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Ambities binnenstad



Ambities binnenstad, van dit:



Ambities binnenstad, naar dit



Ambities binnenstad

Groeien in het aantal inwoners, 
maar zo min mogelijk in auto’s

Deze opgave ligt niet alleen op het 
bordje van de nieuwe inwoners



4-sporen beleid



Spoor 2 Deelmobiliteit 
binnenstad
Als gemeente de regie nemen om samen met 
marktpartijen een hoogwaardig en inclusief aanbod 
van deelmobiliteit in Tilburg te organiseren



• Nu: iedere ontwikkelaar eigen plan deelmobiliteit
• Straks: regierol gemeente
• Doel: één geïntegreerd systeem van deelmobiliteit

– Beschikbaarheidsgarantie

– Eenduidige ontsluiting alle deelmobiliteit (één app)

– Ruimte voor lokale spelers

– Betaalbaar en inclusief

– Duurzaam

• Naast Parkeerfonds 2.0 ook een Mobiliteitsfonds
• Strategische alliantie met MaaS-partner

Gemeente regie deelmobiliteit



Het Project team



Startsituatie

APV deeltweewielers vergunning plichtig, maar ook:

Uit fixi blijkt zo’n 1.000 meldingen aan overlast



Startsituatie



Startsituatie



1. Vergunning elektrische deelscooters en deelfietsen

2. Vergunning deelauto’s

3. Inrichten Mobiliteitshub Zwijsen

4. Tilburg(er) MaaS app

Deelmobiliteit



• Voorkomen van wildgroei in aanbod deelmobiliteit

• Komen tot inclusief en divers aanbod deelmobiliteit

• Vanaf 1 jan 2025 alle deelvoertuigen emissieloos

• Efficiënt gebruik van deelvoertuigen

• Vooral partijen binden die MaaS-aanpak omarmen

• Lokale aanbieders ruimte geven toe te treden

• Aanbieders reële kans bieden op gezonde business case

Doel vergunningenstelsel



Schaarste of onbeperkt?

1. Je moet het aantal aanbieders van deelmobiliteit in je stad niet beperken:

a. Eens, de markt loopt voor op de overheid, voor maximaal profijt moet je 
ze niet onwetend in de weg zitten

b. Eens, maar als hoeder van de openbare ruimte moet de gemeente  
specifieke spelregels vastleggen -> vergunningen invoeren

c. Eens, je stelt slechts een maximum aan voertuigen per aanbieder in

d. Niet eens, je moet het aantal aanbieders beperken
-> een schaarse vergunning invoeren



Gemeente, provincie, ministerie? 
Schaarste of onbeperkt?

2. De gemeente kijkt voor deelmobiliteit eerst naar haar eigen belang:

a. Eens, parkeren en deelmobiliteit is een gemeentelijke bevoegdheid; 
lokaal bestuur moet al zo veel ‘landelijk aansluiten’ 

b. Eens, we kijken wel naar omliggende gemeenten, provincie en landelijk, 
maar wachten niet. Eigen actie eerst

c. Oneens, integraliteit is nodig, een gemeente is geen eiland

d. Oneens, er zijn provinciale en landelijke subsidies die
een gemeente ontvangt. Wie betaalt, bepaalt



Proces 

Projectresultaat:

Een vergunningstelsel op basis waarvan aanbieders hun aanbod van deelmobiliteit 
inrichten (o.a. aantallen, typen, eisen)

Stappen:

o Waarom willen we dit?

o Wat is nodig om het waarom te bereiken? Proces en inhoud (inhoudelijk, juridisch, 
besluitvormend)

o Hoe gaan we dit organiseren en wie hebben we daarbij nodig?



Proces beleving 

• Reageren op klachten

• Dropzones toevoegen

• Raadsvragen

• WOB verzoek

• Intro dashboard deelmobiliteit

• API en veiligheidsstandaarden

• Marktpartijen komen & gaan(samen)



Freefloating of stationbased?

3. Zonefloating is bepalend waar afgemeld/geparkeerd kan worden:

a. Eens, middels gebieden toestaan en verbieden 

b. Eens, zonefloating en dropzones in ‘verboden gebieden’ zijn de middelen

c. Eens, zonefloating i.c.m. hubs in ‘toegestane gebieden’ en dropzones in 
‘verboden gebieden’ zijn ultimo de ingezette middelen hiervoor

d. Oneens, afmelden exclusief regelen middels dropzones/hubs



Gemeente gaat over aanbod?

4. Binnen de toegestane zones/stations bepaalt de gemeente waar de 
transport operator zijn aanbod stalt:

a. Eens, je streeft als gemeente inclusiviteit na, (juist) niet alleen een dienst 
voor de centrum bewoners

b. Oneens, transport operators moeten al zo veel in een vergunning, mogen 
ze ajb bepalen waar ze aanbieden, dat is bovendien waar de vraag ook is

c. Oneens, dit is geen primaire taak voor de gemeente 



Gemeente gaat in Software/Apps?

5. De gemeente moet ingrijpen en de aangeboden deelmobiliteit met één

app aanbieden om gebruik te maximaliseren :

a. Eens, het landschap is te gefragmenteerd en landelijke service providers 
en ministerie schieten (nog) niet op. Niet te doen met 10 apps

b. Eens, het is een uitstekende sturing en marketingtool voor de stad, zo kan 
je vervoersarmoede bestrijden en een toeristenaanbod maken

c. Oneens, dit is geen primaire taak voor de gemeente 

d. Oneens, dit is een taak voor marktpartijen



Vergunningstelsel in het nieuws



Aanbod Gemeente of ontwikkelaar

6. Ontwikkelaar regelt het aanbod van deelmobiliteit:

a. Eens, de gemeente kan en wil dit financiële risico niet lopen om het 
aanbod te moeten regelen

b. Eens, zij hebben daarmee alles in de hand: parkeerplaatsen versus 
deelmobiliteit voor de toekomstige bewoner, die zij ook het beste kennen

c. Eens nog oneens, als het aanbod maar interoperabel is

d. Oneens, je wilt niet iedere ontwikkeling toetsen, naast interoperabel ook 
op beschikbaarheidsgarantie, flexibel lokaal aanbod, etc.
De onzekerheid in de markt is een extra reden voor de
gemeente om (voor bijv. 1 jaar) het heft in handen te 

nemen.



Schaarste of onbeperkt?

7. Voor deelauto’s moet een onbeperkte vergunning worden afgegeven

a. Eens, de markt van deel en huurauto’s is kapitaalintensief en eerder 
Europees dan landelijk, laat staan gemeentelijk. We moeten maximaal 
faciliteren 

b. Eens, laten we de vergunning simpel en tegen lage kosten houden zoals 
het nu vaak een vorm heeft van een verkapte parkeervergunning

c. Oneens, het draait om de bewoner die een alternatief

moet hebben voor de privé auto. Met een beperkt aantal 

partijen kan samenwerking opgepakt worden, ook voor 

nieuwe projecten



Deelmobiliteit

• Reserve



Maximum aantal voertuigen? 
partij stel je een maximum in

8. Je moet toegelaten transport operators een maximum opleggen aan 
voertuigen in je stad:

a. Oneens, het is hun vak, rekening en risico 

b. Oneens, maximum is belemmerend voor succes. Er zijn genoeg andere 
voorschriften en voorwaarden c.q. KPI’s waardoor je overlast kan beperken

c. Eens, je stelt een maximum aan voertuigen per aanbieder

per voertuigtype in


