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1. Achtergronden 
Het Spijkerkwartier (vanaf hier SK) is in veel opzichten een diverse wijk, zie ook de 
toelichting hieronder. Eén van de uitdagingen waar de wijk mee kampt is de parkeerdruk en 
het gebrek aan open ruimte. Ook het terugdringen van CO2 uitstoot en fijnstof zijn 
belangrijke aandachtspunten in de wijk. Daarom heeft de Werkgroep Verkeer het initiatief 
opgepakt om een verkenning uit te voeren naar elektrisch deelauto vervoer in de wijk. 
 

 

2. Projectresultaat  
 
Het resultaat is een document dat een duidelijk beeld geeft van vergelijkbare wijken in andere 
steden en  hoe de inwoners van het SK over deelauto vervoer denken. De volgende vragen 
dienen beantwoord te worden: 
 
1. Wat gebeurt er in vergelijkbare wijken van andere steden zoals Amsterdam, Utrecht en 

Gent (zie 3.1)? 
2. Hoeveel bewoners die minder dan 10.000 km rijden hebben behoefte aan 

deelautovervoer? 
3. Wat is de actieradius (lokaal, regionaal, provinciaal of landelijk)  en autotype(s)? 
4. Zijn er bepaalde leeftijdsgroepen die meer / minder behoefte hebben? 
5. Wat is de reden om voor elektrische deelauto’s te kiezen? 
6. Welk bedrag zijn bewoners bereid om te betalen voor deelautovervoer? 
7. Is de deelauto voor bewoner primair of secundair vervoersmiddel? 
8. Hoeveel bewoners willen daadwerkelijk participeren? 
9. Welk(e) concept(en) komen daarvoor in aanmerking (zie 3.2)? 
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10. Zijn er naast deelauto’s andere vormen van elektrisch deelvervoer waar behoefte aan 
is? 

 

3. Projectactiviteiten 
 
3.1 Omgevingsanalyse 
 
In diverse steden zoals Amsterdam, Utrecht en Gent is al veel ervaring opgedaan m.b.t. 
deelauto vervoer. Het is interessant om te onderzoeken wat er in vergelijkbare wijken als het 
SK is gerealiseerd. Doel is een parallel te trekken met wijken die: 

 Een vergelijkbare leeftijdsopbouw hebben. 
 Een vergelijkbare bewonersdichtheid en parkeerdruk hebben.  

 
Welke vormen en aantallen van deelmobiliteit zien we daar? 
 
Op dit moment is het aanbod van deelauto’s in het SK beperkt, zie bijlage A.  
 
Momenteel is niet bekend hoe de bewoners van het SK denken over elektrische deelauto’s. Is 
er al belangstelling of kan door bewustwording verdere interesse worden opgewekt? Dit dient 
nader onderzocht te worden. Daarom maakt een enquête onderdeel uit van de 
omgevingsanalyse. Onderzocht moet worden hoe we de mening van zoveel mogelijk 
bewoners in kaart kunnen brengen met een zo hoog mogelijke respons!  
 
De gemeente Arnhem is bezig om beleid te formuleren rondom elektrische deelauto’s, zie 
concept in separate bijlage. Uiteindelijk zal dit leiden tot een Sustainable Urban Mobility Plan 
(SUMP). 
Enkele aspecten uit dit concept: 

 Duurzaam vervoer en deelmobiliteit horen onlosmakelijk bij elkaar!  
 Er worden 3 eHUBS gerealiseerd in Arnhem (en 10 in Nijmegen). 
 Naast elektrische deelauto’s zullen ook (bak)fietsen en e-steps en mogelijk scooters in 

het straatbeeld verschijnen. 
 Mogelijk wordt een uitsterfbeleid gehanteerd voor fossiele auto’s, dus beter direct 

overgaan tot emissieloos en geen fossiele deelauto’s overwegen voor deelvervoer! 
 
Spijker Energie zit zich o.a. in om de hoeveelheid zonne-energie in de wijk fors uit te breiden. 
Hoeveel energie wordt er nu of in nabije toekomst collectief opgewekt in het Spijkerkwartier?   
Dit voor eventuele verkoop eigen energie via eigen laadpalen.  
 
 
3.2 Bepalen van het deelauto concept 
Hieronder zijn alle mogelijke deelauto concepten weergegeven.  Voor het SK komen (in 
eerste instantie) de concepten met leden / inwoners in aanmerking. 
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3.3 Bepalen van het doel 
 
Het doel is om bij bewoners van het SK te onderzoeken: 

 Is er behoefte aan elektrisch deelauto vervoer? 
 Zo ja, welke concept(en) komen in aanmerking? 
 Zo nee, waarom niet, wat zijn de alternatieven? -> mogelijk andere vormen van 

deelvervoer? 
 

Het gaat dus in eerste instantie om een participatief onderzoek onder bewoners naar deelauto 
vervoer. Ter overweging: hier ook bedrijven en instellingen in meenemen binnen de wijk? 
 
We zouden ook kunnen onderzoeken of er behoefte is aan  andere vormen van elektrisch 
deelvervoer, zoals bakfietsen, step of scooter? 
 
3.4 Bepalen van de strategie 
 
Eerder onderzoek dat door mij gedaan is toont aan dat je deelmobiliteit professioneel moet 
organiseren wanneer het enkele auto’s overstijgt.  
Probeert daarnaast het wiel niet opnieuw uit te vinden, er zijn al professionele organisaties en 
zelfs coöperaties die deelvervoer kunnen organiseren. 
Het moet voor bewoners niet te veel “gedoe” zijn om een auto te delen en administratieve en 
financiële processen moeten soepel verlopen. 
Een ander belangrijk aspect is een integrale benadering van deelvervoer over de gehele stad. 
Indien gekozen wordt voor één  tot enkele platvormen / organisaties dan vergroot dit het 
aanbod en nemen efficiency en schaalgrootte snel toe! 
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De strategie zal daarom zijn om de dienstverlening uit te besteden aan één of enkele partijen, 
ook afhankelijk van het aantal deelconcepten waarvoor gekozen gaat worden. 
 
 
3.5 Waar komen de financiële middelen vandaan? 
 
De provincie Gelderland heeft voor 2019 een subsidie beschikbaar gesteld voor elektrische 
deelauto’s van € 5000,- per auto. Dit helpt in elk geval om de onrendabele top te halveren. 
Daarnaast zal de komende jaren nog subsidie nodig zijn om elektrische deelauto concepten 
voor een grote groep interessant te maken.  
 
Bronnen van financiering kunnen zijn de gemeente Arnhem zijn of het SK zelf. 

4. Projectorganisatie 
 

De Werkgroep Verkeer SK is opdrachtgever van dit plan. Er kan onder toezicht van de 
Werkgroep Verkeer een aparte Werkgroep Elektrisch Deelautovervoer worden opgericht. De 
werkgroep bestaat uit bewoners die interesse hebben om deelautovervoer te promoten en 
verder te brengen in de wijk, de zogenaamde early adopters. 
 
Een projectleider kan lijnen uitzetten, zaken voorbereiden en vlottrekken, maar een goede 
borging in de wijk is vanaf het begin belangrijk.  
 
De presentatie van de uitkomsten kan uiteindelijk weer plaatsvinden aan de Werkgroep 
Verkeer. 

5. Planning van activiteiten 
 
 Activiteit # uren 
1 Concept plan van aanpak bespreken / aanpassen 4 
2 Werkgroep elektrische deelauto’s SK oprichten en werkzaamheden 

vaststellen en plannen 
4 

3 Deskresearch diverse steden: Amsterdam, Utrecht en Gent 8 
4 Concept enquête opstellen 8 
5 Enquête met werkgroep bespreken / aanpassen 4 
6 Aanmaken emailadres, finale versie in juiste format zetten -> afhankelijk 

van te gebruiken tool: Spijkerpijl / Google forms? 
6 

7* Maken folder / artikel en communicatie via Mijnspijkerkwartier / 
Nextdoor etc… 

8 

8 Binnengekomen enquêtes verwerken: van data naar bruikbare informatie 8 
9 Bijeenkomst voorbereiden en beleggen met geïnteresseerden. Doel: 

komen tot actieve groep die echt wil participeren in één of meerdere 
concepten 

6 

10 Presentatie maken van de resultaten en deze bespreken met werkgroep, 
vervolgacties plannen 

8 

 Totaal 64 
*Hoe genereren we een zo groot mogelijke respons? Social media maar mogelijk ook huis aan 
huis verspreiden van leaflet in een deel van het SK? Hiervoor actieve bewoners inzetten. 
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6. Projectgrenzen 
 
Het is belangrijk aan te geven welke activiteiten binnen het project vallen, maar ook wat er 
buiten valt. 
 
Het project resultaat H 2 en planning activiteiten H 7 geeft een goed beeld van wat er 
uitgevoerd wordt. 
 
Nog een aantal opmerkingen ter verduidelijking: 

1. Het onderwerp is elektrisch deelauto vervoer, maar we kunnen  d.m.v. enkele vragen 
ook de behoefte inventariseren naar andere elektrische vervoersmiddelen ( denk aan 
cargobikes, scooters, etc.). 

2. Het project is ten einde als de vragen in H 2 zijn beantwoord. Mogelijk is er 
vervolgens aanvullend werk nodig om zaken te concretiseren en om tot werkelijke 
actie te komen,  maar dit valt buiten de scope. 

3. Het onderzoek beperkt zich tot bewoners van de wijk, bedrijven en instellingen vallen 
buiten de scope. 

 
 

Bijlage A: huidig aantal deelauto’s SK 
 
 
Eén Greenwheels auto in het Spijkerkwartier 
 

 
 
Twee Mywheels auto’s beschikbaar in Spijkerkwartier 
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