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Graag brengen we bij de commissies Ontwikkeling en Samenleving ‘elektrische deelmobiliteit’ onder 
de aandacht. 
 
We hebben een burgerinitiatief opgestart dat is omarmd door Spaarnelanden die de motor wil zijn van 
een duurzame leefomgeving in Haarlem. We doen dit onder naam van iZoof Car Sharing 
(www.izoof.com/carsharing): “Haarlem deelt elektrische auto’s”. Het is een co-creatie tussen burgers 
en Spaarnelanden zonder winstoogmerk. 
 
We hebben hiermee een belangrijke sleutel in handen om: 

● Het aantal auto’s uit woonwijken terug te dringen (minder parkeerdruk); 
● De CO2-uitstoot te verminderen (bijdrage aan Haarlem Klimaatneutraal 2030); 
● De luchtkwaliteit te verbeteren; 
● Sociale cohesie en betrokkenheid van bewoners bij de eigen leefomgeving te bevorderen. 

 
We zouden graag zien dat de gemeente ‘elektrische deelmobiliteit’ opneemt in haar 
stimuleringsbeleid, en knelpunten aanpakt waar we tegenaan lopen. 
 
In de kadernota wordt aangegeven dat: “herinrichting van de openbare ruimte gedragsverandering 
kan bewerkstelligen, zodat mensen makkelijker kiezen voor duurzame mobiliteit. In bestaande 
woonwijken geldt dat eerst ruimte gemaakt moet worden hiervoor; zowel fysiek (minder auto’s) als in 
waardes (mensen moeten openstaan voor andere keuzes, en ingesleten gewoonten veranderen).” 
 
Elektrisch autodelen maakt de keuze voor duurzame mobiliteit makkelijker en creëert openbare ruimte 
doordat autodelers hun tweede of zelfs eerste auto zullen wegdoen. 
 
We lopen aan tegen de volgende knelpunten: 
 

1. Maandenlange procedure voor verkrijgen van laadpalen en gereserveerde parkeerplekken, 
waardoor opschaling een lastig verhaal wordt, en onze proefperiode nu grotendeels zonder 
paal en parkeerplek moet plaatsvinden. Er staat gemiddeld 6 tot 8 maanden voor deze 
procedure, maar wij gaan richting de 10 maanden (half oktober 2018). 

2. Geen medewerking vanuit het ambtenarenapparaat doordat deelmobiliteit geen onderdeel 
van de gemeentelijke visie is, ondanks de aangenomen motie vanuit de gemeenteraad ‘Auto 
voor velen, stimuleer delen’ – uit december 2016. 

3. Omdat we over meerdere gemeentelijke domeinen werken, voelt niemand eigenaarschap. 
4. Om autodelers hun auto weg te laten doen, dan wel af te laten zien van de aankoop, moeten 

we met prikkels kunnen werken. Financiële prikkels kunnen de gedragsverandering tijdelijk 
aanjagen, maar de meeste winst is te behalen door mensen te belonen met herbestemming 
van vrijgekomen ruimte in de straat (voor vergroening, spel, ontmoeting). De elektrische 
deelauto kan via deze weg ruimte maken voor de gewenste gedragsverandering richting 
duurzame mobiliteit. 

 
De gemeente Amsterdam heeft een aanpak gerealiseerd om elektrisch rijden te stimuleren en wil dit 
graag delen met andere buurgemeenten. We hoeven het wiel dus niet opnieuw uit te vinden: 
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/stad-van-de-toekomst/28725/interview-hoe-amsterdam-elektrisc
h-rijden-stimuleert-met-een-vraaggestuurd-laadnetwerk  
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