en inzet beloond gaan worden. We moeten dan ook oppassen niet te blijven hangen in
beperkende structuren van sectoren, afdelingen en disciplines. Door vanuit gebieden, plekken en mensen te
werken kan hieraan tegenwicht geboden worden. We pleiten dan ook voor een gecombineerde benadering:
zowel vanuit de thema’s en beleidsafdelingen, als vanuit plekken, gebouwen, gebieden en gemeenschappen
werken aan de transitie.
De overheid moet hierbij de structurele randvoorwaarden scheppen waarbinnen de transitie kan
plaatsvinden. We denken daarbij aan:
• Institutionele kaders: bereidheid en capaciteit om regelgeving aan te passen en in te zetten om gewenste
transitie te versnellen. Dit gaat zowel over handhaving, controle en (aanpassen van) vergunningen, als om
uitfaseren en afbouwen van allerlei stimulerende en faciliterende regels en prikkels voor fossiele,
individuele mobiliteit
• Financiële kaders: zowel investeringsvermogen als waardering en beprijzing inzetten om maatschappelijk
gewenst ook economisch meest haalbaar te maken. Vanuit het bundelen van investeringen, stimuleren
van ondernemerschap dat bijdraagt aan de gewenste deelmobiliteitsmarkt, het investeren vanuit het
Energietransitiefonds, of het aangaan met samenwerkingen mat andere fondsen.
• Ruimtelijke kaders: omgevingsbeleid en fysieke ruimte inzetten en beschikbaar maken voor deze transitie,
zoals ingezet met de RMA
• Sturingskaders: opbouw van capaciteit en mandaat om vanuit de lokale overheid transitieprocessen te
steunen.
De mobiliteitstransitie moet uiteindelijk plaats vinden door in de routines en reguliere processen zaken
fundamenteel anders te doen. Dat betekent ook dat de gemeente niet alleen moet ondersteunen in het
door ontwikkelen en implementeren van de acties en stappen die in deze transitieagenda zijn opgenomen
maar, zeker zo belangrijk, ook haar eigen huis op orde brengt. Dan denken we aan zaken als:
• Zie de totale begroting als budget voor de transitie
• Bouw investeringen en beleid af dat niet bijdraagt of tegenwerkt
• Herijk vergunning en omgevingsbeleid op basis van bijdrage aan nieuwe economie
• Zorg dat in elke beslissing duurzaam voorrang krijgt
• Ontwikkel ambtelijke structuur en capaciteit voor vernieuwing vanuit gebieden en plekken
• Maak het makkelijker voor Rotterdammers om bij te dragen
• Verduurzaam zo snel mogelijk eigen wagenpark, werkgeversregelingen omtrent mobiliteit en
mobiliteitsbeleid
We pleiten van hieruit dan ook voor een structurele ondersteuning van de mobiliteitstransitie die deels buiten
maar wel complementair aan de bestaande structuur kan opereren. Daar waar het reguliere beleid vaak vanuit
het bestaande verbeteringen zoekt, vraagt deze transitie om het experimenterend werken richting de
gewenste ambitie. De Deal Transitiekamer geeft hier mede vorm aan: een nieuw soort samenwerking tussen
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beleid en samenleving die wordt ondersteund door politiek en instituties. Maar een vorm die wel ook los kan
staan van bestaande belangen, intern ambtelijke procedures en ingesleten routines. Dat is des te meer van
belang aangezien de door ons geschetste transitie ook controversieel en grillig is.
Aan onze tafel kwamen in dit kader allerlei bezwaren, dilemma’s, barrières en onzekerheden in beeld. Een
aantal belangrijke om te noemen zijn:
• Weerstanden: in transities is veel te verliezen. Daarbij gaat het zowel om economische belangen als om
bijvoorbeeld baanzekerheid. In economische zin zijn zowel voor marktpartijen als voor de overheid verlies
van inkomsten of het nog niet zien van nieuwe inkomstenbronnen of verdienmodellen reden tot inertie.
De weerstanden kunnen ook zitten in de botsing met bestaande instituties, regels of structuren; niet
serieus worden genomen, niet aan tafel komen of letterlijk tegengewerkt worden.
• Onzekerheden: in veel gevallen ligt het ook genuanceerder en wordt angst voor onzekerheid en
verandering genoemd. Zowel bij ambtenaren als binnen bedrijven en instellingen is het niet altijd mogelijk
dingen zomaar anders te doen. Zijn werkprocessen zo ingericht dat ze weinig ruimte voor innovatie en
experiment geven. Of ontbreekt steun voor de nieuwe aanpak in de professionele omgeving.
• Voorstellingsvermogen: voor veel mensen en organisaties is het niet voor te stellen dat er een levendige
economie mogelijk is die op andere leest is geschoeid dan op fossiele energie en grondstoffen, lineaire
consumptie en groei. Hoe ziet zo’n stad er uit, waar verdienen we dan ons geld, hoe verplaatsen we ons
nog, wat produceren we en hoe, en hoe leven we samen? Hier zijn genoeg gedachten en ideeën over,
maar voor veel mensen zijn die onrealistisch of onbekend.
• Maatschappelijke discussie over de ideale oplossing: veel is nog onzeker, en de transitie vraagt kleine
stapjes, in samenwerking, en een open mind voor nieuwe ideeën. Maar bovendien is daadkracht nodig en
leiderschap. Belangrijk is inspirerende voorbeelden te starten, ervan te leren en met elkaar aan de slag te
gaan.
• Iedereen zal een steen moeten bijdragen. Het is belangrijk om organisaties, burgers en woningcorporaties
hierin richting, perspectief op resultaat en ook ruimte en keuzevrijheid te geven. De balans tussen deze
drie elementen moet steeds worden gezocht. Voortvarend, verantwoord, verduurzamen.
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Bijlage: De klimaatdeals Mobiliteit
De deals die hieronder worden gepresenteerd zijn afgesproken acties door betrokken partijen met de inzet
om deze in 2020 tot realisatie om te zetten. Maar er moet nog veel gebeuren en in veel gevallen zijn
contracten, budgetten en waar nodig politieke besluitvorming nog niet aanwezig. Aan de opgenomen deals
kunnen dus geen rechten worden ontleend; ze drukken de intentie van alle betrokken partijen uit om dit
mogelijk te maken.
Deelmobiliteit
1. De vervoersbank (Pretorialaan)
2. Elektrische Car Sharing voor iedereen
3. Multimodale wijkhubs
4. Coöperatie deelmobiliteit
Schone logistiek
1. Emissievrij belevering van bouwmaterialen voor infrastructurele projecten in de stad
2. Bundeling ophalen bedrijfsafval
Oplossende infrastructuur
1. Eénrichtingsverkeer Nieuwe Binnenweg
2. Experiment schoolomgevingen
3. Groene Connectie Rotterdam Centrum
Fossielvrij forenzen
1. Ondernemerstafel
2. Zakelijke deelmobiliteit
3. Gemeentelijke mobiliteit
4. Elektrische BoTu Bus
Gezonde mobiliteit
1. Alle kinderen op de fiets naar school
2. Stadsbrede deelfiets (Ros)
3. Fietscampus 010
Borging
1. Klimaatalliantie – Transitiekamer Mobiliteit
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Klimaatdeal Mobiliteit
Deelmobiliteit

De vervoersbank (Pretorialaan)
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Op de Pretorialaan is een fietsenbank aanwezig. Deze draait goed. Door enkele elektrische auto’s toe te
voegen aan deze bestaande onderneming is de Fietsenbank een Vervoersbank geworden.
Wat gaan we bereiken?
- Verhogen mobiliteitsgeluk.
- Auto's worden tegen kostprijs ingezet. Geen winstoogmerk
- Meer mensen uit de achterstandsituatie halen door hen te laten profiteren van meer mobiliteit, zodat - ook
- zij zich kunnen ontplooien of plezier kunnen maken.
- Een groter areaal aan arbeidsplaatsen komt binnen bereik van de doelgroep, afstanden worden geslecht
- 8.000 mensen op zuid willen werken, maar hebben geen of lastig toegang tot mobiliteit óf het is
gewoonweg te ver voor fiets en/of OV
- Werklozen of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken voor de service als vrijwilliger actief mee.
Wie is de trekker?
Buurauto
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Partijen: Publiek - Privaat
*Green Choice: andere sponsoring door derden
*Lokaal MKB: microsponsoring voor bedrijfslogo op de auto
*Erasmus / DRIFT: onderzoek
*Verkeersonderneming
*Afrikaanderwijk Coöperatie
Wat is het tijdspad?
- September 2019: 2 auto’s ingezet
- Lopend: Opstellen sponsoropties
- Lopend: Benadering private stakeholders i.s.m. Verkeersonderneming
- Q4 2019 ev: Gebruiksdata wordt anoniem beschikbaar gesteld
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
We gaan eerste de resultaten analyseren. Daarna zullen we mogelijk meer auto’s/locaties toevoegen van
o.b.v. ervaringen. Doel is wel om de Vervoersbank uit breiden in Rotterdam en in andere plaatsen in
Nederland en van de Vervoersbank een écht merk maken.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
€ 7.500,- via sponsoren.
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Klimaatdeal Mobiliteit
Deelmobiliteit

Elektrische Car Sharing voor iedereen
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Doel is om Q4 2019 een autodeelprogramma uit te rollen in Rotterdam met 100 elektrische auto’s die via
een app te reserveren zijn en na gebruik overal in Rotterdam achtergelaten kunnen worden.
Het free floating concept zal gekoppeld worden aan zakelijke autodeel initiatieven en autodeel initiatieven
van bewoners van appartementencomplexen en woonwijken.
Wat gaan we bereiken?
CO2 uitstoot reductie in Rotterdam door:
1. Het vervangen van gereden autokilometers op fossiele brandstof door elektriciteit.
2. Het reduceren van het aantal auto’s in Rotterdam door een goedkoper alternatief voor een eigen
auto te bieden (van bezit naar gebruik).
Wie is de trekker?
de Van Mossel Automotive Groep
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
*Gemeente Rotterdam
*Engie
*Vestia
*Projectontwikkelaars
*Verenigingen van eigenaars
*Klanten van Van Mossel Automotive Groep (zakelijk autodelen)
Wat is het tijdspad?
2019:
• Lancering Q4 2019
• Opschalen naar 100 auto’s
Va 2020
• Gebruik maken van leereffecten op basis van vergaarde data (in kaart brengen “hotspots”,
gedragsmonitoring van gebruikers, bezetting, etc.)
• Opzetten pilots in samenwerking met de Gemeente Rotterdam
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
• Laadinfrastructuur / samenwerking Engie
• Parkeren / samenwerking Gemeente Rotterdam
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Klimaatdeal Mobiliteit
Deelmobiliteit

Multimodale wijk- en stationshubs
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Hely plaatst multimodale hubs in wijken, bij woningcomplexen, bij bedrijven en NS Stations.
Dit zijn elektrische deelauto's, deelfietsen (elektrisch/non-elektrisch) en deelbakfietsen.
Gebruikers van de hubs hebben toegang tot alle Hely hubs in Rotterdam, behalve waar het gesloten hubs
betreft (alleen beschikbaar voor een closed user group; dit zal mogelijk het geval zijn bij
nieuwbouwcomplexen).
De deal houdt in dat Hely zich actief inzet om een steeds breder gebruik van deelmobiliteit te ontsluiten.
Wat gaan we bereiken?
Deelmobiliteit wordt de nieuwe norm.
Wie is de trekker?
Hely
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
*NS: Hely zal met aandeelhouder NS de mogelijkheid bespreken om hubs bij NS Stations in Rotterdam te
plaatsen.
*Bewoners uit wijken die gebruik willen maken van deelvervoer oplossingen
*MyWheels, Cargoroo, Urbee
*Shuttle, RET, Greenwheels
*Vastgoedpartijen
Wat is het tijdspad?
Hely is al begonnen.
Eind 2019 zal Hely op 20 locaties multimodale hubs hebben in Nederland. Dit betreft onder meer hubs op
het Maanplein, Bezuidenhout, Caballerofabriek (Den Haag), Schoemakerplantage (Delft), De Koepel
(Haarlem), Buiksloterham, Sloterdijk, De Werf (Amsterdam), Hoogkwartier (Rotterdam), Rachmaninoff,
Gerard Metsusstraat (Utrecht).
Gebruikers van de Hely hubs in Rotterdam krijgen in de loop van 2020 ook toegang tot de open hubs van
Hely in de rest van Nederland. En toegang krijgen toegang krijgen tot de open vloot van diverse
vervoerspartners.
In de loop van 2020 zal Hely meerdere aanbieders integreren; en ook meerdere modaliteiten, waaronder
openbaar vervoer en e-scooters.
Hely wil met de gemeente mogelijkheden op korte termijn bespreken om te onderzoeken welke wijken
interessant en relevant zijn om op te schalen.
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
1. Hely’s ambitie is om vormen van wijkhubs op grotere schaal en langduriger in zoveel mogelijk wijken te
organiseren. Met uiteindelijk als doel het niet bij pilots te laten, maar na positieve evaluatie permanent
deelvervoer aan te bieden op relevante locaties. Mogelijke volgende samenwerkingspartner:
Noordereiland, maar ook andere wijken met een mobiliteitsuitdaging. Deze wijken kunnen door de
gemeente of door bewoners geïnitieerd.
2. Daarnaast zal Hely mobiliteitshubs gaan plaatsen op drukke locaties in Rotterdam, in overleg met
gemeente, particuliere partijen, zoals vastgoedpartijen, projectontwikkelaars en eigenaren van
parkeergarages (zie boven).
3. Door nauw samen te werken met projectontwikkelaars en vastgoedpartijen wordt deelvervoer
geïntegreerd op nieuwbouwlocaties met een lage parkeernorm. Voorbeelden hiervan zijn de gemeente
Amsterdam, de gemeente Utrecht, Bo-ex, AM, BAM, de gemeente Delft, de gemeente Haarlem,

25

Bouwinvest, Amvest, Egeria, de gemeente Den Haag, Being Development, Stebru, stadslab Hoogkwartier
Rotterdam, Parkbee.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
- Laadinfrastructuur voor elektrisch laden
- Stroomvoorziening voor elektrische fietsen
- Parkeerplaatsen in de openbare ruimte die exclusief beschikbaar zijn voor deelvervoer
- Met gemeente op zoek naar gezamenlijke mogelijkheden voor het bedienen van een soort loketfunctie
voor bewoners die willen experimenteren.
- Facilitatie vanuit de gemeente in het beschikbaar stellen van de juiste vergunning voor een voldoende
lange periode (ivm een gezonde businesscase).
- Gebruik maken van het netwerk van de gemeente, zodat initiatiefnemers zelf een bewuste en
onderbouwde keuze kunnen maken voor een aanbieder
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Klimaatdeal Mobiliteit
Deelmobiliteit

Coöperatie deelmobiliteit
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
DEEL = Coöperatief voertuigen delen, waarbij bewoners alles zelf in de hand hebben.
DEEL helpt bewoners met het oprichten van lokale coöperaties waarmee zij voertuigen kunnen delen.
Hiermee zijn bewoners goedkoper uit, zijn minder voertuigen nodig, kunnen mensen een voertuig kiezen
dat past bij hun specifieke rit en ontstaat meer ruimte op straat. Als lid van een coöperatie zijn bewoners
mede-eigenaar van de coöperatie en hebben dus inspraak op alle beslissingen die de coöperatie maakt.
Daarbij wordt als eis gesteld dat je als coöperatie 40% van de voertuigen elektrisch laat zijn, wil je door
DEEL geholpen worden met je oprichting.
Wat gaan we bereiken?
Coöperatief delen levert op voor bewoners: meest goedkope manier van auto (en andere
voertuigen) delen; enige manier waarop woon-werkverkeer betaalbaar is met deelvervoer; alle keuze in
type voertuigen; meer sociale cohesie in de buurt; meer ruimte die vrij komt op
straat. Hierdoor is delen voor nagenoeg alle bewoners in de stad een interessante optie.
Tegelijkertijd levert het op voor de stad: CO2-reductie, meer openbare ruimte die vrijkomt voor het klimaatbestendiger maken van de stad, inzicht in de gedragsverandering van de bewoners.
Wie is de trekker?
DEEL is zelf ook een coöperatie en kan als penvoerder fungeren
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
DEEL werkt in het algemeen samen met een aantal externe partijen, waaronder OnzeAuto en De
Coöperatie Expert.
De andere partij zijn georganiseerde buurtbewoners.
Wat is het tijdspad?
Het bereiken van bewoners, potentiële leden van de lokale coöperaties in Rotterdamse wijken:
lokale events, on- en offline communicatie campagnes, samenwerkingen met buurtverenigingen,
woningcorporaties en bedrijven die in contact staan met lokale bewoners
Na overleg met de afdeling Mobiliteit van de gemeente Rotterdam, heeft DEEL aangegeven wat nodig is
om van start te gaan (zie hieronder bij ‘resources’). Het gaat om specifiek beleid, financiële dekking en
informatie. Ons gezamenlijke doel is dit eind oktober 2019 in gereedheid te hebben, waarna we met de
coördinatoren van gebiedscommissies aan de slag zullen gaan met het benaderen van bewoners in wijken
die de gemeente aanduidt als kanshebbend. Onze potentie is het verlagen van de parkeerdruk én
vergroening tegelijkertijd.
In Den Haag is gebleken dat bewoners sneller bewegen wanneer wij hen een “probeerperiode” van zes
maanden aanbieden, waarbij ze zich in eerste instantie committeren voor de duur van zes maanden en
daarna besluiten of ze wel of niet over gaan tot het oprichten van hun coöperatie.
Concrete stappen zijn het benaderen van bewoners via verschillende kanalen, informatieavonden
organiseren, bewoners’ autogebruik analyseren, advies uitbrengen over een wagenpark dat bij een
specifieke groep bewoners past, een probeerperiode van een aantal maanden faciliteren met de
leasemaatschappij, bewoners bijstaan terwijl zij zonder risico kunnen ervaren hoe het is om coöperatief
auto te delen, en bij enthousiasme de bewoners helpen in het oprichten van hun eigen lokale coöperatie.
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Omdat DEEL de goedkoopste manier is om de auto (en andere voertuigen) te kunnen gebruiken, waarbij
het voertuig zelf op de meest efficiënte manier wordt ingezet, is het aantrekkelijk voor alle type bewoners,
ook die met een kleinere portemonnee. De schaalbaarheid is hierdoor enorm groot. De schaalbaarheid
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hangt mede af van de tijd die wij kunnen steken in het benaderen en begeleiden van de bewoners in
Rotterdam; omdat dit tijdsintensief is, is er budget nodig voor ons als team dat dit mogelijk maakt.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Beleid:
* Alternatieve parkeerplekken voor de privéauto's die de wijk verlaten gedurende de probeer-periode
* Vaste parkeerplekken voor coöperaties
* Per plek een laadpaal
* Per plek de mogelijkheid een bordje toe te voegen zodat andere buren kunnen zien waar het over gaat
* Tijdelijk andere inrichting voor de vrijgekomen parkeerplekken
Financiën:
* Dekken van het financiële risico op de leasecontracten gedurende de probeerperiode. In Den Haag
hebben we waarschijnlijk een garantie nodig van € 35.000 voor 5 auto's.
* Betalen van de kosten van de oprichting van een lokale coöperatie (€ 2500 per coop) als extra stimulans
voor bewoners
* Algemeen budget voor het projectteam van DEEL dat bewoners begeleidt (indicatief bedrag voor het hele
proces per coöperatie € 4280, op basis van ervaring in Den Haag)
Informatie:
* Suggestie wijken waar we zouden kunnen starten
* Connectie met de coördinatoren voor het kunnen bereiken van gebiedscommissies (te zijner tijd)
Brainpower om bewoners op de juiste manier te bereiken
Bovenstaande is ook besproken met de afdeling Mobiliteit van de gemeente Rotterdam.
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Klimaatdeal Mobiliteit
Schone Logistiek

Emissievrij belevering van bouwmaterialen voor infrastructurele projecten in de stad
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Voorbeeldgedrag in de eigen bedrijfsvoering is voor de gemeente een belangrijk instrument om
beleidsdoelen te helpen bereiken, bijvoorbeeld stimuleren van leveranciers tot emissievrije belevering van
ingekochte goederen en diensten. Voor onderhoud en aanleg van wegen en riolering koopt de gemeente
Rotterdam zelf bouwmaterialen en stelt die aan de uitvoerende aannemers ter beschikking op de
bouwplaats.
Transport van dergelijke materialen (zoals betonstraatstenen) vergt zware voertuigen, waarvan grote
fabrikanten nog geen emissievrije modellen op de markt brengen. Om ook in dit zware segment de
gewenste transitie naar emissievrij binnenstedelijk transport op gang te brengen, heeft Struyk Verwo in
overleg met zijn transportdienstverlener Post-Breytner een initiatief genomen.
Wat gaan we bereiken?
Post-Breytner heeft met subsidie van het Rijk (DKTI-programma) een business case opgesteld voor een
volledig elektrisch voertuig. Dit voertuig kan pallets betonstraatstenen vervoeren, en is voorzien van een
kraan om de pallets te laden en te lossen. Om de business case sluitend te maken is voldoende werk voor
de truck nodig. Struyk Verwo (met zijn transportdienstverlener Post-Breytner) onderzoekt met de gemeente
welke doorbraakdeal mogelijk is zodat:
- vanaf volgend jaar emissievrije levering van betonstraatstenen op infraprojecten binnen Rotterdam
zichtbaar te laten plaatsvinden
- zoveel mogelijk andere materiaalstromen (zowel van de gemeente Rotterdam als van andere
wegbeheerders in de regio) op vergelijkbare manier emissievrij beleverd kunnen worden.
Daarmee heeft de truck enerzijds een maximale bezettingsgraad, hetgeen de businesscase ten goede
komt, en anderzijds is er een maximale uitstraling van het goede voorbeeld.
Wie is de trekker?
Struyk Verwo i.s.m. transportdientverlener Post-Breytner
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
*Struyk Verwo zorgt dat levering van betonstraatstenen zoveel mogelijk emissievrij gaat plaatsvinden
zodra het voertuig beschikbaar is
*Post-Breytner zorgen dat het voertuig zo snel mogelijk operationeel inzetbaar is (richtdatum: medio 2020)
*De gemeente past waar mogelijk de bedrijfsvoering aan om optimale benutting van het voertuig voor de
levering van betonstraatstenen aan gemeentelijke projecten mogelijk te maken.
*Bij nieuwe aanbestedingen van contracten voor bouwmaterialen houdt de gemeente in minimumeisen en
gunningscriteria rekening met de toegenomen beschikbaarheid van emissievrije alternatieven voor
transport van bouwmaterialen.
Wat is het tijdspad?
- Uitwerken zakelijke overeenkomst Struyk Verwo en gemeente Q4 - 2019
- Ontwikkeling en oplevering ZE stenentruck Q4 2019 - Q2 2020
- Operationele inzet voor Rotterdamse projecten vanaf Q3 2020
- Gezamenlijk mobiliseren van zoveel mogelijk vraag naar ZE belevering Q3 2020
- Rapportage bevindingen in DKTI-kader vanaf Q3 2020
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Op termijn leidt de inzet van een ZE stenentruck tot meer vraag naar dergelijke diensten, een grotere vraag
naar emissievrije transportvoertuigen en daarmee een betere prijs.
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Een belangrijk neveneffect is dat een succesvolle elektrificatie van het zwaarste kaliber transportvoertuigen
levert een belangrijk argument in de dialoog met logistieke partijen in bedrijfstypen met minder zwaar
vervoer.

30

Klimaatdeal Mobiliteit
Schone Logistiek

Bundeling ophalen bedrijfsafval
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Het duurzamer maken van afvaltransport door samenwerking van afvalverwerkers.
Wat gaan we bereiken?
Het duurzamer inzetten van voertuigen die bedrijfsafval inzamelen én daarmee reductie van het aantal
vervoersbewegingen. Dit is een belangrijke voorwaarde om zo snel mogelijk te komen tot een systeem
waarbij 0-emissie voertuigen rendabel kunnen worden ingezet voor het ophalen van bedrijfsafval.
Wie is de trekker?
Renewi (als branchevertegenwoordiger)
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
*Renewi: Gerard Veldhuijzen heeft als manager Smart & City Logistics binnen Renewi tot taak gekregen
de invoering van gebundelde bedrijfsafvalinzameling te stimuleren, daarbij voortbouwend op de pilots die
onder andere in Haarlem zijn opgedaan. Hierin trekt Renewi samen op met SUEZ, als vertegenwoordiger
voor de gehele branche. De juridische vorm van het systeem (rechtmatigheid en zorgvuldige omgang met
bedrijfsgegevens) is van groot belang, evenals de toegankelijkheid voor iedere aanbieder van diensten op
het gebied van bedrijfsafvalinzamelling en voor iedere aanbieder van bedrijfsafval.
*SUEZ: SUEZ werkt samen Renewi aan de invoering van een systeem van gebundelde
bedrijfsafvalinzameling in (het centrum van) Rotterdam.
-> Renewi en Suez zullen in de uitvoering samen optrekken.
*UDS: Urban Department Store Rotterdam heeft aangegeven, als voorzitter van de
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Kernwinkelgebied Rotterdam, dat de aangesloten leden als speerpunt
voor verduurzaming van hun bedrijfsvoering en verbetering van de bereikbaarheid van het gebied de
inzameling van hun bedrijfsafval gebundeld en zo snel mogelijk emissieloos zouden willen zien. UDS heeft
een beroep op de gemeente gedaan om het voortouw in dit proces te nemen.
De BIZ Kernwinkelgebied Rotterdam aangevuld met het MaHo-kwartier zal in ieder geval deel gaan
uitmaken van het inzamelingssysteem.
*Gemeente Rotterdam: Treed op als facilitator en biedt kaders vanuit het ZES.
Wat is het tijdspad?
Q4 2019
1. Renewi/SUEZ onderzoekt voor de betreffende deelgebieden welke branchegenoten actief zijn, doet
een verkennende berekening van de afvalstromen en bepaalt op basis daarvan het “minimaal
benodigde gebied”. Zonodig geeft Renewi aan welk aangrenzend gebied hieraan toegevoegd zou
moeten worden om het break-even point voor een rendabel systeem te bereiken.
2. De afvallogistieke prestatieverbetering die het BIZ gebied en het MaHo kwartier kunnen bereiken met
de invoering van het systeem moet op een aansprekende manier kunnen worden gecommuniceerd
(vermeden ritten en kilometers, en door inzet ZE voertuigen te bereiken emissiereductie).
3. Als parallelle activiteit dient de business case voor een Zero Emissie variant van het systeem te
worden ontwikkeld.
4. SUEZ/Renewi geeft aan wanneer welke input/actie noodzakelijk is vanuit de andere partijen
(branchegenoten, gemeente, ondernemers in het BIZ gebied/ MaHo kwartier) voor de ontwikkeling en
implementatie van het systeem.
5. De gemeente zorgt voor een evaluatie van de ervaringen met het systeem en werkt een plan uit voor
de opschaling van het systeem, inclusief het benutten van potentiële synergie met huisvuilinzameling.
6. Gemeente ontwikkelt met Renewi/SUEZ Gefaseerde Roadmap voor ZE transport van het afval (liefst
met een significant deel van de stad al in 2025)
7. De gemeente onderzoekt met SUEZ/Renewi de implicaties van verschillende ambitie-niveaus qua
circulariteit.
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Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
* Het systeem moet toegankelijk zijn voor alle aanbieders van bedrijfsafvalverwerkingsdiensten, en voor
alle aanbieders van afval, en opschaalbaar zijn naar grotere gebieden.
* De inschatting is dat het meenemen van huisvuilinzameling in het initiatief beter pas op latere termijn kan
worden overwogen. Uitwisselen van ervaring op het gebied van ZE voertuiginkoop en -ontwikkeling en de
daarvoor benodigde energievoorziening kan wel nuttig zijn.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Organisatie, beleid, infrastructuur, communicatie?
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Klimaatdeal Mobiliteit
Oplossende Infrastructuur

Eénrichtingsverkeer Nieuwe Binnenweg
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Ideeën ontwikkelen (met bewoners en ondernemers) over mogelijke invullingen van éénrichtingsverkeer op
de Nieuwe Binnenweg. En de resultaten daarvan terug koppelen naar de Gemeente Rotterdam.
Wat gaan we bereiken?
Te komen tot een plan en de uitvoering daarvan, welk uitvoering bijdraagt aan een betere
verkeerscirculatie, die veiliger, schoner en gezonder is op de Nieuwe Binnenweg en omgeving. En door de
uitvoering te laten zien dat het gebied een kwaliteitsverbetering ondergaat, niet alleen op het gebied van
verkeersveiligheid, maar ook als winkel- en horecagebied. Ook als voorbeeldfunctie voor een breder
verkeerscirculatieplan, waardoor het autoverkeer afneemt en de stedenbouwkundige kwaliteit van de stad
verhoogd wordt.
Hoogst noodzakelijk voor de verdichting met woningen in de (binnen)stad.
Bijkomend item is de algemene veiligheid, omdat bewoners constateren dat door de afname van dag
activiteiten naar toename van avond- en nachtactiviteiten er een afglijding dreigt m.b.t. deze veiligheid. Ook
in dat opzicht kan éénrichtingsverkeer een positieve bijdrage leveren door een daarop aangepaste
herinrichting.
Wie is de trekker?
Stadslab Luchtkwaliteit
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Stadslab Luchtkwaliteit wil ideeën inbrengen en deze toetsen bij bewoners en ondernemers.
Daarnaast is er natuurlijk contact nodig met de R.E.T., Gemeente Rotterdam, Gebiedscommissie enz.
Wat is het tijdspad?
Op korte termijn kan Stadslab Luchtkwaliteit ideeën ontwikkelen, deze voorleggen aan bewoners en
ondernemers, en de resultaten daarvan inventariseren.
Vanuit een ingeschatte haalbaarheid van de opgehaalde ideeën, deze haalbaarheid verifiëren bij instanties
als Gemeente Rotterdam, RET enz.
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Stadslab Luchtkwaliteit is een lab voor ideeën. Het opschalen van haalbare ideeën tot concretere plannen
kan door Stadslab Luchtkwaliteit in opdracht verder uitgevoerd worden, gezien de kwaliteiten van de
deelnemende partijen in Stadslab Luchtkwaliteit. Het benodigde traject kan ook door andere partijen
overgenomen worden, afhankelijk wat opdrachtgevers en belanghebbenden nodig achten.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Bij de uitvraag indertijd van de Gemeente Rotterdam voor ideeën voor schonere lucht ’s-Gravendijkwal
heeft Stadslab Luchtkwaliteit een ondersteuning gehad. Stadslab Luchtkwaliteit heeft zich daar mee verder
kunnen ontwikkelen en heeft o.a. als resultaat daarvan de Job Dura prijs gewonnen.
Stadslab Luchtkwaliteit is bereid geld en tijd in te investeren voor schonere lucht bij de Nieuwe Binnenweg.
Gezien het algemeen belang voor de stad vragen wij een evenredige bijdrage van de Gemeente
Rotterdam, mede om overleg te kunnen organiseren en dit te faciliteren.
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Experiment schoolomgevingen
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Het experiment schoolomgevingen in het kader van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak komt voort uit een
samenwerking tussen het programma/ project ‘Bewegen in de Buurt’ en de activiteiten van de afdeling
Mobiliteit op het gebied van verkeersveilige schoolomgevingen.
Twee scholen in Rotterdam: Het Pluspunt in Prinsenland en Theresiaschool in Bloemhof, krijgen voor een
periode van circa vier maanden een andere verkeersomgeving. Deze schoolomgevingen worden tijdelijk
anders ingericht met het streven de verkeersveiligheid te verbeteren. De tijdelijke maatregelen zijn
maatregelen die buiten de reguliere inrichting vallen zoals Rotterdam deze tot op heden kent en/of toepast.
In die periode vindt monitoring plaats en worden de effecten van de tijdelijke maatregelen geëvalueerd.
Wat gaan we bereiken?
Vanuit het thema verkeersveilig dus enerzijds aanleiding om objectieve en subjectieve veiligheid te creëren
en anderzijds kinderen vroegtijdig veilig (zelfstandig) aan het verkeer te leren deelnemen. Veilige
schoolomgeving draagt aan beide punten bij.
Positieve bijkomstigheid is dat minder autoverkeer in een autoluwe/ autovrije schoolomgeving en/ of lagere
snelheden ten goede komen aan de leefbaarheid. Op de lange termijn wordt verwacht dat ouders kiezen
voor andere/ schonere vervoerswijzen. Dit verwachte effect is mede op basis van studies in het buitenland.
Wie is de trekker?
Gemeente Rotterdam
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Momenteel wordt in goede samenwerking met de school(kinderen), ouders en andere belanghebbenden
gewerkt aan de invulling van de plannen voor een tijdelijke schoolomgeving.
Wat is het tijdspad?
Participatie Q4 2019. Start uitvoering experiment Q1 2020. Einde experiment Q2 2020.
Het doel van dit experiment is om te leren welke matregelen werken en welke mogelijk onderdeel worden
van beleid(suitvoering) voor de schoolomgevingen in Rotterdam.
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Wanneer de maatregelen positief zijn geëvalueerd is het mogelijk dat er wordt overgegaan naar een
structurele ingreep of dat de aanpassingen op meerdere scholen worden toegepast.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Middelen en ureninzet (inclusief communicatie en monitoring) wordt bekostigd uit verkeersveiligheid.
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Groene Connectie Rotterdam Centrum
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Een lintpark rond het centrum van de stad op de automobiele aders van de wederopbouw.
Wat gaan we bereiken?
Door het cadeautje van de overmaat op de Blaak, Mariniersweg, Goudse Singel en Weena te bestemmen
als ruimte voor natuur, voetgangers, fietsen en schone, slimme mobiliteit laat je in het hart van de stad zien
hoe de toekomst er kan komen te zien.
Wie is de trekker?
Gemeente Rotterdam en Stadslab Luchtkwaliteit
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Bureau Binnenstad en Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam zullen de verandering uiteindelijk
realiseren. Stadslab Luchtkwaliteit trekt op samen met de coalitie gezond verkeer en staan open voor
samenwerkingspartners als bv Happy Streets en federatie van ondernemers in de binnenstad.
Inzet: een reeks workshops om te komen tot een gedeelde inspiratie en een duurzaam vergezicht voor het
centrum van Rotterdam.
Wat is het tijdspad?
De groene centrumring is al begonnen. Blaakpark ligt al op de tekentafel. Middels workshops en
wandelexpedities worden de vergezichten verkend. Op weg naar een groene ring kunnen kleine
interventies op strategische plekken fungeren als wegbereider. Zie voor voorbeelden:
www.stadslabluchtkwaliteit.nl
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Dit is overal mogelijk.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Commitment van de gemeente Rotterdam om een deel van het proces te faciliteren en de resultaten verder
te brengen. Partijen die zich aansluiten en meedoen in het proces.
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Ondernemerstafel
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Door de ambities van het Klimaatakkoord neer te leggen in ons netwerk van ondernemerskoepels
(VNO/NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs) en invloedrijke werkgevers (R10). We willen met hen
samenwerken, en hen daarbij uitdagen manieren/transitiedeals bedenken hoe we de ambities kunnen
realiseren, dusdanig dat het past bij hun bedrijfsvoering.
Hiernaast zullen we de ambities van het Klimaatakkoord ook voorleggen aan ons netwerk van
regiogemeentes. Klimaat stopt immers niet bij de gemeentegrens. Met name Schiedam, Vlaardingen,
Capelle ad IJssel en de Drechtsteden zijn voorbeelden van gemeentes waar we goede relaties mee
hebben, en al mee samenwerken op het gebied van de mobiliteitstransitie.
Wat gaan we bereiken?
Steun, daadkracht en doorzettingsmacht vinden bij de Rotterdamse bedrijven voor de ambities van het
Klimaatakkoord en duurzame bereikbaarheid van bedrijven.
- Werkgevers helpen mee met de opbouw van emissieloze deelmobiliteit in Rotterdam
- Werkgevers faciliteren en stimuleren werknemers maximaal om gebruik te maken van emissieloze
deelmobiliteit.
- Werkgevers zetten actief in op inkopen en ontwikkelen van emissieloze logistiek
- Ondernemers geven aan wat zij als waardevolle toevoeging zien op de ambitie van de tafel Mobiliteit.
Wie is de trekker?
De Verkeersonderneming
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
1. De ondernemerstafel is een soort informele stuurgroep waarbij ideeën en het verkennen van draagvlak
bij elkaar komen. Het werkt al erg goed in aangrenzende gemeenten en is een goede aanvulling in
Rotterdam om de ideeën uit de klimaattafel Mobiliteit uit te wisselen met de grote werkgevers in Rotterdam.
Wethouder Bokhove en de CEO’s die hiervoor zijn benaderd hebben positief gereageerd op dit gremium.
2. De convenantpartners.
Vervolgens brengen we het goede vanuit deze ondernemerstafel over de bühne bij onze
conventantpartners. Onze influencers, zo’n 150 werkgevers die ambassadeurs zijn op het terrein van
duurzame mobiliteit. De Verkeersonderneming organiseert samen met VNO NCW Rotterdam en Port of
Business mobiliteitscongressen (R10) om werkgevers te inspireren en deelgenoot te maken van elkaars
geleerde lessen.
Ruud Vat van Neelevat stimuleert zijn netwerk om zich hierin actief op te stellen.
3. Publiciteit massaal maken.
Middels digitale communicatie en via zakenmagazines worden inspirerende voorbeelden over de bühne
gebracht richting de honderden of zelfs enkele duizenden ondernemingen in Rotterdam. Dit noemen we
‘publiciteit massaal maken’.
4. De Maastunnel-Alliantie staat ervoor open om zich te transformeren naar de Mobiliteits-alliantie. Petra de
Jongh van het Erasmus MC is hiervoor ambassadeur.
Wat is het tijdspad?
De ondernemerstafel: Dit nieuwe gremium wordt per 19 november 2019 gestart en vind gemiddeld 5x per
jaar plaats.
Het R10 congres: Vindt plaats op 19 november 2019 en vindt 2x per jaar plaats.
De Mobiliteitsalliantie zal gedurende de komende jaren voortborduren op de successen van de
Maastunnel-alliantie en zal in dezelfde frequentie plaatsvinden.
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Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Door gebruik te maken van bestaande netwerken kan eendrachtig worden opgetreden waardoor de
beoogde veranderingen de nieuwe norm kunnen worden.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Door te werken vanuit de Verkeersonderneming en gebruik te maken van bestaande netwerken zijn er
weinig extra middelen nodig.
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Zakelijke deelmobiliteit
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Amber is een car-sharing provider uit Eindhoven met een focus op de zakelijke markt waarbij we onze
gebruikers vanaf hubs de garantie voor een beschikbare, elektrische deelauto bieden.
Wat gaan we bereiken?
Amber zet mobiliteit vraag gestuurd in zodat efficiënt kan worden omgegaan met grondstoffen en kostbare
ruimte.
Een medewerker wordt gestimuleerd om bijvoorbeeld met het openbaar vervoer naar kantoor te reizen en
met Amber vanaf een hub naar zijn of haar afspraken. Of met een Amber naar bestemming en met de trein
terug omdat er bijvoorbeeld file staat. De mobiliteitsgarantie zorgt ervoor dat een elektrische deelauto
daadwerkelijk een alternatief kan zijn voor een eigen (fossiele) auto, leaseauto, poolauto’s en huurauto’s.
Dit betekent ook dat ons platform vraaggestuurd is in plaats van aanbod gestuurd; op het moment dat
iemand een auto nodig heeft zorgen wij ervoor dat er altijd een auto klaar staat. Op deze manier realiseren
we een ratio van 10 actieve gebruikers per auto en heeft niemand ooit een ritje gemist.
Wie is de trekker?
Amber
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
1. Gemeente Rotterdam: voor de parkeer- en laadvoorziening in de gemeentelijke garages.
2. Met A.S.R. is een samenwerking aangegaan om panden zoals de Willemswerf in Rotterdam verder te
verduurzamen. Sinds begin september is hier een openbare hub live.
3. Grotere partijen in Rotterdam die samenwerken met Amber zijn: Maersk, ABN AMRO, KPN, Nationale
Nederlanden, Port of Rotterdam, Eneco en het Vervangingsfonds.
4. Met APCOA Parking is een partnership gesloten om parkeergarages te gebruiken als Hub locaties. Met
de eigenaren van de Lee Towers wordt een mobiliteit hub ontwikkelt.
5. Green Business Club Alexander werkt samen met Amber om de mogelijkheden te verkennen m.b.t.
deelmobiliteit.
6. Partijen die voornemens zijn om bij te dragen aan een schoner Rotterdam: Politiedienstencentrum
Marten Meesweg, Prorail. Computer Futures, Thornico.
6. Daarnaast is er veel interesse vanuit het MKB indien er openbare locaties worden geopend.
Wat is het tijdspad?
Tijdspad voor de komende 3 jaar: Hubs bij alle grote ov knooppunten. Centrale positie in mobiliteitsbeleid
bij 5 grote Rotterdamse werkgevers. Voorlopersrol binnen gemeente Rotterdam. Regiokantoor Amber in
Rotterdam.
Doel: 5.000 actieve gebruikers in Rotterdam, 50% van deze gebruikers gebruiken een ander vervoermiddel
dan de eigen auto om van en naar werk te gaan, structureel. 10% van de gebruikers is privé gebruiker.
Bovenstaande maken we meetbaar middels het delen van data binnen de wettelijke kaders.
Het stappenplan: Vanaf 1e kwartaal 2020 zijn de gemeentelijke parkeergarages voorzien van de nieuwe
laadfaciliteiten.
Amber richt zich op de implementatie van de dienst bij organisaties om het onderdeel van het
mobiliteitsbeleid te maken. 100% beschikbaarheid en service staan hierin centraal.
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Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Bovenstaande aanpak moet werkgevers verleiden om te kiezen voor duurzame deelmobiliteit. Opschalen
gaat hand in hand met beschikbaarheid van parkeer en laadinfra. Gemeente Rotterdam speelt een grote
rol in de schaalbaarheid van Amber.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
*Toezegging en beleid duurzame deelmobiliteit in gemeentelijke parkeergarages. Praktisch betekent dit dat
de gemeente Rotterdam parkeerplekken faciliteert met laadvoorziening in de parkeergarages en P+R
locaties die in bezit/beheer zijn van Gemeente Rotterdam. Hiervoor dient eenzelfde soort procedure
opgezet te worden als voor een deelvergunning op straat.
*Aanspraak maken op het netwerk van het klimaatakkoord om werkgevers over te laten stappen op
duurzame deelmobiliteit.
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Gemeentelijke mobiliteit
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Aanvulling en aanscherping van de huidige opdracht, in lijn met de reeds bestaande opdracht vanuit de
directie m.b.t. Flexibilisering van de aanpak:
*Een duidelijke duurzaamheidsambitie om het woon-werk-verkeer aan te passen in lijn met de
doelstellingen van het huidige college op duurzaamheidsgebied en in lijn met de ambitie(s) uit het
Nationale Klimaatakkoord.
*Een duurzaamheidsambitie voor het werk-werk-verkeer die voldoende CO2-reductie oplevert in lijn met de
collegedoelstelling.
Wat gaan we bereiken?
In Rotterdam bestaan in dit kader 2 grote opgaven t.b.v. verkeer met uitstoot vanuit gemeente Rotterdam
die verschoond dienen te worden.
1. Woon-werk-verkeer: categorie personenverkeer; de ritten die de medewerker vanaf huis van en naar het
werk maakt.
2. Werk-werk/zakelijk verkeer: categorie personenverkeer; dienstreizen die in belang van het werk gemaakt
worden om elders werkzaamheden uit te voeren. Zoals dienstreizen, schouwen, landmetingen,
toezicht/handhaving etc.
Wie is de trekker?
Gemeente Rotterdam
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Het is een samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente Rotterdam.
*Cluster Stadbeheer
*Afdeling HR van cluster BCO
*Afdeling Duurzaam van cluster Stadsontwikkeling
Wat is het tijdspad?
Sinds eind 2018 is er een werkgroep bezig met een opdracht vanuit de concerndirectie om het woon-werkverkeer en het werk-werk-verkeer te flexibiliseren. In november 2019 wordt deze opdracht vastgesteld.
Ad 1. Er is een ambtelijke ambitie uitgesproken om in 2025 het woon-werkverkeer in lijn te laten zijn met de
Aanpak 0-emissiemobiliteit. Dit is met name gericht op het aanpassen van woon-werkregelingen.
Ad 2. Vervoer en materieel heeft in 2023 alleen nog emissievrije voertuigen. Alle werk / werk ritten kunnen
vanaf dat moment met emissievrije deelvoertuigen (uit het eigen wagenpark) worden uitgevoerd. Vanaf dat
moment zou het niet meer logisch moeten zijn dergelijke ritten met een eigen auto (die meestal nog veel
uitstoot heeft) te kunnen maken. Voorwaarde voor het behalen is daarmee het afschaffen van het KRS
(kilometer registratie systeem). Dit is de lastigste categorie omdat dit KRS als een secundaire
arbeidsvoorwaarde gezien wordt. En er mogelijk bezwaar is te verwachten vanuit de betrokken afdelingen
van de clusters SB en SO, en vanuit de medezeggenschap.
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Wanneer dit wordt doorgevoerd geldt dit voor de gehele gemeente en als voorbeeld dienen voor andere
grote gemeenten en bedrijven. Daarnaast kunnen we de coalitie Anders Reizen ondertekenen.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Bestuurlijk draagvlak.
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Elektrische BoTu Bus, voor banen en de buurt
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Een elektrische bus voor werknemers in Spaanse polder en ouderen in de wijk die opgeladen wordt door
zonnepanelen die in eigendom zijn van bewoners van Delfshaven.
Wat gaan we bereiken?
Bospolder-Tussendijken is een van de eerste 5 wijken van Rotterdam die van het gas af moeten. Maar de
energietransitie is lang nog niet voor iedereen bereikbaar, zeker niet voor mensen met weinig
investeringskracht. Met postcoderoos zonnedaken op scholen in de wijk via het “op rozen” model kunnen
ook mensen zonder spaargeld profiteren van de voordelen en besparingen van duurzame energie. Door de
energie-infrastructuur te koppelen aan opleiding en werk en de elektriciteit zo lang mogelijk in de wijk vast
te houden komen waarde- en geldstromen ten goede aan de gemeenschap. Een elektrische buurtbus slaat
het surplus aan elektriciteit op waardoor deze kan pendelen tussen de slecht bereikbare Spaanse Polder
en overdag met ouderen van de wijk op stap kan.
Wie is de trekker?
Trekker: Delfshaven [Energie] Coöperatie
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Partijen: OBS Dakpark, OBS de Boog Schiemond, scholenkoepel BOOR, Programma BOTU2028, IABR,
TU Delft, Wolfpack, Wijkenergie Werkt, (Wijkbus) Wilskracht Werkt.
Wat is het tijdspad?
Op dit moment wordt met gemeente Rotterdam, BOOR en Delfshaven Energie Coöperatie een
intentieverklaring opgesteld. Rond de zomer 2020 is de planning om het eerste zonnedak te plaatsen. TU
Delft (met partners) wil voor de topsector Energie onderzoek doen naar “energy-exchanges”.
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Voor BOOR is het een manier om hun vastgoed te verduurzamen. Voor gemeenschappen kan het een
middel zijn om extra waarde te creëren en het eigenaarschap van bewoners over hun energieinfrastructuur te vergroten.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
– Smart micro grid met buurtbatterij en laadpalen.
– Elektrische bus en exploitant/vrijwilligers (Wijkbus Wilskract werkt, RET?)
– Omslag waarde voor ouderen (eenzaamheid, langer thuis) naar investeringen in mobiliteit.
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Alle kinderen op de fiets naar school
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Praktijkgerichte fietseducatie voor basisschoolleerlingen en/of buurtkinderen, om hun zelfstandigheid en
zelfredzaamheid in het verkeer te vergroten, de fietscultuur in Rotterdam te versterken en het fietsen als
sport te promoten.
-

-

Algemeen
-Het stimuleren van de belangrijkheid van fiets en verkeerseducatie binnen het onderwijsprogramma op
basos van het School voor Seef lesprogramma.
-Het zorgen voor financiële middelen voor verkeerseducatie.
-Het koppelen van verkeerseducatie aan de wielersportvereniging.
-Het opleiden van Urban trainers tot verkeersinstructeurs.
-Werkgelegenheid te creëren voor verkeersinstructeurs ter ondersteuning van de groepsleerkracht.
Kinderen
-Inzicht krijgen in de verkeerskennis (monitoring).
-Beschikbare educatieve materialen bij opvoeders bekend maken, waardoor het ook door hen gebruikt zal
worden.
-Het beschikbaar stellen van fietsen voor kinderen.
-Praktijkgerichte verkeerseducatie met veel aandacht voor fietsbehendigheid.
-Het organiseren van naschoolse en zomervakantieactiviteiten zoals: fietstochten, workshops over de
dodehoek, fietsreparaties en fiets-clinics voor jongeren en ouders in de buurt.
Ouders
-Het stimuleren van ouders om aandacht te schenken aan verkeersopvoeding.
-Zorgen dat verkeeropvoeding een vast onderwerp wordt in diverse vormen van opvoedingsondersteuning
en voorlichting.
-Zorgen dat opvoedingsondersteuning en voorlichting fietsmateriaal ter beschikking heeft.
-Zorgen dat ouders kunnen/leren fietsen.
-Zorgen dat ouders een fiets ter beschikking hebben voor zichzelf en hun kind.
Wat gaan we bereiken?
*In 2025 hebben alle basisschoolkinderen van 6 t/m 12 jaar een fiets, kunnen fietsen in het verkeer en op
de fiets naar school gaan.
*Het bieden van fiets en verkeerseducatie volgens een erkende methode vermindert het aantal
verkeersgewonden in de stad Rotterdam. Wanneer je door het bieden van verkeerseducatie jaarlijks één
ernstige verkeersgewonde kunt voorkomen dan levert dit €281.000 op.
Wie is de trekker?
Shurdon Faneyte
De BMX Fietsschool biedt één coördinatiepunt voor fiets & verkeerseducatie in Rotterdam. De organisatie
wordt verantwoordelijk voor de verkeerseducatie in de stad Rotterdam in samenwerking met
basisonderwijsinstellingen en andere belanghebbende organisaties.
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
• DANSH Urban Sports (voor fietsonderwijs aan basisscholieren)
• Gemeente Rotterdam
• Rebel Group (MKBA)
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• Erasmus Universiteit Rotterdam (onderzoek)
• CROW (keurmerk)
• Huis van Asporaat ( marketing )
• Stichting BOOR
• Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Wat is het tijdspad?

2020
2021
2022
2023

20 basisscholen (6.000 kinderen p/j)
40 basisscholen (12.000 kinderen p/j)
60 basisscholen (18.000 kinderen p/j)
80 basisscholen (24.000 kinderen p/j)

Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Om de bovenvermelde doelen te bereiken is er:
€ 1.400.000 voor de komende 4 jaar nodig. Gemiddeld: € 350.000 per jaar.
Een dekkingsvoorstel ontbreekt in deze deal.

43

Klimaatdeal Mobiliteit
Gezonde Mobiliteit

Stadsbrede deelfiets (RoS)
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
Het realiseren van één deelfietssysteem, waarbij inclusieve mobiliteit voorop staat.
• Het stimuleren van alternatief vervoer ten opzichte van de auto is van belang om de stad bereikbaar,

•
•
•
•
•
•

gezond en leefbaar te houden.
Bewustwording is met name cruciaal onder groepen die het meest kunnen profiteren van de
voordelen van volwaardige mobiliteitsalternatieven; financieel, qua gezondheid en tijdsbesparing.
De bewustwording over en stimulering van gebruik van alternatief vervoer onder kwetsbare
bevolkingsgroepen draagt bij aan een inclusief mobiliteitsbeleid.
Het creëren van een inclusief mobiliteitsaanbod biedt Rotterdammers (met een smalle beurs)
rendabele alternatieven in het mobiliteitsaanbod (zoals probeer- en deel(fiets)systemen gekoppeld
aan diensten als de RotterdamPas en de Watertaxi).
Dat vraagt om specifieke ingrepen in de buitenruimte waarbij rekening wordt gehouden met het
groeiend aantal mobiliteitsopties (deelscooters, -fietsen, vierwielers, steps etc.)
Inclusiviteit vraagt om medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid van de bewoner voor het
verbeteren van de beleving, de kwaliteit en de leefbaarheid van de buitenruimte (zoals in wijken).
Om de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van mobiliteit te verbeteren moeten deze afgestemd
worden op de werkelijke behoeftes van de inwoners van de wijk. Dit vergt een nauwe samenwerking
met bewoners(groepen), verenigingen, wijkcentra, scholen en andere lokale organisaties die actief
zijn in de wijk.

Wat gaan we bereiken?
Eén deelfietsensysteem:
• Fietsgebruik is voor inclusieve mobiliteit een absolute ‘must’ in de stad.

•

•

•

Aan de andere kant zijn we ons bewust van de negatieve effecten van extra fietsgebruik: meer ruimte
(en geld) nodig voor fietsparkeren, overlast door foutgeparkeerde fietsen, spanning tussen
voetgangers en fietsers in sommige gebieden etc. Om te voorkomen dat de fiets ‘de nieuwe auto’
wordt in termen van overlast, wint de deelfiets aan belang.
De deelfiets is veel meer dan een vervoersmiddel. Een goed deelfietssysteem is niet alleen essentieel
om de vervoerscapaciteit van de stad te vergroten op een duurzame manier, maar ook een geweldig
instrument om:
o de gezondheid en vitaliteit van de Rotterdammers te verbeteren;
o vervoersarmoede (sociale exclusie) te reduceren;
o informatie voor de stad te verzamelen (de deelfiets als een privacybeschermende rijdende
sensor om meer te leren van de deelfiets, deelfietser en over de stad – bijv. de fiets kan de
luchtkwaliteit in de stad meten of de staat van de weg);
o financiële besparingen voor de gemeente te realiseren d.m.v. minder investering in
fietsparkeren.
Op basis van een conservatieve berekening kan RoS ongeveer 120 tot 390 ton CO2 en ongeveer 10,5
tot 31,2 kilo fijnstof (PM10) besparing per jaar realiseren.
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Wie is de trekker?
Giuliano Mingardo (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Melissa Strangio (Sezer voor Diversiteit (en inclusiviteit))
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?

•
•
•
•
•

RoS
Rebel Group
Erasmus Universiteit Rotterdam
Stichting De Verre Bergen
KPN
Flying Fish-Tech

•
Wat is het tijdspad?
Inclusieve mobiliteit
• In 2025 weten bewoners de weg naar de verschillende OV-hubs en deelsystemen in de stad te

•
•
•

vinden.
In 2030 bestaat het Rotterdamse mobiliteitsaanbod uit diensten die toegankelijk (betaalbaar,
begrijpelijk en laagdrempelig) zijn voor alle bewoners en bezoekers van de stad.
In 2025 zijn de behoeften, wensen en adviezen van bewoners uit alle wijken in Rotterdam
geïnventariseerd, teruggekoppeld naar de gemeente Rotterdam en de samenwerkende
dienstverleners en zijn deze vertaald naar fysieke ingrepen in de wijk.
In de wijken wordt stapsgewijs geëxperimenteerd met innovatieve toepassingen om de mobiliteit
inclusiever te maken voor alle bewoners.

Deelfiets (RoS)
• In 2025 is de fiets een volwaardig mobiliteitsalternatief voor ritten onder de 10 km voor alle
•

Rotterdammers.
De Rotterdamse Stadsfiets (RoS) zal in 2030 uitgebreid zijn tot een systeem van 3,600 fietsen met 300
stations, met een gemiddeld gebruik per fiets per dag van 8 (m.a.w. elke fiets wordt gemiddeld 8 keer
per dag gebruikt).

Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Door inzet van een stadsbreed deelfietsensysteem is opschaling niet verder nodig.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Lobby om het vergunningstelsel dat per 1-1-2020 van kracht wordt passend te laten zijn met deze deal.
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Gezonde Mobiliteit

De Fietscampus 010
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
De Fietscampus 010 is een stadsbreed samenwerkingsverband tussen gemeente en lokale organisaties
gericht op het toegankelijk en aantrekkelijk maken van fietsgebruik voor lastig te bereiken doelgroepen.
Bewustwording over de voordelen van mobiliteitsalternatieven is daarbij doorslaggevend onder groepen die
het meest kunnen profiteren van de voordelen van volwaardige mobiliteitsalternatieven; financieel, qua
gezondheid en tijdsbesparing.
Inclusiviteit vraagt om medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid van de bewoner voor het
verbeteren van de beleving, de kwaliteit en de leefbaarheid van de buitenruimte (zoals in wijken). Het
blijven ondersteunen en stimuleren van nieuw gedrag is vervolgens cruciaal om gedragsverandering van
bewoners te verankeren. Daarvoor zijn betrokken bewoners en sleutelfiguren van belang om nieuwe
betrokkenen en fietsdocenten te werven en op te leiden tot volwaardige Fietscampus-uitvoerders.
Dit vergt een nauwe samenwerking met bewoners(groepen), verenigingen, buurtcentra, scholen en andere
lokale organisaties in de wijk. De Fietscampus 010 is opgebouwd uit een georganiseerd netwerk van deze
partijen en personen; die samen wijkspecifieke oplossingen ontwikkelen en deze oplossingen op
buurtniveau toetsen. Een kweekvijver voor stimulerende mobiliteitsactiviteiten.
Elke Fietscampus 010 vormt de uitvalsbasis van fiets- en mobiliteitsactiviteiten in de buurt. Vandaar uit
worden netwerk-, thema-, informatie- en workshopbijeenkomsten verzorgd. Hierdoor biedt een
Fietscampus per wijk een passend antwoord op spelende mobiliteitsvragen en -behoeften. Het verbindt
daarmee de markt (het aanbod) met bewoners door mobiliteitsaanbieders en -partijen aan wijkspecifieke
behoeften te koppelen. Daarbij vormt het een van waaruit deelsystemen of een alternatief
mobiliteitsaanbod laagdrempelig aangeboden wordt.
Meer fietsgebruik is naast doel, ook een effectief interventiemiddel dat deze lastig te bereiken groep
beweegt tot zelfstandig handelen; meer zelfvertrouwen en een grotere belevingswereld. De fiets brengt
Rotterdammers bijeen en bouwt met hen verder aan een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke
stad, waar met plezier gefietst kan worden.
Wat gaan we bereiken?
*Een wijkspecifieke mobiliteitshub:
*Structureel wordt in elke Rotterdamse wijk fietseducatie verzorgt; zoals fietscursussen en
verkeersveiligheid.
*De Fietscampus biedt ruimte aan wijkgerichte interventies en legt eigenaarschap over mobiliteit in de wijk
bij bewoners;
*Fietsgebruik is voor inclusieve mobiliteit een absolute ‘must’ in de stad.
*Een integraal fiets- en verkeerseducatie aanbod voor bewoners die hier het meest van profiteren.
*Het terugdringen van vervoersarmoede onder lastig te bereiken doelgroepen door het laagdrempelig
aanbieden van volwaardige vervoersalternatieven.
*Bewustwording over gezondheid en vitaliteit van Rotterdammers door fietsstimulering;
*Fietsvriendelijke wijken door het stimuleren van eigenaarschap over mobiliteitsalternatieven onder
bewoners.
Wie is de trekker?
Melissa Strangio (Sezer voor Diversiteit (en inclusiviteit))
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Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
• De Fietsersbond
• Veilig Verkeer Nederland
• Deel(fiets)systeemaanbieders
• PO- en VO-scholen
• Lokale (zelf)organisaties
• Zorg en welzijnsinstellingen actief op buurtniveau
Wat is het tijdspad?
Inclusieve mobiliteit
• In 2025 weten bewoners de weg naar de verschillende OV-hubs en deelsystemen in de stad te
vinden.
• In 2030 bestaat het Rotterdamse mobiliteitsaanbod uit diensten die toegankelijk (betaalbaar,
begrijpelijk en laagdrempelig) zijn voor alle bewoners en bezoekers van de stad.
• In 2025 zijn de behoeften, wensen en adviezen van bewoners uit alle wijken in Rotterdam
geïnventariseerd, teruggekoppeld naar de gemeente Rotterdam en de samenwerkende
dienstverleners en zijn deze vertaald naar fysieke ingrepen in de wijk.
• In de wijken wordt stapsgewijs geëxperimenteerd met innovatieve toepassingen om de mobiliteit
inclusiever te maken voor alle bewoners.
Fietscampus 010
• In 2025 is de fiets een volwaardig mobiliteitsalternatief voor ritten onder de 10 km voor alle
Rotterdammers.
• In 2025 kunnen alle bewoners bij een Fietscampus 010 terecht voor persoonlijk advies over
volwaardige vervoersalternatieven, en deelname aan persoonlijke stimuleringsprogramma’s om
vertrouwd te raken met alternatieven.
• In 2025 heeft Fietscampus 010 voor elke bewoner een passend aanbod op basis van zijn of haar
persoonlijke situatie; rekening houdend met financiële, fysieke of andersoortige belemmeringen.
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
Vanwege de wijkgerichte aanpak van Fietscampus 010 kan in een kleinschalige aanpak doorontwikkeld
worden in focuswijken, met opschaling door het betrekken van wijkorganisaties in meer Rotterdamse
gebieden; een groeimodel.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
€ 1.000.000 voor 10 fietscampussen, beoogd uit financiering uit Gemeente en cofinanciering.
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Borging

Klimaatalliantie – Transitiekamer mobiliteit
.
Wat houdt de klimaatdeal in?
De Transitiekamer Mobiliteit is een samenwerkingsverband tussen gemeente en partners gericht op het
versnellen en op schaal brengen van de transitie naar emissieloze en gedeelde mobiliteit in Rotterdam.
Deze krachtenbundeling is noodzakelijk om gewenste vormen van mobiliteit te normaliseren, bestaande
structuren en kaders aan te passen en gericht ongewenste vormen van mobiliteit uit te helpen faseren.
We doen dit door kennis, data, competenties en ervaringen te bundelen, te verspreiden en over te dragen.
Hiervoor zijn ruimte voor leren en experimenteren, politieke steun, mandaat, en middelen noodzakelijk. De
Transitiekamer Mobiliteit is de institutionele structuur die zorg draagt voor het ondersteunen en doorzetten
van de deals uit het klimaatakkoord, maar beoogt ook in bredere zin het platform voor de mobiliteitstransitie
te zijn. De Transitiekamer Mobiliteit biedt een programma structuur voor synthese en uitwisseling tussen de
deals en andere maatschappelijke initiatieven om tot structurele verandering te komen.
De transitiekamer zal bestaan uit een kern staf van 6 ambtenaren met een vrije taakopdracht de
mobiliteitstransitie te faciliteren en 6 gedetacheerden van een aantal partners in de stad.
Wat gaan we bereiken?
De Transitiekamer Mobiliteit zal zich inzetten om de mobiliteitstransitie naar emissieloze en inclusieve
gedeelde mobiliteit in Rotterdam te versnellen door:
• Netwerk en draagvlak: Actief verbindingen en aansluitingen te maken met relevantie personen en
organisaties (coalities en netwerk vormen) en doorbraken en keuzes te forceren door strategische
lobby
• Inzichtenfabriek: Kennis bundelen en delen door data te genereren en te verzamelen,
strategische experimenten te ontwikkelen of te financieren en daarvan te leren/reflecteren en
daarover te communiceren
• Handelingsperspectief: Op basis van experiment en reflectie sturingsinformatie opdoen en
adviezen en aanbevelingen formuleren voor verandering in praktijk en beleid. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om:
• Verandering van de infrastructuur (groener en dusdanig ingericht dat het fossielvrije-mobiliteit
stimuleert
• Aanpassen van regels en protocollen zoals bestemmingsplannen, contracten/aanbestedingen,
eisen gebiedsontwikkeling, etc.
• Versterken van handhaving om ongewenste en onduurzame praktijken uit et faseren.
Wie is de trekker?
De Verkeersonderneming i.s.m. DRIFT, HumanKind en de Gemeente Rotterdam
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
1. De Verkeersonderneming > programma management: verschillende activiteiten met verschillende
partners in samenhang coördineren; breed netwerk en opschaling
2. Erasmus Universiteit en DRIFT > reflexief leren: hoe zorg je dat experimenten verbonden raken aan
institutionele structuurverandering; wetenschappelijke kennis; ondersteunen bij bestuurlijke dekking
3. Humankind > de brug naar de praktijk: door middel van experimentenervaring en breed netwerk cocreatie in de stad ondersteunen
4. De Gemeente Rotterdam > team mobiliteitstransitie: aanjagen en verankeren (institutionele)
structuurverandering
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De komende maanden zal deze lijst aangevuld met andere partijen zich actief aan de transitiekamer
mobiliteit verbinden. Daarnaast zijn we verbonden met de partijen die onderdeel zijn van de andere
transitiedeals. De mate van betrokkenheid en deelname van andere partners is afhankelijk van de
activiteiten die ontwikkeld en uitgevoerd zullen worden in het kader van de transitiekamer.
Wat is het tijdspad?
November 2019 – januari 2019: ontwikkeling PvA, mobiliseren van middelen (menskracht, financiën,
beleidsruimte)
Januari 2020: Go/NoGo
Februari 2020: Start Transitie kamer mobiliteit
Februari 2020 – Februari 2023: Implementatie: iteratief proces van experimenteren,
leren/reflecteren/bijsturen en institutionaliseren van nieuwe infrastructuur, beleidspraktijken en normen, met
in December 2020 een tussentijdse evaluatie en reflectie op dusver behaalde resultaten
December 2022: Participatieve evaluatie en PvA vervolg transitiekamer
Welke mogelijkheden zijn er tot opschaling?
De Transitiekamer Mobiliteit is een institutionele structuur die snelle diffusie en opschaling van succesvolle
experimenten gaat ondersteunen. In die zin helpt het de succeskansen van het klimaatakkoord en in
bredere zin het mobiliteitsbeleid in Rotterdam te vergroten.
Wat is er (nog) nodig om deze klimaatdeal de realiseren?
Uitgangspunt is dat de gemeente institutionele ruimte creëert voor een kernteam van ondernemende
ambtenaren door hen als opdracht het aanjagen van de transitie mee te geven. Het benodigde budget is
om een aantal detacheringen te ondersteunen, waarbij ook gezocht zal worden naar eigen inbreng van
partners. Bovenop deze kern-bezetting zal ondernemend gezocht worden naar aanvullende financiering
voor projecten of initiatieven.
Organisatie: 10-12 fte waarvan 6 fte ambtelijke inzet (+-1.000.000/jaar)
Huisvesting + Infrastructuur: fysieke plek in klimaathuis (+- 150.000/jaar)
Uitvoeringsbudget: n.t.b.
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De tafel Mobiliteit is heeft samengewerkt met:

Amber
Biro
BMW
Bouwend NL
Breytner transport
Buurauto
Dansh
DEEL
Delfshaven
Energie Coöperatie
Donkey Republic
Drift
ElaadNL
Eneco eMobility
ENGIE
E-pact
Erasmus Medisch Centrum
Erasmus Universiteit Rotterdam
Felyx
Fetch Car Sharing
Fietsersbond
FME
Future Mobility Network
Gemeente Rotterdam
Gezond Verkeer
Green Business Club Alexander
Heijmans
Hely
Hogeschool Rotterdam
Human Kind
InnovationQuarter
International Carlease
IT-Campus
Juuve
Koninklijke Metaalunie
LTO
LyondellBasell

Metaalunie
Metropolitan Strategies
Milieudefensie
MKB Rotterdam
Mobiliteitsmeesters
Mobike
MobyOne
MRDH
New Industry
NS Stuurgroep anders reizen
Politie
Pon
PosadMaxwan
RCD
Rebelgroup
Renewi
RET
Royal Hasko DHV
Sezer
Spring Holding
Stadslab Cool Zuid
Stadslab Hoogkwartier
Stadslab Luchtkwaliteit
Stedin
Stichting de Verre Bergen
Suez
Techniek NL
Transformism
Urban Department Store
van Mossel Automotive Groep
Verkeersonderneming
Vervoersbank
Vestia
VORM Bouw
Watertaxi
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