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1. Inleiding
Deze rapportage is het eindproduct van de kopgroep huur- en deelfietsinitiatieven. De kopgroep
valt binnen de Ketenploeg van de Tour de Force. Een brede coalitie van overheden,
marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden die
verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland hebben zich verenigd binnen
de Tour de Force. In de eerste fase van de Tour de Force wordt gewerkt in ploegen. Iedere
ploeg pakt een eigen onderwerp bij de kop, waarbinnen gericht ontwikkeling plaatsvindt.
In de periode van december 2016 tot april 2017 is in een aantal bijeenkomsten het onderwerp
fietsdelen verkend met een kopgroep van 32 partijen die betrokken zijn bij initiatieven op het
gebied van fietsdelen. Het gaat daarbij om opdrachtgevers: overheden en concessie houdende
OV-aanbieders. Doel van deze bijeenkomsten was om in beeld te krijgen welke belemmeringen
en kansen worden gezien bij het opzetten van fietsdeelsystemen en welke lessen hieruit te
trekken zijn voor toekomstige initiatieven. Daarnaast zijn de lopende initiatieven binnen
Nederland geïnventariseerd.
Deze rapportage geeft een kort overzicht weer van de achtergrond van fietsdelen. De
geschiedenis van deelfietsen en de eigenschappen van verschillende fietsdeelsystemen worden
in beeld geschetst. Daarna worden de uitkomsten gepresenteerd van de inventarisatie van
fietsdeelinitiatieven in Nederland.
In hoofdstuk 7 besteden we aandacht aan de opgehaalde belemmeringen en kansen. Hieraan
gekoppeld presenteren we de adviezen vanuit de kopgroep aan partijen die zelf een initiatief
voor deelfietsen willen opstarten.
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1. Ontwikkeling Fietsdelen

1. Ontwikkeling fietsdelen
Fietsdelen is een zeer actueel onderwerp binnen het mobiliteitsbeleid in
Nederland. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal partijen dat zich
momenteel zowel vanuit de markt als vanuit de overheid bezig houdt met dit
onderwerp. Het principe van fietsdelen is echter niet nieuw. Al vanaf de jaren
‘60 zien we initiatieven op dit vlak. Door de jaren heen is er een flinke
(technische) ontwikkeling geweest in de eigenschappen van de systemen.
Grofweg onderscheiden we hierin vijf generaties deelfietsen:
1. Gratis fietsen: in de jaren ’60 waren er verschillende initiatieven met
gratis fietsen, waaronder het zogeheten Witte fietsenplan in Amsterdam.
Dit concept bestond uit het verspreiden van een hoeveelheid gratis
fietsen, die te allen tijde door iedereen gratis gebruik konden worden. In
de praktijk bleken de fietsen binnen ‘no time’ te zijn toegeëigend en
verdwenen. Dit betekende het einde van het initiatief.
2. Coin acces: In de jaren ‘70 werden deelfietsen geïntroduceerd waar door
middel van coin acces gebruik van kon worden gemaakt. Het principe
werkt net als bij een winkelwagen. Door een muntje in de fiets te steken
kon deze van het slot worden gehaald en gebruikt worden. Het grootste
systeem van deelfietsen met coin-acces vond je in Kopenhagen, maar dit
project werd stopgezet in 2012.

3. Slimme stations: rond het jaar 2000 werden systemen met slimme
stations geïntroduceerd. Gebruikers melden zich ter plekke aan bij dit
station om gebruik te maken van een fiets en brengen deze weer terug
naar een station. Bij latere ontwikkelingen binnen deze generatie komt er
ook real time info over de beschikbare fietsen beschikbaar, ook kun je je
ter plekke registreren. Registratie werkt via het station of via apps.
4. Slimme fietsen: vanaf ongeveer 2010 is een overgang zichtbaar van
slimme stations naar slimme fietsen (met daarbij ‘domme stations’). De
slimme techniek is daarbij geïntegreerd in de fiets en niet langer in de
stations. Dit zorgt er voor dat de deelfietstoepassingen veel flexibeler
opgezet kunnen worden: zowel naar snelheid van uitrol en optimalisatie,
als ook naar de mogelijke locaties in de stad en naar type fietsen.
Registratie en toegang verschuift ook langzaam aan van terminals naar
smartphones

5. Interoperabiliteit: de vijfde generatie deelfietsen is op dit moment in
ontwikkeling. Belangrijkste verandering zit hem niet in de hardware, maar
in de software en het interoperabel zijn van de systemen. De gebruiker
kan gebruik maken van verschillende systemen met behulp van één
registratie / toegangspas. De interoperabiliteit van systemen is
onderwerp van een parallel lopende kopgroep van de Ketenploeg binnen
de Tour de Force.
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Vijf generaties fietsdeelsystemen
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2. Eigenschappen Fietsdeelsystemen

Eigenschappen fietsdeelsystemen
In dit hoofdstuk introduceren we de brede definitie van deelfietsen zoals we die hanteren binnen
deze rapportage. Vervolgens worden een aantal eigenschappen beschreven waar de systemen
zich op onderscheiden. Hieruit volgt een indeling in verschillende typen systemen zoals we ze in
Nederland tegenkomen. Deze indeling is gehanteerd bij de inventarisatie.

Definitie
In deze rapportage hanteren we volgende definitie / omschrijving van deelfietsen:
Deelfietsen zijn fietsen die voor een korte duur (tijd) en tegen geringe kosten (betaling)
worden aangeboden in een netwerk van publiek toegankelijke uitgiftepunten. Het
fietsdeelsysteem is goed toegankelijk, gemakkelijk te gebruiken en vormt een onderdeel van het
dagelijkse mobiliteitsaanbod, naast de trein, bus, auto en de eigen fiets.

Daarnaast zijn de volgende parameters van toepassing:
• Het is voor de klant mogelijk om na 1 registratie en 1 betalingsmandaat met 1
identificatiemiddel op verschillende plekken en op verschillende tijdstippen een fiets te
ontlenen waarbij er geen 1-op-1 relatie is tussen de klant en de fiets.
• Het systeem is vormgegeven vanuit een netwerkfilosofie waar, op dagelijkse basis, wordt
uitgegaan van de optimalisatie van het gebruik van de fietsen. Dit uit zich op het vlak van
uren van toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, uitgiftepunten, prijszetting en
teruggavepunten
Bij de inventarisatie van de deelfietssystemen in Nederland merkten we dat er geen algemeen
beeld van ‘hét deelfietssysteem’ bestond. We zien eerder een brede range aan
verschijningsvormen. Deze gaan van gesloten, eerder kleine, corporate systemen tot grote open
stedelijke systemen. Deze laatste waren niet aanwezig bij de opstart van de kopgroep, maar
werden in de loop van het traject opgestart onder andere in Rotterdam en Amsterdam.
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Eigenschappen
Bij het maken van onderscheid in verschillende typen systemen kijken
we met name naar de toegankelijkheid van het systeem, de wijze van
registreren, de terugbrengmogelijkheden en het aantal en type locaties
in het netwerk. Dit leidt tot een indeling in 5 verschijningsvormen die op
de volgende pagina zijn weergegeven.
Toegankelijkheid
Op het gebied van toegankelijkheid onderscheiden we twee typen
systemen.
• Open systemen die voor (vrijwel) iedereen toegankelijk zijn.
• Gesloten systemen die slechts voor een bepaalde doelgroep
toegankelijk zijn (corporate, toeristisch, gebruikers van een specifiek
hotel of studenten).
Registratie
Globaal is er een onderscheid te maken in twee wijzen van registreren
voor het gebruik van een huur- of deelfiets.
• Registratie per gebruik, waarbij de gebruiker zich per huurperiode
moet registreren en legitimeren.
• Eenmalige registratie, waarna meermalig gebruik over een langere
periode mogelijk is met behulp van een toegangspas of mobiele
telefoon.
De eerste vorm is vaak aan de orde bij meer traditionele verhuur, terwijl
een eenmalige registratie meer past bij modernere fietsverhuur en
fietsdeelsystemen.
Terugbrengmogelijkheden
Qua terugbrengmogelijkheden zien we 3 verschijningsvormen:
• Back-2-one (B21) waar de fiets (bij normaal gebruik) teruggebracht
moet worden naar zijn beginlocatie.

•

Back-2-many (B2m) waar de fiets (zonder meerkosten)
teruggebracht kan worden op verschillende locaties.

•

Free Floating (FF) waar de fiets overal (binnen een logisch
gedefinieerde geografische plek) achtergelaten kan worden.
Dit type netwerk is mogelijk wanneer alle techniek zich in de
fiets (en het slot) bevindt, waardoor er geen afhankelijkheid is
van terugbrengstations.

De laatste twee typen systemen vergen veel meer van de
beheerorganisatie, omdat fietsen met regelmaat (soms dagelijks)
moeten worden herverdeeld over het gebied waarin ze gebruikt worden.
Aantal locaties
Als het gaat om het aantal locaties is er een onderscheid te maken
tussen verschillende verhuurtypen / netwerken.
• Een enkele locatie: dit betreft veelal de traditionele fietsverhuur waar
de fiets op een locatie gehuurd en teruggebracht kan worden
• Een beperkt aantal of meerdere verspreid liggende locaties.
• Een groot aantal locaties met een hoge dichtheid, zoals meestal te
zien bij stedelijke fietsdeelsystemen.
Type locaties
Tot slot kijken we naar het type locaties in het netwerk.
• Binnenstedelijke locaties
• Toeristische trekpleisters
• Haltes / knooppunten voor openbaar vervoer
• Transferiums aan de rand van de stad
• Bedrijventerreinen
Binnen een netwerk kunnen meerdere typen locaties voor komen. Toch
zien we vaak dat een product zich richt op een specifiek locatietype.

Verschijningsvormen
Qua verschijningsvormen onderscheiden we 5 type systemen
• Stedelijke of wijk/regio-gebonden systemen: een openbaar toegankelijke systemen met veel
locaties binnen het stedelijk netwerk die zich richten op verschillende doelgroepen. Het
systeem kenmerkt zich door een eenmalige registratie en een hoog gebruiksgemak.
•

Openbaar vervoer (halte en knooppunt) gerelateerde systemen: een aan het openbaar
vervoer gelinkt systeem met locaties bij OV-haltes, dat zich richt op de OV-gebruiker. De
fiets dient op dezelfde locatie teruggebracht te worden (back-to-one). Het gebruik van de
fietst betreft veelal de ‘last mile’ naar de bestemming vanaf de halte. Er is doorgaans sprake
van eenmalige registratie en een hoog gebruiksgemak. OV-fiets is hiervan een goed
voorbeeld.

•

Park&Bike systemen (open en closed): een verhuursysteem dat wordt aangetroffen bij
transferia en zich richt op mensen die de auto aan de rand van de stad parkeren en hun weg
per fiets vervolgen. Het gaat daarbij zowel om openbare systemen als om gesloten
systemen. Voorbeeld van het laatste type is een systeem van een bedrijf of bedrijventerrein.
Ook zien we zowel systemen met eenmalige registratie als registratie per gebruik. In de
meeste gevallen is er sprak van back-to-one systemen.

•

Toeristische systemen: een verhuursysteem dat zich kenmerkt als traditionele verhuur.
Verhuur vindt plaats op één of meer locaties. Registratie vindt plaats per gebruik en de fiets
moet doorgaans op dezelfde locatie worden teruggebracht. Fietsen worden gehuurd per dag,
er is maar beperkt sprake van fietsdelen.

•

Corporate of bedrijfszone gebonden systemen: een gesloten systeem dat zich richt op een
specifieke groep gebruikers. Doorgaans is sprake van eenmalige registratie en van een
systeem met een of enkele locaties (back-to-many of back-2-one)
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Verschijningsvormen
Open OVsystemen, incl.
P&B

Open stedelijk
systemen

Openbaar en
occasioneel

Openbaar

Openbaar

Eenmalig /
per gebruik

per gebruik

Eenmalig

Eenmalig

B21 (evt.
B2M)

B21

B21

B21 (evt.
B2M)

B2M

Netwerk

Kleinschalig

Kleinschalig

1 locatie

Grootschalig /
verspreid

Grootschalig /
hoge dichtheid

Locaties

Bedrijf / OV

Transferium /
Knooppunt

Stedelijk

mobiliteitsknooppunt

Stedelijk

Corporate

Closed
Park & Bike

Traditionele
verhuur

Toegankelijkheid

Closed

Closed

Registratie

Via bedrijf

Terugbreng
mogelijkheden

Gesloten systeem

Open systeem
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3. Organisatie Fietsdeelsystemen

Organisatie Fietsdeelsystemen
Operationele aspecten fietsdelen
Bij het opzetten van een fietsdeelsysteem zijn verschillende
organisatorische en operationele aspecten van belang. Het systeem
bestaat niet slechts uit de zichtbare onderdelen zoals de fietsen en
stallingen. In de ‘spin’ op de volgende pagina zijn de verschillende
operationele parameters weergegeven. Al deze onderdelen dienen
onderdeel te zijn van het systeem en op alle aspecten moeten keuzes
gemaakt worden.
1. Registratie: waar en op welke wijze kunnen gebruikers zich
registeren. Gaat het om eenmalige registratie of registratie per
gebruik?
2. Identificatie: op welke wijze kunnen gebruikers zich vervolgens
identificeren om gebruik te maken van het systeem? Bijvoorbeeld
door middel van een pasje, smartphone of voucher.
3. Uitgifte en toegankelijkheid: hoe vindt de uitgifte plaats? Door middel
van een geautomatiseerd en onbemand systeem of vanuit een
bemand station zoals bij meer traditionele verhuursystemen? Is de
verhuur daarbij openbaar toegankelijk of alleen beschikbaar voor
een selecte doelgroep?
4. Type fiets: welk soort fietsen wordt er gebruikt. Gaat het om fietsen
met of zonder geïntegreerde informatietechnologie? En gaat het
vervolgens om bijvoorbeeld stadsfietsen, bakfietsen of elektrische
fietsen?
5. Locaties en terugbrengmogelijkheden: hoeveel en welke
terugbrenglocaties zijn er beschikbaar binnen het systeem? Gaat het
om stedelijke locaties of locaties die gericht zijn op transferia / OV
haltes. Hoe zijn de terugbrengmogelijkheden op de betreffende
locaties: 24 uur per dag of op geselecteerde openingstijden.

6. Platform- tarificatie- en systeembeheer: een belangrijk onderdeel van
het systeem is wat er achter de schermen gebeurt. Het gaat
bijvoorbeeld om dataverwerking over gebruik en facturering naar de
klanten. Hiervoor is een goed werkend ICT-platform van belang.
Daarnaast is een goede beheerorganisatie voor het fysieke systeem
aan de orde. Het gaat daarbij om onderhoud en redistributie van de
fietsen en onderhoud van de haltes / stations. Redistributie van de
fietsen is vooral aan de orde bij back-to-many systemen om te zorgen
dat er een goede verdeling van de fietsen over de locaties blijft.
7. Interoperabiliteit: is het mogelijk om met dezelfde registratie gebruik te
maken van meerdere systemen. Bijvoorbeeld andere
fietsdeelsystemen of het openbaar vervoer. (zie ook pg 35)
8. Inkomsten: welke inkomstenbronnen zijn er beschikbaar voor het
systeem? Zijn er naast de huurinkomsten bijvoorbeeld ook inkomsten
vanuit reclame-uitingen (op de fietsen / de haltes) of is er een bijdrage
vanuit betrokken overheden beschikbaar?
9. Facturatie en betalingsmogelijkheden: tot slot is van belang dat er een
systeem wordt opgezet om te betalen en factureren. Kan dit
bijvoorbeeld direct via de smartphone of creditcard, of is bijvoorbeeld
maandelijkse betaling per factuur mogelijk, Bij meer traditionele
verhuursystemen is er vaker sprake van betaling vooraf. (vb. aan een
balie).
Bij het kiezen van een partij die een fietsdeelsysteem op gaat zetten is het
van belang om vooraf te weten of al deze aspecten worden afgedekt en
welke keuzes daarin zijn gemaakt. Veel aanbieders zijn voor verschillende
onderdelen aangewezen op de diensten van derden. Dat hoeft geen
probleem te zijn, maar het is wel van belang om hier zicht op te hebben.
Op de pagina 16 zijn de verschillende rollen weergegeven die partijen
kunnen spelen binnen het fietsdeelsysteem en die samenhangen met de
beschreven onderdelen van het systeem. Een partij kan verschillende van
deze rollen in zich verenigen, maar het is uiterst belangrijk dat alle rollen
zijn afgedekt in de organisatie van het systeem.
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Operationele parameters: de ‘deelfiets-spin’
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Rollen in een fietsdeelsysteem
Binnen de dagelijkse organisatie van een fietsdeelsysteem zie je dat er
verschillende rollen bestaan. Over overheid kun je hierin sturen. Ook
moet je er over waken dat doelstellingen, opzet, het functioneren en
uitingen van het systeem overeenkomen met de beleidsdoelstellingen
die je als stad hebt.

3. Aanbesteder: de aanbesteder is de partij die het fietsdeelsysteem
uiteindelijk op de markt zet. Dit kan in de vorm van een aanbesteding,
maar concessies of vergunningen zijn mogelijk. De aanbesteder is de
partij die de spelregels en operationele parameters bepaalt en achteraf
ook de inhoudelijke opvolging voor zijn rekening zal nemen. Deze vinden
hun plek in een aanbestedingsdocument. De inhoud van dit document
vormt de kapstok, op basis waarvan een aanbieder voldoende kennis
heeft om een passende aanbieding te doen.

We benoemen in eerste instantie de zeven rollen die we gedefinieerd
hebben, als laatste onderdeel staan we stil bij hoe en door wie deze
rollen kunnen opgenomen worden.
1. Exploitant of operator: De partij die de dagelijkse werking van het
systeem zal verzorgen. Deze partij kan alleen deze rol op zich nemen of
deze combineren met de andere rollen die hieronder beschreven zijn.
Afhankelijk van de situatie kan de exploitant actief betrokken zijn bij de
uitwerking van het project of responsief gereageerd hebben op een
oproep van de aanbesteder.
2. Initiator: De initiator neemt het initiatief voor de opstart of verkenning
van het systeem en voor het samenbrengen van de verschillende
stakeholders. Meestal is dit ook de directe probleemeigenaar. De
uitdaging is om voldoende afstand te nemen van het initiële probleem en
oog te hebben voor samenwerkings- en schaalgroottevoordelen. Een
lokaal bereikbaarheidsprobleem van een industrieterrein kan de basis
vormen voor zowel een gesloten systeem als voor een open stedelijk
fietsdeelsysteem. De initiator kan dus in belangrijke mate de
karakteristieken van een systeem bepalen omdat de doelstellingen en
verwachtingen zeer specifiek kunnen zijn. Het spreekwoord ‘wie betaalt,
bepaald’ is meestal ook hier van toepassing.

2) Initiator

3)
Aanbesteder
of
vergunninggever

8) Klanten &
Klanteigenaar

1) Operator
of exploitant
4)
Leverancier

7) Financier

6) Terreineigenaar

5)
Onderhoudspartij
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4. Leverancier
Een, of misschien zelfs de belangrijkste, keuze die je moet maken is de
rol van de leverancier(s). Deze bepaalt namelijk in belangrijke mate je
betrokkenheid, keuzevrijheid en risico bij de operationele opstart van het
systeem. Bij deze keuze staan we even langer stil.

A. Systeemleveranciers: Er zijn in Europa een aantal spelers die
volledige fietsdeelsystemen aanbieden en uitrollen. Zij hebben eigen
fietsen, een eigen back-office, eigen dockingsystemen etc. Deze partijen
hebben meestal ruime ervaring opgebouwd in andere steden en hebben
deze ervaringen gebruikt om hun product door te ontwikkelen. Het is bij
aanvang ook duidelijk voor welk systeem je kiest en hoe de
verschillende bouwstenen er uit zien. De vrijheid die je als initiator hebt
in de keuze van de bouwstenen is beperkt, daar staat tegenover dat de
risico’s ook beperkt zijn. De rol van initiator beperkt zich tot het
vastleggen van de leverancier en van een aantal gebruiksparameters
(prijs, terugbrengmogelijkheden, aantallen etc.)
B. Integratoren: Naast de systeemleveranciers met eigen bouwstenen
heb je ook integratoren die ‘op maat’ een systeem samenstellen. Zij
gaan op zoek naar leveranciers van fietsen, uitgiftesystemen, software
etc. en kiezen hieruit een aantal producten die ze op de markt brengen.
Typisch voor Nederland zijn de verschillende lokale spelers (o.a.
traditionele fietsverhuurders) die zich opwerpen als integrator en vanuit
die rol de overheden benaderen. Je hebt hier een grote vrijheid aan
keuzemogelijkheden, maar daar staan ook weer risico’s tegenover. Elk
nieuw tot stand gekomen systeem heeft kans op kinderziekten en de
operationele ervaring op vlak van deelfietsen is op dit moment beperkt.
De rol van de initiator gaat verder dan bij de systeemleveranciers, naast
de gebruiksparameters dienen ook systeemparameters gekozen te
worden.
C. Leveranciers van bouwstenen: De initiator kan er ook voor kiezen om
zelf de rol van integrator op zich te nemen. Dit veronderstelt echter wel
een brede marktkennis en vraagt ook wel de nodige kennis en ervaring
op vlak van projectmanagement, IT en aanbestedingstrajecten.

De rol van de initiator gaat hier zeer ver. Hij is de spin in het web die alle
operationele eindjes aan elkaar knoopt, niet enkel de
gebruiksparameters en systeemparameters dienen gekozen te worden.
Ook de koppeling en architectuur dient uitgedacht te worden.
D. OV-fietsdeelsystemen: Tussen de systeemleveranciers en de
integratoren staan ook een aantal OV-aanbieders die zelf als integrator
aan de slag zijn gegaan om hun eigen systeem vorm te geven. Dit
systeem kan dan door andere initiators uitgerold worden. Wij noemen dit
OV-fietsdeelsystemen. OV-fiets is een duidelijk voorbeeld van een
integrator met verschillende uitgiftesystemen van verschillende
leveranciers. De rol van de initiator is eerder beperkt. Hij kan kiezen uit
het uitgiftesysteem, het aantal fietsen en de locatie. Alle andere
gebruiksparameters en systeemparameters liggen al vast. Voordeel is
wel dat je ook een volledig gebruikersbestand mee krijgt.

Rol en voordelen type leveranciers
betaalbaarheid

vrijheid
parameters

klantenintegratie

OV systeem
Systeemleverancier
Integrator
zelfstandigheid

vrijheid locaties

Bouwsteen

zekerheid
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5. Onderhoudspartijen
Zowel de fietsen als de uitgiftesystemen dienen onderhouden te worden.
Belangrijk is om hiervoor duidelijke afsprakenkaders binnen een SLA
(Service Level Agreement) te bepalen. Voor het onderhoud moet zowel
nagedacht worden aan het recurrent onderhoud, het accidenteel herstel
en het preventief onderhoud.
A.Recurrent onderhoud: op peil houden van de kwaliteit van de fietsen of
uitgifte-infrastructuur. Traditioneel zijn dit banden, remmen en ketting
van de fiets en bewegende delen van de uitgifteinfrastructuur. Ook het
schoon houden van de infrastructuur en de fietsen hoort onder het
recurrent onderhoud en is in een stedelijke omgeving niet te
onderschatten. Dit onderhoud moet periodiek ingepland worden.
B. Accidenteel herstel: reactief herstellen van schade door een ongeval
of onoordeelkundig gebruik. Dit herstel is niet tot moeilijk in te plannen
en kan gaan van een lekke band onderweg tot een volledig uitgiftepunt
dat door een ongeval niet meer te gebruiken is. Belangrijk is om
reactiesnelheid zeer hoog te houden.
C. Preventief onderhoud: een aantal onderdelen van de fiets zijn
gevoelig voor slijtage. Dit onderhoud is/wordt voorspelbaar. Aangezien
accidenteel onderhoud duurder is dan recurrent onderhoud, wordt het op
een bepaald moment interessant om preventief een aantal onderdelen te
gaan vervangen tijdens vb. het recurrent onderhoud.

Een overheid kan er voor kiezen om alle locaties zelf te voorzien, maar kan
ook kiezen om een deel van de locaties op terrein van externen te voorzien.
In dit geval dient een duidelijk samenwerkingskader met rechten en plichten
opgesteld te worden én dient een mogelijke financiële vergoeding bepaald
te worden.
Er zijn systemen bekend waar er aan de terreineigenaar een vergoeding
betaald wordt, maar ook systemen waar een terreineigenaar betaalt om het
systeem voor zijn deur te hebben. Dit is namelijk een extra dienstverlening
voor klanten en/of medewerkers.

Maatschappelijke rol:
Naast de rol in het fietsdeelsysteem heeft elke betrokken partij nog een rol
in de samenleving. Afhankelijk van deze intrinsieke rol zal de
(maatschappelijke) drijfveer van elke partij verschillen en zal een andere
‘output’ nagestreefd worden.

6. Terreineigenaren
Een fietsdeelsysteem moet ‘op straat’ komen. Zeker in een stedelijke
omgeving is de ruimte beperkt. Het is dan ook belangrijk om op
voorhand duidelijk inzichtig te krijgen waar het system uiteindelijk
geplaatst moet worden, welke eisen of wensen van tel zijn
(aansluitingen, bereikbaarheid klant, bereikbaarheid operator,…) en wie
de terreineigenaren daarvan zijn.

18

7. Financier
Een fietsdeelsysteem is pas duurzaam als er een sluitende businesscase achter schuilt. Er zijn hierbij verschillende manieren om aan
inkomsten te komen. We zetter er enkele op een rij:
A. Klanten: De gebruikers van het fietsdeelsysteem kunnen als
particuliere gebruiker, als zakelijke gebruiker of als overheidsgebruiker
klant worden.
I. B2C: Business to Consumer: Je richt je tot de directe eindklant. Dit
is de laagdrempeligste manier om te werven, maar de lastigste om
gegevens te verzamelen en te beheren. Elke klant moet over een
eigen login, maar ook over een eigen betaalmogelijkheid beschikken.
II. B2B: Business to Business: Je richt je vooral op ondernemingen.
Dit kan binnen een gesloten systeem waar enkel aangesloten
bedrijven gebruik kunnen maken van het fietsdeelsysteem, maar ook
voor open systemen geven bedrijven de mogelijkheid om snel grote
hoeveelheden klanten aan te haken. Bovendien zijn deze klanten
minder prijsgevoelig. Keerzijde is dat deze klanten veeleisender zijn
en pas echt voor je systeem kiezen als het bewezen heeft efficiënt en
effectief te zijn.
III. B2G: Business to Government: De overheid kan een belangrijke
rol spelen in het geven van het goede voorbeeld. Anders dan door
het louter geven van subsidies, steunt zij het project door loyale klant
te zijn en direct volumes af te nemen en te gebruiken.
B. Sponsors:
I. Main sponsor: Fietsen in de stad heeft een positieve connotatie en
bedrijven zijn bereid te betalen om hun naam vaak voor een langere
periode te binden aan een positief mobiliteitsproject. Afhankelijk van
de (grootte of type) stad kan dit bedrag oplopen tot enkele honderden
euro’s per fiets. Een voorbeeld zijn de ‘Coca-Cola Zero bikes’ in
Cork, Galway en Limerick.
II. Publiciteit op de fietsen of stations : Een andere manier om
sponsormiddelen te vergaren is door te werken met variabele
promotie. Aan het uitleenstation komt dan een reclamebord en de
fiets wordt dan als het ware een rijdend publiciteitsmiddel. De
inkomstenstromen kunnen hierdoor groter zijn, maar het werven van
deze variabele sponsors kan tijdsintensief zijn. Ook het logistieke
proces hierachter moet niet onderschat worden.

C. Overheid:
I. Aanbesteding: Als een overheid er voor kiest om zelf een aantal
specificaties van het fietsdeelsysteem te bepalen en daardoor ook
restricties oplegt kan door de exploitant voor de uitbouw van de
dienstverlening een subsidie gevraagd worden.
II. Derdebetalersregeling: Hierbij komt de overheid tussen in een
deel van de werkelijke gebruikskosten voor de klant. Dit is een
goede manier om een project te helpen bij de opstart.
III. Spitsmijdingregeling: de overheid heeft een belang bij
spitsmijdingen en vergoedt de exploitant telkens deze bewijst dat
de fietsrit, tijdens de spits, een autorit vervangt.
IV. Klant: zie B2G
8. Klanten en klanteneigenaars
Traditioneel is het zo dat elk bedrijf zijn eigen klanten moet werven en bij
opstart zonder klantenbasis start. Door slimme
samenwerkingsverbanden hoeft dit niet meer zo te zijn. Het registreren
van klanten, beheren van klantgegevens tot de facturatie kan
opgenomen worden door een derde partij. Zo kan de exploitant zijn
focus leggen op het operationele onderdeel van de deelfietswerking en
hoeft de facturatie voor hem niet complex te zijn. Hij stuurt 1 factuur, de
clearing gebeurt door een derde partij.
Partijen om mee samen te werken zijn mogelijk:
• (lokale) overheden
• Openbaar vervoer spelers
• Mobility service providers/ MaaS-oplossingen
• Andere fietsdeelinitiatieven
• Bedrijven met grote klantendatabestanden die zich van hun
concurrenten willen differentiëren vb. energiesector
• Bedrijven of facility bedrijven op bedrijventerreinen
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Business model free-floating
Businessplan achter de free-floating systemen
Sinds begin 2017 zijn er, vooral in Azië, een aantal nieuwe deelfietsondernemingen actief. Zij werken volgens het free-floating model en starten
steeds met grote (duizenden) aantallen fietsen. Sinds juni zien we deze
systemen ook in Europa (in Nederland in Amsterdam en Rotterdam) opduiken.
Het is niet altijd even duidelijk waar zij hun inkomsten halen om zulke grote
aantallen fietsen op de straat te zetten.
We hebben een aantal mogelijkheden geïnventariseerd:
I.
Lagere investeringskost: Bij free-floating deelfietssystemen is een
investering in ‘fietsstations’ niet nodig. Er wordt gebruik gemaakt van
de reeds aanwezige fietsinfrastructuur van de stad. Ook kan de
kwaliteit van de fietsen lager liggen waardoor kosten bespaard worden.

VI.

Hogere klanteninkomsten: Door de hoge aanwezigheid van
fietsen in de stad worden deze meer gebruikt dan traditionele
systemen waardoor de inkomsten stijgen.

VII. Verkoop van data: De fietsen zijn allemaal uitgerust met een
tracking-module waardoor alle fietsen data genereren over het
(fiets-)gebruik in de stad. Deze data is interessant voor de
overheid en de mobiliteitssector. Als deze gebruiksdata verrijkt
wordt met data over de klant (en de contactgegevens) is deze info
ook interessant voor marketeers en bedrijven die gericht
gebruikers willen aanspreken. Deze data kan dus van grote
waarde zijn indien deze op de markt wordt aangeboden.

II.

Lagere werkingskost: Beheers- en onderhoudstaken worden niet of
minder uitgevoerd waardoor de kwaliteit van de dienstverlening, na
verloop van tijd, lager ligt.

VIII. Direct marketing vanuit de aanbieder: De relatie met de klant kan
ook gebruikt worden voor directe marketing, via de app, via
mail,… Er kan gericht promotie gevoerd worden aangezien de
exploitant weet waar de klant met de fiets is geweest.

III.

Kosten externaliseren: De exploitant gaat er van uit dat de klant zelf
zorgt voor redistributie en het ordelijk stallen van de fiets. De exploitant
faciliteert dat door ‘digitale ondersteuning’ via een app. Een deel van
de traditionele taken van een deelfiets-exploitant wordt zo niet
uitgevoerd of bij de klant of de lokale overheid gelegd.

VIII. Monopolie op deelfietsen: De exploitant wil op lange termijn een
monopolie op deelfietsen in de stad. Dit bekomen ze door aan
scherpe prijzen, enorme aantallen fietsen in de markt te zetten
totdat alle concurrenten verdwenen zijn. Op dat moment kunnen
de prijzen stelselmatig opgevoerd worden.

IV.

Schaalgrootte: Door de sterke groei van deze deelfietssystemen
kunnen de fietsen en onderdelen aan veel lagere prijzen aangekocht
en geëxploiteerd worden.

IX.

V.

Waarborgen: Bij sommige systemen dient de klant een waarborg te
betalen. Dit bedrag staat vast bij de exploitant en kan gebruikt worden
om de werkingskosten te dragen en/of extra fietsen aan te kopen. Zo
kan het bedrijf snel groeien, maar kan het in de problemen komen als
de groei van klanten stopt of als klanten hun waarborg beginnen
terugvragen.

Investeerders: Een aantal exploitanten hebben enorme bedragen
opgehaald op de Aziatische markten en kunnen nu zonder
problemen investeren in fietsen om zo exponentieel te groeien.
Zolang het vertrouwen van de investeerders groot is, blijft er
kapitaal beschikbaar en kunnen ze verder groeien.

X.

Instap in mobiliteitsmarkt: De deelfietsen zijn voor de bedrijven
achter de deelfietsen een eerste, zachte, instap in de
mobiliteitsmarkt en/of Europese markt. De doelstelling is om snel
een groot aantal klanten te werven, waarna later ook andere
mobiliteits- of financiële producten aangeboden kunnen worden.
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4. Fietsdelen in Nederland:
Resultaten inventarisatie

Opzet inventarisatie
APPM en The New Drive hebben als input voor de kopgroep huur- en fietsdeelinitiatieven een
inventarisatie gedaan van de bestaande initiatieven die er in Nederland zijn om te komen tot
een dergelijk systeem. Er is daartoe via de nieuwsbrief en website van het Fietsberaad een
oproep gedaan om initiatieven aan te dragen. Daarnaast zijn alle al bekende initiatieven
benaderd via de betrokken overheid of marktpartij. Hen is gevraagd om een factsheet (zie
bijlage 1) in te vullen over hun eigen project, en zo informatie te delen over de opzet en
voortgang van het initiatief, beoogde doelstelling en eventuele drempels die men ervaart. Zo
ontstaat een eerste beeld van de initiatieven die momenteel lopen in Nederland. Gezien de
opzet valt echter niet uit te sluiten dat er nog meer initiatieven spelen die niet terug zijn te vinden
in de resultaten.
De projecten in de inventarisatie hebben we ingedeeld naar de eerder beschreven
verschijningsvormen: Stedelijke of wijk/regio-gebonden systemen, openbaar vervoer
gerelateerde systemen, park & bike systemen, toeristische systemen en corporate of
bedrijfszone gebonden systemen
Dit levert het beeld op zoals weergegeven op de volgende pagina.
In bijlage 1 is een factsheet per project opgenomen.
In bijlage 2 is een uitgebreidere beschrijving opgenomen van de verschillende initiatieven waar
ook een indeling is gemaakt naar type initiatief en de fase waarin het project zich bevindt. We
maken onderscheid in de volgende typen initiatieven en fases:

Systeem actief volgens inventarisatie

Typen initiatieven:
o Concreet plan / project vanuit overheid
o Overheid met interesse
o Concreet plan / project vanuit marktpartij
o Marktpartij met interesse
o Categorie “”overige initiatieven

Systeem gepland volgens inventarisatie

5 fases: Idee, Verkenning, Besluit genomen, In opstartfase, Actief

Systeem actief volgens bike-sharing world map
Systeem gepland volgens bike-sharing world map
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Concrete initiatieven:
Traditionele
verhuur

Open OVsystemen,
incl. P&B

Urbee
Corporate

Haagse
stadsfiets

OV-fiets

Gobike
Rotterdam

Hello Zuidas

Call-lock
Schiphol

Zwarte
fietsenplan

Keobike

OV-fiets op
straat

Hopperpoint

Strijp-S
deelfiets

Van Dijk
bikes

De Overstap,
Zwolle

Nextbike
Maastricht

Bikeshare050
Groningen

Flip & Klaar,
Tiel

,,,

Uw Deelfiets

Blauwe
Fietsenplan

Velocity (D),
Kerkrade

Transferium
Drachten

Groengele
Fietsenplan

Urbee

Flickbike

O-bike
Amsterdam

O-bike
Rotterdam

Donkey R
Amsterdam

Corporate

Closed
Park & bike

Volledige inventarisatie:
In bijlage 1 van dit document (pg41) vindt u per project een factsheet van
de belangrijkste initiatieven.
In bijlage 2 van dit document (pg49) vindt u een overzicht in tabelvorm van
alle projecten die, op moment van inventarisatie 02/2017) actief waren)

Open stedelijk
systemen

23

Inventarisatie leveranciers
Tijdens onze inventarisatie kwamen we verschillende partijen tegen die als leverancier kunnen optreden. We gaven al aan dat je als overheid verschillende rollen
kan kiezen in de opstart van een fietsdeelsysteem. We geven dan ook een overzicht van de leveranciers die we in Nederland en België tegenkomen volgens de
verschillende rollen:

Systeem Leveranciers

-

Nextbike
Go-bike
Darfon
Velocity kerkrade
Clear Channel
JC Decaux
Smoove
Donkey Republic

-

Flickbike
O-bike

Integratoren

Leveranciers van
bouwstenen

Privé- Integratoren

OV-integratoren

-

Hopperpoint
Uw Deelfiets
Urbee
Darfon

-

-

Fietshandel o.a.
o Haagse stadsfiets
o Van Dijk bikes
o Zwarte fietsenplan
o Zuidas via bikevertising
o …

OV-fiets met:
o Kluis
o Carrousel
o Handscanner
o Sleutelautomaat straat
o Sleutelautomaat muur

-

Keobike
Arriva via Nextbike

-

Sloten
o Mobilock
o Linkalock
o Bitlock
o Donkey
o Skopei - Axa
o Darfon - Axa
o (Axa)
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Opvallende resultaten (1/2)
De inventarisatie van lopende initiatieven laat zien dat er veel partijen zijn die
in Nederland aan de slag zijn met fietsdelen. In 2016 en 2017 zijn en worden
verschillende systemen in gebruik genomen. Hieronder zijn een aantal
andere aspecten beschreven die opvielen tijdens de inventarisatie:
Weinig overleg, coördinatie of regie
Hoewel veel (overheids)partijen bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen
fietsdeelsysteem, lijkt er weinig onderling overleg te zijn. In een enkele regio
wordt de opgave door verschillende gemeenten gezamenlijk opgepakt, maar
in over het algemeen zijn partijen vooral voor zichzelf op zoek naar de juiste
invulling van hun behoefte. Er ligt dus een kans om meer gezamenlijk op te
trekken en te leren van elkaars ervaringen, de kopgroep kan hier een eerste
aanzet voor zijn.
Fietsdelen is een breed begrip
Er is geen breed gedeeld beeld van wat fietsdelen inhoud. Voor de één is dat
een stedelijk systeem in een hoge dichtheid en veel fietsen, zoals we dat ook
uit buitenlandse steden kennen. Voor een ander vallen ook park&bike of zelfs
sommige meer traditionele toeristische systemen hieronder. Dit zorgt soms
voor verwarring in het gesprek over fietsdelen.
Veel push vanuit de markt
Marktpartijen zijn erg actief om hun systemen aan de man te brengen en
benaderen actief de verschillende overheden. Tegelijkertijd zijn veel
overheden nog wat minder bezig met het onderwerp en hebben nog niet
uitgedacht wat ze er precies mee willen. Er is momenteel sprake van een
echte aanbiedersmarkt.
Nieuwe free-floating spelers
Tijdens de opmaak van het rapport startten zowel in Amsterdam als
Rotterdam free-floating deelfietsinitiatieven zonder tussenkomst van en
zonder overleg met lokale overheden. De komst van deze initiatieven werd,
vooral in Amsterdam, niet atijd positief onthaald gezien de bijkomende
fietsparkeerdruk in het openbaar domein.

Samenwerkingsverbanden
Fietsdelen wordt opgezet vanuit samenwerkingsverbanden van leveranciers
Anders dan in andere Europese steden, waar de fietsdeelsystemen door één
(internationale) hoofdaanbieder in de markt gezet worden, zien we in
Nederland vooral samenwerkingsverbanden van lokale spelers ontstaan. De
samenwerkingsverbanden worden meestal vormgegeven rond een aanbieder
van een elektronisch slot, maar aangevuld met een lokale fietsverhuurder of
fietsleverancier en een partij die sterk is in back-office handelingen.
Veel Pilots, amper volledige systemen
Veel projecten die worden opgestart, doen dit door middel van een
kleinschalige pilot. Het gaat om een klein aantal fietsen en een klein aantal
stations. Het is van belang dat partijen beseffen dat dit niet altijd een
representatief beeld oplevert. Een fietsdeelsysteem (en zeker een stedelijk
systeem) functioneert alleen goed wanneer de gebruiksmogelijkheden optimaal
worden benut. In een kleine pilot zijn de gebruiksmogelijkheden voor
verschillende doelgroepen beperkt en is het gebruik dan ook minder interessant
dan in een volledig operationeel systeem. Een pilot is wel een mooie manier
om de technische aspecten te testen alvorens tot een grootschalige uitrol over
te gaan.
Verschillende doelstelling bij fietsdelen
De overheden in de kopgroep die zich inzetten voor fietsendelen hebben daar
uiteenlopende doelstellingen bij. Waar de ene partij zich richt op spitsmijden of
het verminderen van het aantal autobewegingen, is voor een ander het
bevorderen van fietsgebruik de belangrijkste doelstelling. Ook het verbeteren
van de ketenreis door het plaatsen van deelfietsen bij transferia of OV-haltes.
Opvallend is verder dat slechts een enkele partij geïnteresseerd is in een
grootschalig stedelijk fietsdeelsysteem, Rotterdam en Maastricht zijn daarin de
uitzonderingen.
Opkomst van de elektrische sloten
De opkomst en beschikbaarheid van elektrische sloten maakt het voor partijen
eenvoudiger om een fietsdeelsysteem op te zetten, waardoor het aantal
aanbieders snel toeneemt en er veel jonge spelers met beperkte ervaring op de
markt actief zijn.
25

Opvallende resultaten (2/2)
Technologie is niet altijd gevalideerd
Door de vele nieuwe spelers, de push vanuit de markt en het beperkte overleg worden lokale
overheden geconfronteerd met systemen die niet altijd getest en gevalideerd zijn. Hierdoor
bestaat er een risico dat, eenmaal uitgerold, problemen naar voor komen met de exploitatie. Dit
houdt een grootschalige uitrol tegen of maakt het extra risicovol. Dit is één van de redenen dat
er zoveel pilots opgestart worden.

Onduidelijkheid over de rollen
We zien overheden worstelen met de rol die ze (willen) spelen. Veel meer dan in andere
Europese landen willen de overheden zelf elke bouwsteen analyseren en onder controle
houden. Hierdoor merken we heel veel nood aan technische- en product kennis terwijl dit
mogelijks niet altijd noodzakelijk is om een goed systeem te hebben. We vermoeden dat dit te
maken heeft met de onduidelijkheid van de verschillende rollen die je als overheid kan
opnemen. Dit is de laatste jaren dan ook complexer geworden. Vroeger diende enkel gekozen
te worden uit een aantal systeemleveranciers, terwijl je ook kan kiezen om met integrators
samen te werken of om zelf als integrator aan de slag te gaan.
Overheden treden op als integrator eerder dan regisseur
Aansluitend op de onduidelijkheid van de rollen merken we dat het risico bestaat dat overheden
de keuze maken om zelf aan de slag gaan met onderdelen van het deelfietssysteem. (zie pg
17). Dit geeft het voordeel van oneindige flexibiliteit en maatwerk, maar ook een risico dat er
onvoldoende (technische) kennis aanwezig is om de juiste onderdelen te koppelen. Goedkoop
kan dan al snel duurkoop worden of eindigen in technologiepilots die minder kansrijk zij om uit
te groeien tot een volwaardig deelfietssysteem.
Budgetten deelfietsen beperkt
In Nederland zien we dat de status van de (stedelijke) deelfiets nog niet hetzelfde is dan in de
rest van de wereld. Er is nog steeds twijfel over hoe het ideale stedelijk deelfietssysteem er uit
moet zien en of het wel succes zal hebben in Nederland. Die twijfel uit zich ook in de budgetten.
Hierdoor zien we vooral kleinere systemen die ofwel onvoldoende fijnmazig zijn, ofwel op
onvoldoende grote schaal worden uitgerold. Dit zorgt er voor dat de deelfiets nooit zijn
potentieel als extra mobiliteitsoptie binnen de stad waar kan maken. Het succes van de deelfiets
is dan ook direct gekoppeld aan de budgetten die vrijgemaakt kunnen worden. Het is hiervoor
wachten op de eerste gemeente in Nederland die volop de kaart van de deelfiets trekt.
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5. Belemmeringen en kansen
voor Fietsdelen

Belemmeringen en kansen (1/3)
Tijdens de bijeenkomsten met de kopgroep huur- en deelfietsen hebben we
met de aanwezige partijen het gesprek gevoerd over kansen en
belemmeringen bij het opzetten van een fietsdeelsysteem. Hieronder zijn de
belangrijkste punten opgenomen die aan de orde kwamen:

1. Interoperabiliteit
Dit wordt als een belangrijke kans gezien voor het functioneren en slagen
van fietsdeelsystemen. Met interoperabiliteit wordt bedoeld dat het
backofficesysteem geïntegreerd wordt, waardoor de gebruiker op een plaats
geregistreerd wordt en ook op een plaats en wijze betaald voor het gebruik
van verschillende systemen. Het is van belang dat niet voor ieder systeem
een eigen registratie en identificatie nodig is.
Afdwingbaarheid van operabiliteit
Vanuit de markt is er weinig urgentie om te komen tot interoperabiliteit. De
vele kleine spelers in de markt hopen allemaal de grootste te worden en hun
systeem daarmee leidend te maken. Overheden zullen interoperabiliteit
daarom moeten afdwingen om dit te realiseren, bijvoorbeeld door dit als eis
te stellen bij een aanbesteding. Samenwerking tussen overheden op dit vlak
is van groot belang, het systeem komt alleen tot stand als de overheden hier
gezamenlijk om vragen. Technisch gezien is het al mogelijk om de systemen
met elkaar te laten communiceren.
Gebruik OV-chip
het gebruik van de OV-chipkaart voor andere fietsdeelsystemen dan de OVfiets wordt als een interessante optie gezien. Dit is echter niet zomaar
mogelijk.

Voorbereiden op interoperabiliteit
Overheden vragen zich af hoe zij zich kunnen voorbereiden op
interoperabiliteit, wanneer zij op korte termijn een systeem in de markt gaan
zetten. Het lijkt daarbij het meest zinvol om te zorgen voor een systeem
waarmee kan worden betaald met de meest voorkomende betaaltechniek.
Op dit moment zijn dat een pas met een mifare chip of betaling via de
smartphone via een bluetooth verbinding.

2. Beperkt zicht op de markt
Partijen hebben beperkt inzicht in wat er te koop is aan systemen. Welke
partijen zijn er actief in de markt en welke systemen leveren. Maar ook
vragen als: wat kost het systeem dat we graag willen hebben? Naast de
gedane inventarisatie zou een markconsultatie kunnen bijdragen op dit vlak:
een evenement waar marktpartijen hun producten presenteren en overheden
in contact kunnen komen met de markt (zie onder aanbevelingen).
Betrouwbaarheid van partijen
De betrouwbaarheid van partijen in de markt is een issue. Alle partijen
vertellen een mooi verhaal aan de voorkant, maar hoe weet je zeker dat er
ook geleverd wordt. Veel producten zijn nog in ontwikkeling, systemen
kennen kinderziektes. Het opzetten van een keurmerk vanuit bijvoorbeeld het
fietsberaad zou daarvoor een oplossing kunnen zijn.
Bovenstaande speelt een belangrijke rol bij het kiezen voor een kant en klaar
systeem of een systeem in ontwikkeling. In het laatste geval is er meer
vrijheid om het systeem aan de eigen wensen aan te passen / naar de eigen
wensen te laten ontwikkelen. Er is echter veel minder zekerheid over hoe het
product er uiteindelijk uit zal zien.

Onderzocht moet worden of de aanbieder van een fietsdeelsysteem als
mobiliteitsprovider geregistreerd kan worden. Zoals ook andere partijen dat
nu zijn die een mobiliteitskaart aanbieden (bijvoorbeeld Mobility Mixx).
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Belemmeringen en kansen (2/3)
Sturen op prestaties in een nieuwe markt
Zeker bij een nieuw systeem waarvan onderdelen nog worden ontwikkeld
speelt de vraag: hoe stuur je erop dat je daadwerkelijk alle functionaliteit en
het systeem krijgt wat je is toegezegd. Het opstellen van service level
agreements (SLA’s) kan hiervoor een oplossing zijn. Het opstellen van
standaard stukken hiervoor zou dit kunnen vergemakkelijken voor de
individuele overheden. Ook het opstellen van een goed contract en voeren
van goed contractmanagement worden als aandachtspunten benoemd.

3. Deelfiets als onderdeel van het OV-systeem
Een belemmering bij het starten van een fietsdeelsysteem is dat de
businesscase niet of nauwelijks sluitend te krijgen is zonder bijdragen in de
vorm van subsidies. Het is echter de vraag of een sluitende businesscase
ook echt nodig is. Door fietsdelen als een onderdeel van het OV-systeem te
zien is het bijvoorbeeld al logischer om als overheid geld te investeren in het
systeem.

4. Samenwerking en rolverdeling overheden
Er liggen kansen in een betere samenwerking tussen overheden en het beter
definiëren van de rollen van verschillende typen overheden. Een bovenlokale
overheid / provincie kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het opzetten van
regionale initiatieven, zodat niet iedere gemeente zelf het wiel hoeft uit te
vinden.
Rollen overheden
Het is in het gesprek met en tussen overheden nodig om onderscheid te
maken in verschillende typen overheden. Hierdoor worden hun behoeften en
de kansen voor deelfietsen beter inzichtelijk. Kleinere of landelijke
gemeenten staan voor een heel andere opgave dan grote (stedelijke)
overheden. Grotere gemeenten zien marktpartijen op zich afkomen en
hebben daarvoor kaders nodig. Kleinere gemeenten zien veel meer een
mobiliteitsopgave.

5. Combineren van doelgroepen

Fietsdelen als onderdeel van de concessie
Er liggen veel kansen bij de concessies van busvervoer. Bijvoorbeeld door
deze breder in te zetten als mobiliteitsconcessie en ruimte te bieden voor
andere modaliteiten in de aanbiedingen. Er ligt daarbij een keuze of je
deelfietsen apart in de markt wilt zetten, dit wilt voorschrijven in de concessie
of dit wilt laten aan de aanbieders. Door de concessie integraler te maken ligt
er ook een mogelijkheid om budgetten te combineren.

De toepassingsmogelijkheden van fietsdeelsystemen zijn breed. Bundeling
van stromen en doelgroepen is daarom een kans om voldoende gebruik van
het systeem te bewerkstelligen. Dit vraagt om samenwerking tussen partijen.
Groningen Bereikbaar betrekt bijvoorbeeld veel verschillende partijen
(onderwijs, bedrijven) bij haar initiatief Bikeshare050 om voldoende
draagvlak en markt te creëren om een fietsdeelconcept voor elkaar te krijgen.

Afnemend OV in het buitengebied
De deelfiets kan aansluiten op het OV, maar ook eventueel als vervanging
worden gezien als alternatief voor (delen van) minder rendabele lijnen. Op
verschillende plaatsen in Nederland zien we dat vervoerders deelfietsen op
deze wijze onderdeel maken van hun aanbieding voor een concessie.

Steeds meer ontwikkelaars denken bij nieuwbouwplannen aan deelfietsen
als alternatief voor parkeerplekken. Het gaat daarbij vooral om
binnenstedelijke verdichtingsopgaven waar de ruimte schaars is. Het is van
belang dergelijke kansen in beeld te brengen bij het opzetten van een
fietsdeelsysteem.

6. Deelfietsen als alternatief voor parkeren
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Belemmeringen en kansen (3/3)
Daarnaast wordt als kans benoemd dat deelfietsen kunnen zorgen voor
minder fietsparkeren op straat. Het is echter de vraag of dit een reëel
verwachting is. Om per saldo te komen tot minder fietsparkeerplaatsen
zouden meer fietsgebruikers hun eigen fiets weg moeten doen dan er
deelfietsen worden toegevoegd aan het vervoerssysteem.

7. Huurprijzen voor groepen en gezinnen
Bij gebruik van deelfietsen door groepen of gezinnen lopen de kosten snel
op. Gebruik maken van een taxi wordt dan al snel interessant. Gebruik van
het systeem kan worden bevorderd door groepstarieven te introduceren en
wanneer ook deelfietsen geschikt voor kinderen beschikbaar zijn in een
systeem.

Dockings en docking-less.
Klassiek worden deelfietsen uitgegeven via docking-stations. Deze stations
hebben een ruimtelijke impact, maar kunnen ook gebruikt worden om de
ruimte te structureren. Je kan namelijk perfect zelf bepalen waar en hoeveel
fietsen er per locatie geplaatst kunnen worden. Het geeft de gebruiker ook
een zekere vorm van zekerheid als hij weet waar hij de fiets kan ophalen.
Een nadeel blijft echter de kostprijs van de dockingstations.

8. Ruimtelijke component

Een andere manier om het ruimtelijk gebruik te reguleren is door gebruik te
maken van geofencing. De gebruiker wordt zo verplicht om de fiets in een
bepaalde zone achter te laten. Door, naast geofencing, ook te werken met
een visuele component (vb. kleur op de grond of reclamezuil in het gebied)
maak je ook duidelijk waar het wenselijk is om de fiets te plaatsen zonder dat
de gebruiker constant zijn smartphone hoeft te checken.

Tijdens het traject dat gelopen werd met de lokale overheden werd meer en
meer duidelijk dat de ruimtelijke component van fietsdelen op dit moment aan
belang wint. Hieraan is een positief aspect, de kansen die deelfietsen geven
om de publieke ruimte te structureren; en een negatief aspect, het
ruimtegebruik van een fietsdeelsysteem indien het niet oordeelkundig of
zonder overleg wordt ingepast

De grote uitdaging voor systemen met geofencing is het vrijhouden van de
voorziene vakken van gewone fietsen. Zeker in stedelijke omgevingen met
een hoge parkeerdruk (stations) is dit dikwijls lastig te handhaven. Met
dockingsstations is dit minder een probleem omdat ‘vreemde fietsen’ hier
meestal niet in passen.

Beschikbare ruimte
Het vinden van fysieke ruimte voor dockingstations op een gewenste locatie
is een opgave. Veel ruimte in het stedelijk gebied is al vergeven en niet
zomaar toe te wijzen voor deelfietsen. Deze belemmering is groter wanneer
gekozen wordt voor een systeem met elektrische fietsen, omdat er dan
stations met laadvoorzieningen nodig zijn, die door middel van bekabeling op
het stroomnet aangesloten moeten worden. Voor steden die in heuvelachtig
gebied liggen en waar een elektrisch systeem wenselijk is, zorgt dit voor een
extra opgave.

9. Regulerend kader
Door de opkomst van, free-floating fietsdeelsystemen worden, zonder
overleg met de lokale overheid, massaal deelfietsen op de straat losgelaten.
Dit uit zich dan in grote concentraties fietsen op plekken waar de overheid dit
niet altijd wil of waar de parkeerdruk nu al hoog is.
Door te werken aan een beleid of juridische kaders waar (minstens) een
vergunning nodig is om fietsen te verhuren op de openbare weg kan je dit
probleem, als overheid, voor zijn. Je kan er zo ook voor zorgen dat systemen
die eerder opgezet zijn vanuit toeristisch oogpunt niet marktverstorend
werken ten opzichte van de reguliere fietsverhuurders en dat het aanbod van
deelfietsen blijft voldoen aan de beleidsdoelstellingen.
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6. Aan de slag

Aan de slag
In dit hoofdstuk bekijken hoe je, als lokale overheid, aan de slag kan gaan
met deelfietsen. We geven aan wat je met deelfietsen beleidsmatig kan
bekomen, hoe je voor een systeem kiest, welke acties je kan ondernemen en
hoe je interoperabiliteit vormgeeft.

De rol van de overheid is veranderd!
De deelfietssector is volop in verandering. Waar de overheid in het verleden
vooral een proactieve rol speelde door zelf systemen te initiëren, zien we dat,
door de snelle technologische evolutie en veranderende businessmodellen,
de marktpartijen nu ook zelf initiatief nemen om een systeem op te starten.

Deze hoofddoelstellingen kunnen in functie van lokale noden en
verwachtingen verder verfijnd worden:
‒ Mensen die nu met de auto naar het centrum komen verleiden om
met de combinatie fiets+OV te komen
‒ Stimuleren dat fietsen die op straat of in stallingen geparkeerd
staan intensiever gebruikt worden.
‒ Een alternatief bieden voor dunnen buslijnen die opgeheven
worden
‒ Pieken in het openbaar vervoer afvlakken
‒ Werkgelegenheid bieden voor inwoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt
‒ Enz.

Dit gebeurt meestal op de openbare weg, maar niet altijd in overleg met de
overheid. Zo worden de lasten op de maatschappij verhaalt, terwijl de lusten
voor de exploitanten worden behouden. Hierdoor ontstaat sterk de nood om
vanuit de overheid te reguleren en reactief op te treden.

Deze hoofd- en subdoelstellingen zullen echter enkel bekomen worden als
het systeem of het beleid goed vormgegeven en doordacht is.

Net daarom is het belangrijk om zelf eerst te bepalen wat je met de deelfiets
in je gemeente wil bereiken om van daaruit een regulerend kader op te
stellen en om te kiezen welke rol je wil spelen als overheid.

Kiezen voor een systeem

Kiezen voor de deelfiets
Er zijn een aantal maatschappelijke uitdagingen waarop de deelfiets een
(deel-)antwoord kan bieden:
•
•
•
•

Mobiliteit: bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid vergroten.
Openbare ruimte: vergroten kwaliteit en (her)verdeling schaarse ruimte.
Sociaal: bevorderen maatschappelijk participatie.
Economie: extra tewerkstelling, toerisme en city-marketing.

Bij het maken van de keuze voor (of de evaluatie van) een fietsdeelsysteem
is het dus van belang dat vooraf de juiste vragen worden beantwoord. Het is
dus belangrijk dat er goed is nagedacht over wat men wil bereiken met het
fietsdeelsysteem. Het beoogde (beleids)doel van het systeem bepaalt in
grote mate hoe de in hoofdstuk 3 beschreven parameters worden ingevuld.
De figuur op de volgende pagina beschrijft een keuzeproces om te komen tot
een passend fietsdeelsysteem. Het keuzeproces beslaat de volgende vijf
stappen:
• Doel bepalen => beleid
• Verkennen => klant
• Verdiepen => systeem
• Schalen => locatie en grootte
• Vastleggen => samenwerking

Hoe kom je tot de keuze voor het systeem?

Tool voor afstemming deelfietsenbeleid:
•
•

Keuzematrix bij proactief beleid
Toetsingskader bij reactief beleid
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Doel bepalen
In deze fase wordt het waarom van het fietsdeelsysteem verkend. Welke
doelstelling wil men bereiken. Is het doel bijvoorbeeld om minder auto’s
in de binnenstad te krijgen, voor- en natransport bij het OV te faciliteren
of is een fietsdeelsysteem iets wat als vervoersconcept passend is in het
imago van de stad.
Verkennen
In deze stap staat de gebruiker centraal. Wie zijn gezien de
doelstellingen de beoogde gebruikers van het systeem? Vervolgens is
het van belang om in beeld te krijgen wat de behoeften zijn van deze
doelgroepen als het gaat om een fietsdeelsysteem en hoe hun
verplaatsingsgedrag er op hoofdlijnen uitziet. Zo zal een inwoner van
een stad hierin andere behoeften hebben, dan bijvoorbeeld een toerist of
forens die naar de stad toe komt.
Verdiepen
De behoeften van de gebruiker zoals bepaald in stap 2, worden in deze
stap gebruikt om te bepalen hoe het systeem eruit zou moeten zien. Aan
welke eigenschappen moet het voldoen en welke functionaliteiten moet
het systeem hebben.
Voor forenzen zijn locaties bij transferia relevant, terwijl voor toeristen
veelal meer stedelijke locaties van toepassing zijn. Verschillende
groepen stellen ook verschillende eisen aan het gebruiks- en
betaalgemak van het systeem. De ‘spin’ (pagina 15) kan hierbij helpen.

Schalen
In deze stap wordt de schaal van het systeem bepaald. Hoeveel fietsen zijn er
nodig om de beoogde doelstelling te behalen. Om hoeveel locaties gaat het, in
welke dichtheid en wat zou de benodigde omvang van de stations zijn.
Vastleggen
In de voorgaande stappen is duidelijk geworden hoe het gewenste
verhuursysteem eruit zou moeten zien. De laatste fase beslaat de
marktbenadering, samenwerking en rolkeuze door de overheid. De centrale
vragen daarbij zijn welke partijen het beoogde systeem kunnen leveren en
welke rol de overheid voor zichzelf ziet. Is de overheid via een aanbesteding
opdrachtgever voor het systeem, wordt gekozen voor een concessiemodel of
wordt een meer faciliterende rol gekozen waar partijen vergunningen kunnen
aanvragen voor het plaatsen van hun systeem?

Voor wat, hoort wat!
Als overheid wordt je (vanuit je rol als terreineigenaar) door de
deelfietsaanbieder gevraagd om gebruik te mogen maken van de openbare
ruimte. Deze toezegging heeft een grote waarde. Het is dan ook niet verkeerd
om daar iets voor in de plaats te vragen.
We adviseren om minimum eisen te stellen op vlak van gebruik, ruimtebeslag,
kwaliteit, data en interoperabiliteit:
• Gebruik: Wie is de klant en wat is een logische prijszetting?
• Ruimtebeslag: Waar mogen de fietsen staan en waar niet?
• Kwaliteit: Wat is de kwaliteit van de fietsen en van de dienstverlening?
• Data: Zowel voor de klant als voor de overheid moet deze beschikbaar zijn.
• Interoperabiliteit: de aanbieder moet de intentie en de mogelijkheid hebben
om interoperabel te werken met andere deelfietsaanbieders en/of met
andere mobiliteitsaanbieders?
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Interoperabiliteit
Eén van de onderdelen van een vergunningskader kan de definiëring
van de interoperabiliteit zijn. Kort door de bocht gaat het over het gebruik
maken van verschillende fietsdeelsystemen met één toegang (account).
In de praktijk zien we een aantal interoperabiliteitsmodellen én zien we
dat de technologische keuzes invloed hebben op de mogelijkheden tot
integratie.

Onder de vleugels van Tour de Force is er een kopgroep
interoperabiliteit deelfietsen opgestart. Zij zullen de keuzes voor
Nederland verder uitwerken. Toch voorzien we ook in deze studie een
begrippenkader voor lokale overheden zodat we in de discussie over
interoperabiliteit dezelfde taal hanteren.
Factoren die interoperabiliteit bepalen
Zoals in de afbeelding hiernaast opgenomen zijn er vier belangrijke
onderdelen waarover afspraken gemaakt dienen te worden namelijk:
a) Een gezamenlijke lijst van klanten die gebruik mogen maken van
deelfietsen. Zogenaamde memberorganisaties hebben een
betaalrelatie met deze klanten en staan garant.
b) Afspraken over de middelen waarmee klanten zich kunnen
identificeren, bv OV-chipkaart, smartphone etc.
c) Open data over het aanbod van deelfietsen, zodat de klant kan zien
waar fietsen beschikbaar zijn van de verschillende aanbieders
d) Onderlinge afspraken (financieel en organisatorisch) en
gegevensuitwisseling tussen memberorganisaties en
fietsenaanbieders. Eventueel gestandaardiseerd.

Rol van de overheid
Aangezien de markt van de deelfietsen nog sterk in ontwikkeling is, is er op dit
moment nog geen standaardkader rond interoperabiliteit beschikbaar. Wel
staat vast dat de overheid een rol kan spelen in het stimuleren van de
interoperabiliteit. We raden dan ook aan om bij het geven van een vergunning,
concessie of opdracht dit zeker mee uit te vragen.
In bijlage hebben we ook een aantal (meer technische) aspecten rond
interoperabiliteit opgenomen. Deze gaan iets dieper in op aspect b).
• Wat zijn de verschillende manieren dat je toegang kan geven?
• Wat zijn de toegangsdragers?
• Hoe kan je de fietsen uitgeven?
• Hoe beïnvloeden deze 3 parameters elkaar onderling?
• Wat zijn de architectuurmodellen achter interoperabiliteit.
Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op de keuzes die in België gemaakt zijn bij
het uitwerken van de proeftuin rond ‘elektrische en genetwerkte mobiliteit’
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Voorbeeldacties

K

Strategie bepalen voor deelfietsen in de gemeente

X

Aanduiden of aanstellen van een verantwoordelijke/contactpersoon binnen de gemeente

X

Vaststellen van randvoorwaarden voor openbare fiets(deel)infrastructuur – vergunningenmodel

X

Samenwerking en afstemming met andere (lokale) overheden

X

Ondernemingen en bedrijven informeren over mogelijkheden van fietsdelen (corporate bikesharing of
aanbieders)

F

S

X

X
X

Opzetten van lokale partnerships/ Organiseren van een informatiesessie met aanbieders en lokale
vakhandel

X

X

Opzetten van intergemeentelijke samenwerking(en)

X

X

Beleidsplan maken voor het versnellen en ontwikkelen van fietsdelen

X

Organiseren van een Request For Information (RFI) om aan te geven dat er interesse is in deelfietsen in de
gemeente

X

Organiseren van een marktuitvraag (cf. aanbesteding) voor deelfietsen (3 mogelijke modellen)

X

X

X

Financieel ondersteunen van fietsdeelinfrastructuur in private en semipublieke ruimte (P&B, mobknooppunten)

X

Realiseren van fietsdeelinfrastructuur in de openbare ruimte

X
X

Marketing en promotie van fietsdeelsystemen

X

Gebruik deelfietsen voor/door eigen personeel

X

Stimulering van gebruik voor bepaalde doelgroep

X

Tijdelijk aanbieden van gratis gebruik/spitsmijdtussenkomst voorzien

X

Ontwikkelen en uitvoeren van een MaaS strategie met aandacht voor fietsdelen.

X

X

K = kaders stellen, F = faciliteren, S = stimuleren

x
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7. Nadere aanbevelingen

Nadere aanbevelingen
Naar aanleiding van de gesprekken met de kopgroep zijn hieronder een
aantal nadere aanbevelingen opgenomen. Deze zijn er op gericht het
kennisniveau bij overheden te vergroten en hen zo te helpen bij de gewenste
uitwerking van een fietsdeelsysteem.
(Blijvend) lerend netwerk fietsdelen voor overheden
De betrokken overheden geven aan dat er behoefte is aan een blijvend
lerend netwerk rondom dit thema. De kopgroep kan hiervoor het vertrekpunt
zijn. Het netwerk biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen, van elkaar te
leren en gezamenlijk (producten) te ontwikkelen.
Ontwikkeling van tools en denkkaders
Het ontwikkelen van gezamenlijke tools en een gezamenlijk denkkader zorgt
ervoor dat de partijen die gezamenlijk optrekken van elkaar kunnen leren en
niet allemaal opnieuw het wiel uit hoeven vinden.
Er zijn tijdens het traject met de kopgroep een aantal tools ontwikkeld
(convergentiematrix, spin, interoperabiliteitsoverzicht) die de overheden
kunnen gebruiken in de uitwerking van hun eigen project. In aanvulling
daarop is er behoefte om de volgende zaken meer gezamenlijk op te pakken:
• Actielijst lokale overheden: Er is behoefte aan een overzicht met acties
die een lokale overheid kan ondernemen om fietsdelen te stimuleren. Een
aanzet hiervoor is gedaan in het overzicht op pagina 36.
• Basiseisen fietsdelen voor aanbestedingen: partijen hebben behoefte aan
een aantal standaard parameters die als minimumeisen meegenomen
kunnen worden bij het opstellen van een aanbesteding, als vertrekpunt
voor de eigen aanbesteding.
• Inventarisatie financieringsvormen: er een is behoefte aan een overzicht
van de mogelijke financieringsvormen en -bronnen voor een
deelfietsentraject.
• Interoperabiliteitsafspraken: er is binnen de kopgroep vraag naar een
eerste aanzet voor interoperabiliteitsafspraken. Wat zijn de verschillende
vormen die mogelijk zijn, waaraan moeten partijen denken bij het starten
van een fietsdeelinitiatief.

Ontwikkel een vergunningenkader
Een duidelijk vergunningenkader waaraan publieke deelfietssystemen
moeten voldoen kan elke lokale overheid helpen bij de proactieve opstart of
de reactieve handhaving van deelfietssystemen. Dit zorgt eveneens voor
duidelijkheid naar de marktpartijen.
Ontwikkel een keurmerk fietsdelen
Een keurmerk voor fietsdeelsystemen, mogelijk in beheer bij het Fietsberaad,
kan partijen helpen om te bepalen of ze met een betrouwbare marktpartij en
systeem te maken hebben. Dit is nu vaak maar beperkt inzichtelijk.
Start een dataplatform deelfietsinfo:
Er is een behoefte aan een platform (online) waar gegevens over fietsdelen,
fietsdeelsystemen en het gebruik ervan gedeeld worden. Het Fietsberaad
kan mogelijk voorzien in een platform. Het delen van de informatie op het
platform zal echter afgedwongen moeten worden bij de marktpartijen,
bijvoorbeeld als onderdeel van een aanbesteding.
Organiseer een meet the buyer – meet the systems bijeenkomst
Tijdens de inventarisatie en tijdens de kopgroepsessies werd de interesse
uitgesproken door zowel marktpartijen als overheden om met elkaar in
contact te komen. Een informatiesessie met de verschillende aanbieders is
zinvol en wenselijk. Hiermee kan het inzicht vergroot worden in welke
systemen beschikbaar zijn, in aanvulling op de uitgevoerde inventarisatie van
de systemen.

Organiseer Deelfietsexcursies
Het organiseren van excursies voor geïnteresseerde (overheids)partijen naar
succesvolle fietsdeelprojecten in binnen- en buitenland kan bijdragen aan het
verhogen van het kennisniveau over deelfietsen en aan het enthousiasme
over fietsdelen in Nederland.

38

Colofon

Deze opdracht werd uitgevoerd door:
Sven Huysmans – The New Drive
Wouter Van Iperen – APPM Management Consultants

Voor Fietsberaad :
Otto Van Boggelen

Publicatiedatum:
07 augustus 2017

Info:
www.tourdeforce2020.nl
40

Bijlage 1 Factsheets projecten

(inventarisatie 02/2017 – aangevuld in 08/2017 met O-bike en Flickbike)

Bikeshare050

Blauwe Fietsenplan

Groningen Bereikbaar

Vestingdriehoek / Slot Loevestein

Bron:groningenbereikbaar.nl

Bron:comobility.news

Type project: Stedelijk (i.c.m. P&B, werkgevers, studenten)

Type project: Gecombineerd (stedelijk, toeristisch, OV)

Fase: Verkenning

Fase: Planstudie

Type fiets: Regulier

Type fiets: Elektrisch

Doelgroep: Generiek

Doelgroep: Gemengd

Toegankelijkheid: Openbaar

Toegankelijkheid: Openbaar

Terugbrengmogelijkheden: Free Floating

Terugbrengmogelijkheden: Back to many

Identificatie: Smartphone

Identificatie: Online + via fiets

Uitgifte en beschikbaarheid: via fiets 24/7

Uitgifte en beschikbaarheid: Via fiets, 24/7

Interoperabiliteit: gewenst

Interoperabiliteit: nee

Omvang systeem: 20 fietsen / 100 gebruikers

Omvang systeem: 5 stations, 50 fietsen, 100 dockingpunten
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Bikeshare Maastricht

Haagsche Stadsfiets

Maastricht Bereikbaar / Arriva

Du Nord Rijwielen BV

Bron:maastrichtbereikbaar.nl

Bron: fietsverhuurzuidholland.nl

Type project: Stedelijk (met P&B en corporate mogelijkheden)

Type project: Stedelijk

Fase: Realisatie

Fase: In gebruik / in ontwikkeling (van traditioneel naar slimme deelfietsen)

Type fiets: Regulier

Type fiets: Regulier, bakfiets, mtb, elektrisch

Doelgroep: Inwoners, forensen, bezoekers

Doelgroep: Forensen, toeristen

Toegankelijkheid: Openbaar

Toegankelijkheid: Openbaar

Terugbrengmogelijkheden: Back to many

Terugbrengmogelijkheden: Back to many

Identificatie: Diverse

Identificatie: Nu fysiek bij uitgiftepunt, straks via smartphone

Uitgifte en beschikbaarheid: via hub (station), 24/7

Uitgifte en beschikbaarheid: Nu via uitgiftepunt, straks via slot (24/7)

Interoperabiliteit: onduidelijk

Interoperabiliteit: nee, nog te onderzoeken

Omvang systeem: 6 locaties / 60 fietsen (op termijn 20 locaties / 200 fietsen)

Omvang systeem: 400 fietsen, uit te breiden naar 1000
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Hello Bike

Hopperpoint

Hello Zuidas

WeMobile

Bron: bleijh.com

Bron: hopperpoint.nl

Type project: Stedelijk

Type project: Gecombineerd

Fase: Realisatie

Fase: Realisatie

Type fiets: Regulier, met uitbreiding naar elektrisch

Type fiets: Regulier (in de toekomst ook E-bike)

Doelgroep: Meerdere doelgroepen

Doelgroep: Gecombineerd

Toegankelijkheid: Openbaar

Toegankelijkheid: Openbaar

Terugbrengmogelijkheden: Back to many

Terugbrengmogelijkheden: Back to many

Identificatie: smartphone

Identificatie: Smartphone

Uitgifte en beschikbaarheid: via app en fiets, 24/7

Uitgifte en beschikbaarheid: Geautomatiseerd uitgiftepunt, 24/7

Interoperabiliteit: aangesloten bij lokale OV-pas

Interoperabiliteit: Compatible met geselecteerde mobiliteitsaanbieders

Omvang systeem: 22 stations en 500 fietsen

Omvang systeem: 6 stations en 50 fietsen (uit te breiden naar 20 en 200)
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Urbee

Uw Deelfiets

Qwic / DBR / Skopei

Uw Deelfiets BV

Bron: urbee.nl

Bron: uwdeelfiets.nl

Type project: Gecombineerd

Type project: Stedelijk, ov, park&bike en toeristisch

Fase: Realisatie

Fase: Realisatie

Type fiets: Elektrisch

Type fiets: Regulier

Doelgroep: Medewerker, forens, inwoner stad, zakelijke bezoeker, toerist

Doelgroep: Forens, dagjesmens en toerist

Toegankelijkheid: Openbaar (tevens gesloten locaties)

Toegankelijkheid: Openbaar & closed (beide mogelijk)

Terugbrengmogelijkheden: Back to one

Terugbrengmogelijkheden: Back to one

Identificatie: smartphone of online

Identificatie: Smartphone

Uitgifte en beschikbaarheid: via app en fiets, 24/7

Uitgifte en beschikbaarheid: Via slot / fiets, 24/7

Interoperabiliteit: in ontwikkeling

Interoperabiliteit: In ontwikkeling

Omvang systeem: 10 stations en 150 fietsen (uit te breiden naar 100 en 1200)

Omvang systeem: Enkele tientallen stations, enkele honderden fietsen 45

Velocity

GoBike Rotterdam

Parkstad Limburg

GoBike

Bron: dbis.rwth-aachen.de

Bron: rotterdam.gobike.nl

Type project: Park & Bike, Stedelijk

Type project: Stedelijk

Fase: Verkenning (aansluiten op bestaand systeem Velocity Aken)

Fase: Realisatie

Type fiets: Elektrisch

Type fiets: Elektrisch

Doelgroep: Studenten, evt anderen

Doelgroep: Toeristen, forensen, inwoners, werknemers

Toegankelijkheid: Closed

Toegankelijkheid: Openbaar

Terugbrengmogelijkheden: Back to many

Terugbrengmogelijkheden: Back to many

Identificatie: smartphone app

Identificatie: Online via fiets

Uitgifte en beschikbaarheid: via station, 24/7

Uitgifte en beschikbaarheid: Via fiets, 24/7

Interoperabiliteit: onbekend

Interoperabiliteit: Onbekend

Omvang systeem: 1 station, 10 fietsen in Kerkrade

Omvang systeem: 20 locaties en 450 stations (uitbreiding naar 150 locaties)
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OV-fiets

Keobike

NS

Syntus

Bron: fabrique3d.com

Bron: syntus.nl

Type project: Landelijk

Type project: Regionaal

Fase: in gebruik

Fase: In gebruik (Veluwe en Leusden)

Type fiets: Regulier

Type fiets: Regulier

Doelgroep: Forensen, treingebruiker, OV-gebruiker

Doelgroep: Forensen, OV-gebruiker

Toegankelijkheid: Open

Toegankelijkheid: Voor Syntus klanten – semi-openbaar

Terugbrengmogelijkheden: Back to one

Terugbrengmogelijkheden: Back to one

Identificatie: OV-chipkaart

Identificatie: Via Syntus-app

Uitgifte en beschikbaarheid: via uitgiftepunt of geautomatiseerd.

Uitgifte en beschikbaarheid: Via elektronisch slot, 24/7

Interoperabiliteit: gebruikt OV-chipkaart,

Interoperabiliteit: binnen Syntus netwerk

Omvang systeem: +/- 300 locaties, meer dan 8.500 fietsen.

Omvang systeem: 20 locaties, 240 fietsen + 6 locaties, 100 fietsen
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Flickbike

OBike

Flickbike bv

oBike

Bron: flickbike.nl

Bron: openrotterdam.nl

Type project: Stedelijk

Type project: Stedelijk

Fase: in gebruik

Fase: in gebruik (Amsterdam en Rotterdam

Type fiets: Regulier

Type fiets: Regulier

Doelgroep: Inwoners en bezoekers Amsterdam, Forensen, OV-gebruiker

Doelgroep: Inwoners en bezoekers Rotterdam en Amsterdam, OV-gebruiker

Toegankelijkheid: Open

Toegankelijkheid: Open

Terugbrengmogelijkheden: Free Floating – zones via geofencing

Terugbrengmogelijkheden: Free Floating – zones via geofencing

Identificatie: Via app

Identificatie: Via app

Uitgifte en beschikbaarheid: via elektronisch slot

Uitgifte en beschikbaarheid: via elektronisch slot

Interoperabiliteit: nee

Interoperabiliteit: nee

Omvang systeem: 1000 fietsen (volgens media)

Omvang systeem: +/- 300 locaties, meer dan 8.500 fietsen.

48

Bijlage 2: volledig overzicht projecten
(inventarisatie 02/2017)

Volledig overzicht projecten
Project
Alphen aan den Rijn

Initiatiefnemer
Type initiatief
Gemeente Alphen aan den Rijn Overheid met interesse

Fase
Verkenning

Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Overheid met interesse

Idee

Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

Overheid met interesse

Verkenning

Arriva

Arriva

Marktpartij met concreet plan

Verkenning

Bikeshare050
Bim bim bikes

Toelichting
Gemeente heeft interesse in een deelfietssysteem om het fietsgebruik
te verhogen
Gemeente heeft interesse in een deelfietssysteem
Gemeente heeft interesse in een deelfietssysteem. Verkend de
mogelijkheid om bestaande (closed)systemen te koppelen.
Arriva start op verschillende plaatsen met deelfietsen als onderdeel
van de OV-concessie
Zie factsheet

Concreet plan vanuit marktpartij / overheid Verkenning

Call-lock Schiphol

Vestingdriehoek /
Slot Loevestein
Call-lock

Geen echt deelfietsysteem. Reservering en facturatie voor
verschillende aanbieders
Er ligt een concreet plan en businesscase. Financiering nog niet rond.

Concreet project vanuit marktpartij

Actief

Closed corporate systeem op Schiphol

Cycle space

Cycle space

Markpartij met interesse

Niet actief

De Overstap Zwolle

Provincie Overijssel

Concreet plan overheid

Verkenning

Aanbieder met interesse in de markt. Nog niet actief in Nederland, wel
in het buitenland.
Verkenning naar een P&B-systeem met 2 locaties bij Zwolle

Deelfiets Ede

Gemeente Ede

Concreet plan overheid

Actief

Deelfietsen bij bustransferium Drachten Gemeente Smallingerland

Overheid met interesse

Idee

Deltion Fiets Zwolle

Deltion College

Concreet plan marktpartij

Actief

Den Bosch

Gemeente Den Bosch

Overheid met interesse

Idee

In de gemeente Ede wordt momenteel een pilot uitgevoerd met 60
deelfietsen die verspreid staan over verschillende locaties in Ede.
Voorstel voor deelfietsen bij het transferium. Nadere uitwerking
nodig.
Scholieren krijgen fiets in bruikleen voor duur van de studie. Valt
buiten de categorie deelfietsen.
Gemeente heeft interesse in een deelfietssysteem

Den Haag

Gemeente Den Haag

Overheid met interesse

Idee

Gemeente heeft interesse in een deelfietssysteem

Deurne

Gemeente Deurne

Overheid met interesse

Idee

Gemeente heeft interesse in een deelfietssysteem

Drenthe

Provincie Drenthe

Overheid met interesse

Idee

Provincie is geïnteresseerd in deelfietssystemen

Flip & Klaar Tiel

Stichting Dirck III

Concreet project vanuit marktpartij

Actief

Gelderland

Provincie Gelderland

Overheid met interesse

Idee

Fietsdelen als onderdeel van een mobiliteitsconcept rond een
bedrijventerrein
Provincie is geïnteresseerd in deelfietssystemen

Blauwe Fietsenplan Rivierenland
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Volledig overzicht projecten
Project
Go About en zwartefietsenplan

Initiatiefnemer
Go About

Type initiatief
Marktpartij met interesse

Fase
Niet actief

Toelichting
Aanbieder met interesse in de markt.

Gobike

Zie factsheet. Interesse in implementatie in andere steden.

Groengele Haagse Stadsfiets

Zie factsheet

Hello Zuid-As

Zie factsheet

Hopperpoint

Zie facsheet

Leiden

Gemeente Leiden

Overheid met interesse

Idee

Gemeente heeft interesse in een deelfietssysteem

Move (by Urbikes)

Urbikes

Marktpartij met interesse

Niet actief

Aanbieder van deelfietssysteem, nog geen concreet project

Next-bike Maastricht

Zie factsheet

OV fiets

Zie factsheet

Pon

Markpartij met interesse

Niet actief

Aanbieder met interesse in de markt.
Verzamelsite particuliere en professionele aanbieders huurfietsen,
actief in Amsterdam. Vergelijkbaar met airbnb.
Fietsdelen als onderdeel van een mobiliteitsconcept rond een
bedrijventerrein
Leasefiets concept. Leasen per maand, vooral gericht op studenten.

Spinlister
Strijp-S deelfiets

Strijp S

Concreet project vanuit marktpartij

Actief

Swapfiets - Delft

Swapfiets

Concreet project vanuit marktpartij

Actief

Keobike

Zie factsheet

Urbee

Zie factsheet

Utrecht OV-fiets op straat

NS / gemeente Utrecht

Overheid met concreet project

Actief

Proef met OV-fiets op 5 locaties in de stad, los van OV-systeem.

Uw Deelfiets

Zie factsheet. Interesse in verdere uitbreiding

Velocity Aachen - Kerkrade

Zie factsheet. Interesse in verdere uitbreiding

Zeeland

Provincie Zeeland

Overheid met interesse

Idee

Provincie is geïnteresseerd in deelfietssystemen
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Bijlage 3: verdieping interoperabiliteit

Interoperabiliteit
Zoals bepaald onder hoofdstuk 6 - ‘Aan de slag’ Is de interoperabiliteit
één van de zaken die je als overheid kan eisen indien je een
deelfietssysteem een goedkeuring geeft om in je gemeente van start te
gaan. In hoofdstuk 6 gaven we duiding bij enkele algemene principes. In
dit hoofdstuk in bijlage geven iets meer technische info.
Factoren die interoperabiliteit bepalen
Voor we het specifiek over de mogelijke integratiemogelijkheden
hebben, behandelen we allereerst een aantal operationele keuzes die de
mogelijkheden van de interoperabiliteit bepalen. Het gaat dan vooral
over wat in ‘de deelfiets-spin’ (zie pagina 15) onder ‘2) identificatie’ en ‘3)
uitgifte en toegankelijkheid’ vallen.
A. Type toegang: Welke technologie gebruik je om toegang te geven.
o Cijfercode: numeriek getal, in te geven in klavier
o Barcode of QR-code: te scannen code
o RFID: passieve code
o Bluetooth: actieve datalink
B. Type drager (token): Welke drager gebruik je voor de technologie.
o Kaart: type bankkaart; passieve communicatie;
kaarttechnologieën mifare en Calypso en mogelijkheid om codes
(cijfer en bar) op te drukken.
o Smartphone: actieve communicatie; technologieën Android en
IOS, mogelijkheid om codes (cijfer en bar) te genereren of via
Bluetooth te koppelen
o Voucher: eenmalige toegang, papier of digitaal; passieve
communicatie; technologieën beperkt; mogelijkheid om codes op
te drukken of te laten zien.

B. Type uitgifte:
o
Handscanner: er zijn verschillende soorten handscanners op de
markt die ingezet kunnen worden, mits zij alle dragers kunnen
‘uitlezen’.
o
Terminal: Op een terminal heb je meestal de vrijheid en ruimte om
verschillende technologieën te integreren. Communicatie tussen
terminal en smartphone wordt zelden toegepast.
o
Elektronisch slot: op dit moment zijn deze meestal uitgerust met
een Bluetooth link. Zonder barcode lezer en/of klavier. In dit geval
kan een smartphone hier als tussenoplossing fungeren. (GoBike
lost dit op met een tablet op de fiets) Integratie van
kaarttechnologie in elektronische sloten is zelden (tot nooit)
standaard voorzien en is niet op te lossen met een smartphone.

Cijfercode Barcode
Kaart
X
X
Smartphone
X
X
Voucher
X
X
Handscanner
X
X
Terminal
X
(X)
elektronisch slot
(X)
-

RFID
X
(X)
(X)
X
X
(X)

Bluetooth
X
X
(X)
(X)

Vormen van interoperabiliteit
Rekening houdend met de verschillende technologieën zijn er ook 4
verschillende interoperabiliteitsmodellen die allen op een ander de
integratie regelen. Afhankelijk van operationele keuzes, klantenervaring,
financiële (investeringen) en commerciële overwegingen kan een ander
model gekozen worden.
Voor de uitwerking van dit overzicht wordt uitgegaan van een postpaid
verrekening van de transacties en/of een beschikbaar budget voor de
klant in de cloud. Systemen waar het budget (prepaid) nog op de kaart
zit worden niet meegenomen.

registratie
gebruik
facturatie

token
1) kaart
per systeem
recurrent
verschillend

postpaid/facturatie/budget in cloud
klanten
2a) voucher
2a) web
2b) piramide
eenmalig
eenmalig
eenmalig
per keer
recurrent
recurrent
1 factuur
1 factuur
1 factuur

1) Gebruik van éénzelfde toegang/drager (tokeninteroperabiliteit):

Hierbij beheert elke partij zelf de klantgegevens en de financiële
transacties. De klant moet zich dus per systeem registreren, maar kan
dat doen met een bestaande kaart.
Het voordeel van de klant is dat hij minder kaarten in zijn bezit heeft en
dat hij niet moet wachten tot er een kaart wordt opgestuurd.
Er zijn geen onderlinge financiële verrekeningen tussen de
deelfietsaanbieders.
Bij identificatie via smartphone valt dit scenario weg. Hierbij is de
smartphone de unieke drager en bestaan de apps van de verschillende
operators naast elkaar op één toestel.

2) Gebruik van éénzelfde registratie voor de verschillende systemen.
(klanteninteroperabiliteit)
2a) Gebruik van éénmalige toegang (klantinteroperabiliteit door voucher):
De klant van systeem A kan gebruik maken van systeem B door een
éénmalige toegang (in de vorm van code) aan te kopen. De klant dient
deze toegang actief aan te vragen. Dit kan in een app of online.
De prijs ligt (mits correct gebruik) vast bij aankoop van de voucher.
2b) Operators als onderlinge leverancier van klanten
(klantinteroperabiliteit volgens webmodel):
Hierbij is elke operator verantwoordelijk voor zijn eigen klanten. Hij
voorziet in de registratie en facturatie.
De klant kan met de kaart/app van operator A gebruik maken van de
fietsen van operator B.
Operator B stuurt een factuur naar A en deze verrekent dit met zijn eigen
klanten.
De prijs kan variëren in functie van het effectieve gebruik. Elke operator
heeft zelf de keuze met wie hij gekoppeld wordt.
2c) Centrale klantenoperator (klanteninteroperabiliteit volgens
piramidemodel):
Dit Is een variante van 2b waarbij 1 partij zich opwerpt als
klantenleverancier/verwerker van transacties (dit hoeft zelfs geen
deelfietsleverancier te zijn).
Hierbij hebben de deelfietsleveranciers een overeenkomst met de MSP
(mobility service provider) en hebben zelf geen zicht meer op wie
allemaal gekoppeld is.
Voor 2b en 2c heb je ook de varianten waarbij de klant standaard toegang
heeft tot alle gekoppelde systemen of actief toegang per systeem dient
aan te vragen.
Een toegang tot een systeem kan hierbij financieel verrekend worden per
rit, als vaste abonnementsformule of als MAAS-product.

