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Verklaring met
betrekking tot de
COVID-19-pandemie
De onderhavige Thematische Richtlijnen zijn
opgesteld voordat de COVID-19-pandemie in
ons leven kwam. De teksten in dit document zijn
mogelijk geen afspiegeling van de meest actuele
situatie. In de afgelopen maanden is de manier
waarop we ons verplaatsen in steden en dorpen
aanzienlijk veranderd. Veel steden vergroten de
ruimte voor actieve mobiliteit. Sommige steden
realiseren zich dat een nieuwe en meer duurzame
benadering ten aanzien van stedelijk transport
mogelijk is.
Later dit jaar zal een factsheet gepubliceerd worden
met leerpunten uit deze periode van lockdown. De
factsheet dient als aanvulling op deze Thematische
Richtlijnen om lokale campagnevoerders te
helpen bij de voorbereiding van de viering van de
EUROPESEMOBILITEITSWEEK van 16 tot 22
september 2020.
We begrijpen dat dit voor vele steden en
gemeenten die de afgelopen jaren deelgenomen
hebben aan onze campagne een moeilijk moment
is, en we willen graag onze solidariteit uitspreken.
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Inleiding op het thema van dit
jaar: ‘Zero emissie voor iedereen’
In 2020 is het thema van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK ‘Zero emissie
voor iedereen’. Dit weerspiegelt de ambitieuze doelstellingen van een
klimaatneutraal continent tegen 2050, zoals uitgestippeld door Ursula von der
Leyen, Voorzitter van de Europese Commissie, tijdens de presentatie van de
Europese Green Deal. Het thema beoogt tevens het belang van toegankelijkheid
tot zero-emissie transport te benadrukken en het stimuleren van een inclusief
kader waarbij iedereen betrokken is.
Terwijl onderzoekers in grote steden een terugloop van het aantal autoritten
waarnamen, en in de komende jaren 50% van de verplaatsingen naar verwachting
met het openbaar vervoer1, per fiets of te voet zal plaatsvinden, bevestigt recent
onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA) een aanzienlijke toename
van de emissies veroorzaakt door transport, in vergelijking met het niveau van
19902. De emissies van de gehele transportsector namen tussen 1990 en
2018 meer bepaald toe met 28%. Deze sterke stijging benadrukt de dringende
noodzaak om zero-emissie transportoplossingen in stedelijke gebieden te
stimuleren. Hoewel verschillende Europese grootstedelijke gebieden strenge
maatregelen hebben getroffen, bleef het aandeel hernieuwbare energiebronnen
voor transport in 2018 beperkt tot 8,1%3.
Klimaatverandering en bijbehorende milieueffecten, zoals overstromingen,
droogte en hittegolven, vormen een van de meest duidelijke bedreigingen
van het welzijn van Europeanen. Overeenkomstig het Verdrag van Parijs, dat
beoogt de wereldwijde opwarming tot maximaal 1,5 graden te beperken, is het
essentieel om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 20504. klimaatneutraliteit kan
bereikt worden door een combinatie van methoden, waaronder de reductie van
CO2-emissies door stimulering van lage-emissie en zero-emissie oplossingen
voor openbaar en individueel transport, evenals lopen en fietsen. Volgens
recente schattingen zal in 2050 ongeveer 80% van de wereldbevolking in
stedelijke gebieden wonen. Steden leveren daarom het perfecte kader om deze
ambitieuze plannen in de praktijk te brengen5.
1. https://bit.ly/2zsPHQz
2. https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3. https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5. https://bit.ly/3eNR5gM
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Ondanks de verschillende klimatologische, geografische en sociaaleconomische
omstandigheden in stedelijke gebieden binnen Europa, kunnen maatregelen
getroffen worden om een klimaatneutrale en inclusieve stedelijke omgeving te
stimuleren. Daarom moedigt de EUROPESEMOBILITEITSWEEK 2020 mensen
en lokale autoriteiten aan om stappen te zetten om de langetermijndoelstelling
van een klimaatneutraal continent te behalen.
Hoewel het doel van de langetermijnstrategie nog in de verre toekomst ligt, kunnen
directe maatregelen om vervuiling, CO2-emissies of verkeersopstoppingen aan
te pakken, onmiddellijk effect opleveren. Verkeersopstoppingen in en rondom
stedelijke gebieden kosten momenteel ongeveer €100 miljard per jaar, wat
overeenkomt met één procent van het BBP van de EU6. Verder zijn meer dan
400.000 vroegtijdige overlijdensgevallen direct gerelateerd aan luchtvervuiling7.
Het initiëren van langetermijnmaatregelen, zoals het bevorderen van fietsen
en lopen , evenals lage-emissie en klimaatneutraal openbaar vervoer, zal zeer
sterke en onmiddellijke positieve effecten hebben.
In dit document wordt nader gekeken naar toonaangevende steden met
ambitieuze doelstellingen voor zero-emissie en inclusieve mobiliteit, en worden
ideeën gepresenteerd voor gemeenten om de ambitieuze doelstellingen van de
Europese Commissie bij hun inwoners te promoten, tijdens hun deelname aan
de EUROPESEMOBILITEITSWEEK van dit jaar.

6. https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7. https://bit.ly/34Z6SF5
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Steden zijn essentieel voor het
succes van de Europese Green Deal
Het delen van goede praktijkvoorbeelden, zoals voorgesteld door het
EU Burgemeestersconvenant, zal lokale beleidsmakers ondersteunen bij
het behalen van de voor heel Europa geldende doelstellingen voor een
klimaatneutrale economie 8. Hoewel verschillende gemeenten in Europa
ambitieuze initiatieven hebben genomen, zijn deze moeilijk te kwantificeren,
omdat mobiliteitsplannen meestal de nadruk leggen op de toekomst op
lange termijn. Verder kunnen bepaalde lage- of zero-emissietechnologieën
zoals waterstofbussen, nu nog geen schaalvoordelen bieden. De Europese
Commissie verwelkomt de ambitieuze doelstellingen die Europese steden
zoals Amsterdam, Barcelona, Kopenhagen, Praag en anderen naar voren
schuiven, om tegen 2050 of zelfs eerder een zero-emissie stedelijke
omgeving te verkrijgen. In de volgende twee hoofdstukken kijken we verder
naar toonaangevende steden met initiatieven om tegen 2050 of zelfs
eerder al zero-emissie doelstellingen te behalen, evenals naar steden met
investeringen in infrastructuur.

8. https://bit.ly/2VVjhWd
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STEDEN MET AMBITIEUZE ZEROEMISSIE DOELSTELLINGEN
Steden zoals Amsterdam, Barcelona en
Kopenhagen zijn vastbesloten om hun eigen
ambitieuze doelstellingen te behalen, door gebruik
te maken van verschillende beleidsmaatregelen
die hieronder worden uitgelegd. Het terugkerende
thema in al deze steden is de holistische
benadering, met verschillende maatregelen om
vervuiling terug te dringen.

Amsterdam
Het grootstedelijke gebied van Amsterdam,
woonplaats van bijna tweeëneenhalf miljoen
inwoners en centraal gelegen in de stedelijke
Randstad, heeft ambitieuze doelstellingen
bepaald om het doel van zero-emissie tegen 2030
te behalen9. De grootste stad van Nederland heeft
daarom verschillende initiatieven gelanceerd, zoals
het bevorderen van lopen en fietsen, uitbreiding
van het openbaar vervoer en investeringen in de
oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen10.

96% verwachte
afname van
NOx-emissies
tegen 20301
400% toename
van het aantal
laadpalen voor
elektrische
voertuigen,
gevoed met
hernieuwbare
energie2

In de afgelopen jaren is een groot deel van
het
historische
stadscentrum
omgevormd
tot voetgangersgebied en is het individuele
passagierstransport per auto beperkt. Dit initiatief
verbetert de veiligheid voor fietsers en voetgangers
en creëert een levendige atmosfeer in vele straten,
pleinen en andere gebieden in de binnenstad11.
Bezoekers en forenzen worden omgeleid
9. https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10. https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11. https://bit.ly/2yDsUkv

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL
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Laadpaal in Amsterdam

naar parkeerterreinen buiten het stadscentrum, dankzij een holistisch
parkeerbeleid dat het gehele stedelijke gebied dekt. Andere vormen van
transport, zoals de veerponten die het noordelijke en het zuidelijke stadsdeel
met elkaar verbinden, zullen tegen 2022 elektrisch aangedreven worden of
vervangen worden door hybride modellen12 .
Naast inspanningen om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te
verbeteren en de sterke nadruk op het terugdringen van emissies, investeert
Amsterdam ook steeds meer in oplaadstations voor elektrische voertuigen. In
de komende jaren heeft het grootstedelijke gebied van Amsterdam zich ertoe
geëngageerd om 20.000 laadpalen te plaatsen in de stad Amsterdam en de
omliggende ’gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.
Deze aanzienlijke investering zal het bestaande aantal van 4.600 openbare
en semi-openbare laadpalen meer dan verviervoudigen13. Alle 20.000 extra
oplaadpunten zullen worden gevoed met hernieuwbare energie14.
12. https://bit.ly/2Vwwvdg
13. https://bit.ly/3eMoJUa and https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8
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Barcelona
In het begin van 202015 heeft het grootstedelijke
gebied van Barcelona de eerste stappen gezet op
weg naar een zero-emissie stedelijke regio met een
strengere lage-emissiezone (LEZ) waarmee de meest
milieubelastende auto’s (Euro II-norm of lager) op
werkdagen tussen 7:00 uur ‘s ochtends en 8:00 uur ‘s
avonds uit de stad geweerd worden. Deze maatregel,
die geldt voor het grootste deel van het grootstedelijke
gebied van de Catalaanse hoofdstad, heeft tot
onmiddellijke effecten geleid. Slechts een maand na
de invoering ervan was het NOx-niveau al met 19%
gedaald ten opzichte van het referentieniveau in 2017.
Naast de boetes die gelden in de lage-emissiezone,
biedt het stadsbestuur ook positieve prikkels. Een oude
auto, die anderszins uit de LEZ geweerd zou worden,
kan ingeruild worden voor een abonnement op het
openbaar vervoer, dat drie jaar geldig is.
Naast de beoogde reductie van particuliere auto’s in
het centrum van Barcelona, zijn veel investeringen
van de stad gericht op het stimuleren van toegang tot
openbaar vervoer. Het stedelijke vervoersbedrijf van
Barcelona heeft in vier jaar €800 miljoen geïnvesteerd
om de frequentie van lijn 1-5 te verhogen tot minder
dan vier minuten tijdens de spitsuren.16 Verder zijn er 23
zero-emissie bussen aangeschaft die het totale aantal
door elektriciteit, aardgas of hybride aangedreven
voertuigen op 266 brengt. Het stedelijke vervoersbedrijf
van Barcelona streeft ernaar om tegen 2030 over
een actief wagenpark te beschikken dat uitsluitend uit
elektrische, hybride en op gecomprimeerd aardgas
aangedreven voertuigen zal bestaan.

NOx-niveaus
gedaald
met 19% ten
opzichte van
2017
Gratis openbaar
vervoer
gedurende
drie jaar na
opgeven van
autogebruik
€800 miljoen
geïnvesteerd in
de laatste vier
jaar

15. https://bit.ly/2VWYZvt
16. https://bit.ly/3aA2ltQ
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Kopenhagen

Besparingen
van 20.000 ton
CO2 per jaar
Levensverwachting
verlengd met
een jaar
1,1 miljoen
minder
ziektedagen per
jaar

Hoewel de ambities van de Europese Green Deel groot
zijn, heeft de stad Kopenhagen zelfs nog ambitieuzere
doelstellingen. Klimaatneutraal transport vanaf 202517
is het vastgestelde doel van de Deense hoofdstad, die
maatregelen heeft ingevoerd die betrekking hebben
op energieverbruik en mobiliteit. De laatste focussen
op direct meetbare doelstellingen voor voertuigen en
individuele verplaatsingen. Kopenhagen richt zich op
het behalen van klimaatneutraal openbaar vervoer,
met een verschuiving van particuliere auto’s naar
lopen, fietsen en openbaar vervoer. In totaal zullen
75% van alle verplaatsingen in Kopenhagen in 2025
te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer
gemaakt worden en zullen dus klimaatneutraal
zijn18. Met al haar initiatieven, neemt de gemeente
hierbij het voortouw. Zo rijden de voertuigen van
de stad Kopenhagen op elektriciteit, waterstof of
biobrandstoffen.
De gemeente benut ook het enthousiasme van de
inwoners van Kopenhagen en de vlakke topografie
van de hoofdstad om fietsen te stimuleren. Fietsers
kunnen rekenen op een uitgebreid toekomstig netwerk
van fietspaden, waaronder zelfs “fietssnelwegen”.
Deze snelwegen zijn ontwikkeld in het kader van een
unieke samenwerking tussen 28 gemeenten en de
hoofdstedelijke regio Kopenhagen en heeft veiliger,
sneller en eenvoudiger fietsen en woon-werkverkeer
per fiets tot doel19.
Sinds de opening van de eerste route in 2012 zijn er
tot aan 2017 vijf extra routes gebouwd, het begin van
17. https://bit.ly/3cBboMy
18. https://bit.ly/3eQ2j4f
19. https://bit.ly/2VxwxkT
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In Kopenhagen kunnen fietsen gratis meegenomen worden in regionale treinen

een netwerk van 45 routes met een totale lengte van 746 kilometer. Naast deze
snelwegen liggen er nog eens 400km fietspaden in Kopenhagen20. Schattingen
door de Deense staat geven aan dat fietssnelwegen het aantal fietsritten in de
hoofdstedelijke regio mogelijk met 6 miljoen kunnen doen toenemen in vergelijking
met de cijfers voor 2019.
Als forenzen liever op een andere manier dan via een fietssnelweg naar de
stad Kopenhagen reizen, kunnen ze hun fiets ook gratis meenemen in de trein
(S-treinen)21. Binnen een jaar na de invoering van deze maatregel over het 170kmlange netwerk, nam het aantal vervoerde fietsen toe van 188.000 tot 630.000, een
toename van meer dan 300%22. Een van de redenen voor het steeds groter aantal
vervoerde fietsen is de ombouw van speciale fietswagons met klapstoelen.
Alle hierboven genoemde maatregelen hebben geleid tot significante
gezondheidsvoordelen voor inwoners van de hoofdstedelijke regio Kopenhagen.
Volgens schattingen van de gemeente stemt dit overeen met ongeveer 1,1
miljoen minder ziektedagen en een besparing van 20.000 ton CO2 per jaar23.
Als de Deense hoofdstad slaagt in het reduceren van de luchtvervuiling tot een
vergelijkbaar niveau als het Deense platteland, zal de levensverwachting in 2040
met een jaar toenemen24.
20. https://supercykelstier.dk/about/
21. https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22. https://bit.ly/3ay53jE
23. https://bit.ly/2S4KTau and https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y
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57% van alle
verplaatsingen
vindt plaats met
het openbaar
vervoer. In Praag
is de metro de
essentiële vorm
van openbaar
vervoer voor
bijna 50% van
de inwoners
en het is de
ruggengraat van
het openbaar
vervoernetwerk
(2017)1

INVESTERINGEN IN
INFR ASTRUCTUUR TER
ONDERSTEUNING VAN
EMISSIEREDUCTIE
Naast bovenstaande voorbeelden van uitgebreide
politieke maatregelen die genomen zijn door
gemeenten, zijn er grote overeenkomsten
in de benadering die gekozen wordt door
steden als Praag, Graz en Riga. Ze proberen
gedragsverandering te bewerkstelligen door sterk
te investeren in infrastructuur voor openbaar
vervoer, fietsen en lopen.

Prague
Praag, een van de grootste Centraal-Europese
hoofdsteden en een van de snelst groeiende
steden in Europa, beoogt tegen 2050 tevens een
zero-emissie stad te zijn25.
De Tsjechische hoofdstad heeft in de afgelopen
jaren zwaar geïnvesteerd in openbaar vervoer.
Alleen al in 2017 werd er €245 miljoen toegewezen
aan infrastructuur, waaronder de renovatie van
stations en de uitbreiding van tramlijnen26. Deze
inspanningen zijn nog eens versterkt door de
beslissing om een vierde metrolijn te bouwen,
waarmee het historische stadscentrum verbonden
wordt met het zuidoostelijke stadsdeel. De
investering van €2,7 miljard is gestart in de
zomer van 201927. Er wordt een grote nieuwe
transportterminal, Praha Smichov, ontwikkeld om
25. https://bit.ly/352475H
26. https://ceec.uitp.org/prague-investment

1. https://bit.ly/2KudrpB
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27. https://bit.ly/2SjQv0P

treinen, bussen, metro en autoverkeer met elkaar
te verbinden. De nieuwe terminal zal het gebruik
van het openbaar vervoer stimuleren door het
overstappen tussen verschillende vormen van
vervoer te faciliteren.
Een ander belangrijk toekomstig bouwproject
betreft de aanleg van een nieuwe metrolijn
van acht kilometer, waarmee het bestaande
metronetwerk gekoppeld wordt aan een nieuwe
tramlijn en de emissies van auto- en busverkeer
naar voorsteden gereduceerd worden. Dit zijn
twee voorbeelden van hoe de stad werkt aan het
terugdringen van het aantal conventionele auto’s
op de weg.

Het gebruik van
het openbaar
vervoer in
de stad is
toegenomen
van 1,03 miljard
ritten in 2000
tot 1,28 miljard
ritten in 2016
(een toename
van 24%) - 20181

Het stadsbestuur streeft tevens naar het versterken
van elektrisch vervoer en het stimuleren van actief
transport. Lopen en fietsen worden aangemoedigd
door de ontwikkeling van hoogwaardige en groene
openbare ruimte.

1. https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

300% toename
van het
aantal jaarabonnementen
voor openbaar
vervoer na
subsidie

De stad Graz (Oostenrijk) heeft een lange traditie
van opiniepeilingen over mobiliteitsgedrag, een
traditie die teruggaat tot de jaren ‘80 van de
vorige eeuw. De laatste peiling toont een lichte
verschuiving aan van gemotoriseerd verkeer naar
lopen en fietsen. Ongeveer 20% van de inwoners
gebruikt het openbaar vervoer, 42% maakt
gebruik van particuliere auto’s en ongeveer 38%
stapt en/of fietst 28. Dit relatief hoge percentage
fietsers en voetgangers wordt verklaard door
het feit dat Graz het grootste voetgangersgebied
van Europa heeft. Daarnaast is de stad actief
geweest met het stimuleren van fietsen, lopen
en openbaar vervoer, met name in de afgelopen
jaren. Deze inspanningen werden gestroomlijnd in
een mobiliteitsconcept voor 2020, waarin fietsen
en lopen gestimuleerd worden door investeringen
in infrastructuur, waaronder fiets- en voetpaden in
de buitenwijken van Graz.29
Daarnaast is voor de komende jaren een
investeringsplan goedgekeurd voor de uitbreiding
van tramdiensten. Met de plannen ter waarde
van €117 miljoen worden knelpunten aangepakt,
het aantal dubbelsporige tramlijnen uitgebreid
en bestaande lijnen verlengd. Stadsbestuurders
benadrukken
dat
het
investeringspakket,
gefinancierd door de stad Graz en de deelstaat
Stiermarken, gericht is op het verbeteren van
de stiptheid en de frequentie van de trams30.
Evenals Wenen stimuleert Graz de aankoop van
een jaarabonnement voor het openbaar vervoer
28. https://bit.ly/3aA2uNG
29. https://bit.ly/3buYPlL
30. https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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voor mensen die de hoofdstad van Stiermarken
als belangrijkste woonplaats hebben. In 2016
besliste de stad Graz om jaarabonnementen voor
het openbaar vervoer te subsidiëren voor haar
inwoners. In 2020 bedraagt de prijs voor een
jaarabonnement €456 voor niet-inwoners, terwijl
inwoners van de hoofdstad van de deelstaat
Stiermarken de helft betalen, slechts €228. De
aanvankelijke prijsverlaging zorgde voor een
toename van 300% in het aantal verkochte
jaarabonnementen31. Volgens de laatste cijfers
hebben meer dan 10% van de inwoners een
jaarabonnement. Hoewel dit cijfer op het eerste
gezicht niet erg hoog lijkt, moet er rekening
mee gehouden worden dat er in de stad 60.000
studenten wonen die een ander abonnement
hebben.32
Deze inspanningen zijn met name belangrijk,
omdat de burgers van Graz het idee van een lageemissiezone in een lokaal referendum in 2012
afgewezen hebben. Sinds 2014 is er in Graz en
de deelstaat Stiermarken echter een regionale
lage-emissiezone voor vrachtwagens van kracht,
waardoor deze verplicht zijn te voldoen aan de
emissienormen Euro III. Stiermarken ligt in de
Alpen, in een komvormig dal, waar concentratie
van luchtvervuiling moeilijk te voorkomen is.

38% van de
plaatselijke
bevolking loopt
en fietst
Vermindering
van
luchtvervuiling
zonder lageemissiezone

31. https://bit.ly/3bAuB0D
32. https://bit.ly/3by4ffK
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Riga

Regelgeving
betreffende
toegang van
voertuigen
tot de stad
ingevoerd om
fietsen en lopen
te stimuleren

De hoofdstad van Letland, waar een derde van
de totale bevolking van dat land woont, heeft
de afgelopen jaren geïnvesteerd in voet-en
fietspaden en openbaar vervoersinfrastructuur,
met name met financiële steun van de
Europese Unie. Hoewel er geen aanwijzingen
bestaan dat Letland de Europese normen voor
luchtkwaliteit overschreden heeft, had Riga te
kampen met luchtverontreiniging, met name in
het dichtbebouwde historische stadscentrum.
Daarom werd de beslissing genomen om in de
afgelopen jaren de oude stad om te vormen tot
een voetgangersgebied om op die manier de
luchtvervuiling te verminderen en het toerisme
te bevorderen33. Het weren van auto’s van
verschillende wegen in het stadscentrum tussen
12:00 en 06:00 uur van maandag tot vrijdag
verbetert de veiligheid van voetgangers en
fietsers34 .
Met de steun van de Europese Investeringsbank
werden aanvullende maatregelen getroffen
door te investeren in openbaar vervoer. Met een
financiering van €75 miljoen werden 20 trams met
verlaagde vloeren en 20 waterstofbussen gekocht,
ter vervanging van oudere voertuigen. Deze
investeringen, een onderdeel van het plan Juncker,
omvatten tevens de bouw en de verbetering van
de tram- en waterstofinfrastructuur. 35
Riga heeft, als grootste stad in de drie Baltische
staten, het potentieel van fietspaden al in het begin
33. https://bit.ly/2KtCyJ0
34. https://bit.ly/350akPy (p15)
35. https://bit.ly/2VNdkdS
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van deze eeuw verwezenlijkt. In 2001 werden
13,5km fietspaden aangelegd om de oude stad te
verbinden met een van de buitenwijken van Riga.
In de afgelopen jaren is de fietsinfrastructuur een
grote prioriteit geweest voor het stadsbestuur. Er
werden fietspaden aangelegd om de buitenwijken
te verbinden met het stadscentrum en een
alternatieve route aan te bieden om de stranden
van de Baltische Zee te bereiken. Fietspaden
kunnen gebruikt worden voor woon-werkverkeer
van en naar de stad, en ook voor recreatieve
doeleinden en langere ritten naar de badplaatsen
aan de Baltische kust, zoals Jurmala.36 Volgens
de bevindingen van het project “CIVITAS
Handshake” dat door de EU werd gefinancierd,
neemt het bewustzijn over fietsen nog jaarlijks toe
en wordt het fietsnetwerk van 68 kilometer steeds
populairder.

Mogelijkheid
van leningen
door de
Europese
Investeringsbank
Vertrouwen om
te investeren
in fietsinfrastructuur
ondanks
het barre
winterklimaat

36. http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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IMPLEMENTATIE VAN ZEROEMISSIE MA ATREGELEN

80% reductie
van de
luchtvervuiling
in Brussel
tijdens een
autoloze dag
25%
reductie van
stikstofoxiden
in Parijs
Stijgende
bewustwording
over verkeersopstoppingen
in stedelijke
gebieden

Naast de hierboven genoemde stedelijke
initiatieven die gericht zijn op zero-emissie,
hebben vele kleinere en grotere stedelijke
gebieden in Europa stappen gezet om de totale
vervuiling en broeikasgasemissies terug te dringen
en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer
te faciliteren. Deze voorbeelden benadrukken
oplossingen die gerelateerd zijn aan investeringen
in infrastructuur, evenals “zachte oplossingen”
zoals prijsverlagingen voor het openbaar vervoer.

Minder lucht- en lawaaivervuiling door
beperking van autogebruik
Sinds de invoering in de jaren ‘90 van de vorige
eeuw is de autoloze dag een succesvol initiatief
gebleken voor vermindering van lawaai en
luchtvervuiling, en een uitstekend instrument
om bewustwording te creëren en de aandacht
van de media te trekken. Een duidelijke reductie
in de belangrijkste verontreinigingen kan
waargenomen worden op autoloze dagen, met
name in grootstedelijke gebieden met druk
autoverkeer. De CO2 en NOx-niveaus in Brussel
liepen terug met 75-80%. In andere steden zoals
Parijs werd een afname van de luchtvervuiling
met 25-30% geregistreerd37. Hoewel deze
maatregelen slechts van korte duur zijn, toont de
significante reductie in vervuiling een duidelijk
verband tussen verkeer en emissies en inspireert
het inwoners om maatregelen te steunen die
vervuilend verkeer in stadscentra reduceren.
Als onderdeel van de evenementen van de
37. https://bit.ly/3cM4jbQ
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Voetgangers tijdens een autoloze dag in Sofia

EUROPESEMOBILITEITSWEEK heeft de gemeente Kozani in Griekenland
alle auto- en motorverkeer gedurende vijf uur geweerd uit twee hoofdstraten in
het stadscentrum en werd, als onderdeel van de autoloze dag, de vrije ruimte
gebruikt voor het organiseren van een afsluitende campagneceremonie,
met sociale activiteiten zoals sportieve spelletjes voor de kinderen en
dansvoorstellingen. De concentratie van PM10 en NOx in de lucht lag 30%38
lager dan het resultaat van de luchtkwaliteitsmetingen de volgende dag. Ook
de stad Sofia organiseerde een evenement naar aanleiding van de autoloze
dag en controleerde de luchtkwaliteit gedurende de hele dag met behulp
van een mobiel station, geplaatst door het uitvoerend milieuagentschap. De
meetgegevens toonden een goed luchtkwaliteitsniveau voor PM10 tijdens de
gehele week van de campagne.39

38. EUROPEANMOBILITYWEEK Award application of the City of Kozani (2019)
39. EUROPEANMOBILITYWEEK Award application of the City of Sofia (2019)
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21 laadpalen
voor 164
bussen in
Groningen en
omliggende
regio’s
Gemeenschappelijke
infrastructuur
die geschikt
is voor
verschillende
bustypes
90% reductie
van CO2emissies
veroorzaakt
door het
openbaar
vervoer

Groningen: een nieuw wagenpark met
elektrische bussen
De stad Groningen besloot tot de volledige
vervanging van haar dieselbussen door een
volledig elektrisch wagenpark. Het totale
wagenpark van 164 bussen afkomstig van drie
fabrikanten is sinds einde 2019 operationeel.
Naast deze investering in voertuigen zijn er 21
laadstations gebouwd bij busstations en andere
plekken in Groningen en de omliggende regio.
De nieuwe elektrische laadinfrastructuur is
geschikt voor de drie soorten elektrische bussen.
Het is het grootste bestaande regionale netwerk
van elektrische bussen in Nederland. Naast de
vermindering van lawaai en luchtvervuiling heeft
deze belangrijke investering tevens geleid tot een
reductie van 90% in CO2-emissies40.
Naast haar investeringen in laadinfrastructuur, heeft
de stad Groningen de reputatie gekregen als een
van de meest fietsvriendelijke steden van Europa.
Sinds de eerste ruimtelijke ordeningsmaatregelen
om het fietsen te stimuleren in de jaren ‘70 van
de vorige eeuw, heeft de studentenstad in het
Noorden een beleid bepaald gebaseerd op
“fietsers eerst”. Dit kader heeft geleid tot een
indrukwekkende modal split ten gunste van de
fiets. Ongeveer 60% van alle verplaatsingen in de
stad Groningen gebeuren per fiets en de stad blijft
investeren in fietsinfrastructuur.
Terwijl vele Europese steden fietsinfrastructuur
bouwen zoals fietspaden, gaat Groningen nog een
stap verder met verwarmde fietspaden om gladde
wegen voor fietsers te vermijden. Verder zijn er in
40. https://bit.ly/2VONVkc
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de buitenwijken van de stad verschillende parkand-ride-locaties gecreëerd. Deze knooppunten
bieden de mogelijkheid om over te stappen van
de auto of regionale trein naar de fiets, voor
de zogenoemde “laatste kilometer”. Terwijl
andere Europese steden druk bezig zijn met het
oplossen van knelpunten voor particuliere auto’s
of het openbaar vervoer, reduceert Groningen het
aantal knelpunten voor fietsen, zoals gevaarlijke
kruispunten of verkeerslichten.41

Verwarmde
fietspaden voor
meer veiligheid
Park-and-rideprogramma
reduceert
luchtvervuiling
in de
binnenstad van
Groningen

41. https://bit.ly/2VVtvG5
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FREVUE-project - stedelijk vrachtvervoer
met zero-emissies
Als stadscentra een aantrekkelijke winkelbestemming
willen blijven, is het van het grootste belang om aandacht
te schenken aan het vervoer van grote hoeveelheden
goederen naar winkels, boetieks en supermarkten.
Daarom moeten emissievrije oplossingen bedacht
worden voor stedelijk vrachtvervoer. Het door de EU
gefinancierde project FREVUE heeft 70 elektrische
voertuigen van verschillende grootte getest in
verschillende stedelijke omgevingen in Europa. De
elektrische voertuigen, met een laadvermogen van 3,5
tot 19 ton, werden ingezet onder reële omstandigheden
om dranken, pakketten, post en andere goederen
te bezorgen. Op deze manier heeft FREVUE een
belangrijke stap gezet op weg naar CO2-vrije logistiek
in grote stadscentra tegen 2030 en verbetering van de
luchtkwaliteit in Europese steden42.
Zelfs deze in vergelijking kleine test heeft het
potentieel van significante besparingen in CO2 en
NOX aangetoond. Het proefproject met elektrische
voertuigen, dat plaats vond in verschillende Europese
steden43, toonde aan dat alleen al met deze inzet tot
2000kg NOx bespaard werd. Volgens het onderzoek
in het kader van dit project, stemt dit resultaat overeen
met de NOx-emissies van het totale wegvervoer in de
stad Londen tijdens drie willekeurige dagen in 2013.
Daarom kan de grootschalige uitrol van emissievrije
oplossingen voor vrachtvervoer een significant
potentieel hebben voor verbetering van de luchtkwaliteit.
Onderzoekers van het FREVUE-project benadrukten
tevens dat, als vanaf 2021 alleen in Londen slechts 10%
42. https://frevue.eu/
43. https://cordis.europa.eu/project/id/321622
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van het vrachtvervoer geëlektrificeerd zou worden,
er meer dan €1 miljard in de hoofdstad bespaard zou
kunnen worden44.

INCLUSIE IN HET OPENBAAR
VERVOER IS EEN
BELANGRIJKE FACTOR VOOR
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
Een andere doelstelling van het jaarlijkse thema
‘Zero emissie voor iedereen’ is het benadrukken
dat lage- en zero-emissie mobiliteitsoplossingen op
korte termijn voor iedereen betaalbaar en toegankelijk
moeten worden. Het initiatief richt zich op mensen met
een lichamelijke of een geestelijke handicap, evenals
jongeren, ouderen, vrouwen, minderheidsgroepen,
mensen met speciale behoeften of mensen met een
sociale achterstand. Toegang tot het openbaar vervoer
bevordert sociale en economische inclusie, toegang
tot recreatieve en culturele activiteiten en biedt vrijheid
van verplaatsing voor iedereen, zonder noodzakelijke
afhankelijkheid van het bezit van een auto.45 Overal
in Europa is de sociale dimensie van transport door
stadsbesturen besproken. Enkele voorbeelden worden
op de volgende pagina’s toegelicht.

InfoPoints voor mensen met speciale
behoeften in Wenen
Voor blinden of minder mobiele mensen kan een korte
rit met de metro of bus een aanzienlijke uitdaging
betekenen. Daarom is de toegankelijkheid van transport
essentieel voor een inclusieve samenleving. Moderne
44. https://bit.ly/2VU4aMT
45. https://bit.ly/2S6drQZ
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Het faciliteren
van toegang
tot openbaar
vervoer voor
mensen in
rolstoelen door
overschakeling
op trams met
lage vloeren
Binnenkort
wordt de
doelstelling
om 100% van
de vloot te
vernieuwen
bereikt

instrumenten en verbeteringen in de infrastructuur
hebben de bruikbaarheid van het openbaar vervoer
sterk verbeterd. “Wiener Linien”, het belangrijkste
transportbedrijf van Wenen, heeft verschillende
oplossingen toegepast ter ondersteuning van mensen
met speciale behoeften. Voor het verstrekken van
informatie zijn met sensoren uitgeruste “InfoPoints”
geplaatst in het metronetwerk van de Oostenrijkse
hoofdstad.
“InfoPoints” leveren nieuwsflitsen en andere relevante
informatie via een tekst-naar-spraak website. Deze
oplossingen zijn door Wiener Linien ontwikkeld,
getest en verbeterd in nauwe samenwerking met
de Oostenrijkse organisatie voor hulp aan blinden
en slechtzienden. Deze samenwerking heeft in de
afgelopen 20 jaar geleid tot wederzijdse baten en
illustreert de voordelen van samenwerking tussen
openbaar vervoerbedrijven en maatschappelijke
organisaties46.

Hermodellering van de openbaar vervoerinfrastructuur in Krakow
Investeringen in openbaar vervoer zijn met name
belangrijk voor groeiende steden. Kraków, een van
de snelst groeiende steden in Europa, schenkt nu
ook meer aandacht aan toegankelijkheid. Dankzij
de financiële steun van de EU heeft de stad
Kraków geïnvesteerd in een nieuw park van 35
moderne en energiezuinige trams met verlaagde
vloer. Het verouderde rijdend materieel van trams
dat ingezet wordt op het meer dan 100km lange
netwerk wordt geleidelijk vervangen door 35
nieuwe en energiezuinige trams met verlaagde
46. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
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Kraków heeft geïnvesteerd in moderne trams met verlaagde vloeren om emissies terug te dringen en de
toegang voor rolstoelen te verbeteren

vloeren47. De nieuwe trams zijn makkelijk toegankelijk voor mensen met
rollators en rolstoelgebruikers in rolstoelen.
Op grote overstappunten van het openbaar vervoer zijn medewerkers
opgeleid om mensen met speciale behoeften te ondersteunen, tot alle trams
met hoge vloeren vervangen zijn. Dit werd gerealiseerd in het kader van het
project AENEAS, waarbij met financiering van de EU aandacht geschonken
werd aan mobiliteit in een vergrijzende samenleving. Een ander onderdeel
van het project was een bewustwordingscampagne om kinderen en jongeren
respectvol te leren omgaan met ouderen in het openbaar vervoer48.

47. https://bit.ly/3eJbR10
48. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)
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Openbaar vervoer op aanvraag
(“ride-hailing”) in Zuidwest-Nederland

30.000 ritten
per jaar /
succesvolle
maatregel /
ongeveer 80
ritten per dag
92% van de
gebruikers is
tevreden

Stelt u zich eens voor dat u op het platteland
woont en dat de enige buslijn die u kunt
gebruiken om in de volgende stad te geraken,
stopgezet wordt. Deze veronderstelling kan
realiteit worden als een transportbedrijf te
maken krijgt met uitdagingen zoals een tekort
aan chauffeurs, verminderde inkomsten of
economische bezuinigingsmaatregelen. Verder
zijn ophaaldiensten of carpooldiensten zoals Uber
vaak niet beschikbaar in buitenwijken of landelijke
gebieden49.
Daarom heeft de provincie Zeeland een taxidienst
opgezet die in de hele provincie actief is op
stopgezette busroutes. Gebruikers kunnen een rit
reserveren met de “Haltetaxi”, die dienst doet als
een normale bus. De transportondernemer heeft
de flexibiliteit om alleen op vooraf gereserveerde
haltes te stoppen, in plaats van de volledige
buslijnen te bedienen met een beperkte mate
van gebruik. De dienstregeling loopt elke dag tot
23:00 uur en omvat overstapmogelijkheden naar
conventionele diensten.50
Welk nut heeft een goed netwerk van openbaar
vervoer als niet iedereen het kan betalen? Deze
vraag werd opgeworpen door het Weense
stadsbestuur in 2011. Sinds mei 2012 kan het
gehele openbaar vervoersnetwerk in Wenen
gebruikt worden voor slechts €1 per dag, via
aankoop van een jaarabonnement. Sinds de
invoering van het jaarabonnement voor €365, is
49. https://bit.ly/2VImZnw
50. https://bit.ly/2Y9ObNC
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Zeeland is een provincie met een lage bevolkingsdichtheid

het aantal verkochte abonnementen in Wenen verdubbeld. De laatste cijfers
tonen aan dat bijna 50% van de inwoners van Wenen een jaarabonnement
heeft.51 Volgens recente schattingen worden bijna 40% van alle verplaatsingen
in Wenen uitgevoerd met het openbaar vervoer, en ongeveer 30% met de
auto. Naast de prijsverlagingen hebben investeringen in de uitbreiding van
metro- en tramdiensten geleid tot verbeterde toegankelijkheid voor een grote
groep Weense burgers.52

51. https://bit.ly/3cItuwa
52. https://bit.ly/3cTYYzB
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Verbetering van de veiligheid van vrouwen in het openbaar vervoer in Hamburg
Vrouwen zijn een kwetsbare groep gebruikers van
het openbaar vervoer. Zij voelen zich vaak onveilig
in stedelijke omgevingen, met name buiten
de spitsuren. Daarom hebben vele openbaar
vervoerbedrijven in Europa geïnvesteerd in
beveiligingspersoneel, veiligheidsinfrastructuur en
toezicht.

400 permanente
beveiligingsmedewerkers
177
noodoproepsystemen
5.900 camera’s

In Duitsland hebben verschillende steden en
openbaar vervoerbedrijven initiatieven genomen
om de veiligheid voor vrouwen te verbeteren. Naast
de 5.900 beveiligingscamera’s die al geïnstalleerd
zijn in voertuigen en bij haltes in Hamburg, zorgen
tevens 400 beveiligingsmedewerkers voor veilig
reizen voor vrouwen in het uitgebreide openbaar
vervoersnetwerk53. Verder zijn er in totaal 177
“noodpalen” geplaatst. Deze noodoproepsystemen
zorgen voor een directe verbinding met de
veiligheidscentrale en kunnen desgewenst
gebruikt worden om hulp in te roepen54 .

53. https://bit.ly/2zqED6j
54. https://bit.ly/359ku0o
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Warschau - toegankelijkheid

40km fietspaden

De Poolse hoofdstad heeft een initiatief
gelanceerd om de toegankelijkheid in de hele stad
te verbeteren door de invoering van wetgeving,
waarin gegarandeerd wordt dat alle investeringen
in openbare ruimten, wegen en gebouwen
voldoen aan de normen met betrekking tot
toegankelijkheid. Na de invoering van de wetgeving
in 2017 heeft het verschillende jaren geduurd om
de metrostations, bushaltes en treinstations aan
te passen. De publieke investeringen hebben de
toegankelijkheid van bussen en metrostellen voor
minder mobiele mensen aanzienlijk verbeterd.
Momenteel voldoet 87% van alle bushaltes aan
de normen met betrekking tot toegankelijkheid.
De bouwplannen van Warschau omvatten tevens
40 kilometer nieuwe fietspaden. Er wordt ook
rekening gehouden met visueel beperkte mensen,
door de plaatsing van 64 verkeerslichten met
geluidsinstallatie.55

Wegen,
openbare ruimte
en gebouwen
moeten
voldoen aan
de regels met
betrekking tot
toegankelijkheid

Naast deze grote bouwprojecten investeert de
stad Warschau ook in de aankoop van nieuwe
trams met verlaagde vloeren. De Poolse hoofdstad
heeft in totaal 273 trams aangeschaft, waarmee
de snelheid en de frequentie van het openbaar
vervoer zullen toenemen.56 Deze belangrijke
inspanningen zijn ook erkend door de Europese
Commissie, die de prijs “Access City Award 2020”
heeft toegekend aan Warschau.

Treinen en 30
metrostations
zijn toegankelijk
voor minder
mobiele mensen
Alle bussen en
87 bushaltes
zijn gerenoveerd
en voldoen aan
de normen met
betrekking tot
toegankelijkheid

55. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
56. https://bit.ly/2Y8wVYN
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Verminderen van de last van de lage-emissiezone op lage inkomensgroepen in Gent

Financiering
€1,25 miljoen
Meer dan
350 inwoners
ondersteund
2.700 mensen
konden een
aanvraag doen

De Belgische stad Gent heeft begin 2020 een lageemissiezone ingevoerd57. Naast de verwachte
vermindering in luchtverontreiniging kunnen lageemissiezones ook een financiële last betekenen
voor auto-eigenaars met een laag inkomen.
Gent heeft een uniek ondersteuningsprogramma
ingevoerd om de financiële last voor inwoners
met een laag inkomen te beperken, door een
aanvullende slooppremie van €1.000 voor een
dieselwagen en €750 voor een benzinewagen
te verlenen58. De slooppremie is in een periode
van drie jaar door 350 inwoners gebruikt en het
programma eindigt in juni 2020. Stadsbestuurders
verwachten dat de aanvragen in 2020 zullen
toenemen met de invoering van de lageemissiezone59.

57. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
58. https://bit.ly/2SbTd8f and https://bit.ly/2VF5XGx
59. https://bit.ly/3cIuCQq
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