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In de Kadernota Parkeren 201 3-2020 is het volgende over autodelen 
aangekondigd: 
Er worden beleidsregels opgesteld om aanvragen efficiënt af te kunnen 
handelen en het gebruik van autodelen zal actief gestimuleerd worden, met 
name in woongebieden met een hoge parkeerdruk veroorzaakt door het 
autobezit van de bewoners zelf. Hiervoor zal een separaat beslisdocument 
worden opgesteld. 

Ter kennisname ontvangt u hierbij de nota en beleidsregels autodelen. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

\ mr. drs. G.A.A. Verkerk 

drs. T.W. Andriessen l.s. 
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Nota 
 
Onderwerp 

Beleid autodelen 

 
1 Inleiding 
 
In de Kadernota Parkeren 2013-2020 is over autodelen aangekondigd dat 
beleidsregels en een beslisdocument worden opgesteld. Autodelen of 
autodate is volgens de Delftse parkeerverordening “het herhaald en 
opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een 
overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen 
natuurlijke personen uit meer dan één huishouden.” Het grote verschil van 
de deelauto ten opzichte van de huurauto is de beschikbaarheid van 24 uur 
per dag en in de directe omgeving. 
 
Er zijn twee groepen die overstappen op autodelen: 
- De grootste groep: huishoudens die nog geen auto bezitten, maar wel af 

en toe de beschikking willen hebben over een auto. Zij hoeven zelf geen 
auto aan te schaffen (of te lenen van anderen). 

- Een kleinere groep: huishoudens die een (tweede) auto wegdoen. 
 
Daarnaast is er een groeiende groep aan het ontstaan die de eigen auto 
beschikbaar stelt aan anderen. Dit is door de crisis ingegeven: hierdoor 
kunnen (een deel van) de vaste autolasten gedekt worden. 
 
Deze nota gaat alleen over auto’s, die door particulieren gehuurd kunnen 
worden. Autodelen voor werknemers is een verantwoordelijkheid van de 
werkgever. Autodelen door particulieren bestaat daarbij uit twee 
categorieën: 
- Georganiseerd autodelen: bedrijven die auto’s op straat zetten, die door 

particulieren te huren zijn. Het bekendste voorbeeld is Greenwheels. 
- Particulier autodelen (peer to peer car sharing): particulieren die hun 

auto’s verhuren aan andere particulieren, op momenten dat zij zelf hun 
auto niet gebruiken. 

 
2 Effecten autodelen 
 
Uit een publicatie van het KpVV1 blijkt dat een deelauto (op termijn) tot drie  
tot zes auto’s scheelt. Per saldo dus twee geparkeerde auto’s. Per deelauto 

                                                
1  KpVV (2009), Kiezen voor autodelen - Trends, tips & uitdagingen. 
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zijn er gemiddeld 14,3 deelnemers. Deelnemers leggen veel minder 
autokilometers af dan autobezitters, vooral deelnemers die hun eigen auto 
de deur uit hebben gedaan Per deelnemer scheelt dit gemiddeld 1.180 kilo 
CO2 per jaar. Autodelen vermindert dus zowel autobezit als autogebruik. Dit 
geeft milieuvoordelen: minder geluid- en luchtoverlast in de stad. Ook het 
ruimtebeslag is kleiner. Dit alles verbetert de leefbaarheid in de stad. 
 
3 Beleid andere gemeenten 
 
Er zijn in Nederland enkele gemeenten die een beleidsdocument voor 
georganiseerd autodelen hebben vastgesteld. Er zijn geen gemeenten 
bekend die beleid hebben gemaakt op het gebied van particulier autodelen.  
 
In Vlaanderen zijn meer ontwikkelingen: er bestaan op gewestelijke niveau 
zogenaamde autodeelparty’s, waar de voordelen van (particulier) autodelen 
worden gepresenteerd.  
 
4 Georganiseerd autodelen 
 
4.1 Historie 
Georganiseerd autodelen is in Nederland in het tweede deel van de jaren 
’90 ontstaan. Het eerste bedrijf was Greenwheels, met in 2013 auto’s op 
1.700 locaties, waaronder bij treinstations. Momenteel zijn er naast 
Greenwheels de bedrijven ConnectCar, StudentCar (in studentensteden, 
ook voor de leeftijdsgroep 18-23 jaar), MyWheels (ook particulier autodelen) 
en Car2Go (elektrische auto’s, geen vaste locatie, alleen in Amsterdam) 
actief. In het verleden is er een Delfts autodeelbedrijf geweest. 
 
Greenwheels heeft momenteel (november 2013) in Delft 27 locaties. 
StudentCar heeft 1 locatie in de TU-wijk. In totaal zijn er dus 28 locaties in 
Delft (zie ook Bijlage 1). Het grootste deel van de locaties ligt in de wijken 
Hof van Delft en Binnenstad. 
 
4.2 Beleid 
Met enige regelmaat komen aanvragen binnen voor nieuwe locaties. 
Uitgangspunt is dat aanvragen worden gehonoreerd, tenzij. Het gaat in 
deze nota grotendeels om beleid dat in de huidige praktijk al gehanteerd 
wordt. In Bijlage 2 is het hieronder geschetste beleid juridisch uitgewerkt in 
een beleidsregel. 
 
4.2.1 Vaste plek of niet 
Gereserveerde parkeerplekken voor deelauto’s vormen de sleutel voor 
succes. Alleen dan zijn de deelnemers verzekerd van een vaste parkeerplek 
voor de deelauto dicht bij huis. Een vaste plek verhoogt ook de 
vindbaarheid van de deelauto. Behalve Car2Go werken alle aanbieder met 
vaste parkeerplaatsen.  
 
Car2Go werkt overigens met een app en gps om de vindbaarheid te 
verzekeren. Een aanvraag en aanleg van een autodeelplaats is dan niet 
nodig. Delft gaat bij de aanbieders van georganiseerd aandringen op het 
overstappen op een systeem met app en gps. 
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4.2.2 Criteria 
Daarbij wordt de locatie van de aanvraag aan de volgende criteria getoetst: 
- Aanvrager heeft het Keurmerk van de Landelijke Vereniging voor 

Gedeeld Autogebruik. 
- Voldoende (verwacht) gebruik van de deelauto’s bij aanvraag.2 
- Voldoende spreiding van het aantal autodeelplaatsen over de stad.3 
- In geval van meerdere autodeelplaatsen in een buurt kan voor de 

zichtbaarheid gekozen worden voor bundeling. Ook bij bijvoorbeeld 
treinstations kan bundeling wenselijk zijn. 

- Goede toegankelijkheid van de parkeerplaatsen (snel en eenvoudig 
parkeren). 

- Parkeerplaatsen en bebording niet pal voor ramen van woonhuizen 
(geen zichthinder). 

 
Parkeerdruk is bewust geen criterium: autodelen zorgt immers voor 
verlaging van de parkeerdruk. Ook wordt er geen maximum ingesteld aan 
het aantal locaties: hoe meer behoefte aan deelauto’s hoe beter. Dit scheelt 
immers in de parkeerdruk. 
 
4.2.3 Afweging 
Indien een locatie voldoet aan bovenstaande criteria, wordt dit gemeld aan 
de aanvrager. Indien een locatie niet of onvoldoende voldoet aan 
bovenstaande criteria, wordt in overleg met aanvrager een alternatieve 
locatie bepaald.  
 
4.2.4 Realisatie locatie 
Na positieve beoordeling van de aanvraag wordt een verkeersbesluit 
opgesteld. De parkeerplaats wordt ingericht met een kruis en de juiste 
bebording (E8 met onder bord “Deelauto + naam aanbieder”). Na inrichting 
van de autodeelplaats, wordt verwacht dat de aanvrager tijdig een auto 
plaatst (binnen 30 dagen). Mocht dit niet gebeuren, dan wordt de 
parkeerplaats in principe op kosten van de aanvrager weer teruggebracht in 
de oorspronkelijke staat. 
 
4.2.5 Parkeervergunning 
Indien sprake is van een reguleringsgebied, dan wordt een 
parkeervergunning voor dat gebied aangeschaft worden door de aanvrager. 
Het gaat hierbij om een bewonersvergunning. De redenatie hierachter is dat 
de deelauto door bewoners gebruikt wordt. 
 
Voor het geval dat een andere auto of object de gereserveerde 
parkeerplaats bezet houdt, kan met de parkeervergunning ook op 
parkeerplaatsen in de omgeving geparkeerd worden. Het vergemakkelijkt 
ook de invoering van handhaving op kenteken per 1 januari 2015. 
 

                                                
2  De verwachting is dat alleen een deelauto wordt geplaatst als dit bedrijfsmatig 

haalbaar is. 
3  De behoefte aan autodelen kan sterk afhangen van het type wijk en bewoners van 

die wijk. Momenteel zijn ligt het zwaartepunt van de locaties in de Binnenstad en 
Hof van Delft. 
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4.2.6 Opheffen locatie 
Andere gemeenten hanteren criteria voor wat zij voldoende gebruik vinden. 
Amsterdam houdt gemiddeld 15 verhuringen per maand aan, Amersfoort 
gaat uit van 300 verhuururen per jaar.  
 
Autodeelbedrijven zijn commercieel. Er moet dus voldoende omzet gemaakt 
worden, voordat een deelauto rendabel is. Als een auto weinig gehuurd 
wordt, betekent dat deze auto een parkeerplaats bezet houdt en de 
parkeerdruk niet omlaag gaat. De verwachting is dat als een deelauto niet 
rendabel is, de aanbieder de deelauto weghaalt en de locatie opgeven kan 
worden. Bij het niet meer bestaande Delftse autodeelinitiatief zijn de 
plekken in het verleden weggehaald. 
 
Jaarlijks zal een overzicht gevraagd worden van het verhuur. Hierbij wordt 
er rekening mee gehouden dat nieuwe locatie moeten “ingroeien”. Mocht de 
indruk bestaan dat autodeelbedrijven onrendabele auto’s vaak lange tijd 
laten staan, dan kan alsnog een criterium voor voldoende gebruik 
toegevoegd worden aan de beleidsregels. 
 
4.2.7 Wensen 
Een wens is om deelauto’s nog duurzamer te maken door ze elektrisch te 
laten rijden. De gemiddelde actieradius leent zich hier prima voor. Een deel 
van de GreenWheelsauto’s en de auto’s van Car2Go in Amsterdam zijn 
elektrisch. Bij nieuwe aanvragen zal in overleg getreden worden over de 
mogelijkheden van elektrische deelauto’s op de nieuwe locaties. Echter, 
een benzine aangedreven deelauto is beter dan geen deelauto. Daarom is 
dit geen harde eis. 
 
Daarnaast is het wenselijk om deelauto’s te plaatsen bij uitbreiding van een 
parkeerreguleringsgebied (bewoners krijgen een alternatief) of bij 
grootschalige nieuwbouwontwikkelingen. Bij het Spoorzoneproject wordt 
hiernaar gekeken in het kader van duurzame mobiliteit. 
 
5 Particulier autodelen 
 
5.1 Historie 
Particulier autodelen kan bestaan uit een onderlinge (schriftelijke) afspraak 
tussen buren/buurtgenoten. Sinds 2011 bestaan er internetplatforms voor 
particulier autodelen, waar iedereen aan kan deelnemen. De drie grootste 
aanbieders in Nederland met internetplatform zijn momenteel SnappCar, 
Wego en MyWheels (ook georganiseerd autodelen). Deze platforms zorgen 
o.a. voor verzekeringen en pechhulp.  
 
In Delft zijn momenteel (november 2013) zes particuliere verhuurders actief 
bij MyWheels en twaalf particuliere verhuurders bij Snappcar. Het grootste 
deel van de verhuurders woont in de wijk Hof van Delft. Het aantal 
potentiële huurders in Delft is niet bekend (zie ook Bijlage 1). 
 



  5/11 

5.2 Beleid 
 
5.2.1 Vaste plek of niet 
Deelnemer worden van één van de internetplatforms is gratis, zowel door 
de huurder als de verhuurder. De huurder betaalt voor huur van de auto, 
waarvan een deel bemiddelingskosten en kosten voor verzekering, 
pechhulp etc. is. Inschrijven is dus zeer laagdrempelig. Het reserveren van 
een parkeerplaats voor de verhuurder is daarom fraudegevoelig.  
 
De sleuteloverdracht van verhuurder naar huurder gaat persoonlijk. Dit zal 
over het algemeen aan huis zijn. Vindbaarheid van de auto speelt hierdoor 
geen rol. Een vaste parkeerplek is dus niet nodig en niet wenselijk. De 
conclusie van een proef met het bedrijf Wego en Stadsdeel West van de 
gemeente Amsterdam was dat een vaste plek niet nodig is.4 
 
5.2.2 Stimuleren 
Er zijn andere manieren om het particulier autodelen te stimuleren. Dit kan 
door bijvoorbeeld een goedkopere parkeervergunning voor verhuurders. Dit 
is echter ook fraudegevoelig.  
 
De beste manier om particulier autodelen te stimuleren is mond-op-mond 
reclame. Dit kan door deelnemers (verhuurders) als ambassadeurs in de 
stad te gebruiken. Er is al een initiatief in de Indische Buurt. De gemeente 
ondersteunt dit soort initiatieven. 
 
5.2.3 Parkeervergunning 
Als de verhuurder in gereguleerd gebied woont, heeft de verhuurder al een 
bewonersvergunning.  
 
6 Communicatie 
 
Op de gemeentelijke website is een ingericht pagina over de voordelen van 
autodelen. Deze website zal aangepast worden aan de nieuwste 
ontwikkelingen. Op deze pagina komen in elk geval links naar alle mogelijke 
aanbieders, voor zowel georganiseerd als particulier autodelen. 
 
Er wordt onderzocht hoe de aanvrager van bewonersvergunningen 
geïnformeerd kan worden over de mogelijkheden van autodelen. 
 
7 Financiën 
 
Voor de afhandelingskosten van aanvragen van bedrijven (georganiseerd 
autodelen) van een gereserveerde parkeerplaats en het aanpassen van 
deze parkeerplaats worden leges in rekening gebracht (€ 832,50 conform 
legesverordening 2013). Indien deelauto’s in parkeerreguleringsgebied 
staan, is een parkeervergunning benodigd.  
 
  

                                                
4 Verkeersnet (2013), Autodelen regelt zichzelf misschien wel, 
http://www.verkeersnet.nl/10606/autodelen-regelt-zichzelf-misschien-wel/, 16 
december 2013.  

http://www.verkeersnet.nl/10606/autodelen-regelt-zichzelf-misschien-wel/
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Bijlage 1: Locaties huidige deelauto’s (december 2013) 
 
Greenwheels 
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MyWheels 
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SnappCar 
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StudentCar 
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Bijlage 2: Beleidsregels aanwijzing autodateplaatsen 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Delft, 
gelezen het voorstel van 7 januari 2014, 
 
overwegende dat het gewenst is regels op  te stellen voor het aanwijzen 
van autodateplaatsen; 
 
gelet op de nota Beleid autodelen gemeente Delft en artikel 4:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht; 
 
besluit vast te stellen: 
 
Beleidsregels aanwijzing autodateplaatsen 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
1. Autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van 

motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke 
personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan 
één huishouden; 

2. Autodateplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig 
bestemd voor autodate; 

3. Aanvraag: de aanvraag voor het aanwijzen van een autodateplaats. 
 
Artikel 2. Behandeling aanvraag autodateplaats 
1. De aanvraag kan slechts worden ingediend door een commerciële 

aanbieder van autodelen die beschikt over het Keurmerk landelijke 
Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (aanvrager). 

2. Een aanvraag bevat naast de gegevens van de aanvrager in ieder geval 
de volgende gegevens: 
- de gewenste locatie voor het aanleggen van een autodateplaats; 
- een motivering voor het aanwijzen van de gewenste locatie waaruit 

in ieder geval ook blijkt dat aan de hieronder weergeven  locatie-
eisen is voldaan; 

- aantonen dat er vraag is naar een nieuwe locatie, dit wil zeggen dat 
er voldoende (potentiële) klanten zijn; 

- aantonen dat de gewenste locatie met de direct omwonenden is 
afgestemd. 

3. De gewenste locatie wordt door het college aan de volgende eisen 
getoetst: 
- voldoende korte afstand tot (potentiële) klanten van de 

autodateaanbieder (in verband met voldoende verwacht gebruik); 
- voldoende verre afstand tot bestaande autodateplaats (in verband 

met goede spreiding over de stad); 
- toegankelijkheid van de parkeerplaats; snel en eenvoudig parkeren; 
- parkeerplaats en bebording niet pal voor ramen van woonhuizen 

(geen zichthinder). 
4. Indien de locatie voldoet aan bovengenoemde criteria, wordt dit gemeld 

aan aanvrager. Indien de locatie niet of onvoldoende voldoet aan 
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bovengenoemde criteria, wordt in overleg met aanvrager een 
alternatieve locatie bepaald. 

 
Artikel 3.  Inrichting van de autodateplaats 
1. Voor het aanwijzen en opheffen van een gereserveerde autodateplaats 

is een verkeersbesluit vereist.  
2. Een autodateplaats wordt fysiek gerealiseerd door plaatsing van het 

bord E8 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens 1990 met daaronder het onderbord “Deelauto + naam aanbieder”.  

3. Het verkeersbord voor de autodateplaats en de bijbehorende flespaal 
blijven eigendom van de gemeente.  

 
Artikel 4. Kosten  
1. De kosten voor het in behandeling nemen van een autodateplaats komt 

voor rekening van de aanvrager. Ook indien naderhand de aanvraag 
wordt afgewezen. 

2. De hoogte van de kosten zijn opgenomen in de Legesverordening. 
3. De autodateplaats wordt niet eerder aangelegd dan nadat de kosten als 

bedoeld in het eerste lid zijn voldaan. 
 
Artikel 5. Opheffen autodateplaats 
1. Een autodateplaats wordt opgeheven indien; 

- de aanvrager niet binnen 30 dagen na publicatie van het 
verkeersbesluit ten behoeve van de gevraagde autodateplaats, een 
auto beschikbaar stelt op de daartoe gereserveerde autodateplaats; 

- bij oneigenlijk gebruik van de gereserveerde autodateplaats, zoals 
het niet gebruiken van de autodateplaats voor autodate.  

2. Bij het opheffen van de autodateplaats wordt de parkeerplaats op 
kosten van de aanvrager weer terug gebracht in oorspronkelijke staat. 

 
Artikel 6. Slotbepalingen 
1. Indien de autodateplaats wordt aangelegd in een reguleringsgebied, dan 

dient aanvrager een parkeervergunning (bewonersvergunning) voor dat 
gebied aan te schaffen. 

2. Aanvrager is verplicht jaarlijks een overzicht van verhuur van autodate 
te overleggen. 

3. De mogelijkheid van elektrische auto’s op nieuwe locaties zal zoveel 
mogelijk gestimuleerd worden. 

 
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de 

bekendmaking. 
2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregels aanwijzing 

autodateplaatsen”. 
 
Vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2014, 
 
 
burgemeester,   secretaris, 
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