
Reactie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – autodelen 
Feitelijke informatie en cijfers zijn te vinden in het Dashboard Autodelen van het CROW dat 
in december 2022 is gepubliceerd: https://www.crow.nl/dashboard-autodelen/home 
  

1. Waardoor komt autodelen nu vooral voor in verstedelijkt gebied?   
  
De motieven van mensen om te gaan autodelen zijn verschillend, in steden zijn mensen 
gemiddeld minder afhankelijk van de auto doordat er veel alternatieven zijn zoals het 
openbaar vervoer en omdat er meer voorzieningen ook bereikbaar zijn lopend of fietsend. 
Omdat er in de stad meer mensen bij elkaar wonen, hebben aanbieders bovendien sneller 
genoeg klanten om deelauto’s te plaatsen. Ook is het in stedelijk gebied relatief lastiger en 
duurder om een auto te hebben: je hebt vaker een parkeervergunning nodig en parkeren 
kan soms ook lastig zijn. Alles bij elkaar is autodelen in de stad dus al snel een interessante 
optie, waardoor het voor ondernemingen interessant is om daar deelauto’s te plaatsen, 
daardoor is in steden de kans op een deelauto op loop/fietsafstand vrij groot.  
  

2. Wat maakt autodelen met je buren in verhouding tot de andere autodeelvormen 
aantrekkelijk?  

  
Er zijn verschillende vormen van autodelen. Zie https://www.crow.nl/dashboard-
autodelen/home/wat-is-autodelen/autodeelvormen 
Er is informeel autodelen, bijvoorbeeld mensen die de auto delen met familie, vrienden of 
buren. Ook zijn er vormen van autodelen waarbij mensen delen met een vaste groep. In feite 
is autodelen altijd met je buurtgenoten, ook al ken je ze niet en loopt het via een bedrijf. 
Hoe meer mensen in een wijk gebruik maken van deelauto’s hoe meer er komen te staan.  
  

3. Heeft autodelen met je buurt ook in minder stedelijke gebieden een slagingskans? 
Waarom wel/niet?  

  
Zeker kan autodelen ook werken in minder stedelijke gebieden, deelauto’s (inclusief 
Snappcar) zijn beschikbaar in alle Nederlandse gemeenten op het vaste land. In de top 10 
(aantal deelauto’s per inwoner)  
https://www.crow.nl/dashboard-autodelen/home/monitor/top-10-van-het-jaar is te zien 
dat autodelen ook succesvol kan zijn in middelgrote of kleinere gemeenten.  
  

4. Welke verbeterpunten zie je als het gaat om autodelen?  
  
Uit onderzoek blijkt dat veel rijbewijsbezitters nog niet bekend zijn met het concept 
autodelen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/02/28/autodelen-in-
nederland). Belangrijk verbeterpunt is daarom dat autodelen bekender wordt zodat mensen 
kunnen kijken of het bij hun specifieke situatie/reisbehoefte zou kunnen passen. Zeker als in 
een buurt nog weinig deelauto’s zijn kan het dus helpen als mensen in een wijk of de 
gemeente lokaal bekendheid geven aan de mogelijkheden van autodelen zodat meer 
mensen aanhaken. Op landelijk niveau werken we ook aan de bekendheid van autodelen 
met bijvoorbeeld de online campagne Gedeelde Liefde (https://www.gedeeldeliefde.nl/).  
  

a. En welke als het specifiek gaat om autodelen met je buurtgenoten? 



  
Zoals al eerder aangegeven deel je in principe een deelauto altijd met je buurtgenoten, dus 
we begrijpen deze vraag niet. Vanuit autodeel-beleid hebben IenW en Rijkswaterstaat geen 
specifieke voorkeur of afkeur voor bepaalde deelconcepten. Verschillende concepten vullen 
elkaar aan en het is aan de gebruikers en gemeenten om hier keuzes in te maken 
  

b. Kan er met o.a. verzekeringen en beleid beter op deze vorm van autodelen 
kan worden ingespeeld? 

  
Betaalbaarheid van autodelen is belangrijk voor gebruikers en voor aanbieders van de 
diverse concepten is een (betaalbare) verzekering van deelauto’s uiteraard van groot 
belang.  
 
De overheid faciliteert autodelen. In de periode 2015-2021 was dat via de Greendeal 
Autodelen I en II en de City Deal Elektrische Deelmobiliteit.  
 
Recent is een Kamerbrief verstuurd over het vervolg van een samenwerkingsprogramma 
Deelmobiliteit: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/23/same
nwerkingsprogramma-deelmobiliteit 
 
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om autodelen/deelmobiliteit via beleid te stimuleren 
en faciliteren als onderdeel van hun lokale mobiliteitsbeleid. 
 


