Utrecht, stand van zaken 4 november 2019, Otto van Boggelen

1.

Deze datastrategie is een uitwerking van de Intentieverklaring Fietsdata voor de onderwerpen “fietsparkeren” en
“huurfietsen”. Ook de “eigen fiets” komt aan de orde. Deze strategie sluit bovendien zeer goed aan bij de
krachtenbundeling Smart Mobility.

De moderne datatechnologie biedt, zeker in combinatie met slimme apparatuur, onbegrensde mogelijkheden.
Ook voor het parkeren en huren van fietsen zijn talrijke toepassingen denkbaar. In deze strategie schetsen we
een stip aan de horizon voor een viertal gebruikersgroepen: consumenten, beleidsmakers, handhavers en
exploitanten van fietsparkeervoorzieningen en huurfietsen:
•

Consumenten: het parkeren en huren van fietsen is integraal onderdeel van Mobility as a Service
(MaaS). Consumenten kunnen online met hun favoriete app plannen, reserveren en afrekenen. Alle
vereiste handelingen zoals in- en uitchecken en het openen van elektronische sloten kunnen uitgevoerd
worden met de app of pas. Dankzij de moderne technologie is de fiets beter beveiligd en wordt de
eigenaar automatisch geïnformeerd over de locatie van verwijderde en vermiste fietsen.

•

Exploitanten kunnen hun bedrijfsvoering optimaliseren doordat operationele handelingen (identificeren,
betalen) soepeler verlopen, doordat een grotere klantenkring toegang heeft tot hun diensten en doordat
de informatie uit de elektronische apparatuur management-informatie biedt om kosten te reduceren.

•

Handhavers kunnen eenvoudiger de parkeerduur van fietsen vaststellen en direct communiceren met
de (mogelijke) eigenaren van de fietsen.

•

Beleidsmakers kunnen de grote hoeveelheid data eenvoudig analyseren dankzij standaardisatie,
online ontsluiting en handige analyse-tools. De informatie gebruiken zij voor uiteenlopende doeleinden,
zoals investeringsbeslissingen voor de uitbreiding van stallingen en fietsdepots,
handhavingsinspanningen, monitoren van afspraken met deelfietsaanbieders en stallingsexploitanten,
optimaliseren van de benutting, evaluatie van beleidsdoelstellingen etc.

Op korte termijn zijn niet alle toepassingen uit dit eindbeeld even realistisch, nuttig en noodzakelijk. In deze
strategie ligt de nadruk op kansrijke acties op de korte termijn (1 tot 3 jaar) die passen binnen de geschetste
eindbeelden. Met deze kansrijke acties op de korte termijn willen we een vliegwiel op gang brengen, waarbij
allerlei toepassingsmogelijkheden elkaar versterken. Zo wordt de patstelling doorbroken dat er geen data
gegenereerd wordt omdat er geen toepassingsmogelijkheden zijn en andersom. Ook als het eindbeeld in de loop

van de jaren verandert, zal niemand spijt hebben van deze korte termijn acties. En ondertussen is de datastroom
op gang gekomen.
Voor de selectie van de korte termijn acties hebben we gekeken naar de directe meerwaarde voor verschillende
gebruikersgroepen enerzijds en het huidige aanbod van slimme apparaten en interfaces aan de andere kant.
Fietsparkeren
Voor de stallingen kan onderscheid gemaakt worden tussen stationsstallingen enerzijds en gemeentelijke
stallingen anderzijds. Voor vrijwel alle stallingen geldt dat de bouw en/of exploitatie gesubsidieerd wordt. Dit biedt
overheden veel mogelijkheden om te sturen in de uitvoering van de datastrategie voor stallingen.
Bij de stationsstallingen is inmiddels veel elektronische apparatuur aanwezig die data genereert en nodig heeft.
Denk aan HBF-systemen en elektronisch inchecken. Dit willen we benutten als vliegwiel om de datastroom op
gang te brengen. In gemeentelijke stallingen zijn daarentegen eerst investeringen in elektronische systemen
noodzakelijk, voordat geprofiteerd kan worden van de kansen die datatechnologie biedt. De papieren bonnetjes
moeten eerst vervangen worden door elektronische inchecksystemen.
Figuur 1 geeft schematisch weer hoe de verschillende korte termijn acties met elkaar samenhangen en
resulteren in de aanzwellende stroom data, die voor verschillende toepassingen benut kunnen worden. De
hoofdrol is weggelegd voor gestandaardiseerde ontsluiting van data van ProRail (HBF en tellingen), waar
gemeenten en advieswereld vervolgens op kunnen voortborduren.

2020: ontwikkelen UitwisselingsStandaard Fietsparkeerdata (USF 0.1)
A) Bewaakte en automatische stallingen; B) Fietsparkeertellingen

Najaar2019: pilot
ontsluiting
HBF-data stationsstalling
tbv analyse

Voorjaar 2020: ontsluiten
Statische en Dynamische
Data alle stationsstallingen
volgens USF 0.1A

Zomer 2020: aanbod
Fietsparkeerplekken op alle
stations beschikbaar als
open data in NDOV-loketten

Zomer 2020: routeplanners en
websites gebruiken actuele
info stationsstallingen uit
NDOV-loketten

Zomer 2020: analysetools
tbv stationsstallingen
(benutttingsmonitor)
Zomer 2020: ontsluiten
ProRail-Tellingen maaiveld
volgens USF 0.1B

2020: gemeenten
stimuleren digitaliseren
stallingen

Najaar 2020: ontsluiten
Statische en Dynamische
Data gemeentelijke
stallingen volgens USF 0.1A

2020: aanbod
gemeentelijke
stallingen toevoegen
aan open data NDOVloketten

2020: ontsluiten
gemeentelijke tellingen
maaiveld volgens USF 0.1B

2020 analysestools
toepasbaar voor stationsen gemeentelijke stallingen

2021: volgende fase, met bijvoorbeeld:
• Afrekenen via derde partij;
• Reserveren
• Standaardisatie ID’s fiets en fietsers

Het wordt interessanter om te digitaliseren,
ontsluiten, standaardiseren en om de data te
benutten voor analysetools, apps, website etc

Najaar 2020: routeplanners
en websites gebruiken
actuele info stations- en
gemeentelijke stallingen uit
NDOV-loketten

Eind 2020: stroom
fietsparkeerdata krijgt
enige body

Huurfietsen
Het aanbod van huurfietsen is vooral een private aangelegenheid. Overheden hebben mogelijkheden om eisen
te stellen aan bijvoorbeeld het delen van data als de huurfietsen aangeboden worden in de openbare ruimte of
gesubsidieerde stallingen.
Bij de huurfietsen maken we onderscheid tussen (stedelijke) deelfietssystemen enerzijds en de traditionele
fietsverhuurders anderzijds. Bij de deelfietssystemen zijn randvoorwaarden aanwezig om de data te laten
stromen voor de verschillende toepassingsmogelijkheden, omdat men al werkt met elektronische sloten en apps.
De uitdaging op de korte termijn is dat deelfietsaanbieders hun data ook ontsluiten conform de internationale
standaarden.
De grote massa van huurfietsen is echter te vinden bij traditionele fietsverhuurder. Als zijn hun aanbod ook
elektronisch beschikbaar stellen conform de internationale standaarden, zou dit een massieve impuls kunnen
geven aan de datatoepassingen voor huurfietsen.
Particuliere fietsen
Data over particuliere fietsen is schaars en versnipper. Onder andere omdat we voor particuliere fietsen
(gelukkig) geen kentekenregistratie kennen. Veel fietsers stellen die anonimiteit op prijs. Toch is een
gestroomlijnde data-uitwisseling soms wenselijk of zelfs noodzakelijk. Bijvoorbeeld om gestolen fietsen op te
sporen. Of om de handhaving op weesfietsen te vergemakkelijken. Met name in het duurdere segment van efietsen is het tracen van (gestolen) fietsen in opkomst. Ook de groei van het aantal abonnementsfietsen
(bijvoorbeeld SWAP-fiets) biedt nieuwe mogelijkheden om te communiceren over de fiets. In dit kader hebben
het Fietsdepot Utrecht, SWAP-Fiets en CROW-Fietsberaad in 2019 een eerste werkende versie ontwikkeld van
het Dynamisch Anoniem Fietsregister. De komende jaren we bekijken of er draagvlak is om dit stapgewijs verder
te ontwikkelingen.
Kansrijke acties op een rijtje
In de volgende paragrafen zetten we de kansrijke acties op een rijtje. Het zwaartepunt op de korte termijn ligt bij
aanbieders/exploitanten enerzijds en instanties die verantwoordelijk zijn voor de collectieve data-infrastructuur
anderzijds. Zij moeten het eerste zetje aan het vliegwiel geven. Een aantal van de korte termijn acties is
opgenomen in het werkplan 2020 van CROW-Fietsberaad. Dit acties passen tevens in thema E van de Tweede
Etappe van de Tour de Force (de Nationale Agenda Fiets).

Bij deze acties gaat het in de eerste plaats om digitaliseren van de operatie, waardoor (naast efficiëntievoordelen
voor de exploitanten) tevens meer data gegenereerd wordt. Vervolgens moet deze data online ontsloten worden
volgens gedragen standaarden. Dat wil overigens niet zeggen dat alle data die online ontsloten wordt, ook als
open data beschikbaar gesteld moet worden. Zie ook hoofdstuk 2

Dit betreft ongeveer 170 gemeentelijke centrumstallingen en circa 90 OV-stallingen, meestal van ProRail/NS.
•

Gemeenten: digitaliseren van de toegangscontrole (vervanging van de bonnetjes);

•

Gemeenten & ProRail/NS: data uit digitale systemen online ontsluiten volgens standaard API ten behoeve
van monitoring en open data. In het najaar van 2019 vindt er een pilot plaats voor de ontsluiting van HBF ten
behoeve van VeiligStallen. Het streven is van ProRail is om alle HBF-data voor het eind van het jaar te
ontsluiten;

•

Gemeenten & Prorail/NS: Optimaliseren en standaardiseren van de informatie op ‘eigen’ websites, evt met
linked-data (zie paragraaf 7.2.1);

•

Gemeenten: invoeren “stallen op rekening” voor langstallers;

•

Gemeenten & ProRail/NS: “stallen op rekening” Maas-waardig maken (afrekenen via derde partij).

Het betreft met name gemeenten met buurtstallingen en ProRail/NS met kluizen en ZelfServiceStallingen.
•

ProRail/NS: fietskluizen (ruim 12.000 stuks op 300 locaties) voorzien van elektronische sloten met online
betalings- en reserveringsysteem;

•

Gemeenten: buurtstallingen en fietstrommels (ca 300) voorzien van elektronische sloten met online
betalings- en reserveringsysteem. Dit heeft wellicht minder priortieit omdat openbaarheid beperkt is.

•

Gemeenten & ProRail/NS: data uit digitale systemen in stallingen online ontsluiten volgens standaard API
ten behoeve van monitoring en open data;

•

Gemeenten & ProRail/NS: betalen, reserveren en toegang tot afsluitbare stallingen MaaS-waardig maken
(afreken via derde partij) met behoud van diefstalpreventie;

•

Provincies/vervoerregio’s: experimenteren met aanbod e-kluizen op haltes regionaal OV

Betreft vooral gemeenten en bij stations een combinatie van gemeenten en ProRail. Daarnaast is er
betrokkenheid van provincies en vervoerregio’s voor voorzieningen op haltes regionaal OV.
•

Gemeenten/ProRail: data uit handmatige tellingen online ontsluiten volgens data-standaard ten behoeve van
monitoring, handhaving en beleidsontwikkeling. Periodieke ProRail-tellingen op stationslocaties benutten
voor de ontwikkeling van een datastandaard, die later ook door gemeenten gebruikt kan worden. Zie ook
paragraaf 1.5

•

Gemeenten: online aanbieden van digitale kaarten over parkeerregimes.

•

Enkele gemeenten/ProRail (koplopers): experimenteren met omgekeerde bewijslast fietsparkeerduur
(inchecken in openbare ruimte voor zones dicht bij de ingang van stations)

De meeste huurfietsen worden aangeboden door traditionele fietsverhuurders (> 100.000) en de NS (ca 20.000
OV-fietsen). Daarnaast zijn aanbieders van (stedelijke) deelfietssysteem voorzichtig in opkomst (< 5.000 fietsen).
•

Traditionele verhuurders: het verhuurproces (verder) digitaliseren en het aanbod online ontsluiten volgens de
GBFS-standaard ivm open data voor consument;

•

OV-fiets en deelfietsaanbieders: aanbod ontsluiten via de GBFS-plus standaard ivm met open data voor
consument en monitoring gebruik publieke ruimte;

•

Alle aanbieders huurfietsen: deeplink naar individuele fietsen toevoegen aan GBFS-feed om reserveren en
huren te vergemakkelijken.

•

Koplopers onder de deelfietsaanbieders in bijvoorbeeld Maas-pilots: betalen, reserveren en openen van
sloten via app van derden.

Het handhavingsproces is al vergaand gedigitaliseerd. De meeste gemeentelijke handhavers maken gebruik van
Sigmax-apparatuur en de meeste gemeentelijke fietsdepots van software van PerfectView
•

Gemeentelijke handhaving: realtime data over foutgestalde fietsen online ontsluiten ten behoeve van
monitoring en berichtenservice Dynamisch Anoniem Fietsregister (DAF)

•

Gemeenten: toestemming geven dat data van handhavers en fietsdepots beschikbaar is voor monitering en
dienstverlening aan de consument (zie DAF)

Bij collectieve data-infrastructuur gaat het uitdrukkelijk om meer dan het opzetten van centrale databases. De
nadruk ligt juist op het koppelen van databestanden en het ontwikkelen en toepassen van standaarden voor
data-uitwisseling en identificatie. Zie ook inventarisatie in hoofdstuk 7.

In de digitale wereld zijn unieke ID’s en bijbehorende identificatiemiddelen (tags, accounts) essentieel.
•

Afspraken maken welke identifiers voor fietsers en fietsen toegang bieden tot (bijna) alle gesubsidieerde
fietsenstallingen van Nederland.

•

In samenhang met het vorige punt duidelijkheid over toekomst van de OV-chipkaart als identifier voor
stallingen;.

•

Opzetten van een centrale fietsendatabase met open data over de verschillende tags die op fietsen
aanwezig zijn en andere objectinformatie (zie ook DAF).

•

Ontwikkelen van een standaard voor unieke ID’s voor fietsenstallingen. Periodieke tellingen ProRail
benutten als vliegwiel. Dit is onderdeel van de standaard voor uitwisseling fietsparkeerdata.

•

Het ontwikkelen en vaststellen van een algemene standaard voor de uitwisseling van fietsparkeerdata. Het
gaat om data-uitwisseling op verschillende niveaus. In de eerste plaats tussen apparatuur in stallingen en
dataservers. Daarnaast tussen dataservers onderling. Als input kunnen standaarden uit de
autoparkeerwereld gebruikt worden (PrisPortocol en SPDP2.0) en de FMSservice API Veiligstallen.

•

In aanvulling op de algemene standaard voor fietsparkeerdata (zie vorige punt) het ontwikkelen van
aanbevelingen en hulpmiddelen voor websites met stallingsdata (bijvoorbeeld rich snippet generator en
Linked Open Data publishing strategy);

•

Voor huurfietsen is GBFS(-plus) reeds beschikbaar. Op korte termijn gaat het er vooral om dat deze
standaard door aanbieders wordt toegepast (zie @@) en dat de feed dan ook gebruikt wordt voor
reizigersinfo (zie open data @) en beleidsinformatie (zie deelfietsdashbord). Als hierin enige massa
verkregen is, kan gekeken worden naar volgende stappen in het Maaswaardig maken (betalen, reserveren,
interoperabel openen van e-sloten).

Het aanbieden van open data voor web- en app-bouwers heeft alleen zin, als het voor hen eenvoudig te
gebruiken is. Daarom zoeken we op korte termijn aansluiting bij bestaande kanalen die nu veel benut worden.
Het zwaartepunt ligt daarbij in eerste instantie op data over het aanbod van fietsparkeervoorzieningen en
huurfietsen bij OV-voorzieningent:
•

Data over de beschikbaarheid van fietsenstallingen en huurfietsen opnemen in de NDOV-loketten (Stichting
Open Geo en OV9292).

•

Data over de beschikbaarheid van fietsenparkeerplekken opnemen in openparking.nl.

2.
Deze datastrategie voor het parkeren en huren van fietsen komt voor uit de Intentie-verklaring Fietdata. Zie:
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Intentieverklaring-Fietsdata.
Met de strategie willen we:
•

Een beeld schetsen van de gewenste data-infrastructuur voor fietsparkeren en deelfietsen (geredeneerd
vanuit verschillende gebruikersgroepen;

•

Een overzicht geven van de huidige initiatieven op het gebied van data voor fietsparkeren en het huren
van fietsen;

•

Praktische obstakels voor een snelle en positieve ontwikkeling van fietsdata identificeren;

•

Acties voorstellen hoe deze praktische obstakels geslecht kunnen worden;

•

Voorstellen doen voor taakverdeling tussen betrokken (publieke) organisaties ;

•

De leiding van de Tour de Force adviseren over structurele financiering

De strategie is tot stand gekomen in samenspraak met een werkgroep waarin SHPV, het ministerie van IenW,
ProRail, DOVA en NS vertegenwoordigd waren. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Utrecht
en verschillende marktpartijen, zoals IP-Parking, V-Consyst, Donkey Republic en SWAPfiets. Hoewel er bij
genoemde partijen duidelijk draagvlak is voor de strategie, hebben zij geen formele goedkeuring gegeven aan de
strategie.
Gebruikersgroepen als uitgangspunt
Voor de strategie hebben we eerst de (mogelijke) wensen van vier gebruikers geïnventariseerd (user stories).
Het betreft:
1.

De consumenten, ofwel (potentiële) fietsers;

2.

Exploitanten/beheerders van stallingen en deelfietsen

3.

Handhavers in de openbare ruimte

4.

Beleidsmedewerkers van overheden.

Er zijn meer gebruikersgroepen denkbaar, zoals Maas-aanbieders, politie, fietsenhandel etc. Voor een deel
hebben zij wensen die vergelijkbaar zijn met genoemde vier gebruikersgroepen. Daarnaast kunnen we het aantal
gebruikersgroepen later altijd nog uitbreiden.
Vervolgens is in beeld gebracht wat de belangrijkste belemmeringen zijn voor benutting van data voor de user
stories. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:
a.

Aanbod van APP’s, Human Interfaces en apparatuur

b.

Het aanbod van data: wat is nodig, wat is er al en wat ontbreekt?

c.

Data-infrastructuur: welke (collectieve) voorzieningen zijn nodig voor de userstories. Bijvoorbeeld Datastandaarden, API’s, Indexen, Geaggregeerde data, Dashboards, Identificers, Opendata-portals, Dataplatforms, Algoritmes

Tot slot is gekeken welke initiatieven nu al genomen worden om de belemmeringen op te heffen. En welke
nieuwe initiatieven we kansrijk en wenselijk vinden.
Onderstaande figuren geven een schematische weergave van de gewenste data-infrastructuur op het gebied van
fietsparkeren (eerste figuur ) en deelfietsen (tweede figuur).

Beleidsmedewerker

Schematische weergave
gewenste data-infrastructuur
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monitoringstools
aanbieder A

Aanbieder B

Handmatige data
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Aanbieder C
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transacties, kosten

Website, app,
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Api/web

api
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Data van/over fietsen en
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Beleidsmedewerker

Schematische weergave
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Handmatige data
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3.
Dit hoofdstuk draait om de consument, ofwel de (potentiele) fietser die een fiets wil parkeren of huren. Aan de
orde komen:
•

Een eerste verkenning van de kenmerken van de consument. Wie is het?

•

Een overzicht mogelijke use-cases, waarin consumenten profiteren van de data en electronische
instrumenten. Inclusief een eerste prioritering.

•

Een verkenning van de instrumenten waar en consumenten gebruik van maken

•

We sluiten af met de belangrijkste belemmeringen cq kansen.

De gebruikersgroep (potentiele) fietsers is enorm breed. Een belangrijke hoofdgroep betreft “@functionele
reizigers” die van A naar B willen en daarbij snel en efficiënt gebruik willen maken van een fietsenstalling en/of
huurfiets. Binnen deze hoofdgroep “@functionele reizigers” zijn weer allerlei subgroepen te onderscheiden.
Bijvoorbeeld enerzijds reizigers met dure (elektrische) fietsen, die prioriteit geven aan diefstalveiligheid en
anderzijds reizigers met een stationsbarrel, die vooral snelheid belangrijk vinden. Of bijvoorbeeld treinreizigers
die hun “thuisfiets” gebruiken om naar het station te gaan enerzijds en treinreizigers die een overnachtingsplek
zoeken voor hun “tweede fiets” op een bestemmingsstation anderzijds.
Naast de hoofdgroep “@functionele reizigers” kunnen nog andere groepen onderscheiden worden, zoals
bewoners zonder eigen fietsenschuur of vakantiegangers die op de vakantiebestemming over huurfietsen willen
beschikken.
Vanwege de grote diversiteit, kunnen we niet te specifiek zijn in de kenmerken van alle mogelijke
gebruikersgroepen. Bovendien zijn er waarschijnlijk grote overeenkomsten in wensen/behoeften van de
verschillende groepen. Belangrijke dimensies in fietserswensen zijn de tijdsduur (kort parkeren/huren versus lang
parkeren/huren), betalingsbereidheid en beveiliging tegen diefstal en vandalisme.

Bij de inventarisatie van de userstories voor de hoofdgroep @functionele reizigers volgen we de indeling zoals
die gebruikt wordt in een verkennende notitie i voor Mobiliteit as a Service (MaaS). Een (multimodale) rit wordt
daarbij opgedeeld in de volgende stappen:
•

Plannen: de reiziger wil informatie om een (multimodale) verplaatsing zo goed mogelijk te kunnen
plannen (kosten, snelheid). Welke stallingen of deelfietsen kan ik gebruiken voor mijn verplaatsing?

•

Boeken: de reiziger wil mogelijkheden om een deelfiets of fietsparkeerplek van te voren te kunnen
reserveren.

•

Uitvoeren: de reiziger wil informatie en functionaliteiten om de geplande verplaatsing te kunnen
uitvoeren of aan te passen tijdens de rit. Bijvoorbeeld elektronisch toegang tot stallingen of deelfietsen.

•

Betalen: de reiziger wil mogelijkheden om zo eenvoudig mogelijk te betalen. Verschillende opties zijn
denkbaar: vooraf, ter plekke of achteraf.

In de ultieme MaaS-oplossing wordt al deze stappen voor multimodale ritketens via één app op de mobiele
telefoon afgehandeld. Voor deze inventarisatie is dat een mooi toekomstbeeld, maar we willen ook minder
vergaande verbeteringen in beeld brengen. De centrale vraag is hoe met de inzet van data en elektronische
apparatuur de verschillende stappen voor een fietsers geoptimaliseerd kunnen worden. De verbeteringen
moeten daarbij zoveel mogelijk MaaS-waardig zijn. Dat wil zeggen dat er een knip mogelijk is tussen de
exploitant van de stalling of deelfiets enerzijds en de dienstverlener (MaaS-provider) anderzijds. De reiziger kan

dan via één dienstverlener bij verschillende exploitanten deelfietsen en fietsparkeerplekken plannen, reserveren
en betalen. Een technische randvoorwaarde is dat de benodigde data via een standaardiseerde interface (API)
uitgewisseld kan worden (zie hoofdstuk @@). Dit zou ervoor pleiten om ook userstories voor dienstverleners
(MaaS-providers) op te stellen. We nemen dit mee als afgeleide van de userstories voor fietsers.
Bijlage @@ geeft een overzicht van userstories uit een brainstorm met de werkgroep. We nemen hier de
verschillende stappen onder de loep, waarbij we een globale inschatting maken van de behoefte bij de
consument. Uitgangspunt is dat fietsers zo min mogelijk gedoe willen en elke stap levert extra gedoe op. De
verwachting is wel dat de moderne technologie het in de toekomst steeds makkelijker maakt om de verschillende
stappen te doorlopen.
Plannen: de meeste fietsverplaatsingen betreft gewoontegedrag, waar bij de consument nauwelijks van te voren
plant. Planningsinformatie en -tools zijn vooral relevant als het een verplaatsing naar een onbekende
bestemming betreft en/of als het aanbod van fietsparkeerplekken of huurfietsen (soms) schaars is. Dat geldt vaak
voor huurfietsen en in veel mindere mate voor fietsparkeerplekken. Alleen rond de grootste stations en op
piekmomenten in stadscentra komt het soms voor dat in de buurt van de bestemming geen fietsparkeerplek te
vinden is. Als de beoogde stalling vol is, zullen de meeste fietsers ter plekke een alternatief zoeken (zie stap
“uitvoeren”). Voor de meeste fietskluizen en buurtstallingen is planning wel een vereiste, omdat er een boeking
aangemaakt moet worden.
Voor het fietsparkeren in de openbare ruimte, kan informatie over fietsparkeerverboden van belang zijn voor de
planning.
Boeken: de reiziger wil mogelijkheden om een huurfiets of fietsparkeerplek van te voren te kunnen reserveren.
De behoefte hieraan zal vooral samenhangen met de schaarste van het aanbod en loopt daarmee grotendeels
parallel met de planningsbehoefte. We schatten in dat er (op dit moment) zeer beperkte behoefte is aan het
incidenteel reserveren van fietsparkeerplekken in bewaakte stallingen, omdat de reiziger ter plekke kan inspelen
op het aanbod (zie stap “uitvoeren”). Bij dagelijkse forensen in drukke stallingen is wellicht wel behoefte aan
structurele zekerheid van een gunstige plek. Voor fietskluizen en buurstallingen is vaak noodzakelijk om te
boeken, omdat men anders geen toegang krijgt.
Voor huurfietsen geldt eveneens dat de reserveringsbehoefte sterk samenhangt met de schaarste van het
aanbod van duurfietsen en de alternatieven, zoals aanbod van ov. Over het algemeen verwachten we dat
reserveringsbehoefte bij huurfietsen groter is dan bij fietsparkeerplekken.
Uitvoeren: de reiziger wil informatie en functionaliteiten om de geplande verplaatsing te kunnen uitvoeren of aan
te passen tijdens de rit. Het betreft onder andere het navigeren, in- en uitchecken en het kunnen terugvinden van
de geparkeerde (deel-)fiets. We schatten in dat bij deze stap de grootste behoefte is aan informatie en
functionaliteiten, omdat het van toepassing is op zowel geplande als routine-verplaatsingen.
•

Navigeren naar beschikbare fietsparkeerplekken en huurfietsen. De behoefte heef veel gelijkenis met
de stap “plannen”, namelijk bij onbekende bestemmingen en/of schaarste in het aanbod. Het verschil
met “plannen” is dat de consument de informatie onderweg raadpleegt om de (routine-matige)
verplaatsing aan te passen, bijvoorbeeld omdat de stalling vol is.

•

In- en uitchecken. Vrijwel alle reizigers hebben belang bij het optimaliseren van de handelingen die
nodig zijn om een parkeer- en huurtransactie te beginnen en te eindigen. De informatie- en
communicatietechnologie kan hier een grote bijdrage aan leveren. Bij fietsparkeren gaat het om de
vervanging van bonnetjes door incheckpalen, fastlanes en electronische sloten. Bij huurfietsen is de

winst nog veel groter (geweest). Papieren contracten, legitimatie, fietssleuteltjes en borg zijn vervangen
door app-sloten.
•

Terugvinden geparkeerde fiets. In een aantal gevallen zal de consument veel waarde hechten aan
informatie over de locatie van de geparkeerde fiets. Het is bijvoorbeeld relevant in grootschalige
fietsparkeervoorzieningen waar men de fiets vanwege de drukte niet altijd op dezelfde plek kan zetten.
Ook als de fiets rechtmatig (handhavers) of onrechtmatig (dieven) verplaatst is door derden, is
informatie over de actuele locatie van de fiets zeer welkom.

Betalen: de reiziger wil mogelijkheden om zo eenvoudig mogelijk te betalen. Verschillende opties zijn denkbaar:
vooraf, ter plekke of achteraf. Voor het fietshuren is dit essentieel. Voor het fietsparkeren is eenvoudig betalen
momenteel iets minder relevant, omdat de meeste bewaakte stallingen grotendeels gratis zijn.

•

Apps van deelfietsaanbieders, waarmee alle stappen doorlopen kunnen worden.

•

Plannen en uitvoeren vnl websites en routeplanners zoals google-maps, NS-planner en OV-92.
Routeplanner halen info soms ook weer van website.

•

Boeken: zeer beperkt,

•

Aandeel vd ritten
Plannen
Boeken: reserveren
Uitvoeren: navigeren
Uitvoeren: in- en uitchecken
Uitvoeren: terugvinden
Betalen

Fietsparkeren
Routine Incidenteel Schaarste
0,9
0,1
0,1
1
3
2
1
1
5
1
2

1
4
3
5
1

Totaal

2
4
5
3
1

1,4
1,2
1,7
5,3
1,7
2

Huurfietsen
Routine Incidenteel Schaarste
0,5
0,5
0,15
1
4
5
1
1
5

1
4
3

4
4
5

5

3

4

Totaal
3,25
1,6
3,1
4,75
0
4,6

Vanuit consumentenperspectief verdient het in- en uitcheckproces de hoogste prioriteit. Dit geldt in het bijzonder
voor het fietsparkeren. Daarna volgt het betalen en het navigeren.

4.
Bij de gebruikersgroep beheerders/exploitanten maken we onderscheid tussen:
Exploitanten en beheerders (semi-openbare) beveiligde stallingen. Nederland telt naar schatting circa 300
beveiligde stallingen (bewaakt/toezicht/geautomatiseerd). Een kleine meerderheid betreft centrumstallingen, die
meestal door gemeenten of gesubsidieerde instellingen worden geëxploiteerd. Bij iets minder dan de helft gaat
om stallingen bij OV-stations, die voornamelijk door NS-stations worden geëxploiteerd. Daarnaast telt Nederland
op circa 325 locaties fietskluizen (mn NS-stations) en op minimaal 200 locaties buurtstallingen of fietsstrommels
(mn gemeenten).
Beheerders van onbeveiligde fietsparkeerplekken in de openbare ruimte. De overgrote meerderheid van de
openbare fietsparkeerplekken bevindt zich in de openbare ruime. Deze worden meestal beheerd en
onderhouden door gemeentelijke diensten. Gemeentelijke toezichthouders zijn ook verantwoordelijk voor
handhaving van fietsparkeerverboden en de maximum parkeerduur. Uit pragmatische overwegingen
beschouwen we handhavers als een specifieke gebruikersgroep.
Aanbieders van huurfietsen vanuit particuliere ruimte. Met name op toeristische plekken kent Nederland een
groot aantal ‘particuliere’ aanbieders van huurfietsen. Denk aan de waddeneilanden, campings en AmsterdamCentrum. Het betreft meestal fietsenmakers die fietsen verhuren, maar ook campings en hotels. Daarnaast is de
NS met de OV-fiets één van de grote fietsverhuurders in Nederland.
Aanbieders van deelfietsen vanuit de openbare ruimte. In het buitenland heeft de publieke deelfiets de
afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. De laatste jaren verschijnen mondjesmaat ook deelfietsen in de
openbare ruimte van Nederlandse steden. Het betreft een mix van grote internationale aanbieders en kleinere
aanbieders die vaak nationaal of regionaal opereren. Een belangrijk verschil met verhuur vanuit particuliere
ruimte is, dat gemeentelijke handhavers (eind)verantwoordelijk zijn voor de handhaving op fietsparkeerverboden,
maximum parkeerduur en eventuele vergunningsvoorschriften

Aantal stallingslocaties volgens VeiligStallen (13-3-2019)

Type stalling (excl onbewaakt)
bewaakt & toezicht
buurtstalling
fietskluizen
fietstrommel
geautomatiseerd
Eindtotaal

Geen OV
station
166
92
23
178
2
461

Op OVstation
88

Inschatting geautomatiseerde systemen
In- en uitchecken
HBF
Geautomatiseerde toegang

Geen OV
station
64
10
10

Op OVstation
100
21
46

302
46
436

Totaal
254
92
325
178
48
897

Geen OV
station
(%)
19%
10%
3%
20%
0%
51%

Geen OV
station
Totaal
(%)
164
7%
31
1%
56
1%

Op OVstation
(%) Totaal (%)
10%
28%
0%
10%
34%
36%
0%
20%
5%
5%
49%
100%

Opmerking
Op OV-stations circa 35 niet NS

excl e-kluizen

Op OVstation
(%) Totaal (%)
Opmerking
11%
18% bewaakt, toezicht en geautomatiseerd
2%
3% bewaakt, toezicht en geautomatiseerd
5%
6%
mn zelf-service een e-kluizen

Bij de userstories voor deze gebruikersgroep ligt de nadruk op operationele wensen. Inchecken, uitchecken,
uitgifte, klantidentificatie en informeren van klanten. De monitoringswensen hebben wel overeenkomst de
userstories van beleidsmakers.

@@ inventarisatie van E-apparatuur in de stallingen en bij fietsverhuurders

5.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van het fietsparkeren in de openbare ruimte. Veel
handhavers maken gebruik van apparatuur van Sigmax. Op fietsdepots maakt men vaak gebruik van
PerfectView.
Met name de handhaving op maximum fietsparkeerduur is een relatief kostbare aangelegenheid, omdat de
feitelijke parkeerduur van elke fiets apart vastgesteld moet worden. Daarnaast zijn er voor de gemeente kosten
verbonden aan het verwijderen, de opslag en de administratie. Bij weesfietsen kunnen deze kosten niet verhaald
worden op de eigenaar, omdat deze niet bekend is en al afstand heeft genomen van de (kapotte) fiets.
Abonnementsfietsen en Fietsregisters
De handhaving zou efficiënter, effectiever en klantvriendelijker ingericht kunnen worden als handhavers meer
weten over de eigenaar en/of de fietsparkeerduur van individuele fietsen. Mogelijk kan de moderne technologie
daar (in de toekomst) bij helpen. In dit verband is de opkomst van de “abonnementsfiets” een interessante
ontwikkeling. SWAP-fiets is hier het
bekendste voorbeeld van. Mogelijk
dempt deze ontwikkeling de aanwas
van nieuwe weesfietsen, omdat de
aanbieder van de abonnementsfiets
zorgdraagt voor de reparatie van
defecte fietsen. Bovendien is van de
meeste abonnementsfietsen de
eigenaar bekend (meestal SWAPfiets) en weet de eigenaar welke
abonnementhouder verantwoordelijk
is voor de desbetreffende fiets. Hierop
voortbordurend zijn in het kader van
de Tour de Force ideeën voor een
zogenoemd Dynamisch Anoniem
Fietsregister (DAF) ontwikkeld, waarbij
een handhaver via een anoniem register berichten verstuurt aan (mogelijke) eigenaren van een fiets in
overtreding.

6.
De laatste gebruikersgroep betreft beleidsmakers bij overheden die verantwoordelijk zijn voor
beleidsontwikkeling, investeringen, aanbestedingen en vergunningen. Voor een belangrijk deel betreft het
medewerkers van gemeenten. Maar ook beleidsmedewerkers van het Rijk (investeringen in stationsstallingen) en
provincies (co-financiering, exploitatiesubsidies) hebben belang bij monitoringsinformatie over fietsparkerenen
deelfietsen. In 2017 heeft het ministerie van IenW een vooronderzoek laten uitvoeren naar een benuttingsmonitor
voor stationsstallingen (Kwink, 2017). Daarin worden drie overwegingen voor zo’n monitor genoemd: 1)
verantwoording richting centrale en decentrale politiek; 2) leren welke instrumenten effect bijdragen aan de
benutting van stallingen; 3) bijsturen van investeringen, handhaving en gedrag. Kwink constateert dat de
benodigde gegevens momenteel beperkt beschikbaar zijn. Bovendien is de data versplinterd over verschillende
partijen en lastig uitwisselbaar. Zo ontbreekt een eenduidige benaming van stallingen etc.
De usecases voor beleidsmakers hangen samen met de rol van overheden als opdrachtgevers of opdrachtgever
voor :
•

de bouw van nieuwe inpandige stallingen;

•

de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken in de openbare ruimte;

•

de exploitatie van bewaakte fietsenstallingen;

•

voor publieke deelfietsen;

•

exploitatie of uitbreiding van een fietsdepot;

•

handhavingsacties;

•

7.
In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige en de gewenste collectieve data-infrastructuur voor het parkeren en
huren van fietsen. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om meer dan een centrale databases. Sterker nog: er zijn goede
redenen om centrale opslag van data te beperken, onder andere vanwege de privacy, de beheerkosten en
eventuele commerciële belangen.
Om er voor te zorgen dat de gebruikersgroepen toch op het juiste moment op de juiste plek over de juiste data
kunnen beschikken, zijn echter andere collectieve data-voorzieningen beschikbaar. Een randvoorwaarde is
natuurlijk een goed functionerend communicatie-infrastructuur (het internet), maar dat beschouwen hier als een
gegeven. Daarnaast zijn tal van collectieve afspraken (datastandaarden en API’s) nodig over bijvoorbeeld
statische data, stallings- en betalingsproces, autorisatie voor bedienen stallingen etc. Voor het huren en
parkeren van fietsen zijn daarnaast identifiers van de fiets en de fietsers van belang. En hoewel we decentrale
data-opslag als uitgangspunt hanteren, is het soms toch handiger om bepaalde data centraal ter beschikken te
stellen.

Voor een nuttige uitwisseling van data zijn unieke identiteiten ID’s) nodig voor gebouwen, voertuigen en
gebruikers. Bij voorkeur worden de beschikbare ID’s gebruikt voor zoveel mogelijk toepassingen. Deze ID’s zijn
daarmee onderdeel van de collectieve data-infrastructuur.

Momenteel worden de volgende ID’s gebruikt voor de identificatie van fietsers
•

Papieren bonnetjes met een nummer: wordt in de meeste gemeentelijke stallingen gebruikt. Niet
geschikt voor de digitale toekomst.

•

De NFC-chip in de OV-chipkaart wordt gebruikt als identifier voor inchecken NS-stallingen, de uitgifte
van OV-fietsen, de toegang voor enkele e-kluizen. Aandachtspunt is het voornemen van de OV-sector
om op relatief korte termijn over te stappen op reguliere identifiers, zoals bankspassen. Daarnaast zou
de OV-chipkaart breder toegepast kunnen als identifier voor fietsparkeer en -verhuurdoeleinden als de
koppeling tussen chipkaartnummer en het kaartnummer openbaar beschikbaar is.

•

Barcode-ID. CROW-Fietsberaad geeft sleutelhangers met een barcode uit, waarmee fietsers zich
kunnen identificeren in stallingen die zijn aangesloten op VeiligStallen.

•

QR-Code: de stallingsexploitant Biesieklette geeft een sleutelhanger met een QR-code uit (Bikey)

•

Paspoort en rijbewijs: bij traditionele fietsverhuurder moeten fietsers zich vaak nog hiermee
identificeren.

•

Bankpas: in een Amsterdamse stalling is een proefopstelling (geweest) waarbij de staller zich kon
identiferen met een bankpas.

•

App-account: met name bij deelfietssystemen wordt de identiteit van de huurder ontleend aan het
account in de app, waarmee het electronische slot wordt geopend. Om een account te maken vindt
vaak een verificatie plaats aan creditkaart if een bankrekening. Een gelangrijke belemmering is dat het
account alleen geldig is voor huurfietsen van het desbetreffende bedrijf.

•

Parkeerkaartje en nummerbord: in het fietsverhuurconcept van IP-parking in parkeergarages wordt de
indentiteit van de de fietshuurder vastgesteld aan hand van de barcode op parkeerkaartje, dat weer
gekoppeld is aan het nummerbord.

Belangrijkste belemmeringen:

•

Toekomst OV-chipkaart onderduidelijk -> ?

•

Fietsers hebben meerdere identifiers nodig voor verschillende fietsenstallingen (in dezelfde stad) en
verschillende huurfietsaanbieders (in dezelfde stad).
o

Beperken van het aantal soorten persoon-ID’s

o

Leesapparatuur van stallingen/fietsverhuurders geschikt maken voor verschillende soorten
persoons-ID.

•

Frame-nummer: wordt niet gebruikt voor de parkeer- en verhuurdoeleinden omdat frame-nummer
moeilijk uit te lezen is. Wordt wel gebruikt door fabrikanten, fietsenbranche, verzekeraars, politie,
handhavers, fietsdepots etc

•

Papieren bonnetjes met een framenummer op de fiets: wordt in de meeste gemeentelijke stallingen
gebruikt. Niet geschikt voor de digitale toekomst.

•

Barcode-ID: CROW-Fietsberaad geeft barcode-stickers voor op de fiets uit. Scan-apparatuur in de
stalling koppelt het fiets-ID aan de persoons-ID (barcode-sleutelhanger).

•

RFID: er zijn verschillende RFID’s voor op de fiets in omlopen. In de wielersport worden RFID’s op de
fiets gebruikt om tijden te meten. Er zijn beloningsprogramma’s voor werknemers die op de fiets naar
het werkkomen, die gebruiken maken van RFID’s. En de NS en de gemeente Amsterdam hebben een
standaard voor RFID’s op de fiets ontwikkeld, die men wil gebruiken om het in- en uitchecken in de
stalling te versnellen.

•

Bluetoothcode: het betreft name elektrische sloten van fietsverhuurders die communiceren via Bluetooth
met de mobiel van de huurder. Geen toepassing voor fietsparkeren bekend

•

QR-code: wordt veel gebruikt door (Chineze) deelfietsaanbieders. Vaak betreft het een URL waarin
bedrijfswebsite en nummer van de fiets verwerkt zijn.

•

Actieve tags met SIM-Kaart: met name duurdere (elektrische) fietsen zijn voorzien van track- en
tracesystemen om vermiste fietsen te kunnen opsporen. Ook veel (Chineze) deelfietsen zijn voorzien
van een SIM-kaart. Wordt niet gebruikt voor parkeerdoeleinden.

•

DNA-spray: onzichtbare codering van (onderdelen) van de fiets. Voor opsporingsdoeleinden.

Conclusie: er zijn veel verschillende ID’s voor de fiets in omloop. Dat is op zich geen probleem, als er duidelijk
afspraken zijn welke ID’s gebruikt kunnen worden voor de stallingen. Voor de opsporing en handhaving zou het
handig zijn als in een centrale database is opgeslagen welke fiets-ID’s gekoppeld zijn aan een individuele fiets.

Onder andere van belang voor monitorings- en beleidsinformatie. Voor consument met name van belang als
hij/zij een parkeerlocatie met een elektronisch slot wil openen. PM
• Zones en secties in de openbare ruimte tbv tellingen, handhaving en communicatie over de regimes
• Stallings-ID
o Sectie-ID
• Plek-ID (eventueel met NFC, QR)
• Virtuele uitgifte-zones van deelfietsen.

Machine-readable description of the content of a Website using Linked Data.

What are Rich Snippets?

Format: JSON-LD (W3C standard https://www.w3.org/TR/2014/REC-json-ld-20140116/).
● Machine-readable description of the content of a Website using Linked Data.
● Format: JSON-LD (W3C standard https://www.w3.org/TR/2014/REC-json-ld-20140116/).
● Schema.org: Standard vocabulary for search-engine optimization (used by Google, Microsoft, Yahoo, etc).

Schema.org: Standard vocabulary for search-engine optimization (used by Google, Microsoft, Yahoo, etc).

For humans

For machines
<html><head>
<script type=“application/ld+json”>
{
“@context”: {
“schema”: “http://schema.org”,
“vp”: “http://openvelopark.be/vocab”
},
“@id”:
“http://stad.gent.be/fietsparking/4766”,
“@type”: “vp:BicycleParkingStation”,
“schema:name”: “Fietsenparking Korenmarkt”,
“schema:telephone”: “+32 9 266 28 00”,
“schema:streetAddress”: “Sint-Michielsplein
9”,
“schema:email”: “mobiliteit@stad.gent”,
“schema:latitude”: 50.83,
“schema:longitude”: 4.36,
...
}
</script>
...
</head>
<body>
...

Available at https://velopark.ilabt.imec.be/openvelopark/vocabulary

Linked Open Data Publishing

??

Uitgebreide API van CROW-Fietsberaad om data over fietsenstallingen en fietskluizen uit te wisselen met het
dataplatform van VeiligStallen.nl (FMS). De API kan zowel open data als vertrouwelijke data uitwisselen. Het
betreft onder andere data over de actuele bezetting, in- en uitchecks, betalingen en abonnementen. De API heeft
een aantal Maas-waardige componenten als betalingen en/of abonnementen door derden.
De API wordt momenteel gebruikt door digitale systemen in circa 25 gemeentelijke stallingen en enkele
fietskluizen. De functionaliteit voor het opvragen van open data wordt gebruikt door een zeer bepekt aantal
routeplanners/apps. Momenteel loopt er een pilot om HBF-data uit het ProRail-platform uit te wisselen met deze
API.
Overzicht van de functionaliteiten
•

Open data: statische informatie over stallingen en (indien beschikbaar) de actuele bezetting. De
informatie kan worden opgevraagd op verschillende niveaus: alle stallingen van een gemeente, een
bepaalde stalling, een specifieke sectie in de stalling, een specifieke plek in een sectie/stalling. Dit
laatste betreft vooral kluizen.

•

Transacties & betalingen: stallingssystemen geven iedere in- en uitcheck door. Als er kosten aan een
transactie zijn verbonden wordt dit ook doorgegeven. De eventuele betaling kan in hetzelfde request
worden meegegeven of in een apart request. Betalingen zijn dus niet een op een verbonden met een
stallingstransactie. Het kan ook een algemene opwaardering van het stallingstegoed betreffen.
Betalingen zijn minimaal aan een stalling verbonden. Als een ID van de fiets wordt meegegeven, wordt
deze door het FMS gekoppeld aan het ID van de klant. Wordt geen ID fiets meegegeven dan gebruikt
het FMS het klant ID dat het laatst is gebruikt bij de betreffende fiets. Is er niet eerder een koppeling
gemaakt dan geldt het klant ID ook als fiets ID.

•

Bezettingsdata: de actuele bezetting en/of het aantal in- en uitchecks, eventueel naar type fiets.
Tijdsinterval is vrij.

•

Gestalde fietsen synchroniseren: Er kunnen in de loop van de tijd kleine verschillen ontstaan tussen
de werkelijkheid in de stalling en de stand van zaken in het dataplatform. Om dit recht te trekken kunnen
stallingssystemen na een opschooncontrole de fietsen die zijn aangetroffen in de stalling doorgeven. Op
basis hiervan vindt een correctie plaats in het FMS.

•

Abonnementsvormen opvragen: Stallingsystemen kunnen per stalling opvragen welke
abonnementsvormen zijn toegestaan. Deze informatie kan gebruikt worden voor tekstuele toelichtingen
op de scanapparatuur of voor de verkoop van abonnementen in de stalling.

•

Abonnement doorgeven [nog niet online]: Abonnementen kunnen verkocht worden via
VeiligStallen.nl maar ook via apps van derden of in de stalling zelf. De abonnementen worden daarna
doorgegeven aan het FMS zodat het abonnement herkend wordt in alle stallingen waarvoor het
abonnement geldt.

•

Abonnement wijzigen [nog niet online]: Abonnementen die via een kanaal van derden verkocht
worden doorgegeven aan het FMS (zie §8). Als er wijzigingen plaatsvinden worden deze ook
doorgegeven, bijvoorbeeld bij restitutie of een vroegtijdige beëindiging van het abonnement.

•

Abonnementhouders opvragen: Om abonnementhouders ook te kunnen herkennen in de stalling als
er geen dataverbinding is tussen het stallingssysteem en het FMS kunnen stallingssystemen voor een
lokale opslag een lijst opvragen van alle abonnementen die gelden in een stalling.

•

Tijdelijk code vervangen door definitief ID: Als een staller bij het afsluiten van een abonnement of het
maken van een reservering nog geen definitieve pas heeft, genereert het FMS een tijdelijke code die
in/bij de stalling kan worden omgezet naar het definitieve ID.

•

Check of ID klant plek mag gebruiken: Abonnementen en reserveringen kunnen gekoppeld zijn aan
een specifieke plek. In dit geval kan een stalling op het moment dat de klant zijn ID aanbiedt aan het
FMS vragen of het betreffende ID gebruikt mag worden voor een specifieke plek. Momenteel is deze
functionaliteit vooral geschikt voor fietskluizen, maar uitbreiding naar andere stallingen die gebruik
maken van placeID’s is mogelijk.

•

Status plek doorgeven: Als het FMS niet leidend is voor de status van een plek
(vrij/bezet/gereserveerd gebaseerd op stallingstransacties) kan het stallingssysteem de status van een
plek doorgeven.

•

Loggen handelingen klant / acties stallingssysteem [deels nog niet online]. In bepaalde situaties kan
het handig zijn statussen van sensoren of acties van stallers te loggen in het FMS. De logs kunnen
gebruikt worden voor monitoringsdoeleinden of kunnen een exploitant geautomatiseerd op de hoogte
brengen van afwijkende situaties. Het doorgeven van situaties vindt plaats op plekniveau.

•

Gegevens API stallingssysteem: In bepaalde situaties is het noodzakelijk dat ook het stallingssysteem
een API aanbiedt, bijvoorbeeld als kluizen op afstand geopend moeten kunnen worden. Het
stallingsysteem brengt het FMS via deze request op de hoogte van de URL en authentificatie-gegevens
van de API

De General Bikeshare Feed Specification (GBFS) is een open data standaard voor fietsverhuur. Met GBFS
kunnen aanbieders data over de beschikbaarheid van hun deel/huurfietsen online beschikbaar stellen. In de
standaard ligt de nadruk op (semi) real time data over de beschikbaarheid van huurfietsen, die gebruikt kan
worden door route- en tripplanners. De drijvende kracht achter de (door-)ontwikkeling van GBFS is de North
American Bikeshare Association.

Hoewel een aantal aanbieders van deelfietsen in Nederland heeft afgesproken dat zij per april 2019 hun data in
GBFS-formaat beschikbaar stellen (zie @@) zijn er op dit moment (juli 2019) vrijwel aanbieders die dit geheel
volgens deze standaard aanbieden. Anderzijds zijn er in Nederland ook weinig applicaties (bv routeplanners) die
deze data gebruiken. Wellicht een kip-ei-probleem.
GBFS is bedoeld voor real-time, read-only data. De standaard voorziet niet in terugkoppeling van data naar
systemen van individuele aanbieders van huur- en deelfietsen. Bij de ontwikkeling van de standaard zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd: 1) bied de actuele status van het systemeen 2) niet primair bedoeld door
de voor historische data 3) bedoeld voor systemen die (semi-) real time reisadviezen willen geven.
GBFS beschrijft standaarden voor de volgende info:
•

Basisinformatie over het fietsverhuursysteem, zoals lokatie, openingstijden, bedrijfsnaam, contactinformatie.

•

Uitgifte- en inleverpunten (indien aanwezig) en het aantal beschikbare fietsen cq vrije plekken

•

Locatie van de huurfietsen (indien free floating = GBFS-plus)

GBFS biedt geen (historische) data over ritten en routes. Het deelfietsdashboard dat CROW-Fietsberaad en
DOVA in het kader van de Tour de Force ontwikkeld hebben voor gemeentelijke beleidmakers maakt gebruik van
GBFS-plus. Het dashboard genereert zelf historische data.

De Mobility Data Specification (MDS) is in september 2018 geïntroduceerd door het Lada (Los Angeles
Department of Transportation) met als doel het standaardiseren van de data die steden (willen) ontvangen van
exploitanten van deelsystemen voor micro-mobiliteit in de openbare ruimte. Niet allen deelfietsen, maar ook
deelsteps en -scooters. Het doel is overheden de mogelijkheid bieden om afspraken met de leveranciers te
handhaven, te evalueren en te beheren. Daarnaast kunnen overheden de data gebruiken voor verder
beleidsontwikkelingen. MDS bouwt voor op de GBFS-standaard, die in de VS reeds goed ingeburgerd is.
In de VS veel discussie over MDS, onder andere over het privacy-aspect. In Nederland kennen we nog geen
voorbeelden van toepassing van MDS. Hoewel MDS niet noodzakelijk is voor het deelfietsdashboard van
CROW-Fietsberaad, zou het wel de meerwaarde en de betrouwbaarheid kunnen vergroten.
Sleuteleigenschappen:
•

Naast de status van beschikbare voertuigen, specificeert MDS ook hoe informatie moet worden gedeeld
over voertuigen die niet beschikbaar zijn als gevolg van redistributue, onderhoud of een bijna lege
batterij.

•

MDS introduceerde een specificatie voor het delen van historische informatie over verplaatsingen,
inclusief starts, ends en volledige GPS-trajecten / routes.

De standaard bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen:
•

De provider API moet worden geïmplementeerd door de aanbieder van deelmobiliteit, zodat de
gemeente operationele informatie kan opvragen. Het gaat ook om historische data.

•

De agency API moet worden geïmplementeerd door gemeenten en andere regelgevende instanties,.

Wat beschrijft het?
•

Mobiliteit voertuig reizen en hun routes

•

Locatie en status (bijvoorbeeld "beschikbaar", "in gebruik" of "buiten dienst") van elk voertuig

Waarom zouden we het nodig hebben?
•

Het standaardiseert het proces en de indeling van hoe gegevens met de stad worden gedeeld

•

Het biedt belangrijke historische gegevens voor handhaving en planningsdoeleinden

•

Hiermee kunnen toezichthouders gegevens bekijken en beperkingen afdwingen met meerdere
leveranciers tegelijk

In deze blauwdruk worden de functionele vereisten verkend voor API’s die nodig zijn om deelmobiliteit (fiets,
auto, etc) volledig interoperabel te maken. Het betreft de vereiste data-uitwisseling tussen aanbieders enerzijds
en MaaS-dienstverlener anders voor een complete (multimodale) reis: plannen, boeken, het uitvoeren van (multimodale) verplaatsingen en betaling.
Voortbordurend op de General Bikeshare Feed-specificatie (GBFS) en de MaaS-Alliance booking API zijn de
eerste bouwstenen ontwikkeld voor API voor planning, boeking en het uitvoeren van verplaatsingen. Ticketingen betalings-API's zijn nog niet gedefinieerd.
@@Edoardo in hoeverre worden de bouwstenen momenteel toegepastt??
Het openen en sluiten van (sloten van) deelvoertuigen wordt in de blauwdruk aangemerkt als speciale uitdaging
cq risico voor interoperabiliteit. De gebruikte technologioe kan sterk verschillen tussen verschillende aanbieders
van deelmobiliteit. Sommigen beschouwen deze technologie als hun eigen intellectuele eigendom en zijn niet
bereid externe toegang aan te bieden. Dit is een risico voor algemene API-ontwikkeling en kan in de toekomst
verdere harmonisatie vereisen.
De blauwdruk is een initiatief van het Ministerie van IenM in samenwerking met:
•

De technische werkgroep van de 12 deelfietsaanbieders die betrokken zijn bij het 'deelfietsconvenant',
waarin gestreefd wordt naar interoperabiliteit;

•

De technische werkgroep van 20+ on-demand deelauto-aanbiedes die betrokken zijn bij de
implementatie van interoperabele diensten ter ondersteuning van de MaaS-ontwikkeling in Nederland,
inclusief het eMaaS-projectteam van de Universiteit Twente.

Het PRIS-protocol wordt al jaren gebruikt voor de data-uitwisseling tussen toegangscontrole-apparatuur in
parkeergarages en dataservers die parkeerverwijssystemen aansturen. De eerste versie van het protocol dateert
uit 1995. Voor de communicatie wordt geen gebruik gemaakt van het internetprotollen, maar van seriële binaire
data-communicatie (RS-232).
Met het PRIS-protocol kan de PRIS-server zowel statische data (parkeercapaciteit naar categorie) als
dynamische data (vrij/vol/gesloten, aantal parkeerders, in- en uitrijders) opvragen bij de apparatuur in de
parkeergarage. De PRIS-server kan de beschikbaar van het aantal parkeerplekken weer delen met de rest van
de wereld via de SPDP2.0.
Het PRIS-protocol kan ook gebruikt worden (semi) real time data over de beschikbaarheid fietsparkeerplekken op
te vragen bij een fietsenstallingen. De gemeente Deventer heeft dit onder andere gedaan voor de stationsstalling.
Er zijn drie verschillende soorten berichten gedefinieerd:
1. berichten om het toegangscontrole in de parkeergarage te verzoeken gegevens te verzenden.
2. berichten om de configuratie van een parkeervoorziening door te geven (capaciteit, verdeling over
categorieën, etc.).
3. berichten om wijzigingen in de bezetstatus van een parkeervoorziening door te geven.

Configuratie
•

Aantal parkeerruimtes waarvoor gegevens worden doorgegeven.

•

De totale capaciteit (in voertuigen) van de parkeerruimte (waarde > 0).

•

Aantal categorieën waarvoor capaciteit wordt doorgegeven. De verschillende categorieën kunnen vrij
worden ingedeeld (bijvoorbeeld langparkeerders, kortparkeerders, etc.).

•

De capaciteit (in voertuigen) van het parkeersegment bestemd voor parkeerders categorie 1

Statusberichten
Om wijzigingen in de status van het toegangscontrolesysteem door te geven, is een het statusbericht
gedefinieerd. In dit bericht zijn de volgende gegevens opgenomen:
•

Status van de parkeerruimte (vrij/vol/gesloten)

•

Storingstoestand bv geen kaartuitgifte

•

Aantal parkeerders aanwezig per parkeerruimte

•

Aantal inrijders

•

Aantal uitrijders

SPDP2.0 definieert een standaard voor de publicatie van dynamische (auto-)parkeergegevens. Het doel is om
informatie te verstrekken over beschikbare parkeerplaatsen zowel in afgesloten parkeerfaciliteiten (gecontroleerd
door slagbomen) als voor parkeren op straat. Voor een goed overzicht moeten ook enkele (semi-) statische
gegevens over de faciliteiten worden verstrekt.
In de standaard is een centrale rol weggelegd voor een index die gehost wordt door de RDW
(https://opendata.rdw.nl/Parkeren/Open-Data-Parkeren-Index-Statisch-en-Dynamisch/f6v7-gjpa). De standaard
werkt in twee stappen. De gebruiker (bv de webclient van een routeplanner-app) vraagt bij de index gegevens
over de gewenste parkeerlocatie(‘) op. De indexserver retourneert metadata over parkeerfaciliteiten, waaronder

de URL van de Central Parking Data Server (CPDS of PRIS-server) die dynamische data heeft van de gewenste
parkeerfaciteit. Vervolgens vraagt de gebruik (webclient) de dynamische data (bv aantal beschikbare plekken) op
bij deze CPDS.
Een CDPS kan de parkeergegevens van één enkele parkeerfaciliteit of van een willekeurig aantal
parkeerfaciliteiten publiceren. Dit hangt af van de exploitant van de faciliteit en hoe de bedrijfsprocessen van de
exploitant zijn georganiseerd;
@In welke mate wordt gebruik gemaakt van de dynamische data? 14 aanbieders?
@fiets mist nog in de SPDP2.O terwijl het wel aanwezig is op enkele CDPS
@dataplatform ProRail, NS en/of VeiligStallen zoude als CDPS kunnen functiorner
Klad: unieke ID’s voor parkeergarages.
4.5 Identificatie Namen van parkeerfaciliteiten zijn niet wereldwijd uniek. Toch moeten stukjes data worden
gekoppeld aan andere gegevens met behulp van een vorm van unieke identificatie. Een centrale
parkeergegevensserver moet inkomende dynamische gegevens afstemmen op de reeds bekende statische
gegevens. Dit protocol kiest ervoor om een UUID2 te gebruiken om parkeerfaciliteiten te identificeren. Bij
afwezigheid van een centrale registratie-partij, kiest de bron, een PMS, één keer een willekeurige UUID voor een
parkeerfaciliteit en gebruikt deze UUID daarna in alle communicatie. Met behulp van een UUID zijn de kansen op
twee parkeerfaciliteiten met dezelfde UUID verwaarloosbaar. Als een centrale registratiepartij aanwezig is, kan
deze partij een UUID voor een parkeerfaciliteit verstrekken of eenvoudig bevestigen dat er geen UUID-clashes
zijn.3 Alle populaire programmeertalen ondersteunen het kiezen van een willekeurige UUID.
4.5.1 Niet-willekeurige UUID's Parkeervoorzieningen die geen willekeurige UUID willen gebruiken, kunnen dit
doen door een schema te gebruiken dat resulteert in een unieke identificatie. Voor zijn doel wordt het schema dat
hieronder wordt uitgelegd aanbevolen. Een UUID wordt weergegeven in de canonieke vorm als xxxxxxxx-xxxxMxxx-Nxxxxxxxxxxxxxxx.
Voor het doel van de standaard zullen de eerste twee reeksen bestaan uit de postcode van de operator die wordt
voorgesteld door de ASCII-code in hexadecimaal formaat. Bijv. de postcode "2597JG" wordt weergegeven door
"32353937-4A47". De volgende twee reeksen zullen bestaan uit 4 letters van de naam van de operator, ook
vertegenwoordigd door de ASCII-code in hexadecimaal voor

??
@ toepasbaar voor fiets.

Met deze API kan informatie opgevraagd worden over verwijderde fietsen die naar een fietsdepot zijn afgevoerd.
CROW-Fietsberaad werkt momenteel aan een testcase waarbij deze API gebruikt wordt om abonnees van
SWAP-fiets automatisch een bericht te sturen als hun fiets door handhaving naar het fietsdepot is gebracht. Dit
past in het concept voor een Dynamisch Anoniem Fietsregister.

In het landelijke fietsdiefstalregister kunt u controleren of een fiets als gestolen staat geregistreerd. Heel handig
als u een tweedehandsfiets wilt kopen, of ter controle van de aangifte bij de politie van uw gestolen fiets.

Open data over openbaar vervoer (zowel statisch als dynamisch) wordt aangeboden via een tweetal loketten,
namelijk stichting Open Geo en OV9292.
Omdat veel routeplanner hier gebruik van maken, ligt het voor de hand om ook open data over het aanbod van
fietsparkeerplekken en huurfietsen via deze loketten te verspreiden.

Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een landelijke database waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken
geregistreerd staan. Het NPR biedt de noodzakelijke basisinfrastructuur waarmee een gemeente stap voor stap
uw parkeerdiensten kan digitaliseren.
Zo maakt het NPR nieuwe parkeerdiensten voor gemeenten mogelijk. Dat levert burgers een betere
parkeerservice op en gemeenten gunstige tarieven door collectieve inkoop en effectievere en effieciëntere
handhaving.
Het NPR maakt onder meer de volgende diensten mogelijk:
•

het faciliteren van mobiel parkeren via alle parkeerproviders;

•

het registreren van vergunningen en parkeerrechten via de parkeerautomaat;

•

het verzamelen en publiceren van openbare informatie en tarieven over parkeergebieden en –tarieven;

•

het registreren van gehandicaptenparkeerkaarten;

•

het mogelijk maken van digitale parkeerhandhaving.

Via het dataplatform van de RDW bieden commerciële parkeerbedrijven near real time data van de
beschikbaarheid van parkeerplaatsen aan. Het gaat hierbij om data van commerciële exploitanten die onder
bepaalde voorwaarden en in een bepaalde vorm aangeboden wordt. Beide staan beschreven in de Standaard
voor Publicatie Dynamische Parkeerdata (SPDP) v2.0
Statische parkeergegevens zoals parkeergebieden en –tarieven, die via het digitale koppelvlak beschikbaar
worden gesteld zijn voor een ieder via een API vrij te gebruiken. Dynamische parkeergegevens die informatie
geven over de beschikbaarheid van parkeergebieden of –faciliteiten kunnen onder voorwaarden beschikbaar
worden gesteld. Om toegang te krijgen tot deze gegevens dient u het Aanmeldformulier afname dynamische
parkeerdata in te vullen en akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden.
De RDW zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aanmeldformulier voor afname van dynamische
parkeerdata gegevens toezenden waarmee u de dynamische gegevens die onder voorwaarden worden
gepubliceerd kunt benaderen
•

Index van statische en dynamische parkeerinformatie van Nederlandse gemeenten en private partijen

•

Pakeergebied: Deze tabel legt een koppeling tussen de gebieden zoals deze vastgelegd zijn in het NPR
en de gebieden zoals deze voor Open Data Parkeren volgens de standaard SPDP2.0 gepubliceerd
worden.

•

Geometrie gebied: Een overzicht van de geometrieën van parkeergebieden en -faciliteiten, in
coördinatenstelsel WGS84 (EPSG: 4326).

•

Gebied: Een benoemde ruimte met een gebruiksdoel waar een voertuig zich onder condities kan
begeven of bevinden.

•

Geo verkooppunt: Tabel met geografische informatie van een verkooppunt.

•

Gebied regeling: Regeling of regelingen die op een gebied van toepassing zijn. Op een bepaald
moment is op één gebied maar één regeling van toepassing, maar de regeling die van toepassing is op
een gebied, kan periodiek veranderen

•

Speciale dag: Een door de gebiedsbeheerder benoemd etmaal waarop afwijkende tarieven gelden
(lokale feestdagen, evenementen, koopzondagen, etc.).

•

Parking open: Een periode waarin een parkeergebied, -garage of -terrein open (in bedrijf) is. Dit is niet
de openingstijd op een bepaalde dag.

•

Tariefberekening: De berekeningswijze waarmee het bedrag van een recht wordt bepaald. Elke
gebiedsbeheerder kan zijn eigen voorgedefinieerde tarieven aanleggen.

•

Betaalmethode: Een mogelijke manier om te betalen voor het parkeren in een parkeergebied, -garage of
-terrein.

•

Tijdvak: Een deel van een benoemd etmaal waarin een bepaalde regeling van toepassing is. In een
etmaal kan voor nul, een of meerdere tijdvakken worden geregistreerd welk tarief van toepassing is en
kunnen andere aspecten van een regeling worden vastgelegd. Tijdvakken mogen niet overlappen, maar
tijdvakken hoeven niet aaneen te sluiten. Voor die gedeelten van het etmaal waarvoor geen tijdvak is,
geldt dat volgens de regeling het recht geen tarief heeft, bv. overdag betaald parkeren, maar 's avonds
en 's nachts gratis.

•

GPS-coördinaten parkeerlocatie: Een geografische locatie van een verkooppunt of van een in- of
uitgang van een parkeergebied. De coördinaten zijn in WGS 84 (EPSG: 4326).

•

Gebiedsbeheerder: Tabel met informatie over de rechtspersoon die zeggenschap heeft over het
gebruiksdoel en de regeling van een gebied.

•

Parkeeradres: en adres van een gebiedsbeheerder of een in- of uitgang van een parkeergebied.

•

Parking Toegang: Toegangstijden van een parkeergebied, -garage of -terrein. Als een toegang gesloten
is kan de uitgang wel open zijn.

•

Betaalmethode verkooppunt: Een betaalmethode die gebruikt kan worden bij een bepaald verkooppunt
of betaalautomaat van een parkeergebied, -garage of -terrein.

•

Tariefdeel: Een tarief bestaat uit 1 of meerdere tariefdelen. Als er een vast tarief per tijdvak is, ongeacht
de parkeerduur, dan is er 1 deel zonder tariefdeel duurbegrenzing. Als het tarief afhankelijk is van de
parkeerduur (progressief/degressief tarief), zijn er meerdere tariefdelen, waarvan een aantal qua duur
begrensd.

•

In-uitgang: Tabel met informatie over een in- of uitgang (voor voertuigen of personen) van een
parkeerfaciliteit.

•

Contactpersoon: Geregistreerde contactpersonen van een parkeergebied of faciliteit

•

Parkeergebied contactpersoon: Informatie over de koppeling tussen een parkeergebied of -faciliteit en
een contactpersoon

•

Gebruiksdoel: Een voertuiggerelateerde gereguleerde bestemming van een gebied. Voorbeelden:
betaald parkeren, vergunning, blauwe zone, etc.

•

Specificaties parkeergebied: Specificaties behorende bij een parkeerterrein of parkeergarage, zoals het
aantal parkeerplaatsen en oplaadpunten

•

Geldigheidsuitbreiding: Een uitbreiding van het gebied waarvoor een bepaald parkeer- of verblijfsrecht
geldig is.

•

Verkooppunt: Een plaats waar (parkeer)rechten verstrekt kunnen worden.

•

Een voor de hand liggend voorbeeld is een parkeerautomaat, die zich in één specifiek gebied bevindt.
Deze entiteit is opgenomen omdat parkeerautomaten een eigen identificatie (uniek in heel Nederland
dankzij afspraken tussen providers) hebben die in de berichten doorgegeven kan worden. Via dit
SellingPointID kan bepaald worden in welk gebied de automaat zich bevindt en voor welk gebied het
recht is verworven.

•

Geldigheidsinperking: Een etmaal- en/of tijdvenster dat de geldigheid van een parkeer- of verblijfrecht
inperkt. Het einde van een inperking van de geldigheid wordt alleen geregistreerd bij de uitbreiding van
het gebied waarvoor dat recht geldt.

•

Regeling: Een regeling bevat alle condities die gelden wanneer iemand een recht voor een bepaald
gebied verwerft.

Fietsenrekken De Haag
•

Verkeer Fietsenrekken Den Haag

* **Beschrijving:** Locaties van fietsenrekken * **Bron:** BGT gemeente Den Haag
* **Doel registratie:** inventarisatie * **Kwaliteit:** Fietsrekken zijn onderdeel van
het straatmeubilair in de...

•

Ruimte en infrastructuur Fietsbuurtstallingen

Overzicht van de fietsbuurtstallingen. In deze dataset vind je de volgende gegevens
per buurtstalling: * wijknaam; * straatnaam; * huisnummer.
Organisatie: Utrecht
HTML

•

Verkeer Fietsenstallingen Den Haag

* **Beschrijving:** Bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen in Den Haag. *
**Bron:** beheersysteem gemeente Den Haag * **Doel registratie:** inventarisatie
* **Beperkingen:** Deze dataset is n...
Organisatie: 's-Gravenhage
•

Bewaakte fietsenstallingen

Locatie van bewaakte fietsenstallingen in Amsterdam waarin je je fiets de eerste 24
uur gratis kunt stallen.Deze zijn opgenomen in onderstaand JSON-bestand als
parkeerlocaties van het type "Fietspunt"
Organisatie: Amsterdam
Onderwerpen: fietsen fietsenstalling vervoer
•

Fietsenstalling Arnhem

In de gemeente Arnhem kunt u uw fiets de eerste 24 uur gratis stallen in 4
fietsenstallingen. Op deze kaart ziet de ligging van deze stallingen. We kennen in het
centrum de stallingen station, Gele Ri...
Organisatie: Arnhem
Onderwerpen: Fietsen Fietsenstallingen Kronenburg Musis Stallingen Station Verkeer
Weg
OGC:WFS OGC:WMS JSON CSV KML SHAPE

•

Verkeer Fietsenstallingen Breda

Locaties van de gemeentelijke fietsenstallingen in Breda
Organisatie: Breda
Onderwerpen: Cultuur en recreatie Gemeente Breda Verkeer fiets fietsenstalling
parkeren
CSV KML ZIP JSON

•

Ruimte en infrastructuur P-route fietsparkeren

Dataset mbt realtime fietsparkeerdata van de fietsenstallingen in Utrecht waar het
P-route systeem van kracht is. Bij deze fietsenstallingen kunnen bezoekers realtime
zien hoeveel fietsparkeerplekken ...
Organisatie: Utrecht
•

Verkeer Fietsenstallingen Nijmegen

Dit betreft de dataset 'Fietsenstallingen Nijmegen', ontsloten via de Nijmeegse
Geoserver. Dit is een open source server voor het delen van geografische data. Deze
dataset wordt zowel als OGC:WFS en ...
Organisatie: Nijmegen
Onderwerpen: GEOSERVER fietsenstallingen
OGC:WFS OGC:WMS KML ZIP CSV GML JSON

•

Organisatie en beleid Fietsenstallingen centrum Zaanstad

Lokatie van de fietsenstallingen in het centrum van Zaanstad.
Organisatie: Zaanstad
Onderwerpen: fiets fietsenstalling parkeren verkeer
•

Water DBI Areaal beheer - Fietsenstalling

Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Obsurv van bureau Geo-advies.
Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een
overzicht van alle objecten en administr...
Organisatie: Zuid-Holland
Onderwerpen: provinciale-wegen wegbeheer wegen wegmeubilair
•

Capaciteit en bezetting P+R fietstallingen Zuid-Holland, 2008 t/m 2016

Tellingen van de capaciteit en bezetting van fietsstallingen bij P+R locaties en
treinstations in Zuid-Holland. Dit is exclusief de regio Haaglanden en Rijnmond.
Organisatie: Zuid-Holland

8.
In deze bijlage omschrijven we de userstories voor de verschillende gebruikersgroepen (welke informatie of
functionaliteit wil deze gebruiker en waarom). De user stories zijn geïnventariseerd tijdens bijeenkomst van de
werkgroep

1.

Ik wil weten waar in de buurt van bestemming B ik mijn fiets beveiligd kan stallen, inclusief
openingstijden, kosten, capaciteit, etc

2.

Ik wil weten welke beveiligde stallingen nu open zijn in de buurt van bestemming B (incl info uit 1)

3.

Ik wil weten in welke beveiligde stallingen in de buurt van bestemming B nu plek is voor mijn fiets (incl
info uit 1)

4.

Ik wil een prognose in welke beveiligde stallingen in de buurt van bestemming B plek is voor mijn fiets
als ik op tijdstip X vertrek van locatie A (incl info uit 1)

5.

Ik wil een multimodaal reisadvies (Fiets+OV+lopen etc) van A naar B inclusief een advies voor het
parkeren van mijn fiets op basis van mijn voorkeuren

6.

Ik wil een multimodaal reisadvies (Fiets+OV+lopen etc) van A naar B op tijdstip X inclusief een advies
voor het parkeren van mijn fiets op basis van mijn voorkeuren.

Benodigde soorten data
1.

Statische data over bewaakte fietsenstallingen (bv websites)

2.

Statische data over bewaakte fietsenstallingen, waarbij openingstijden door machines leesbaar zijn.

3.

Statische data plus realtime data over het aantal beschikbare plekken.

4.

Statische data plus historische data over het aantal beschikbare plus een applicatie die prognoses
maakt

5.

Statische data plus realtime data die goed leesbaar is door multimodale routeplanners

6.

Statische data plus historische data die goed leesbaar is voor multimodele routeplanners.

Voor deze userstories is in de eerste plaats actuele informatie nodig over het aanbod van stallingen. Voor het
stallen in de openbare ruimte is informatie over regimes (fietsparkeerverboden) relevant.
Op dit moment aardig wat online informatie beschikbaar over inpandige stallingen. Het betreft vooral websites
van stallingsexploitanten, gemeenten en de NS. De informatie is vooral bruikbaar voor de consument die zelf
online zoekt. Ook bepaalde zoekmachines weten de informatie van de uiteenlopende websites goed te
structuren. Zo laat de Google voor een deel van de bewaakte stallingen in het centrum van Utrecht CS zien
welke stallingen nu open zijn (zie bijlage x).
Actuele informatie over het aantal beschikbare plekken is maar mondjesmaat beschikbaar.
Voor ‘machines’ zoals multimodale routeplanners en apps is de beschikbare informatie over het aanbod van
stallingen en parkeerregimes niet of nauwelijks geschikt.

1

Ik wil online een plek reserveren in een stalling naar keuze

2

Ik wil online een abonnement kopen inclusief plekreservering (bv buurtstalling, kluis)

3

Ik wil een multimodale reis (Fiets+OV+lopen etc) betalen inclusief voor het parkeren van mijn fiets
op basis van mijn voorkeuren

1.

1.

Ik wil snel in- en uitchecken bij een stalling

2.

Ik wil toegang tot (automatische) stallingen buiten de openingstijden

3.

Ik wil weten waar ik mijn fiets mag parkeren en hoe lang

4.

Ik wil weten waar mijn geparkeerde fiets staat

5.

Ik wil weten of mijn fiets verwijderd is door een handhaver en waar deze nu staat

6.

Ik wil mijn aangifte doen van vermissing diefstal van de fiets

1.

Ik wil automatisch mijn stallingkosten betalen in alle stallingen (met mijn parkeerapp)

2.

Ik wil nu online een abonnement kopen (zonder plekreserveren

Ik wil weten waar in de buurt van locatie B aanbieders van deelfietsen zijn, inclusief openingstijden,
kosten, capaciteit, borg, voorwaarden voor terugbrengen etc

2.

Ik wil weten of er nu een deelfietsbeschikbaar is in de buurt van bestemming B (incl info uit 1)

3.

Ik wil een prognose of er deelfietsen beschikbaar zijn in de buurt van bestemming B als ik op tijdstip X
vertrek van locatie A (incl info uit 1)

4.

Ik wil een multimodaal reisadvies (Fiets+OV+lopen etc) van A naar B inclusief een advies voor een
deelfietsen op basis van mijn voorkeuren

5.

Ik wil een multimodaal reisadvies (Fiets+OV+lopen etc) van A naar B op tijdstip X inclusief een advies
voor het parkeren van mijn fiets op basis van mijn voorkeuren.

1.

Ik wil online deelfiets reserveren op een locatie naar keuze

2.

Ik wil een multimodale reis (Fiets+OV+lopen etc) boeken, inclusief een deelfiets op basis van mijn
voorkeuren

1.

Ik wil een actueel overzicht van de beschikbare deelfietsen op locatie B

2.

Ik wil weten waar ‘mijn deelfiets’ precies staat

3.

ik wil snel over mijn deelfiets beschikken (scannen/ slot openen)

4.

ik wil toegang tot de (automatische) stalling/kluis waar de deelfiets staat

5.

Ik wil weten waar ik mijn deelfiets niet mag parkeren

6.

Ik wil weten waar ik mijn deelfiets mag inleveren

1.

ik wil automatisch mijn deelfiets betalen in alle aanbieders (met mijn parkeerapp)

2.

Ik wil automatisch mijn eventuele borg betalen

3.

Ik wil eenvoudig eventuele schade aan de deelfiets kunnen vergoeden

1.

Ik wil dat fietsers snel toegang hebben tot mijn stallingen (inchecken, controle)

2.

Ik wil fietsers die de stalling verlaten efficiënt kunnen controleren. Hebben ze betaald? Gaan ze met de
juiste fiets naar buiten?

3.

Ik wil weten hoeveel te lang geparkeerde fietsen in een stallingen staan, zodat ik weet of ik actie moet
ondernemen

4.

Ik wil actueel inzicht in het aantal beschikbare plekken naar type (hoog/laag, buitenmodel), zodat ik
klanten goed kan doorverwijzen. Dit geldt ook voor stallingen in de nabijheid.

5.

Ik wil weten wat de pieken zijn in de benutting (ivm benodigde aantal plekken) en pieken in de in- en
uitchecks (ivm inzet personeel en capaciteit toegang)

6.

Ik wil weten welke groepen fietsers gebruik maken van mijn stalling (parkeerduur, type fiets), zodat ik
mijn marketing (prijs, aanbod, abonnementen) hierop kan afstemmen.

7.

Ik wil weten hoeveel plekken ik moet vrijhouden voor reserveringen/abonnementen

8.

Ik wil weten hoeveel plekken ik moet vrijhouden voor deelfietsen.

9.

Ik wil inzicht in aantal kapotte rekken/systemen, inclusief info over reparatie

10. Ik wil inzicht in de opbrengsten
11. Ik wil weten waar te lang gestalde fietsen staan, zodat ik gericht kan handhaven
12. Ik wil weten hoe lang een specifieke fiets in de stalling staat.

1

Ik wil voor mijn (potentiele) klanten bekend maken hoeveel deelfietsen ik in de aanbieding heb

2

Ik wel weten of er op een bepaalde locatie te veel (of juist te weinig) deelfietsen staan zodat ik kan
herverdelen.

3

Ik wil weten welke deelfietsen te weinig gebruikt worden

4

Als mijn deelfietsen “op” zijn wil ik mijn klanten kunnen doorverwijzen naar een collega in de buurt die
voldoende fietsen heeft

5

Ik wil de vraag naar deelfietsen kunnen voorspellen..

6

Ik wil in mijn app een digitale kaart opnemen waarin klanten kunnen zien waar ze hun deelfiets wel/niet
mogen inleveren.

1

Ik wil weten welk fietsparkeerregime hier geldt

2

Ik wil weten hoe lang deze fiets hier geparkeerd staat

3

Ik wil weten waar te lang gestalde fietsen staan, zodat ik gericht kan handhaven

4

Ik weten of deze fiets gestolen is.

5

Ik wil weten wie de eigenaar is van deze fout/telang gestalde fiets, zodat ik een bericht kan sturen

1.

Wat is de bezetting van de fietsparkeervoorzieningen op piekmomenten om te bepalen of uitbreiding
noodzakelijk is.

2.

Wat is de spreiding van de bezetting over de dag, om een gelijkmatige benutting te kunnen stimuleren.

3.

Wat is de fietsparkeerduur, om kortparkeren of juist langparkeren te kunnen stimuleren of om ervoor te
zorgen dat het type voorziening aansluit bij de vraag.

4.

Welke groepen fietsers maken gebruik van de fietsparkeervoorziening (bewoners, werknemers,
funshoppers, runshoppers om gericht beleid op bepaalde doelgroepen te kunnen voeren.

5.

Wat zijn de inkomsten uit de bewaakte/inpandige stallingen

6.

Ik wil weten wat de pieken zijn in de benutting (ivm benodigde aantal plekken) en pieken in de in- en
uitchecks (ivm inzet personeel en capaciteit toegang)

7.

Ik wil weten welke groepen fietsers gebruik maken van mijn stalling (parkeerduur, type fiets), zodat ik
mijn marketing (prijs, aanbod, abonnementen) hierop kan afstemmen.

8.

Ik wil inzicht in aantal kapotte rekken/systemen, inclusief info over reparatie

1

Hoeveel en waar zijn klachten over deelfietsen

2

Hoe vaak worden deelfietsen van verschillende aanbieders gebruikt (naar gebied)

3

Wat is het ruimtegebruik van de deelfiets (in openbare ruimte cq stalling)

4

Is het aanbod van deelfietsen per locatie toereikend?

1.

Wanneer is gehandhaafd

2.

Wat is het rendement van handhavingsinspanningen (aantal verwijderde fietsen)

3.

Hoeveel en waar zijn klachten over weesfietsen of foutgeparkeerde fietsen

4.

Is er de fietsparkeercapaciteit toereikend om handhaving te rechtvaardigen

1.

Ik wil bij alle deelfietsaanbieders info opvragen over het actuele/verwachte aanbod van deelfietsen
(locatie, beschikbaarheid)

2.

Ik wil bij alle deelfietsaanbieders een deelfiets kunnen reserveren/boeken voor mijn klant.

3.

Ik wil kunnen controleren of mijn klant wel/geen schade heeft veroorzaakt aan een deelfiets van een
deelfietsaanbieder

4.

Ik wil mijn klant een actueel overzicht geven van de ritten en kosten die hij heeft gemaakt bij de
verschillende deelfietsaanbieders.

Fietsverhuurder, verzekeraar, fietsfabrikant

•

Operator Information/General Information: Gives static information on the operator according to the
GBFS(+) standard

•

Planning: Gives information about availability, estimated travel time and costs.

•

Booking: Allows booking of a specific asset for a specific place, time and date.

•

Trip Execution: Allows access to asset and travel during booked period.

•

Payment: Allows payment of the service. Supports different business models (i.e. pay-as-you-go or
subscription-based).

•

Asset Information: Is defined as a separate module that can be used by other modules to supplement
API calls with specific asset information where applicable. Assets can be vehicles or for example
infrastructural assets

•

Optional modules: The more dynamic functional blocks have additional optional modules which are used
for execution of sub-processes derived from the main functions which might not be desired or required
depending on scope of the MaaS implementation and Business Models.

9.

Use-cases met bewaakte stallingen

Het belang van verschilende typen data (3= essentieel) voor use-cases op het
gebied van:
TripTripTrip-online Trip-Online Handhavin BeleidsTotaal
Plannen
Uitvoeren betalen
Boeken
g
Montoring

Nr

Data

1
2
3
4
5

Naam stalling / stallings ID
Opdeling in sectoren en parkeerplekken
Contactgegevens exploitant
Locatie stalling & ingangen, polygoon
Openingstijden (actueel)

3
0
1
3
3

3
2
1
3
3

3
2
3
0
0

3
2
3
0
0

3
2
2
2
0

3
3
2
2
2

18
11
12
10
8

6

Info Type stalling (bewaakt, toezicht,
geautomatiseerd, onbewaak, fietskluis,
buurtstalling, fietsstrommel)

3

0

0

0

0

2

5

7

Info over identificatiemogelijkheden voor
klant en fiets (Bv OV-chipkaart, VS-barcode,
bluetooth)

1

2

3

3

3

0

12

8

Stallingsvoorwaarden (max parkeerduur,
parkeerverbod buiten de voorzieningen,
verbrandingsmotoren, max omvang)

3

1

0 Boggelen,
0 Otto van:
3
deze info is meestal in
de stalling beschikbaar

2

9

9

Type voertuigen toegestaan (bromfiets,
bakfiets etc)
Tarieven en abonnementvormen(naar type
voertuig)
Klantoordeel over deze stalling
Capaciteit (naar type voertuig?)
Beschikbare plekken (aantal, naar sector
naar type?)
Status parkeerplek (vrij, bezet, gereserveerd,
buitenwerking)
ID-klant (ID types en nr)
ID-fiets (types en nr)
Kredietwaardigheid klant (abonnement,
tegoed, oprekening van x)
Bevoegdheid klant (mag stallings-/kluisdeur
openen)
Rating van de klant (op zwarte of witte lijst)
ID-Maasprovider klant
Afgeronde transacties (Klant-ID, Fiets-ID,
checkin-tijd, check-uit tijd, kosten, type
uitcheck)
Aantal afgeronde transacties, naar type inen uitcheck
Aantal check in/out per periode
Niet-Afgeronde transacties (Klant-ID, FietsID, checkin-tijd)
Aantal geparkeerde fietsen (evt naar type)
Aantal geparkeerde fietsen naar parkeerduur

3

1

0

0

3

2

9

2

1

3

2

0

1

9

1
0
3

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
3
3

3
3
8

1

3

0

0

1

1

6

0
0
0

3
2
0

3
0
3

3
0
3

3
3
0

0
0
0

12
5
6

1

2

0

0

0

0

3

0
0
0

2
0
0

0
0
3

2
2
3

0
0
0

0
0
3

4
2
9

0

0

0

0

0

2

2

0
0

0
2

0
0

0
0

0
3

2
3

2
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

2
2

Aantal geparkeerde fietsen in of buiten
parkeervoorzieningen
Aantal verwijderde fietsen, naar type
overtreding

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

0

Use-cases met bewaakte stallingen

Systemen in/van stallingen en de mate waarin deze data kunnen leveren
(3= zeer sterke maken) of dta nodig hebben (NI= noodzakelijke input)
Bron:
Bron: Bron: in- Bron: in- Bron: in- Bron: HBF
Bron:
Huidige
Veilig
en
en
en
automats
Websites
Stallen uitcheck- uitcheck- uitcheck
ch
systeem systeem
fiets +
toegang
fietser fietser +
fietser
centraal
fiets decentraa
centraal
l
1
2
NI
NI
NI
NI
NI
0
2
NI
NI
2
2
0
1
1
2

Nr

Data

1
2
3
4
5

Naam stalling / stallings ID
Opdeling in sectoren en parkeerplekken
Contactgegevens exploitant
Locatie stalling & ingangen, polygoon
Openingstijden (actueel)

6

Info Type stalling (bewaakt, toezicht,
geautomatiseerd, onbewaak, fietskluis,
buurtstalling, fietsstrommel)

1

2

7

Info over identificatiemogelijkheden voor
klant en fiets (Bv OV-chipkaart, VS-barcode,
bluetooth)

1

2

8

Stallingsvoorwaarden (max parkeerduur,
parkeerverbod buiten de voorzieningen,
verbrandingsmotoren, max omvang)

1

9

Type voertuigen toegestaan (bromfiets,
bakfiets etc)
Tarieven en abonnementvormen(naar type
voertuig)
Klantoordeel over deze stalling
Capaciteit (naar type voertuig?)
Beschikbare plekken (aantal, naar sector
naar type?)
Status parkeerplek (vrij, bezet, gereserveerd,
buitenwerking)
ID-klant (ID types en nr)
ID-fiets (types en nr)
Kredietwaardigheid klant (abonnement,
tegoed, oprekening van x)
Bevoegdheid klant (mag stallings-/kluisdeur
openen)
Rating van de klant (op zwarte of witte lijst)
ID-Maasprovider klant
Afgeronde transacties (Klant-ID, Fiets-ID,
checkin-tijd, check-uit tijd, kosten, type
uitcheck)
Aantal afgeronde transacties, naar type inen uitcheck
Aantal check in/out per periode
Niet-Afgeronde transacties (Klant-ID, FietsID, checkin-tijd)
Aantal geparkeerde fietsen (evt naar type)
Aantal geparkeerde fietsen naar parkeerduur

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Aantal geparkeerde fietsen in of buiten
parkeervoorzieningen
Aantal verwijderde fietsen, naar type
overtreding

NI

NI

NI

NI

1

NI

NI

NI

NI

0
1
0

GI
2

GI
2

GI
2

NI
NI

NI
NI
NI

GI
2

GI
2

2

2

NI
NI
NI

NI
GI
NI
NI
GI
GI
3

GI
2

GI
3

GI
3

3

3

3

2

3

3
2

3
3

3
3

3
1

3
2

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Use-cases met fietsparkeren in de openbare ruimte Het belang van verschilende typen data (3= essentieel) voor use-cases op het
gebied van:
Nr
Data
TripTripTrip-online Trip-Online Handhavin BeleidsTotaal
Plannen
Uitvoeren betalen
Boeken
g
Montoring
1
2
3
4

Naam zone / zone ID
Opdeling in sectoren en parkeerplekken
Contactgegevens gemeente/handhaving
Locatie polygoon, evt
fietsparkeervoorziengen
Openingstijden (actueel)

3
2
0
1

3
2
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

3
3
2
2

3
3
2
2

12
10
6
7

0

0

0

0

0

0

0

6

Type stalling (bewaakt, toezicht,
geautomatiseerd, onbewaak, fietskluis,
buurtstalling, fietsstrommel)

0

0

0

0

0

0

0

7

Identificatiemogelijkheden voor klant en
fiets (Bv OV-chipkaart, VS-barcode,
bluetooth)

1

0

0

0

0

0

1

8

Stallingsvoorwaarden (max parkeerduur,
parkeerverbod buiten de voorzieningen,
verbrandingsmotoren, max omvang)

3

3

0

0

3

3

12

9

Type voertuigen toegestaan (bromfiets,
bakfiets etc)
Tarieven en abonnementvormen(naar type
voertuig)
Klantoordeel over deze stalling
Capaciteit (naar type voertuig?)
Beschikbare plekken (aantal, naar sector
naar type?)
Status parkeerplek ( buitenwerking)
ID-klant (ID types en nr)
ID-fiets (types en nr)
Kredietwaardigheid klant (abonnement,
tegoed, oprekening van x)
Bevoegdheid klant (mag stallings-/kluisdeur
openen)
Rating van de klant (op zwarte of witte lijst)
ID-Maasprovider klant
Afgeronde transacties (Klant-ID, Fiets-ID,
checkin-tijd, check-uit tijd, kosten, type
uitcheck)
Aantal afgeronde transacties per, naar type
in- en uitcheck
Aantal check in/out per periode
Actuele parkeerduur van een fiets (nietafgeronde transacties)
Aantal geparkeerde fietsen (evt naar type)
Aantal geparkeerde fietsen naar parkeerduur

1

1

0

0

3

2

7

0

0

0

0

0

0

0

1
0
3

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
3
3

3
3
8

0
0
0
0

0
1
2
0

0
0
0
0

0
o
0
0

0
3
3
0

2
0
0
0

2
4
5
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
3

0
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
3

3
3

Aantal geparkeerde fietsen in of buiten
parkeervoorzieningen
Aantal verwijderde fietsen, naar type
overtreding
Aantal verwijderde fietsen, naar type
overtreding

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

2

2

0

2

2

0

0

2

6

5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
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