Smart mobility

Als overheid moeten we het delen van voertuigen verplichten
Versus
Als overheid moeten we actief condities creëren waardoor het gebruik van de auto afneemt
Parkeren is een goed voorbeeld.
Als de tarieven torenhoog zijn,
maken mensen andere afwegingen.
Ze hebben de keus, maar laten de
auto staan. Wet op reiskosten.

- Opstappen op ieder moment
(hop on hop off)
- Zelfrijdende auto’s
(voorrijden met je app)
- Kleine individuele voertuigen
(niet meer dan 1 persoon)

Maar met alleen verleiden alleen
redden we het niet.

Kanttekening: verkeer slibt dicht,
auto’s kunnen niet meer op de weg
Dat schiet lekker op. De druk is nu al
hoog. Naast prijsbeleid bijvoorbeeld:
- stroken openstellen voor verkeer
- kentekendagen invoeren
- fietsers voorrang
- parkeernorm omlaag
- autodelen verplichten bij
nieuwbouw (nu al!)
- overal milieuzones
- autovrije binnenstad, autoluwe
wijken

Waak voor polarisatie. Het is niet de
auto versus OV en fiets, maar om
zoeken naar manieren om
bereikbaarheid te verbeteren. Met
als uitkomst dat alle modaliteiten
tot hun recht komen.

Bij nieuwe ontwikkelingen kan dat.
Dan zien mensen af van de auto.
Bijvoorbeeld:
- afhaalpunten op centrale plekken
- stallen bij haltes; gratis
fietsenstallingen
- mobiliteitshubs aan de rand van de
stad
Besef: fietsers zijn antilopers
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Besef: slagingskans duurzame
gedragsverandering pas na 6 maanden

Mensen die het kunnen betalen,
blijven autorijden. De armeren
verschuiven naar de randen van de
steden, worden weggedrukt van de
banen. Ze hebben hogere
mobiliteitskosten.

dILEMMA

zoeken
naar balans

autorijden
als elitesport
vuist maken

Voorzieningen
dichtbij
De file,
Dat ben jij

Verplichten geeft als tegenreactie
dat het probleem nog meer bij de
overheid wordt gelegd. Mensen
moeten zich medeverantwoordelijk
voelen; zij zijn onderdeel van de file.

Met allerlei incentives zoals:
- fietspaden verbeteren
(doorfietsen)
- fietsenberging bij appartementen
- aantrekkelijke bewegwijzering
- greenwheels-arrangementen
- goedkoper – snel - OV

in welk gebied willen we leven?

mobiliteits
footprint

rol
werkgevers

Betalen voor gebruik (niet voor
bezit). Hier is draagvlak voor.
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Anders investeren t.b.v. ander soort
reisgedrag
- Gezondheid/leefbaarheid als drager
(schone lucht!)
- Sociale veiligheid (ook ’s avonds
terug)
- Ook vliegverkeer beperken
- Geen extra auto-asfalt meer
- Waar welke mobiliteit –
verschillende snelheden:
- infra voor nieuwe soorten
mobiliteit (speed pedelec)
- logistiek (bezorgdiensten)
- vliegende auto, drones
- ruimte voor voetgangers
In omgevingsvisie
Bereikbaarheid én gezondheid/
luchtkwaliteit én CO2, klimaat, energie.

- Fiets en OV aanmoedigen i.p.v. giga
parkeerterreinen en hoge
km-vergoeding (fietsbeloning)
- Busjes van het werk
- Geen leaseauto’s in bedrijfsleven

Verdichten of uitbreiden

Omwille van de bereikbaarheid moeten we woonlocaties verdichten
Versus
Omwille van een aantrekkelijke woningmarkt moeten we uitbreiding van woonlocaties toestaan
Inbreiden of uitbreiden is
een wezenlijke keuze die
mobiliteitsgedrag bepaalt.

bereikbaarheid=
snelheid : Afstand

- Behoud groen; waardevolle
landschappen vrijwaren
- Geen auto nodig
- Velen willen in de stad wonen
- Woon-werkmilieus mengen (dat is goed)
- Ontmoeten is wat men wil
- Nabijheid (dus OV, fiets, te voet) van
werk, cultuur, voorzieningen en
onderwijs
- Consument koopt mobiliteit in
(Mobility as a Service)

Verdichten?
JA!

Verdichten?
nee!

- Steden zijn kwetsbaar
(externe veiligheid)
- Onaanvaardbare problemen
voor hulpdiensten
- Rood voor groen
(huis in ruil voor natuur)
- Deel van de mensen vindt de
stad te druk en te duur
- Thuiswerken is ook
mobiliteitsvriendelijk
- De auto wordt schoner,
kleiner, lichter, stiller,
smarter
- Voorzieningenniveau op peil
houden
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- Hoe ver kunnen we verdichten?
Spanningsveld rode en groene
contour
- Verdichten binnen de ring. Tram en
bus moeten blijven doorrijden
(snel en frequent); parkeren aan
de rand van de stad (ring)
- OV-knooppunten binnen rode
contour
- Fietspaden mogen niet te vol raken
- We moeten ook naar buiten door
het enorme tekort aan woningen

de grens
van verdichten

Ontmoediging

Meer asfalt trekt alleen
maar autogebruik aan. Zet
in op hoogwaardig OV en
fietspaden, ook voor
e-bikes. Goed ontsloten.

Verstedelijkingsladder als
hulpmiddel (Instrument voor efficiënt
ruimtegebruik)

Het gaat om leefkwaliteit
- Naar alle modaliteiten kijken
(smart mobility nu te eenzijdig op auto
gericht).
- Niet alle groei faciliteren.
- Parkeerregulering.
- Nieuwe woonlocaties slim ontsluiten.
Dus zonder 2 auto’s voor de deur en
lege bussen. Leren van Vinex-locaties!
Eerst OV dan woningbouw.

Integrale
blik

Locaties voor
verstedelijking
of verdichting
-
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inbreiden

Rond streekbusknopen
Langs HOV-lijnen (SUNIJ), rondom
haltes
Rond kleine of grote
spoorknopen zoals Utrecht CS

Herbestemming: verpauperde
bedrijventerreinen, huidige
gebouwen.

Investeren in mobiliteit of bereikbaarheid

Focus op verbeteren bereikbaarheid binnen steden
Versus
Focus op investeren in het hoofdwegennet buiten steden
Blik uit het straatbeeld? 99% van
de auto’s staat stil.

Snelheid delen door afstand.

Samenwerking rijk, provincies,
gemeenten
-ook schiphol

Hoe stedelijk mag alles worden?

OV en fietspaden verbeteren

Goed OV woon-werk

Formule

Robuust OV netwerk
-Stoptrein.
-Lightrail; trein zonder timetable

Eenduidige visie nodig
- Behoefte aan een strak
politiek regiem

Stadsgewestverbinding
belangrijke schaal

Wat willen
we?
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Concurrentie
op ruimte

Doorstroom in het verkeer lijkt
essentieel, maar onmogelijk.

Ontwikkelingen

- Auto’s en auto rijden
worden in de toekomst
goedkoper
- De fiets en elektrisch
verkeer winnen aan
populariteit

Investeren
binnen én buiten steden
We laten te vaak auto’s toe op
plekken die eigenlijk voor
fietsers of OV zijn bestemd.

De geformuleerde stelling is
geen tegenstelling. Je moet
het allebei doen.

Infra goed gebruiken
Pendel faciliteren

Steden kunnen niet nog meer
verkeer verwerken
Werkenden in steden kunnen
huizen niet betalen en trekken
weg (jonge gezinnen)

bRON: lOCATIEGESPREK lANGETERMIJNVISIE oMGEVINGSWET, PROVINCIE uTRECHT, Tramremise in Nieuwegein, 5 april 2018.

Ruimte
efficiency
-

In de stad in je eentje op de fiets
Bus voor doorstroming
Auto buiten de stad
Strikte parkeernorm
Goed spoornet
Veel halteplaatsen, instapmogelijkheden

Stad groeit naar binnen als je daar de
bereikbaarheid verbetert

