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Het college besluit deelautoparkeerplaatsen aan te leggen op de volgende locaties:

a. Leeuwerikstraat 2
b. Verspronckweg 136
c. De Witstraat 1
d. Raamsingel 38
e. Parklaan 61
f. Sophiaplein 2

2. De kosten van de bebording en belijning (ca. €2500,-) worden vergoed door Greenwheels en
worden geboekt op product Parkeren (1582).

3. Greenwheels wordt van het besluit op de hoogte gesteld en bijgevoegd persbericht wordt
verstuurd aan de lokale en regionale media.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
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DOEL: Besluiten
Conform de regelgeving op het gebied van parkeren is het college bevoegd parkeerplaatsen voor
deelauto’s aan te wijzen.



Onderwerp: Uitbreiding deelautoplaatsen t.b.v. Greenwheels
Reg. Nummer: WZ/OGV/2011/145479

1. Inleiding
Dit voorstel is een uitbreiding op de deelautoparkeerplaatsen die reeds op diverse
locaties in de stad aanwezig zijn op basis van eerdere besluitvorming. In de
afgelopen jaren heeft Greenwheels haar autodeelservice in Haarlem geëxploiteerd.
Bij een aanbod van 22 auto’s maken 335 huishoudens gebruik van de service. Dat is
ruim 15 huishoudens per auto. De vraag naar autodelen groeit voorspoedig.
Greenwheels wil de activiteiten graag uitbreiden met 6 plaatsen. Totaal bedraagt het
aantal deelautolocaties in Haarlem dan circa 50 parkeerplaatsen. Het bedrijf
verwacht bovendien in de komende paar jaar ongeveer 40 nieuwe plaatsen aan te
vragen. Naast Greenwheels biedt ook Connectcar deelauto’s aan in Haarlem. Op dit
moment zijn er echter geen uitbreidingsplannen van Connectcar in behandeling.
Ieder toekomstig verzoek voor deelautoplaatsen wordt bekeken en voorgelegd aan
het college. Haarlem biedt dus aan alle deelautobedrijven gelijke kansen.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit deelautoparkeerplaatsen aan te leggen op de volgende

locaties:
a. Leeuwerikstraat 2
b. Verspronckweg 136
c. De Witstraat 1
d. Raamsingel 38
e. Parklaan 61
f. Sophiaplein 2

2. De kosten van de bebording en belijning (ca. €2500,-) worden vergoed door
Greenwheels en worden geboekt op product Parkeren (1582).

3. Greenwheels wordt van het besluit op de hoogte gesteld en bijgevoegd
persbericht wordt verstuurd aan de lokale en regionale media.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer

3. Beoogd resultaat
Met het realiseren van deelautoparkeerplaatsen wordt beoogd dat:

 het autobezit waar mogelijk afneemt;
 de vraag naar parkeerplaatsen in Haarlem minder snel groeit;
 het aantal met de auto gereden kilometers afneemt.

4. Argumenten
 Met één deelauto worden tot 15 huishoudens bediend, hetgeen een lager

autobezit stimuleert. Dit past binnen de doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid en het vigerende verkeersbeleid.

 Het aanbieden van 6 nieuwe deelautoplaatsen heeft de potentie dat 90
huishoudens een auto gaan delen.

 Een auto van een deelauto-aanbieder staat niet direct bij de gebruiker voor
de deur. Dat bevordert de keuze voor een andere manier van vervoeren op
kortere afstanden, zoals lopen of fietsen. Ook het autogebruik neemt
daarmee af.

5. Kanttekeningen
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 Autodelen levert ook nieuwe autogebruikers op. Onderzoek uit laat zien dat
ongeveer een derde deel van de autodelers hun auto opgegeven heeft en
twee derde deel geen auto had. De voormalige autobezitters besparen echter
tot wel 9000 autokilometers per jaar. De “nieuwe rijders” rijden slechts
circa 2000 kilometer per jaar. Hierdoor is het saldo positief; op jaarbasis
worden ongeveer 25.000 “autokilometers” per deelauto bespaard.

6. Uitvoering
 Greenwheels krijgt parkeervergunningen voor alle locaties (voor zover van

toepassing) in de betreffende zones en betaalt jaarlijks de gangbare kosten
voor deze parkeervergunningen (op kenteken) per auto (totaal ca. 600,- per
jaar).

 Het reguliere onderhoud van de deelautoplaatsen (totaal ca. € 500,- per jaar)
wordt door de gemeente uitgevoerd.

7. Bijlagen
 Overzicht van de locaties.

Het college van burgemeester en wethouders



Leeuwerikstraat 2: vanaf de Rijksstraatweg de Leeuwerikstraat in en dan het 1e parkeervak aan de rechterkant, op de foto staat de zwarte
Volkswagen op het vak



Verspronckweg 136: na de ingang van de Kleverparkweg ligt een rijtje parkeerplaatsen langs de Verspronckweg en
daarvan het laatste parkeervak, ligt naast de zijkant van het laatste huis aan de Aelbertsbergstraat, op de foto staat de
zwarte Honda Civic op het vak.



De Witstraat 1: aan de overzijde van de bestaande Greenwheels parkeerplaats een 2e vak voor grotere Greenwheels station
auto, op het bedoelde vak staat de zilvergrijze VW Golf



Raamsingel 38: laatste parkeervak links langs het water aan de Raamsingel ligt aan de overzijde van huisnummer 38, op de
foto staat de zilvergrijze peugeot 207SW op het vak



Parklaan 61 (op de plaats van de zwarte Volkswagen Golf)



Sophiaplein 2: naast de bestaande Greenwheels parkeerplaats (waarop een grote 207SW staat) een 2e plek voor een kleine
Greenwheels 107


