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1		 Inleiding 
	

Deze wegwijzer brengt kennis bijeen en wijst de weg
Mobiliteitshubs zijn ‘hot’. Mobiliteitshubvisies en -plannen verschijnen dan ook in rap 
tempo. Maar bij het daadwerkelijk realiseren van mobiliteitshubs (hierna ook: hubs) 
lopen mensen vaak tegen vragen en drempels aan. In de praktijk blijkt dat dat vaak 
dezelfde vragen en drempels zijn. Bijvoorbeeld: waar begin ik met een hubontwikkeling? 
Hoe bepaal ik waar de hub moet komen? Hoe krijg ik inzichtelijk wie de hub gaan 
gebruiken, en hoe zorg ik dat de hub aansluit bij de behoeften van de gebruikers? Hoe 
ziet de business case van een hub eruit, en wat is er nodig om die rond te krijgen? Welke 
partij heeft welke rol? Etc.

Deze wegwijzer is bedoeld om de beschikbare kennis over hubs in één document bijeen 
te brengen, en om mensen de weg te wijzen in het proces om tot een hub of hubbeleid 
te komen. Deze wegwijzer bevat dan ook veel links naar andere documenten. Links zijn 
te herkennen aan onderstreping van de tekst. Deze Wegwijzer richt zich op hubs voor 
personenvervoer en beperkt zich op het gebied van logistiek tot persoonsgebonden 
logistiek zoals pakketwanden1.

Deze wegwijzer is informerend en raadgevend, maar niet dwingend. Afwijken kan 
en mag. Het is daarbij wel belangrijk steeds te redeneren vanuit de gebruiker. Die is 
gebaat bij een goede balans tussen uniformiteit (weten wat hij of zij van een hub kan 
verwachten en hoe een hub te gebruiken, of dat nu in hartje Amsterdam is of in het 
buitengebied van Zaanstad) en maatwerk in de uitvoering (een hubaanbod dat aansluit 
bij de lokale behoeften).

1 Onder persoonsgebonden logistiek valt bijvoorbeeld pakketbezorging, thuisbezorging van boodschappen, 
verhuizingen / leveringen en maaltijdbezorging. Onder niet-persoonsgebonden logistiek valt retail (food en 
non-food), horeca & catering en servicelogistiek.

TER INFORMATIE
Wat is een mobiliteitshub?
Een mobiliteitshub is een plek waar verschillende modaliteiten aangeboden 
worden (multimodaliteit). Soms worden er ook andere, niet-mobiliteits-
gerelateerde voorzieningen aangeboden worden. Zie hoofdstuk 3 voor 
een uitgebreidere omschrijving.

Deze wegwijzer is voor alle ambtenaren die bezig zijn met hubs, 
en iedereen die er meer over wil weten
Deze wegwijzer is primair bedoeld voor mensen in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) die hubbeleid maken, of die één of enkele hubs gaan realiseren. Daarnaast is 
deze wegwijzer ook bruikbaar voor iedereen – ambtenaren, bestuurders, ontwikkelaars 
en andere geïnteresseerden – die meer wil weten over hubs.

Voor wie hub-beleid 
maakt

Voor wie een hub 
gaat realiseren

Voor wie meer wil 
weten over hubs

 Doelgroepen van deze wegwijzer.
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Weet je nog niet zoveel over wat een 
mobiliteitshub is en welke doelen het kan 

dienen? Start dan in hoofdstuk 2

Weet je al wel veel over 
mobiliteitshubs en wil je gewoon aan 

de slag? Start dan in hoofdstuk 4

Hoofdstuk 2: het waarom

Dit hoofdstuk laat zien aan welke beleidsopgaven een hub 
kan bijdragen. Dit hoofdstuk geeft mensen die (hub)beleid 
maken input voor het gesprek met bestuurders, directies 
en collega’s over het belang en de functie van hubs. En 
het helpt mensen die beleid maken en / of een hub gaan 
realiseren met het bepalen van de doelen.

Hoofdstuk 3: het wat

Dit hoofdstuk laat zien wat een hub is, en uit welke 
componenten een hub kan bestaan. Dit hoofdstuk helpt 
beleidsmaker om in hun beleid te schetsen wat een hub 
is. En het helpt mensen die een hub gaan realiseren om 
zich een beeld te vormen van wat een hub allemaal zou 
kunnen zijn.

Hoofdstuk 4: het hoe: introductie op het ‘wiel’

Dit hoofdstuk introduceert het denkmodel van deze 
wegwijzer: het ‘wiel’. Het hoofdstuk geeft een korte 
toelichting op het gebruik van dat denkmodel. Dit 
hoofdstuk bevat ook een overzicht van mogelijk relevante 
kaders voor hub en hubbeleid.

Hoofdstuk 5: het hoe: zelf het wiel doorlopen

Dit hoofdstuk geeft aan welke onderwerpen relevant zijn 
om tot hubbeleid of een hub te komen. Per onderwerp 
geeft het aan:

• welke vragen je moet beantwoorden;
• waarom die vragen relevant zijn;
• wat mogelijke antwoorden op die vragen kunnen zijn 

(inhoud);
• hoe je tot een antwoord kan komen (proces);
• waar je eventueel meer informatie, voorbeelden en 

inspiratie kan vinden.

Dit hoofdstuk helpt beleidsmakers bij het maken van 
hubbeleid, en mensen die een hub gaan realiseren bij het 
uitwerken van de hub. Het is zinnig dit hoofdstuk eerst 
integraal door te nemen. Zo krijg je een overzicht van alle 
relevante onderwerpen. Als je je beleid of hub verder 
uit gaat werken, kan je vervolgens stap voor stap alle 
onderdelen uit het hoofdstuk rustig doorlopen.

Dit is versie 1.0
Dit is de eerste versie van de wegwijzer. Omdat de wereld 
rond hubs zich snel ontwikkelt, is de verwachting dat er 
de komende periode steeds meer kennis beschikbaar 
komt. We hebben de ambitie deze wegwijzer versie 1.0 op 
termijn te actualiseren tot een versie 2.0.
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Hubs dragen bij aan beleidsopgaven:

• Bereikbaarheid

• Leefkwaliteit

• Woningbouw en verstedelijking

• Vervoersgelijkheid

• Klimaat en duurzaamheid

De MRA heeft te maken met een aantal beleidsopgaven. 
Hubs kunnen aan deze opgaven een bijdrage leveren. 
Niet iedere hub hoeft aan elke opgave een bijdrage te 
leveren. Of een hub een bijdrage levert aan een opgave, 
en hoe omvangrijk die bijdrage is, is sterk afhankelijk van 
het type hub, de context van die hub en het programma 
van de hub (bijvoorbeeld aanbod van deelmobiliteit, 
OV en parkeervoorzieningen). Daar gaan we nader op in 
onder het kopje ‘doel’ in hoofdstuk 5. Hieronder geven 
we een overzicht van beleidsopgaven uit het Multimodaal 
Toekomstbeeld MRA, en de manier waarop hubs daaraan 
een bijdrage kunnen leveren.

Natuurlijk zijn er ook andere middelen om deze doelen te 
bereiken. Deze wegwijzer richt zich op hubs als oplossing. 
Het is belangrijk dat hubs geen doel op zich worden, maar 
een middel om andere doelen te bereiken.

2		 Waarom : 
Doelen	waar	hubs	een	bijdrage	aan	kunnen	leveren	

https://www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/application/files/3416/5718/1904/Rapport_Multimodaal_Toekomstbeeld_MRA_2040.pdf
https://www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/application/files/3416/5718/1904/Rapport_Multimodaal_Toekomstbeeld_MRA_2040.pdf
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Andersom zijn er ook bepaalde randvoorwaarden om een hub te laten slagen. Het 
Multimodaal Toekomstbeeld MRA concludeert bijvoorbeeld dat er veel potentie is 
voor hubs, maar dat hiervoor wel ingezet moet worden op de mobiliteitstransitie en 
dat de auto minder snel, makkelijk, goedkoop zal moeten worden om deze potentie te 
realiseren. En daarvoor is het weer van belang dat er voldoende voorzieningen in de 
nabijheid zijn, zodat de noodzaak van autobewegingen afneemt. Zie ook de paragraaf 
over flankerend beleid in hoofdstuk 5.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van economische centra en bestaande en nieuw te ontwikkelen 
woongebieden. Deze bereikbaarheid staat onder druk, doordat reistijden over de weg 
sterk toenemen en het openbaar vervoer de groei van de mobiliteit op piekmomenten 
niet kan verwerken. Ook de bereikbaarheid van economische centra voor het 
goederenvervoer neemt af.

Hubs kunnen bijdragen aan de bereikbaarheidsopgave door:
• Een alternatief aan te bieden voor de eigen auto, en zo helpen om het autogebruik 

te verminderen. Het bezit van een eigen auto doet immers gebruiken. Met minder 
gebruik van de eigen auto ontstaat er minder druk op het wegennet, en minder 
parkeerdruk. Zeker gegeven de toenemende verstedelijking is dit van belang.

• De last mile van en naar OV-haltes in te vullen, met name in kleinere kernen in 
landelijk gebied en eventueel ook in buitenwijken.

• Een alternatief te bieden voor het openbaar vervoer, om weinig gebruikte 
verbindingen of opgeheven verbindingen te kunnen vervangen. Zie ook paragraaf 2.4 
over vervoersongelijkheid.

• Dunne stromen te bundelen, om het draagvlak voor OV op niveau te krijgen of houden.

TER INFORMATIE
Deelmobiliteit en hubs zijn twee verschillende dingen
Deelmobiliteit en hubs hangen nauw samen, maar zijn niet hetzelfde. Met deel-
mobiliteit bedoelen we ‘de wielen’. Bijvoorbeeld deelauto of deelfiets. Met hub 
bedoelen we een plek waar deelmobiliteit en eventuele andere voorzieningen 
worden aangeboden. De doelen die in dit hoofdstuk worden benoemd, worden 
vaak gerealiseerd door een combinatie van hub én deelmobiliteit.

PRAKTIJKVOORBEELD HUB DIE BIJDRAAGT AAN OPGAVE BEREIKBAARHEID
Hely Hub ASML P+R Eersel
Werknemers van ASML kunnen hier hun auto parkeren en een e-bike pakken naar 
de kantoorlocaties in en rond Veldhoven.

https://hely.com/blog/hely-en-asml-openen-grootste-hub?lng=nl


WEGWIJZER HUBS 9

Leefkwaliteit

Het realiseren van de brede welvaartsdoelen op het gebied van leefkwaliteit, 
gezondheid en een duurzame, inclusieve en bereikbare regio.

Hubs kunnen bijdragen aan de leefkwaliteit door:
• Een alternatief aan te bieden voor de eigen auto, en zo helpen om het autogebruik 

te verminderen. Door minder geparkeerde en minder rijdende auto’s, komt er meer 
ruimte voor verblijven, lopen en fietsen. Door een lager eigen autobezit wordt actieve 
mobiliteit bovendien voor meer mensen de logische keuze (“default optie”).

• Het parkeren op afstand van de eigen woning te faciliteren. Zo is er minder blik op 
straat in woonstraten, en komt er meer ruimte vrij voor andere zaken.

• Een zero-emissie alternatief aan te bieden voor de eigen niet-elektrische auto 
of scooter. Zo is er minder uitstoot van schadelijke stoffen, en mogelijk ook 
minder geluidshinder.

• Te fungeren als ontmoetingsplek voor de buurt.

TER INFORMATIE
Wat is brede welvaart?
Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële wel-
vaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leef omgeving, 
sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het 
niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook de effecten van onze 
manier van leven op het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de regio) en ‘later’ 
(toekomstige generaties). Bron: PBL.

PRAKTIJKVOORBEELDEN HUBS DIE BIJDRAGEN AAN OPGAVE LEEFKWALITEIT
Elektrische deelrijden in de Pijp
Elektrisch Deelrijden de Pijp is een initiatief van bewoners van de Amsterdamse 
Pijp. Het doel is om een ruime keuze aan elektrische auto’s en andere vormen van 
elektrisch deelrijden beschikbaar te maken in de buurt. Als auto bezitters over stappen 
op deel rijden kunnen parkeer plaatsen opgeheven worden en ontstaat er meer ruimte 
in de buurt. Het initiatief gaat van start in de Hemony- en Willibrordusbuurt.

Mobiliteitshub Roden (Drenthe)
Deze hub combineert openbaar vervoer (bus) met voorzieningen in de naast gelegen 
bibliotheek. Binnen in de bibliotheek kunnen reizigers droog en aan genaam op de 
bus wachten, onder tussen een tijd schrift lezen en andere mogelijk heden van de 
bibliotheek verkennen. De hub is dus ook een ontmoetingsplek.

https://elektrischdeelrijden.nl/
https://www.reisviahub.nl/hubs/roden-busstation/
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Woningbouw en verstedelijking

Het realiseren van 250.000 nieuwe woningen en 230.000 
arbeidsplaatsen in de MRA tot 2040. Een groot deel 
hier van is al in de periode tot 2030 gerealiseerd. 
Verstedelijking en mobiliteit moeten daarbij hand in 
hand gaan.

Hubs kunnen bijdragen aan de woningbouw- en 
verstedelijkingsopgave door:
• Een alternatief te bieden voor de eigen auto. Daardoor 

kan de parkeer norm omlaag en blijft de hoeveelheid 
autoverkeer ten gevolge van extra woning bouw 
beperkt. Door de bespaarde parkeerplaatsen kunnen 
er meer woningen gerealiseerd worden dan zonder 
mobiliteits hubs het geval geweest zou zijn. NB: 
ondanks het feit dat een hub kan bij dragen aan een 
beperking van het aantal auto ritten per huishouden, 
kan een toename van huis houdens er per saldo voor 
zorgen dat het drukker wordt op de weg.

PRAKTIJKVOORBEELD HUBS DIE BIJDRAGEN AAN OPGAVE WONINGBOUW EN VERSTEDELIJKING
Strandeiland
Strandeiland maakt deel uit van de IJburgarchipel, 
een groep van kunstmatige eilanden in het IJmeer. 
De gebieds ontwikkeling gaat ruimte bieden aan 8.000 
woningen, 120.000 vierkante meter aan commercieel 
en maatschappelijk programma. Gezien de ligging 
aan de rand van de stad zijn alle vervoersmiddelen – 
de (elektrische) fiets, het open baar vervoer (OV) en de 
auto – van belang om Strand eiland goed te kunnen 
bereiken. Om deze bereik baar heid in de toekomst veilig 
te stellen, is het wenselijk om het fiets- en het OV-gebruik 
te stimuleren en alternatieven voor het auto gebruik en 
-bezit aan te bieden. Streven is om verspreid over het 
eiland meerdere collectieve mobiliteits voorzieningen – 
de zogenoemde ‘communityhubs’ – te realiseren waarin 
het parkeren geclusterd en inpandig plaats vindt en 
toegang kan worden ver kregen tot gedeelde voertuigen, 
zoals elektrische auto’s, elektrische fietsen, elektrische 
bak fietsen en elektrische scooters, gecombineerd met 
voor zieningen als fietsen makers, pakket wanden en collec-
tieve ruimtes die bruikbaar zijn als ontmoetingsplek voor 
de buurt.

Haarlem Nieuw Zuid
Op de Schipholweg komt een nieuw stedelijk knoop-
punt: naast nieuwbouw met ongeveer 2.000 woningen, 
komen er voorzieningen zoals winkels én een regionale 
mobiliteitshub. De mobiliteitshub geeft samen met de 
ontwikkelingen ruimtelijke kwaliteit aan het Knooppunt 
Haarlem Nieuw-Zuid, een belangrijke voorwaarde voor 
het creëren van een hoogstedelijke leefomgeving. 
Zonder de mobiliteitshub valt een groot deel van de 
potentie weg en zouden de bouwontwikkelingen een 
ander karakter krijgen.

Merwedekanaalzone Utrecht
In de Merwedekanaalzone zijn 10.000 woningen ge-
pland. Deze woningen zorgen bij onveranderd beleid 
voor een te hoge verkeersdruk in Utrecht Zuidwest. 
De MER concludeert daardoor dat bij onveran-
derd beleid maximaal 6.000 woningen in de gehele 
Merwede kanaalzone mogelijk zijn. De gewenste 10.000 
woningen kunnen alleen gerealiseerd worden als de 
verkeers productie van het gebied wordt beperkt. Een 
absolute voor waarde daarvoor is dat een mobiliteits-
product wordt neer gezet waardoor de verkeers-
productie wordt beperkt, maar dat tegelijker tijd zorgt 
voor voldoende (alternatief) mobiliteits aanbod voor 
bewoners. Mobiliteitshubs en een lage parkeernorm 
zijn hiervan een cruciaal onderdeel.

 Render van een van de Mobiliteitswinkels in Merwede. 

Bron: Greystar

https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/downloads/?PagClsIdt=16269235#PagCls_16269235
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210266076-2-Bijlage-1-SPvE-knooppunt-Haarlem-Nieuw-Zuid.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/merwedekanaalzone/2018-04-Eindrapport-Mobiliteitsconcept-voor-Merwede.pdf
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Vervoersgelijkheid

In alle delen van de regio is te zien dat mensen met lage 
inkomens het hardst getroffen worden als het gaat om 
bereikbaarheid en toegang tot mobiliteit. Vooral hogere 
inkomens profiteren van de opkomst van elektrisch 
rijden en dus lagere kosten in het gebruik. Groepen met 
lage inkomens wonen soms ver van werk, hebben geen 
auto en wonen niet in de buurt van goed en betaalbaar 
openbaar vervoer.

Hubs kunnen vervoersongelijkheid tegen gaan door:
• Een alternatief voor de eigen auto aan te bieden 

op plekken die niet goed zijn ontsloten met het OV. 
Dit vergt wel stevig flankerend beleid, met name op 
het gebied van prijsstelling en geografische verdeling 
van hubs.

• Mobiliteit ook voor kwetsbare groepen toegankelijk 
te maken. Dus ook voor mensen met een smalle 
beurs, laag geletterden, digibeten, mensen die geen 
Nederlands spreken en mensen met een beperking. 
Ook hier is flankerend beleid op het gebied van prijs-
stelling en geografische verdeling van hubs essentieel.

Daarbij zij opgemerkt dat er nog veel te leren is over 
de relatie tussen hubs en vervoersongelijkheid. In een 
volgende versie van deze wegwijzer nemen we hier waar 
mogelijk meer over op.

PRAKTIJKVOORBEELD HUBS DIE BIJDRAGEN AAN OPGAVE VERVOERSGELIJKHEID
Mobipunten in de Kop van Noord-Holland
In de Kop van Noord-Holland is een netwerk van 
mobiliteitshubs opgezet om mobiliteit en leefbaarheid 
in de grote en kleine kernen in een gemeente te 
kunnen behouden. Het voornaamste doel van de hubs 
is om mobiliteit beschikbaar te stellen voor iedereen. 
Secundair liggen er uitdagingen op het gebied van 
leefbaarheid, zoals het behouden van de lokale 
middenstand en het tegengaan van isolementvorming. 
Voor veel hubs in het netwerk betekent dat een 
aanbod van deelmobiliteit, gecombineerd met 
bestaande voorzieningen.  Mobipunt in landelijk gebied. Bron: mobipunt.nl

Hubs in Minneapolis
De Amerikaanse stad Minneapolis begon in 2019 met het buurthubconcept. Er zijn al 25 pilothubs gerealiseerd. 
De stad richt zich op sociale hubs. De hubs zijn bedoeld om vervoersarmoede tegen te gaan, omdat niet iedereen 
een auto kan betalen, maar deze vaak wel nodig is om zich in en om de stad te verplaatsen en een baan te vinden. 
Omdat de hubs vooral in armere wijken worden geplaatst, is het een uitdaging om aanbieders te over tuigen om 
hun vervoers middelen op de hub te plaatsen. Deelaanbieders geven er de voorkeur aan om in rijkere buurten hun 
auto’s, fietsen of steps aan te bieden. Daarom worden er afspraken gemaakt met aanbieders dat er pas na plaatsing 
van een bepaald aantal vervoers middelen in een arme buurt meer in een rijke buurt mogen plaatsen. Dit systeem 
heeft er voor gezorgd dat de deel vervoers middelen beter over de stad zijn uitgespreid. Bron: Advier (2021). 
Kookboek buurthubs Utrecht.

TER INFORMATIE
Meer lezen over vervoersongelijkheid?
Zie bijvoorbeeld dit onderzoek van het PBL en deze 
artikelen van De Correspondent en Verkeerskunde.

https://www.crow.nl/getmedia/0f2a99bc-822d-4c94-a6c3-dc24bd04f460/Mobiliteitshubs-landelijk-gebied.pdf.aspx?ext=.pdf 
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl2019-indicator-risico-op-vervoersarmoede-3824.pdf
https://decorrespondent.nl/7073/grote-groepen-mensen-hebben-geen-baat-bij-efficient-openbaar-vervoer-tijd-voor-een-eerlijk-systeem/572775416004-bde53ed3
https://www.verkeerskunde.nl/artikel/het-echte-verhaal-achter-vervoersarmoede
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PRAKTIJKVOORBEELD HUB DIE BIJDRAAGT AAN OPGAVE KLIMAAT EN 
DUURZAAMHEID
E-Lympic Mobility Hub Amsterdam
Deze hub vervangt het huidige traditionele tankstation op het Stadionplein en 
zal het mogelijk maken om voertuigen als elektrische auto’s, taxi’s, en aanvullend 
OV in zeer korte tijd op te laden (snelladen). Ook kunnen bewoners en bezoekers 
elektrisch deelvervoer, zoals auto’s, scooters en/of bak(fietsen), huren of juist 
parkeren. Daarnaast wordt de zo efficiënt mogelijke manier waarop op de locatie 
elektriciteit wordt opgewekt, opgeslagen en verbruikt een belangrijk onderdeel. 
Op het moment van schrijven van deze wegwijzer loopt de aanbesteding om deze 
hub samen met marktpartijen te ontwikkelen.

Klimaat en duurzaamheid

Het behalen van de klimaatdoelen van de Europese Klimaatwet: 55% minder CO2-
uitstoot in 2030 en 95% in 2050. Snellere elektrificatie is nodig, maar ook minder 
autoverkeer van en naar de MRA.

Hubs kunnen bijdragen aan de klimaat- en duurzaamheidsopgave door:
• Het aantal autokilometers te beperken, en zo te zorgen voor minder (CO2-)uitstoot.
• Een zero-emissie alternatief aan te bieden voor de eigen fossiel aangedreven auto 

of scooter.
• Als centraal laadpunt voor elektrische mobiliteit te fungeren, zowel voor deel vervoer-

middelen als voor eigen vervoermiddelen. Centraal laden in de hub maakt het 
mogelijk om laadinfrastuctuur op grote schaal beschikbaar te maken, sneller dan bij 
meer gespreide laadinfrastructuur.

• Schone energie op te wekken (bijvoorbeeld met zonnepanelen), op te slaan 
(bijvoorbeeld in elektrische auto’s; de hub als batterij van de wijk) en te leveren.

https://www.amsterdam.nl/innovatie/mobiliteit/lympic-mobility-hub/
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Definities van hubs verschillen, maar gaan 
altijd over multimodaliteit, en vaak ook over 
andere functies
Er zijn verschillende definities van de term “mobiliteits-
hub” in omloop. Doorgaans bevatten die definities in 
ieder geval de volgende twee ingrediënten:
• Een hub is altijd een plek waar verschillende 

modaliteiten aangeboden worden (multimodaliteit).
• Een hub is soms ook een plek waar andere, niet-

mobiliteits gerelateerde voorzieningen aangeboden 
worden.

De tekstbox bevat ter inspiratie een aantal verschillende 
definities van hubs.
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TER INSPIRATIE
Verschillende definities van de term “mobiliteitshub”

MRA: “Een mobiliteitshub is een locatie waar meerdere doelgroepen, zoals 
forenzen, bezoekers en bewoners, toegang hebben of kunnen over stappen op 
verschillende vervoer middelen. Mobiliteits hubs vormen daar mee een essentiële 
schakel in het mobiliteits systeem. Elke reiziger kan elke keer opnieuw zijn of haar 
reis samenstellen, afgestemd op zijn of haar behoeften van dat moment; ruimtelijk 
komt dit samen op mobiliteitshubs. Naast dat de hub dient als overstap van de 
auto of fiets naar het OV of deel mobiliteit, is het ook een plek waar functies kunnen 
worden toe gevoegd (horeca, pakketmuur) of gebruikers kunnen verblijven (flex-
werk plekken, overlegruimtes).”

CROW: “Een mobiliteitshub is een knooppunt in een multimodaal mobiliteits-
netwerk. Op dit knooppunt komen verschillende vervoerswijzen en hun infra-
structuur, groottes en schaal niveaus samen. Een hub fungeert als begin-, 
eind- of overstap punt in de reis. Daarbij is een onder scheid te maken tussen 
vervoer stromen van personen en vervoer stromen van goederen (logistiek en 
stads distributie), die kunnen overlappen.”

Gemeente Amsterdam: “Een hub is een knooppunt in een multimodaal mobiliteits-
netwerk, waar verschillende vervoerswijzen en de bijbehorende infra structuur 
samen komen. Een hub fungeert als overstap- of overslagpunt in de reis, waarbij 
dubbel gebruik op de locatie zorgt voor ruimte-efficiënte oplossingen. Daarbij is een 
onder scheid te maken tussen vervoer stromen van personen en goederen. Hubs in 
de stad zorgen voor nieuwe plekken waar mensen elkaar ontmoeten.”

We beschrijven hubs aan de hand van drie locatie-kenmerken
Hubs zijn er in allerlei soorten en maten. Die verschillende hubs kunnen op allerlei 
manieren beschreven worden. Aan de hand van doel, doelgroep, programma, locatie, 
omvang, rendabiliteit, etc. In deze wegwijzer kiezen we ervoor hubtypes te beschrijven 
aan de hand van drie locatie-kenmerken: (1) verzorgingsgebied, (2) verschijningsvorm 
en (3) ruimtelijke context. We kiezen voor deze drie kenmerken, omdat deze kenmerken 
mede bepalen hoe je een hub voorbereidt en realiseert. In hoofdstuk 5 zal je deze 
kenmerken terug zien komen.

Hieronder lichten we deze drie kenmerken nader toe. Ieder kenmerk bevat verschillende 
opties. Binnen het verzorgingsgebied onderscheiden we bijvoorbeeld de opties buurt, 
wijk, stad en regio. Die opties vormen een spectrum: een hub kan precies binnen één 
optie vallen, maar ook aspecten van meerdere opties in zich dragen. Bijvoorbeeld: 
een hub kan zich alleen op een buurt richten, maar ook op een buurt én een wijk.

Verzorgingsgebied: van buurt tot internationaal
Het verzorgingsgebied van een hub kan variëren van heel klein tot heel groot. 
Op hoofdlijnen onderscheiden we de volgende verzorgingsgebieden:

• BUURT

• WIJK

• STAD

• REGIO

• LAND

• INTERNATIONAAL

Deze Wegwijzer richt zich op de verzorgingsgebieden buurt, wijk, stad en regio.
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 Voorbeeld van een buurthub in de openbare ruimte. Bron: PosadMaxwan en Rebel 

in opdracht van Gemeente Rotterdam.

TER INFORMATIE
Er zijn verschillende hubnamen in omloop, maar vaak wordt hetzelfde bedoeld
Vaak koppelen overheden de namen van hun hubtypes aan het verzorgingsgebied. 
Zo wordt er vaak gesproken over buurthubs, wijkhubs, stadshubs en regiohubs 
(zie bijvoorbeeld gemeente Amsterdam). Soms gebruiken overheden andere 
namen voor hubs. Denk bijvoorbeeld aan de (water)buurthub (gemeente Zaanstad) 
of een stadsrandhub (KiM). De namen verschillen dus soms, maar doorgaans 
wordt ongeveer hetzelfde bedoeld. NB: vaak wordt naast de genoemde 
hubsoorten ook een logistieke hub onderscheiden. Deze Wegwijzer richt zich 
op hubs voor personenvervoer en beperkt zich op het gebied van logistiek tot 
persoonsgebonden logistiek zoals pakketjes.

De functie van een hub hangt nauw samen met het schaalniveau. Zo zijn hubs met de 
buurt als verzorgingsgebied vaak vooral bedoeld om deelmobiliteit aan te bieden 
aan bewoners. Hubs met het verzorgingsgebied van een wijk richten zich vaak op 
deelmobiliteit en parkeren voor de bewoners van de wijk, en fungeren soms ook als 
overstappunt voor bezoekers van de wijk. Hubs met een stadsbreed verzorgingsgebied 
zijn vaak bedoeld om regionaal openbaar vervoer en stads-OV aan elkaar te koppelen. 
En hubs met een regionale focus worden vaak gebruikt om de overstap tussen auto en 
OV van en naar stedelijk gebied te koppelen. Vaak is zo’n regionale hub vergelijkbaar 
met een P+R (met eventueel wat aanvullende functionaliteiten).

De ambitie is om toe te werken naar een verbonden systeem waar alle hubs onderdeel 
van uitmaken. De verschillende type hubs vormen dan een samenhangend netwerk in 
stad, regio en land. De tekstbox toont de Amsterdamse visie op een netwerk van hubs. 
Niet alle hubtypes hoeven in ieder netwerk aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld: in Flevoland 
zullen er waarschijnlijk weinig hubs zijn die een hele stad als verzorgingsgebied hebben 
(m.u.v. een mogelijke stadshub in Almere).

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/990550/hubsvisie_amsterdam.pdf
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TER INSPIRATIE
Amsterdamse visie op een hubnetwerk
De regiohub (blauw) is gericht op de overstap van auto 
op OV en deelvervoer. De stadshub (rood) combineert 
landelijk en regionaal OV met stedelijk OV en de 
mogelijkheid van een combinatie met deelvervoer voor 
voor- en natransport. De wijkhub (groen) heeft een 
dubbele functie: enerzijds de mogelijkheid van een 
overstap van stedelijk OV naar deelvervoer en vice versa 
en anderzijds een functie voor de wijk zelf, met parkeren 
en deelvervoer voor bewoners en kantoren. De buurt-
hub (paars) heeft een eigenstandige functie richting 
de buurt, met deelvervoer voor de bewoners.
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Verschijningsvorm: openbare ruimte, gebouwd, inpandig
Voor de verschijningsvorm van een hub onderscheiden we 
drie opties:

• In de openbare ruimte.

•  Gebouwd (los gebouw, met als enige functie 
de mobiliteitshub)

•  Inpandig (mobiliteitshub onderdeel van 
een gebouw met andere functies)

Natuurlijk zijn er ook combinaties mogelijk. Een hub kan 
bijvoorbeeld deels in de openbare ruimte zijn, en deels 
gebouwd of inpandig.

 Voorbeeld van een gebouwde wijkhub. 

Bron: PosadMaxwan en Rebel in opdracht van 

Gemeente Rotterdam.

 Voorbeeld van een inpandige wijkhub. 

Bron: PosadMaxwan en Rebel in opdracht van 

Gemeente Rotterdam.



WEGWIJZER HUBS 19

De verschijningsvorm van een hub wordt sterk bepaald door het ruimtebeslag van het 
benodigde programma en de beschikbare ruimte. Een paar voorbeelden:
• Een hub met een groot verzorgingsgebied en daardoor een fors en ruimte-intensief 

programma zal in hoogstedelijk gebied doorgaans inpandig gerealiseerd worden. 
Grond is hier immers schaars. Daardoor is het geen optie om een hub in de 
openbare ruimte te realiseren. Een inpandige hub biedt meer kansen voor dubbel 
ruimtegebruik dan gebouwd omdat een inpandige hub deel uitmaakt van een 
gebouw met een breder programma dan mobiliteit alleen.

• In landelijk gebied zal een hub met een groot verzorgingsgebied en veel programma 
mogelijk wel in de openbare ruimte gerealiseerd kunnen worden. Daar is meer 
ruimte. Alternatief in landelijk gebied is een gebouwde voorziening.

• Een buurthub met een paar deelfietsen en -scooters zal zowel in hoogstedelijk 
als in meer landelijk gebied doorgaans in de openbare ruimte ingepast worden, 
bijvoorbeeld op de plek van een aantal autoparkeerplaatsen. Immers, die ruimte is 
beschikbaar, een inpandige oplossing zou duurder zijn en een hub in de openbare 
ruimte is vaak laagdrempeliger voor gebruikers én mobiliteitsaanbieders.

TER INFORMATIE
Overwegingen bij verschijningsvorm
Of een hub in de openbare ruimte, gebouw of inpandig gerealiseerd wordt, heeft 
niet alleen impact op het ontwerp van de hub, maar ook op de governance en de 
business case. Een aantal overwegingen:
• Een gebouwde of inpandige hub is duurder dan een hub in de openbare ruimte. 

De gemeente stelt de openbare ruimte vaak om niet of tegen een beperkte 
vergoeding beschikbaar voor deelmobiliteit. Een gebouwde of inpandige hub 
daarentegen heeft altijd te maken met vastgoedkosten.

• De governance van een gebouwde of inpandige hub is complexer dan van een 
hub in de openbare ruimte. De gemeente is doorgaans eigenaar en beheerder 
van de openbare ruimte. De rollen zijn dan helder. Een gebouwde of inpandige 
hub daarentegen ligt niet altijd op grond die in eigendom is van de gemeente, 
en het gebouw zelf is dat ook niet per definitie. Dit introduceert één of meerdere 
extra partijen in het governancestelsel: grondeigenaar, vastgoedeigenaar en / 
of vastgoedbeheerder. Daarnaast is het sturingsinstrumentarium anders. In de 
openbare ruimte kan de gemeente sturen met vergunningen of ontheffing, 
daarbuiten niet.

• Hubs in de openbare ruimte zijn vaak laagdrempeliger voor gebruikers, omdat 
ze zichtbaar en makkelijker toegankelijk zijn. Dat maakt hubs in de openbare 
ruimte ook aantrekkelijker voor deelmobiliteitsaanbieders dan gebouwde of 
inpandige hubs.

Zie het Handboek Identiteit Hubs voor beelden van hoe hubs eruit kunnen zien.

https://www.zeeland.nl/sites/default/files/2022-07/2022-07-11%20Handboek%20identiteit%20hubs%20V1.pdf
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Ruimtelijke context: bestaand gebied, transformatiegebied of uitleglocatie
Voor de ruimtelijke context van een hub onderscheiden we drie opties:

•  Bestaand gebied. Een hub in een bestaand gebied, waar geen 
gebiedsontwikkeling plaatsvindt.

•  Transformatiegebied. Een hub in bestaand gebied waar een 
gebiedsontwikkeling (transformatie) plaatsvindt.

•  Uitleglocatie. Een hub in een nieuw te ontwikkelen gebied waar 
gebiedsontwikkeling plaatsvindt.

De ruimtelijke context van een hub is sterk bepalend voor de ruimtelijke inpassing en de 
governance & bekostiging. Een paar voorbeelden:
• In een uitleglocatie kan de hub vanaf het begin integraal mee-ontworpen worden. 

Daardoor kan een optimalere locatie en inpassing gekozen worden dan in bestaand 
gebied of transformatiegebied.

• In een gebiedsontwikkeling (zowel transformatiegebied als uitleglocatie) zijn ont-
wikkelaars betrokken. Zeker als sprake is van meerdere ontwikkelaars, zorgt dat voor 
meer bij de hub betrokken partijen. Dat maakt de governancestructuur complexer.

• In een gebiedsontwikkeling (zowel transformatiegebied als uitleglocatie) kan een hub 
gebruikt worden als onderbouwing om de parkeernorm te verlagen. Dat zorgt voor 
lagere kosten voor de ontwikkelaars. Hier ligt een kans om een deel van de kosten 
van de hub te dekken.

• In bestaand gebied – en in mindere mate in transformatiegebied – is al bekend wie er 
wonen en werken. Het is daarom makkelijker om de doelgroep goed te beschrijven 
en hen bij de planontwikkeling te betrekken.

• In een gebiedsontwikkeling komen nieuwe mensen wonen of werken. Verandering 
van woon- of werklocatie is hét moment om het mobiliteitsgedrag aan te passen.

De drie locatie-kenmerken hangen vaak met elkaar samen
De drie genoemde locatiekenmerken – verzorgingsgebied, verschijningsvorm en 
ruimtelijke context – hangen vaak samen.

Een aantal veelvoorkomende combinatie van locatiekenmerken zijn:
• Buurthub in de openbare ruimte. Buurthubs zijn vaak kleiner en kunnen daardoor goed 

in de openbare ruimte ingepast worden.
• Wijkhub inpandig of gebouwd. Wijkhubs bevatten vaak ook privéparkeren en hebben 

daar door vaak een fors ruimtebeslag. Dat is vaak niet in de openbare ruimte in te passen.
• Wijkhub in gebiedsontwikkeling. Omdat een wijkhub veel ruimte inneemt, is het 

makkelijker deze in te passen in een gebied dat ontwikkeld wordt – en waar de ruimte 
voor de hub dus mee ontworpen kan worden – dan in bestaand gebied.

• Regiohub gebouwd of in de openbare ruimte. Een regiohub heeft vaak een dermate 
grote omvang, dat hier een aparte faciliteit voor ontwikkeld moet worden. Vaak is dat 
een eigenstandig gebouw. Op plekken waar veel ruimte beschikbaar is, kan dit ook in 
de openbare ruimte gerealiseerd worden.

 Voorbeeld van een gebouwde regiohub. Bron: PosadMaxwan en Rebel in opdracht van 

Gemeente Rotterdam.
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Met name hubs met een vastgoedcomponent en veel stakeholders 
zijn complex
De twee belangrijkste factoren die de realisatie van een hub complex maken zijn
1. Of een hub gerealiseerd wordt in de openbare ruimte of in vastgoed. Hubs in vast-

goed zijn complexer, omdat het vastgoed (vaak forse) kosten met zich meebrengt, 
en dit zwaar drukt op de business case van de hub.

2. Of er veel of weinig stakeholders betrokken zijn. Zoals voor de meeste ontwikkelingen 
geldt, wordt de ontwikkeling van een hub complexer naarmate er meer stakeholders 
zijn met wiens eisen en wensen rekening gehouden moet worden, en / of met wie 
afspraken gemaakt en gemonitord moeten worden.

 HUB IN 
OPENBARE RUIMTE

 INPANDIGE OF 
GEBOUWDE HUB

Weinig 
stakeholders Beperkte complexiteit Complex

Veel 
stakeholders

Enigszins complex Zeer complex

 De complexiteit van het realiseren van een hub wordt o.a. bepaald door of de hub een 

vastgoedcomponent heeft, en hoe veel stakeholders er betrokken zijn.
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Een hub kan uit verschillende programma-onderdelen bestaan
Naast de locatie-kenmerken kan je een hub ook beschrijven aan de hand van het 
programma. Een hub kan variëren van een paar deelfietsen en -scooters in de openbare 
ruimte, tot een groot gebouw met allerlei mobiliteitsvoorzieningen, werkplekken, horeca, 
energie-opwek en -opslag, etc. De figuren op de volgende pagina’s geven aan welke 
onderdelen een hub kan bevatten. Welke onderdelen relevant zijn voor een specifieke 
hub, is sterk afhankelijk van doel, doelgroep en ruimtelijke context van de hub.

Deelmobiliteit
Deelmobiliteit in de hub zorgt ervoor dat mobiliteit voor meer mensen toegankelijk 
wordt en dat er minder privé-mobiliteit nodig is.

 { Deelfietsen (regulier, elektrisch, bakfiets / cargobikes, etc.)
 { Deelscooters (elektrisch)
 { Elektrische deelauto’s (diverse mogelijkheden, bijv. hatchback, sedan, 

stationwagen, bestelauto)
 { Specials (deelkinderwagens, deelrolstoelen en -scootmobielen, deelsteps 

(elektrisch), auto/fiets-toebehoren (leenstoeltjes, -dakdragers, -fietsdragers, 
fietsstoeltjes etc.))
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TER INFORMATIE
Drie vormen van deelmobiliteit
Free floating
Het deelvoertuig kan overal worden 
achtergelaten binnen een geo-
grafisch afgebakend gebied, 
bijvoorbeeld de hele stad of een 
deel daarvan. De aanbieder bepaalt 
dit gewoonlijk in overleg met de gemeente, maar de 
gemeente kan het gebied ook vol ledig zelf bepalen 
om over last te voorkomen. De rit kan niet worden 
afgesloten buiten dit gebied, wel kan het tijdelijk 
worden geparkeerd zodat de gebruiker later weer verder 
kan. Het voordeel van dit systeem is dat het vervoers-
middel gebruikt kan worden voor deur-tot-deur ritjes en 
dat er geen parkeerplekken worden gereserveerd die 
niet door andere voertuigen gebruikt kunnen worden. 
Het nadeel is dat je als gebruiker niet zeker bent of er 
nog een vervoersmiddel staat wanneer je terug wilt. 
Een hoge dichtheid is dus van belang om zekerheid te 
kunnen garanderen. Bij vervoersmiddelen die werken 
volgens het free-floating systeem hebben de gebruikers 
de meeste vrijheid. Echter, free floating systemen gaan 
ook vaak gepaard met verrommeling en overlast van 
fout geparkeerde voertuigen. Om verrommeling tegen 
te gaan, kiezen gemeenten er steeds vaker voor om 
de gebieden te beperken tot eilandjes. In dat geval 
spreek je op een gegeven moment eerder van het 
systeem back-to-many, zie hieronder. In de praktijk zijn 
er maar weinig pure free-floating systemen, en hebben 
aanbieders veelal hybride free flaoting-back to many 
systemen. Een voorbeeld van een aanbieder van free 
floating deelmobiliteit is Felyx (deelscooters).

Back-to-Many
Het deelvoertuig kan worden 
opgehaald en ingeleverd op 
meerdere specifieke locaties 
(bijvoorbeeld hubs of stations), 
waardoor klanten ervoor kunnen 
kiezen het voertuig op een andere plek weer in te 
leveren. Dit kan zowel een enkele parkeerplek als een 
zone zijn. Vaak zijn de eenheden goed herkenbaar op 
een digitale kaart. Met Back-to-Many worden meer 
‘enkele ritten’ gemaakt, waardoor de ritduur vaak korter 
in gebruik zijn. Dat maakt dat ze makkelijker meerdere 
malen per dag worden gebruikt.

Het kan zijn dat er vanuit de aanbieder een herverdeling 
nodig is wanneer er meer mensen vertrekken van een 
bepaalde locatie dan er aankomen. Voorbeeld van een 
aanbieder van back-to-many deelmobiliteit is Amber.

Back-to-One (station based 
of zone based)
In dit systeem zijn de ophaal-
locatie en het inleverpunt 
hetzelfde. Dit systeem werkt 
goed wanneer de gebruiker terug 
wil naar het uitgiftepunt, zoals naar een treinstation 
of de eigen parkeergarage bijvoorbeeld. Dit betekent 
in veel gevallen dat back-to-one vervoersmiddelen 
een eigen vaste parkeerplaats hebben, die tijdens de 
verhuurperiode niet door iemand anders kan worden 
gebruikt. Back-to-one leidt daarnaast tot langere 
verhuur perioden, minder verhuringen per dag, en daar-
door tot meer benodigde voertuigen voor zekerheid van 
aanbod. Een alternatief voor dit station based model 
is zone-floating, waarbij het vervoersmiddel wel moet 
worden terug gebracht naar een specifiek gebied, maar 
niet naar een specifieke parkeerplaats. Voordeel hiervan 
is dat de parkeer plaatsen niet leeg hoeven te blijven 
tijdens de rit. Gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld met 
behulp van hun navigatie naar een vrije laadpaal in de 
afgebakende zone worden begeleid. Voorbeelden van 
aanbieders van back-to-one deelmobiliteit zijn Cargoroo 
(deelbakfiets) en Greenwheels (deelauto).

Bron: Gemeente Amsterdam (2021). Handreiking 
deelmobiliteit en hubs in gebiedsontwikkeling.
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Openbaar vervoer en bijbehorende voorzieningen
Openbaar vervoer in de hub is belangrijk voor keten-
reizen en zorgt voor een stroom mensen van en naar 
de hub.

 { BTM (bus, tram, metro)
 { Trein – IC
 { Trein – sprinter
 { Doelgroepenvervoer
 { Vraagafhankelijk vervoer (bijv. taxi of 

autonome shuttle)
 { Watertaxi / waterbus
 { Reisinformatie
 { Informatiedesk / mobiliteitsconciërge
 { Kaartautomaat
 { Wachtruimte

Parkeren privémobiliteit
Het (geconcentreerd) parkeren van privémobiliteit in de hub zorgt dat ervoor dat elders in het gebied minder parkeer-
plekken nodig zijn. NB: dit lijstje bevat een aantal zaken die elkaar wederzijds uitsluiten.

 { Stalling voor reguliere fietsen
 { Autoparkeerplaatsen bewoners
 { Autoparkeerplaatsen werknemers en bezoekers
 { Kiss + Ride
 { Stalling buitenmodelfietsen 
 { Stalling voor scooters 
 { Stalling voor steps 
 { Motorparkeerplaatsen 
 { Verbinding met parkeren op afstand

 { Carpoolplaats
 { Betaald parkeren
 { Niet-betaald parkeren
 { Bewaakt parkeren
 { Niet-bewaakt parkeren
 { Fietsservicepunt (bijv. fietsenbank, fietsenmaker, 

fietseducatie)
 { Compact autoservicepunt
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Niet-mobiliteitsvoorzieningen voor gebruikers
Een aanbod van niet-mobiliteitsvoorzieningen in de hub 
maakt van de hub een bestemming en ontmoetingsplek.

 { Commerciële voorzieningen, bijvoorbeeld werk-
plekken, horeca, supermarkt, retail, pakketpunt

 { Maatschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld zorg, 
kinderopvang, buurtcentrum, bibliotheek

 { Voorzieningen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld 
sport, geldautomaat, mini-bieb, lockers, watertap, 
brievenbus

Ontwerp & inpassing
Goed ontwerp en goede inpassing van de hub zorgen 
ervoor dat de hub optimaal gebruikt wordt om ook 
aan andere doelstellingen een bijdrage te leveren 
(‘meekoppelkansen’).

 { Waterberging
 { Bebording / wayfinding
 { Bankjes / zitplekken
 { Voedselverbouwing
 { Depot circulaire materialen
 { Groen dak / groene gevel
 { Groen / biodiversiteit
 { Dakpark
 { Geluidswal
 { Faciliteiten voor op- en overslag

Energie
De hub kan een centrale plek vormen in het energienet, 
waar duurzame energie wordt opgewekt, opgeslagen 
en verdeeld.

 { Opwekking energie en / of warmte
 { Opslag energie en / of warmte 
 { Laadpalen voor auto’s (eventueel bidirectioneel)
 { Laadpalen voor elektrische tweewielers

Digitaal
Digitale connectiviteit in een hub is belangrijk om 
mobiliteits diensten (apps) en reisadvies te ontsluiten.

 { Connectiviteit binnen hub (WiFi, 5G)
 { Hub als schakel in digitaal netwerk, bijv. zendmast
 { USB-laders
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4		 Hoe : 
Introductie	op	het	wiel	

Deze wegwijzer gaat over de ontwikkeling van 
hubbeleid en de ontwikkeling van een hub
Het waarom en wat van hubs zijn in hoofdstukken 2 en 3 
toegelicht. Maar hoe kom je dan tot beleid of een hub? In 
dit hoofdstuk introduceren we hiervoor een denkmodel; 
in hoofdstuk 5 vind je handvatten om daarmee zelf aan de 
slag te gaan. De focus ligt op beleid en hubontwikkeling. 
Daarbij hebben we ook aandacht voor zaken over 
exploitatie en monitoring waar je alvast over na moeten 
denken. Maar de wegwijzer bevat geen stappenplan voor 
exploitatie en monitoring.

Beleid ExploitatieOntwikkeling Monitoring

 Het proces om tot een fysieke hub te komen bestaat grof-

weg uit vier stappen: beleid, ontwikkeling, exploitatie en 

monitoring. Op basis van de monitoring kan de exploitatie 

aangepast worden, en eventueel ook het beleid.
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Ontwikkeling van hubbeleid en ontwikkeling van een hub 
zijn geen lineair proces
Zowel de ontwikkeling van hubbeleid als de ontwikkeling van een hub zijn geen lineair 
proces. Er zijn daarom geen achtereenvolgende stappen voor te formuleren. We volgen 
in deze wegwijzer dan ook geen stappenplan, maar een wiel. Het wiel bestaat uit zeven 
onderwerpen waar je zowel bij het maken van hubbeleid als bij het ontwikkelen van een 
hub aandacht voor moet hebben. In de meeste gevallen is het onderwerp ‘doel’ het 
startpunt van het doorlopen van het wiel, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
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Flankerende

 Zeven onderwerpen die we in hoofdstuk 5 nader uitwerken

De manier waarop je naar de onderwerpen uit het wiel kijkt, is afhankelijk van jouw 
rol. Een beleidsmaker kijkt er abstracter naar, iemand die een hub gaat realiseren 
meer gedetailleerd. Neem bijvoorbeeld het onderwerp ‘doelgroep’. De persoon die 
stadsbreed beleid maakt bedenkt globaal welke doelgroep ze waar en hoe wil bedienen 
(forenzen, inwoners, bezoekers). De persoon die de hub daadwerkelijk ontwikkelt, 
brengt kenmerken en behoeften van gebruikers in kaart en gaat met hen in gesprek.

De onderwerpen in het wiel hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. 
Daardoor zal je de onderwerpen vaak meerdere keren bekijken. Want een nieuw inzicht 
op het ene onderwerp, leidt tot aanpassingen op een ander onderwerp, en dat leidt 
weer tot veranderingen voor een derde onderwerp. Bovendien werk je van grof naar 
fijn, van bijvoorbeeld algemene beleidsdoelstellingen naar een netwerkvisie, naar een 
gebiedsplan naar een ontwerp voor een specifieke hub. Kortom: het is een iteratief 
proces. Onderstaand figuur geeft dat weer.

Beleid Ontwikkeling

 Beleidmaken en hubontwikkeling zijn een iteratief proces, waarbij je het ‘wiel’ steeds 

opnieuw langsloopt.
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Welke informatie voor jou relevant is, is aangegeven met icoontjes
In hoofdstuk 5 brengen we voor ieder ontwerp uit het wiel in kaart
• welke vragen je moet beantwoorden, 
• waarom die vragen relevant zijn;
• wat mogelijke antwoorden op die vragen kunnen zijn (niet limitatief, ter illustratie en 

ter inspiratie),
• hoe je tot een antwoord kan komen,
• waar je eventueel meer informatie, voorbeelden en inspiratie kan vinden.

Niet alle informatie is voor iedereen relevant. Daarom maken we met icoontjes 
onderscheid naar:

Gebruiker

Beleidsmaker

Persoon die hub wil realiseren

Verzorgingsgebied

BUURT

WIJK

STAD

REGIO

Verschijningsvorm

Openbare ruimte

Gebouwd

Inpandig

Ruimtelijke context

Bestaand gebied

Transformatiegebied

Uitleglocatie

Informatie waar géén icoontje bij staat, is in principe voor iedereen relevant. Informatie 
waar wél een icoontje bij staat, is alleen relevant als dat icoontje aansluit bij waar jij mee 
bezig bent.

Het is zinnig het stuk hierna eerst integraal door te nemen. Zo krijg je een overzicht 
van alle relevante onderwerpen. Als je je beleid of hub verder uit gaat werken, kan je 
vervolgens stap voor stap alle onderdelen uit het hoofdstuk rustig doorlopen. Of je 
alleen beperken tot die onderdelen die relevant zijn voor jou. 

In de meeste gevallen zal je het doorlopen van het wiel beginnen bij het doel.

TER INFORMATIE
Deze wegwijzer is vooral bedoeld voor gemeentelijke beleidsmakers en mensen 
die hubs realiseren; voor anderen kan deze wegwijzer echter ook handvatten 
bieden. Ieder proces om hubbeleid te maken of een hub te realiseren, is 
uniek. Omwille van de leesbaarheid en behapbaarheid behandelen we in deze 
wegwijzer niet alle mogelijke processen en inhoud. In plaats daarvan richten 
we ons op twee gebruikerstypen die relatief veel voorkomen en die we relatief 
algemene aan  bevelingen kunnen doen: mensen die gemeentelijk (hub)beleid 
maken en mensen die een hub gaan realiseren. Voor mensen die beleid maken 
op een ander abstractie niveau –  bijvoorbeeld op regionaal of gebiedsniveau – 
geeft deze wegwijzer wel een indruk van benodigde stappen, maar misschien niet 
alle handvatten. Datzelfde geldt voor mensen die bovengemiddeld complexe 
hubs realiseren.
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Voordat je start met het wiel: kaders
Of je nu beleid maakt of een hub ontwikkelt: het is goed 
eerst te checken welke kaders er gelden. Nevenstaande 
tabel laat zien welke kaders gelden op het niveau van 
de MRA, VRA, provincie en Rijk.

Daarnaast kunnen lokaal de volgende kaders aanwezig zijn 
die bepalend zijn voor keuzes op het gebied van hubs:

• Omgevingsvisie
• Mobiliteitsvisie
• Parkeerbeleid (parkeervisie en nota parkeernormen)
• Hubvisie
• Visie deelmobiliteit
• Handboek inrichting openbare ruimte
• Beleid laadinfrastructuur 
• Bij gebiedsontwikkeling: stedenbouwkundig plan, 

programma van eisen, etc.
• Eerdere (project)plannen rond hubs of deelmobiliteit

Metropoolregio 
Amsterdam

Vervoerregio 
Amsterdam

Provincie 
Noord-Holland

Provincie 
Flevoland

Rijk

• Multimodaal 
Toekomstbeeld 2040 
(MTB 2040)

• Gemeente Leidraad 
Gebiedsontwikkeling & 
Smart Mobility versie 2.0

• Basis voor sturing op 
deelmobiliteit

• Beleidskader mobiliteit

• Multimodaal 
netwerkkader (in 
ontwikkeling)

• Visie Mobility as 
a Service

• Beleidskader 
Autodelen en Deelfiets

• Omgevingsvisie

• Perspectief Mobiliteit

• Hubvisie 
(in ontwikkeling)

• Omgevingsvisie

• Mobiliteitsvisie 
Flevoland

• Hubvisie 
(in ontwikkeling)

• Wegenverkeerswet

• Wet Personenvervoer

• TOMP-API

• Handboek Identiteit 
Hubs

TER INSPIRATIE: ANDERE HANDLEIDINGEN EN WEGWIJZERS
Er zijn ook verschillende andere handleidingen en wegwijzers over 
de totstandkoming van hubs. Ter inspiratie kan je die erbij pakken. 
Bijvoorbeeld:

• Kookboek buurthubs Utrecht.
• Amsterdamse toolbox buurthubs. NB: Op het moment van 

schrijven van deze wegwijzer wordt deze toolbox nog uitgebreid 
met andere producten / tools waaronder netwerkanalyse, 
ruimtelijke analyse en gedragsbeïnvloedingsonderzoek.

• Amsterdamse Handreiking deelmobiliteit en hubs in 
gebiedsontwikkeling.

Zie ook mobiliteitshubs.nl. Hier publiceert CROW regelmatig 
documenten en nieuwberichten over hubs.

https://www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/application/files/3416/5718/1904/Rapport_Multimodaal_Toekomstbeeld_MRA_2040.pdf
https://www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/application/files/3416/5718/1904/Rapport_Multimodaal_Toekomstbeeld_MRA_2040.pdf
https://smartmobilitymra.nl/wp-content/uploads/2021/07/MRA-smart-mobility-leidraad-V9.pdf
https://smartmobilitymra.nl/wp-content/uploads/2021/07/MRA-smart-mobility-leidraad-V9.pdf
https://smartmobilitymra.nl/wp-content/uploads/2021/07/MRA-smart-mobility-leidraad-V9.pdf
https://smartmobilitymra.nl/wp-content/uploads/2021/12/Handleiding_basis-sturing_deelmobiliteit_MRA-smart-mobility.def_.pdf
https://smartmobilitymra.nl/wp-content/uploads/2021/12/Handleiding_basis-sturing_deelmobiliteit_MRA-smart-mobility.def_.pdf
https://vervoerregio.nl/document/ef9122eb-877f-4d68-b1d0-2a8e8fa8ad2e
https://vervoerregio.nl/artikel-id/99b77f66-7c3d-4a5c-b051-33bd188e933b
https://vervoerregio.nl/artikel-id/99b77f66-7c3d-4a5c-b051-33bd188e933b
https://vervoerregio.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/6373a2d1-1c55-481d-98a0-1d1f5addcd1c?documentId=1e98a95c-b67a-45b7-95ca-702d63a94cdb&agendaItemId=ee6b28df-d243-42de-ac7f-ed66bd0f20d8
https://vervoerregio.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/359dcb7b-6b5d-4af7-88bd-5e67e7db54b2?documentId=d2e3d270-5cff-4b16-9b90-0f35ae1a0f98&agendaItemId=071dde60-1a7a-4e26-be9b-a1cf08da9e23
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet/Omgevingsvisie/Documenten/Omgevingsvisie_NH2050_vastgesteld_op_19_november_2018.pdf
https://www.noord-holland.nl/dsresource?objectid=4146c003-c85c-41de-9b0d-a1dc947e93b1&type=PDF
https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/
https://www.flevoland.nl/getmedia/ba109e9f-894d-488c-a8ec-1d4134e469b5/Mobiliteitsvisie-dv.PDF
https://www.flevoland.nl/getmedia/ba109e9f-894d-488c-a8ec-1d4134e469b5/Mobiliteitsvisie-dv.PDF
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2022-05-20
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2022-05-01
https://www.crow.nl/thema-s/mobiliteit/landelijke-maas-standaarden/informatie-en-documenten-maas-standaarden
https://www.zeeland.nl/sites/default/files/2022-07/2022-07-11%20Handboek%20identiteit%20hubs%20V1.pdf
https://www.zeeland.nl/sites/default/files/2022-07/2022-07-11%20Handboek%20identiteit%20hubs%20V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/623870c44121abe6970a958b/623870c44121ab76990a9b63_210413_Kookboek%20Buurthub%20Utrecht.pdf
https://www.amsterdam.nl/innovatie/mobiliteit/ehubs-mobiliteitshubs-buurt/
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/1003939/handreiking_gebiedsontwikkeling_deelmobiliteit.pdf
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/1003939/handreiking_gebiedsontwikkeling_deelmobiliteit.pdf
https://www.mobiliteitshubs.nl/ 


5		 Hoe : 
Zelf	het	wiel	doorlopen	
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 � Wat is de ontwikkelstrategie?
 � Op welke locatie komt mijn hub?
 � Hoe is de mobiliteitskwaliteit in 

het gebied?
 � Welke ruimtelijke aspecten zijn 

kenmerkend / van belang voor 
het gebied? 

 � Zijn er in het gebied 
ontwikkelingen waar ik met de 
hub bij aan kan sluiten?

 �
 �
 �

 � Hoe bepaal ik welk programma 
de hub moet bevatten? 

 �

 � Hoeveel parkeerplaatsen moet 
de hub bevatten?

 � Wat is het ruimtebeslag van het 
programma?

 � Realiseer ik de hub in de 
openbare ruimte, gebouwd of 
inpandig?

 � Hoe ziet mijn hub eruit 
(ontwerp)?

 �
 �
 �
 �

 � Welke rol neem ik als overheid?
 � Welke partijen betrek ik, en hoe?
 � Hoe krijg ik de bekostiging van 

de hub rond?
 � Hoe zorg ik dat 

deelmobiliteitsaanbieders 
deelmobiliteit aanbieden in de 
hub?

 � Welke afspraken moet ik maken 
met een ontwikkelaar?

 � Wat is het doel van de hub(s)?
 � Om welk type hub(s) gaat het?
 � Is een hub kansrijk?

 �
 � Wat zijn de toekomstige 

gebruikers  
van de hub(s)?

 � Wat zijn kenmerken van de 
toekomstige hubgebruikers?

 � Wat is het verzorgingsgebied 
 � van de hub?
 � Wat zijn de 

mobiliteitsbehoeften van 
de doelgroep t.a.v. de hub? 
Hoe willen zij de hub gaan 
gebruiken? 

Dit hoofdstuk gaat in op de volgende onderwerpen en vragen

5.2 Doel

5.3 Doelgroep

5.4 Locatie en inpassing

5.5 Programma

5.6 Ontwerp

5.7 Governance 
& bekostiging

5.8 Flankerende 
maatregelen

Overzicht5.1

 � Welke maatregelen en beleid  
heb ik nodig?

32
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BIJVOORBEELD ERFPACHT / HUUR OPSTAL, WAARDESTIJGING

Op hoofdlijnen onderscheiden we drie 
manieren waarop hubs gebruikt kunnen 
worden:

• Als herkomstlocatie
• Als bestemmingslocatie
• Als overstaplocatie

Behoeften van gebruikers kunnen 
bijvoorbeeld zijn

• Eigen auto, fi ets, scooter of motor 
parkeren

• Eigen auto, fi ets of scooter opladen
• Gebruikmaken van deelauto’s of 

deeltweewielers
• Gebruik maken van OV
• Gebruiken voor fi rst en last mile 

transport van en naar OV wat verder 
weg

• Als alternatief voor aanschaf van 
eerste of tweede eigen auto

• Verplaatsingen binnen de wijk
• Verplaatsingen binnen de stad
• Verplaatsingen binnen de regio
• Verplaatsingen buiten de regio
• Ontmoetingsplek voor de buurt
• Meer voorzieningen in de omgeving

Bespreek mogelijke behoeften van 
toekomstige gebruikers in een vroeg 
stadium met de gebiedsexperts. Als 
je al een wat beter beeld hebt van wat 
de hub wel en niet kan worden, kan het 
zinnig zijn om een participatieproces 
te starten met bewoners en eventuele 
andere gebruikers (bijv. werkgevers, 
publiekstrekkers, etc.).

Als	je	de	behoeften	van	de	
toekomstige	hubgebruikers	
kent,	kan	je	het	programma	
van	de	hub	daarop	
aanpassen.	Het	kennen	
en	centraal	stellen	van	de	
gebruiker	is	essentieel	voor	
het	succes	van	de	hub.	Een	
hub	die	niet	aansluit	bij	de	
behoeften	van	de	gebruikers	
is	gedoemd	te	mislukken.

Proces
Praktijkvoorbeeld:

Onderzoek overstappunten stations 
Alkmaar en Alkmaar Noord

In Alkmaar komen in 2022 als 
experiment 2 overstappunten 
(mobiliteitshubs) bij stations 
Alkmaar en Alkmaar Noord. 
Gemeente en provincie 
onderzoeken welke mensen een 
mobiliteitshub willen gebruiken, 
waarom zij dat doen en wat voor 
soort deelmobiliteit zij willen 
gebruiken. Dit onderzoek bestaat 
uit gesprekken met aanbieders van 
deelmobiliteit, gesprekken met 
reizigers op de stations Alkmaar 
en Alkmaar Noord en gesprekken 
met bewoners en bezoekers van de 
omliggende wijken.

Inhoud

5.3
Wat zijn de 
mobiliteitsbehoeften 
van de doelgroep 
t.a.v. de hub? Hoe 
willen zij de hub gaan 
gebruiken? 

Doelgroep
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Praat	mét	de	

toekomstige	gebruikers,	

niet	alleen	óver	de	

toekomstige	gebruikers.

Wat zijn de mobiliteitsbehoeften van de doelgroep t.a.v. de hub?

BESTAAND GEBIED

TRANSFORMATIEGEBIED

UITLEGLOCATIE

Bespreek mogelijke behoeften van 
toekomstige gebruikers in een vroeg 
stadium met het ontwikkelteam en 
gebiedsexperts. Een participatieproces 
is lang niet altijd mogelijk, omdat vaak 
nog niet duidelijk is wie er precies in het 
gebied komen wonen of werken.

46

Leeswijzer5.1
Iedere vraag is op dezelfde manier opgebouwd. 

De vraag
De behandelde vraag

Het waarom
Waarom is deze vraag relevant

Balk
In de bovenste balk en 
het uitgelichte deel van 
het wiel zie je terug bij 
welk onderwerp je je 
bevindt. Ook kan je hier 
gelijk zien of het voor 
jou relevante informatie 
betreft als beleidsmaker 
of persoon die hub wil 
realiseren.

Kader
In de witte 
kaders worden 
praktijkvoorbeelden, 
hulpmiddelen en extra 
informatie toegelicht.

Tips
Per vraag worden 
nuttige tips gegeven. 

Sommige delen zijn alleen van toepassing op bepaalde hubs. Bijvoorbeeld een 
hub in bestaand gebied, of een inpandige hub. Of alleen voor een beleidsmaker 
of persoon die een hub wil realiseren. Deze symbolen laten dat zien.

Rode balk
Elke vraag is opgedeeld in 
twee onderdelen: inhoud en 
proces. De rode balk geeft 
aan in welk deel je je bevindt. 
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PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

Meer gedetailleerde doelen kunnen 
bijvoorbeeld zijn: 

• Aantal gereden autokilometers in 
stedelijk gebied beperken

• Het verminderen van regionale 
autoverplaatsingen

• Verschillende mobiliteitskeuzes aan 
de reiziger bieden

• Minder autobezit

• Meer schone verplaatsingen (lopen, 
fietsen, zero-emissie)

• Meer ruimte maken voor 
woningbouw

• Minder ruimte voor parkeerplaatsen

• Meer ruimte voor groen

• Meer ruimte voor ontmoeting

• Bereikbaarheid vergroten voor 
mensen zonder auto

• Bereikbaarheid vergroten voor 
mensen met een smalle beurs

• Bereikbaarheid vergroten voor 
mensen die wonen op een plek 
die niet of beperkt door OV wordt 
bediend

• Bijdrage leveren aan energietransitie

• Boost geven aan lokale economie

• Bijdragen aan de identiteit van het 
gebied

• Bijdragen aan de sociale cohesie in 
het gebied

Het	doel	is	leidend	voor	de	
keuzes	die	je	later	maakt.	
En	voor	de	KPI’s	waar	je	
later	op	gaat	monitoren.	
Zonder	duidelijke	doelen	
is	het	lastig	sturen	op	een	
succesvolle	hub.	

Hubs zijn een middel om doelen te 
bereiken. Hubs zijn geen doel op zich. 
Doorgaans dragen bepaalde hubs bij aan 
bepaalde doelen. Bijvoorbeeld: 

• Buurthubs zijn vaak gericht op 
tegengaan van verrommeling en het 
bieden van een alternatief voor de 
eigen auto / aanbieden van meer 
mobiliteitsopties.

• Wijkhubs zijn vaak gericht op het 
verminderen van benodigde ruimte 
voor straatparkeren, het stimuleren 
van emissieloze mobiliteit, het 
opwekken en opslaan van energie 
en het creëren van ruimte voor 
ontmoeting.

• Stadshubs en regiohubs zijn vaak 
gericht op het verminderen van 
regionale autoverplaatsingen.

Inhoud

5.2
Wat is het 
doel van de 
hub(s)?

Doel
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Wat is het doel van de hub(s)? 34
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BELEIDSMAKER

Op hoofdlijnen kunnen doelen 
bijvoorbeeld zijn (zie ook hoofdstuk 2):

• Betere bereikbaarheid

• Mogelijk maken van woningbouw & 
verstedelijking

• Bijdragen aan klimaat & 
duurzaamheid

• Betere leefkwaliteit

• Minder vervoersongelijkheid

BELEIDSMAKER | PERSOON DIE HUB 
WIL REALISEREN

Het is zinnig in een vroeg stadium 
KPI’s voor hubs te ontwikkelen. Die 
KPI’s kunnen op drie niveaus worden 
beschreven

• Aanbod. Bijvoorbeeld aantal 
deelfietsen of deelauto’s, en hun 
beschikbaarheid.

• Gebruik. Bijvoorbeeld aantal ritten 
met deelmobiliteit per dag, aantal 
bezoekers van de hub, aantal 
gebruikers met een smalle beurs 
(vanuit vervoersongelijkheid) en 
exploitatie (winst/verlies).

• Effect. Bijvoorbeeld aantal 
vermeden autoritten ten gevolge 
van de hub, aantal vrijgespeelde 
parkeerplaatsen, afname van 
autobezit.

Inhoud

5.2 Doel
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Wat is het doel van de hub(s)?

Er is in het land nog weinig ervaring met 
het formuleren en monitoren van KPI’s 
voor hubs. In versie 2 van de leidraad 
nemen we hier meer informatie over op. 
Aandachtspunten zijn in ieder geval: 

• Zorg dat je met de hubexploitant 
en / of deelmobiliteitsaanbieders 
duidelijke afspraken maakt over 
datadelen.

• Formuleer KPI’s die een duidelijke 
en meetbare causale relatie hebben 
met de hub. Bijvoorbeeld: minder 
autoritten in een gebied worden 
niet per definitie veroorzaakt door 
een hub, maar kunnen bijvoorbeeld 
ook veroorzaakt worden door een 
nieuwe OV-dienstregeling, of een 
trend om meer thuis te werken.
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PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Bepaal wat de doelen van de hub 
zijn, zowel op hoofdlijnen, als meer 
concreet. Heb daarbij aandacht voor 
de kenmerken van het gebied waarin 
de hub gerealiseerd wordt, en toets 
de doelen in het gebied. En sluit 
waar mogelijk aan bij doelen zoals 
genoemd in (hub)beleid.

• Beperk je waar mogelijk tot 1 á 3 
kerndoelen. Formuleer de doelen 
zoveel mogelijk op zo’n manier, dat 
ze ook gemonitord kunnen worden.

• Herijk de doelen nog eens nadat je 
het wiel doorlopen hebt.

Proces

5.2

Hulpmiddel:

OV-knooppunten van de toekomst. 
Een integraal handelingsperspectief

Dit document introduceert een 
model waarin de huidige en 
gewenste situatie van een OV-
knoop vanuit vier kwadranten 
(plaats, OV-knoop, mobiliteit, mens) 
wordt beschreven. Dit kan helpen in 
het bepalen van het doel voor een 
hub. Let op: deze aanpak overlapt 
deels met andere onderdelen uit 
deze wegwijzer.

Tip
Wees	specifiek	over	het	

primaire	doel	van	de	

hub(s),	ook	al	heeft	die	

neveneffecten.	Bijvoorbeeld	

publieke	ruimte	vrijmaken,	

(deel)mobiliteitsaanbod	

vergroten	of	betaalbaar	

parkeren	aanbieden.	

Anders	kun	je	de	

randvoorwaarden	voor	

succes	niet	scherp	

definiëren.	Stel	het	

doel	van	de	hub	of	

hubstrategie	vast	met	

mensen	uit	verschillende	

beleidsterreinen.

Doel
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Wat is het doel van de hub(s)?

BELEIDSMAKER

• Formuleer doelen voor hubs. 
In beleid mag dat wat meer op 
hoofdlijnen. Sluit daarbij aan bij de 
doelen zoals genoemd in vigerende 
beleidsdocumenten, en maak 
gebruik van de hubdoelen zoals 
genoemd in hoofdstuk 2 van deze 
wegwijzer.

• Formuleer de doelen zoveel 
mogelijk op zo’n manier, dat ze ook 
gemonitord kunnen worden.

• Herijk de doelen nog eens nadat je 
het wiel doorlopen hebt.
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Hubs worden doorgaans onderscheiden 
op basis van hun verzorgingsgebied. Dan 
is bijvoorbeeld sprake van: 

• Buurthubs, primair bedoeld om 
deelmobiliteit aan te bieden voor 
bewoners.

• Wijkhubs, gericht op deelmobiliteit 
voor de bewoners van de wijk en 
overstappunt voor bezoekers van de 
wijk.

• Stadshubs, bedoeld om regionaal 
openbaar vervoer en stads-OV aan 
elkaar te koppelen.

• Regiohubs, bedoeld om de overstap 
tussen auto en OV richting stedelijk 
gebied te koppelen.

Let op: de typering is bedoeld om te 
helpen onderscheid te maken, maar 
is niet bedoeld om hubs in een hokje 
te duwen. Een hub zal regelmatig 
kenmerken van meerdere hubtypen 
kunnen hebben. 

Om voor jezelf tot een goede definitie 
van verschillende hubtypen te komen, 
is het zinnig zowel iets te zeggen over 
de knoopwaarde, als de plaatswaarde. 
De knoopwaarde waardeert de kwaliteit 
van het netwerk. Daarbij gaat het om 
de bereikbaarheid van het knooppunt 
via het netwerk van verschillende 
vervoerverbindingen. Dit bepaalt 
voor hoeveel mensen het knooppunt 
bereikbaar en toegankelijk is. Hoe 
beter het knooppunt is verbonden 
met andere plekken en hoe beter je 
er dus kunt komen, des te hoger de 
knoopwaarde is. De intensiteit en de 
diversiteit van activiteiten die zich 
rondom een knooppunt afspelen bepalen 
de plaatswaarde. Hoe meer er rondom 
het knooppunt te doen is, des te hoger 
de plaatswaarde is. Zie ook onder ‘meer 
informatie over knoop- en plaatswaarde’.

Het	benoemen	van	
hubtypes	maakt	het	
makkelijker	om	te	komen	tot	
een	samenhangend,	divers	
hubnetwerk.	Bovendien	
zorgt	het	identificeren	van	
verschillende	hubtypes	voor	
eenzelfde	taal;	dit	voorkomt	
verwarring.	

BELEIDSMAKER

• Benoem en definieer de hubsoorten 
waar jouw beleid onderscheid 
naar maakt. Daarbij kan je gebruik 
maken van typologieen die elders al 
gehanteerd worden.

PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Bekijk welke hubtypen er bestaan, 
bijvoorbeeld in lokaal of regionaal 
hubbeleid.

• Bepaal welk type jouw hub is. 
Waarschijnlijk heb je daar al een 
beeld bij. Mocht dit nog niet direct 
duidelijk zijn, dan kan je ook eerst 
andere stappen doorlopen en later 
nog eens terugkomen op dit punt.

Inhoud Proces

5.2
Om welk 
type hub(s) 
gaat het? 

Doel
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren
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5.2 Doel
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Hulpmiddel:

Actie-agenda OV-knooppunten

De Actie-agenda bevat een 
concrete uitwerking van de 
opgaven per landsdeel en op 
landelijk niveau. De agenda brengt 
in beeld waar ontwikkelingen gaan 
plaatsvinden en geven kaders 
mee hoe deze locaties ontwikkeld 
kunnen worden. De agenda laat 
zien dat circa 150 van de 700 OV-
knooppunten is aangewezen als 
focusknooppunt.

Tip
Beschrijf	hubtypes	aan	

de	hand	van	knoop-	en	

plaatswaarde.	

Om welk type hub(s) gaat het?

Meer informatie over knoop- en 
plaatswaarde:

Vlindermodel uit het onderzoek 
‘Maak plaats!’ van de provincie 
Noord-Holland.

OV-knooppunten van de toekomst. 
Een integraal handelingsperspectief

Meer informatie over buurthubs:

Amsterdamse Toolbox Buurthubs

Handleiding voor het opzetten 
van een buurthub. NB: Op het 
moment van schrijven van deze 
wegwijzer wordt deze toolbox nog 
uitgebreid met andere producten 
/ tools waaronder netwerkanalyse, 
ruimtelijke analyse en 
gedragsbeïnvloedingsonderzoek.

Meer informatie over wijkhubs:

Animatie over wijkhubs van het 
MRA Platform Smart Mobility

Meer informatie over regiohubs:

MRA (2022). Multimodaal 
Toekomstbeeld MRA 2040. 
Werkspoor hubs

Dit document bevat veel informatie 
over regiohubs in de MRA. 

Uitwerking corridorhubs. De hub 
als link tussen hoofdwegennet en 
duurzame stedelijke mobiliteit

Een corridorhub is een hub met 
een regionaal verzorgingsgebied. 
Dit document studie richt zich op 
de verdieping van het concept 
van de ‘corridorhub’ gelegen 
aan het hoofdwegennet. De 
onderzoeksvraag is: Hoe ziet 
een multimodale ‘Corridorhub’ 
als onderdeel van een integraal 
mobiliteitssysteem eruit?
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PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

Mogelijke criteria om te bepalen of een 
hub kansrijk is (niet limitatief), zijn als volgt:

Wonen er veel mensen in een straal 
van ca. 250-750 meter, bijv. meer 
dan 20 huishoudens per hectare? En 
/ of reizen er veel forenzen en / of 
bezoekers van, naar of langs de plek?

• Zo ja: dit is een gunstig teken. 
In theorie zouden er voldoende 
gebruikers van de mobiliteitshub 
moeten zijn.

• Zo niet: dit is een aandachtspunt. 
Mogelijk zijn er onvoldoende 
gebruikers voor de mobiliteitshub.

Kan de hub meerdere doelgroepen 
tegelijk bedienen, bijvoorbeeld 
bewoners en bezoekers, of bezoekers 
en forenzen?
 
• Zo ja: dit is een gunstig teken. Ver-

schillende doelgroepen gebruiken 
de hub op verschillende manieren 
en momenten. Zo ontstaan meer 
mogelijkheden voor meervoudig 
gebruik, en is de business case van 
de hub beter. Bijvoorbeeld: als alleen 
forenzen de hub gebruiken, arriveren 
zij doordeweeks ’s ochtends in 
groten getale, en vertrekken zij ’s 
avonds weer; in het weekend staat 
de hub leeg. Als ook bezoekers de 
hub gebruiken, is het gebruik meer 
gespreid.

• Zo niet: dit is een aandachtspunt. 
Heb aandacht voor relatief grote 
pieken en dalen in het gebruik van 
de hub, en bekijk of je die pieken en 
dalen enigszins kunt temperen.

Een	hub	is	niet	op	alle	
plekken	kansrijk.	Door	dit	
aan	het	begin	van	het	proces	
te	checken,	voorkom	je	dat	
er	veel	tijd	gestoken	wordt	in	
een	hub	die	uiteindelijk	niet	
haalbaar	blijkt.	

Is er betaald parkeren in het gebied? 

• Zo ja: dit is een gunstig teken, zeker 
voor een wijkhub. De aanwezigheid 
van betaald parkeren biedt een 
financieel instrumentarium om 
mensen te verleiden hun auto op 
afstand in een wijkhub te parkeren.

• Zo niet: dit is een aandachtspunt, 
zeker voor een wijkhub. Er is niet 
direct een financieel instrumen-
tarium om mensen te verleiden hun 
auto in een wijkhub te parkeren.

Inhoud

5.2
Is een hub 
kansrijk? 

Doel
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Is een hub kansrijk? 39
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Is de parkeerdruk in het gebied hoog? 

• Zo ja: dit is een gunstig teken, zeker 
voor een wijkhub. Een mobiliteits-
hub kan helpen de parkeerdruk te 
verlichten.

• Zo niet: dit is een aandachtspunt, 
zeker voor een wijkhub. Bij een 
lage parkeerdruk zullen mensen 
doorgaans minder gemotiveerd zijn 
hun auto op afstand in een hub te 
parkeren, of gebruik te maken van 
deelmobiliteit als alternatief voor de 
auto in privaat bezit.

Is er behoefte aan meer openbare 
ruimte voor bijvoorbeeld ontmoeting, 
spelen, groen, of lopen en fietsen? 

• Zo ja: dit is een gunstig teken. Een 
hub kan helpen ruimte vrij te spelen.

• Zo niet: dit is een aandachtspunt. 
Een hub kan nog steeds nuttig zijn, 
maar dan moet er wel sprake zijn van 
een mobiliteitsbehoefte waar de hub 
in kan voorzien.

Is er een grote groep bewoners in 
het gebied die de mobiliteitshub niet 
zelfstandig kan gebruiken?  
Drempels om zelfstandig de 
mobiliteitshubs te kunnen gebruiken zijn 
bijvoorbeeld een zeer laag inkomen, het 
niet machtig zijn van de Nederlandse 
taal, laaggeletterdheid en / of geen 
digitale middelen hebben of daar niet 
mee om kunnen gaan. 

• Zo ja: dit is een aandachtspunt. Juist 
voor deze groep kan een hub veel 
toegevoegde waarde hebben, maar 
dan moet deze wel zo dichtbij als 
mogelijk bij bewoners gerealiseerd 
worden (hoge dichtheid van hubs), 
en betaalbaar en begrijpelijk zijn. 
Mogelijk is een helpende hand 
in de buurt van de hub – iemand 
die mensen kan helpen de hub te 
gebruiken – nodig. 

• Zo niet: dit is een gunstig teken. Het 
zelfstandig kunnen gebruiken van de 
hub vergroot de potentie voor het 
gebruik van de hub.

Proces

Is het gebied slecht ontsloten met het 
openbaar vervoer (OV)? 

• Zo ja: dit is een gunstig teken. Juist 
in gebieden die slecht ontsloten zijn 
met het OV, kan een mobiliteitshub 
van groot nut zijn. De mobiliteitshub 
kan een alternatief bieden voor het 
afwezige OV. Aandachtspunt is wel 
dat bewoners door het ontbreken 
van OV zich wellicht meer gebonden 
voelen aan de auto. Hen open laten 
staan voor deelmobiliteit vergt 
mogelijk extra communicatie en 
incentives.

• Zo niet: dit is een neutraal 
punt. Door het OV is er een 
mobiliteitsalternatief beschikbaar 
en is er wellicht minder vraag naar 
deelmobiliteit. Anderzijds is een 
OV-halte een uitgelezen plek om 
deelmobiliteit aan te bieden voor de 
first en last mile.

Inhoud

5.2 Doel
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Wees	eerlijk	over	de	

kansrijkheid	van	een	hub.	

Ga	niet	doel-redeneren.

Is een hub kansrijk? 

• Bekijk welke factoren een hub 
kansrijk maken. Maak daarbij gebruik 
van de lijst onder inhoud, en vul 
deze aan met eventuele andere 
zaken die jij van invloed acht.

• Loop de lijst door met mensen 
die het gebied goed kennen en 
beoordeel of een hub kansrijk is.
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Doelgroepen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

• Bewoners

• Bezoekers

• Bezoekers van het centrum

• Bezoekers van bedrijven/
winkelcentra/toeristische locaties 
buiten het centrumgebied

• Bezoekers van bewoners

• Bezoekers van evenementen

• Forenzen

• Werkenden

• Studenten

Als de doelgroep alleen de bewoners of 
bezoekers van een bepaald pand zijn, en 
de hub niet openbaar toegankelijk is, dan 
is sprake van een privéhub. 

BELEIDSMAKER

Aandachtspunt bij een privéhub is dat 
de gemeente weinig grip heeft op de 
toekomstvastheid en kwaliteit van de 
hub. Dit terwijl de gemeente mogelijk wel 
haar autoparkeernormen naar beneden 
heeft bijgesteld vanwege die hub. 
 �

Als	je	weet	wie	de	hub	gaan	
gebruiken,	kan	je	nagaan	
wat	hun	behoeften	zijn	
en	kan	je	het	programma	
daarop	aanpassen.	Een	
hub	die	niet	aansluit	bij	de	
behoeften	van	de	gebruikers	
is	gedoemd	te	mislukken.

Inhoud

5.3
Wie zijn de 
toekomstige 
gebruikers 
van de hub(s)? 

Doelgroep
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Wie zijn de toekomstige gebruikers van de hub(s)? 41
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PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

Proces

5.3 Doelgroep
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Zorg	dat	doel	en	

doelgroep	gekoppeld	

zijn:	welke	doelgroep	

moet	welk	gedrag	gaan	

vertonen,	en	hoe	draagt	

dat	bij	aan	het	behalen	

van	de	gestelde	doelen?	

In	de	praktijk	wordt	vaak	

te	makkelijk	gedacht	over	

gedragsverandering.	

Val	niet	in	die	valkuil,	

en	wees	realistisch	

over	de	omvang	van	de	

gedragsverandering.	

Wie zijn de toekomstige gebruikers van de hub(s)?

Praktijkvoorbeeld:

Bij de P+R in Muiden wordt 
kentekenonderzoek gedaan om te 
bekijken wie de P+R nu gebruiken: 
bewoners uit de directe omgeving, 
of mensen die uit de regio komen 
en hun auto parkeren om met het 
OV verder het stedelijk gebied in te 
reizen.

BELEIDSMAKER

• Bepaal mede op basis van jouw 
beleidsdoelen voor hubs, wie 
de doelgroepen van hubs in 
jouw gemeente zijn. Daarbij kan 
je differentiëren naar hubtype 
(bijvoorbeeld een andere doelgroep 
voor een buurthub dan voor een 
wijkhub).

TRANSFORMATIEGEBIED

UITLEGLOCATIE

• Bepaal wie de hubs gaan gebruiken. 
Ga uit van de toekomstige 
gebruikers van het gebied. 
Ga hierover in gesprek met de 
ontwikkelaar.

• Bepaal wie de hubs gaan gebruiken. 
Ga uit van de huidige gebruikers 
van het gebied. In geval van 
aanpassing van een bestaande 
hub zoals een P+R of OV-station 
met deelvervoer kan je bovendien 
onderzoeken wie er al gebruik 
maken van de hub. Bijvoorbeeld met 
kentekenonderzoek.

BESTAAND GEBIED
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Nevenstaande tabel geeft mogelijke kenmerken van de 
hubgebruikers, en de implicatie daarvan voor een hub.

Als	je	de	kenmerken	
van	de	toekomstige	
hubgebruikers	kent,	kan	
je	het	programma	van	de	
hub	daarop	aanpassen.	
Het	kennen	en	centraal	
stellen	van	de	gebruiker	
is	essentieel	voor	het	
succes	van	de	hub.	Een	
hub	die	niet	aansluit	
bij	de	behoeften	van	de	
gebruikers	is	gedoemd	te	
mislukken.

Inhoud

5.3
Wat zijn 
kenmerken van 
de toekomstige 
hubgebruikers?

Doelgroep
Persoon	die	hub	wil	realiseren

INKOMEN

Veel mensen met 
modaal inkomen of 
lager

Bied in de hub betaalbare 
deelmobiliteit aan (betaalbare 
modellen), en eventueel ook 
voorzieningen zoals een fietsbank 
(een plek waar mensen een fiets 
kunnen lenen of krijgen). NB: 
betaalbaarheid van deelmobiliteit 
is nog een ingewikkeld punt, zie 
ook flankerend beleid.

Veel mensen met 
meer dan modaal 
inkomen

Bekijk of het nuttig is om naast 
betaalbare basismodellen meer 
verschillende soorten modaliteiten 
aan te bieden (bijvoorbeeld 
kleinere, grotere en luxere 
auto’s, elektrische bakfietsen), en 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
een koffietentje.

LEEFTIJD

Veel gezinnen met 
kinderen

Bied naast betaalbare basismodellen 
ook ‘specials’ aan die geschikt zijn 
voor gezinnen. Denk aan bakfietsen en 
stationwagens en bij bestemmingshubs 
bijvoorbeeld kinderwagens. 

Veel tieners (15-20) Deze doelgroep is doorgaans goed 
bekend met digitale platforms en 
systemen. Deze groep heeft vaak geen 
rijbewijs. Deelfietsen passen dan meer 
dan deelauto’s. 

Veel twintigers (20 
– 30)

Deze groep heeft vaak nog geen eigen 
auto en is vaak nog gewend aan het 
gebruik van OV en / of deelmobiliteit. 
Richt communicatie en aanbod van de 
hub zo in dat deze groep geen eigen 
auto mist en in een latere levensfase 
niet / minder snel overgaat tot eigen 
autobezit. Dus bijvoorbeeld: voldoende 
en diverse deelauto’s.

Veel ouderen (70+) Mogelijk is men minder goed bekend 
met digitale platforms en systemen 
(beperkte digitale vaardigheid). 
Houd hier rekening mee in de 
informatievoorziening. Mogelijk hebben 
ouderen ook een specifieke behoefte, 
bijvoorbeeld liever een deel-e-bike dan 
een reguliere deelfiets.

Wat zijn kenmerken van de toekomstige hubgebruikers? 43
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Inhoud

5.3 Doelgroep
Persoon	die	hub	wil	realiseren

MOBILITEITSGEDRAG EN –BEZIT

‘Milieu-bewusten’ en 
fervente gebruikers 
actieve mobiliteit 

Voor de hub verwijderde parkeerplaatsen hoeven niet 
allemaal vervangen te worden door een parkeerplaats 
elders. De vrijgespeelde ruimte kan gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld groen of andere zaken die de leefbaarheid 
verbeteren. 

Fervente 
autogebruikers 

Deze groep zal door de hub waarschijnlijk niet overstappen 
op een ander vervoermiddel, maar kan wel gestimuleerd 
worden de auto te parkeren in een hub in plaats van op 
straat. Door de hub verwijderde parkeerplaatsen moeten 
in eerste instantie vaak vervangen worden door een 
parkeerplaats elders. 

Veel autogebruik, 
maar niet 
door fervente 
autogebruikers 

Bekijk of andere modaliteiten in het gebied aantrekkelijker 
gemaakt kunnen worden dan de auto. Bied niet te veel 
deelauto’s aan in de hub. Gebruik de hub als manier om 
auto’s van straat te krijgen. 

Hoge zakelijke 
afhankelijkheid van de 
auto voor woonwerk 
verkeer 

Voor deze groep is toegang tot een (betaalbare) auto of 
bestelbus essentieel. Zorg dat deze betaalbare toegang 
behouden blijft. Onderzoek eventueel of een deelauto of 
-bus uitkomst kan bieden.

Hoge flexibiliteit in 
waar en wanneer 
gewerkt wordt

Bekijk of het nuttig is om flexwerkplekken aan te bieden 
in de hub. Dit is alleen relevant voor hubs met een groter 
verzorgingsgebied. 

Veel elektrische auto’s De laadbehoefte in dit gebied is hoog. Een wijkhub kan 
helpen om in de laadbehoefte te voorzien. 

MOBILITEITSGEDRAG EN –BEZIT

Veel oude, 
vervuilende auto’s 

Voor veel mensen is een eigen elektrische auto nog te 
duur. Het aanbieden van schone deelauto’s kan mensen 
ertoe verleiden hun oude, vervuilende voertuig weg 
te doen. Dit vergt wel bewustwording en een goede 
prijsstelling.

Veel huishoudens met 
twee of meer auto’s 

De mobiliteitshub kan mensen die toch al twijfelen over 
het behouden van hun tweede auto een goed alternatief 
bieden voor die auto. 

Veel gebruikers van 
deelmobiliteit

Waarschijnlijk zullen er veel gebruikers zijn voor 
deelmobiliteit in de hub.

Tip
Voorkom	wensdenken:	breng	

niet	in	kaart	wie	jij	wil	dat	

de	hubs	in	een	ideale	wereld	

zouden	gebruiken,	maar	wie	

de	hubs	écht	gaan	gebruiken.	

Wat zijn kenmerken van de toekomstige hubgebruikers? 44
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PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

ProcesInhoud

5.3 Doelgroep
Persoon	die	hub	wil	realiseren

MATE VAN ZELFREDZAAMHEID

Veel digibeten Zorg dat de hub en het aanbod daarvan ook zonder 
smartphone bruikbaar is, of zorg dat er (eventueel op 
afstand) iemand aanwezig is om mensen te helpen.

Veel laaggeletterden Gebruik vooral iconen om het gebruik van de hub uit 
te leggen. Zorg dat de hub en het aanbod daarvan ook 
zonder smartphone bruikbaar is, of zorg dat er iemand 
aanwezig is om mensen te helpen.

Veel mensen 
begrijpen geen 
Nederlands

Zorg dat er uitleg over de hub in verschillende talen 
beschikbaar is. 

Veel mensen met 
fysieke beperkingen

Zorg dat de hub fysiek toegankelijk is. Overweeg 
mobiliteitsaanbod speciaal gericht op mensen met een 
beperking, bijv. een scootmobiel of een auto waar een 
rolstoel / scootmobiel in past.

Hulpmiddelen:

Deelmobiliteitsscan Vervoerregio 
Amsterdam:

Onder het tabje ‘zelf aan de slag’ kan 
je kaartlagen met o.a. demo grafische 
gegevens en sociaal economische 
gegevens op buurt niveau bekijken.

Serious game

Op het moment van schrijven van deze 
wegwijzer ontwikkelt Provincie Noord 
Holland een serious game. Deze serious 
game gaat onder andere in op leefstijlen 
van hub gebruikers. Deze tool kan helpen 
bij het omschrijven van de doelgroep.

Amsterdamse rekenregels

Gemeente Amsterdam doet op dit 
moment onderzoek naar reken regels 
voor deelauto’s, waarin gekeken wordt 
naar de optimale vervangings ratio van 
auto’s door deel auto’s. Het rapport 
wordt najaar 2022 verwacht.

Wat zijn kenmerken van de toekomstige hubgebruikers?

TRANSFORMATIEGEBIED

UITLEGLOCATIE

• Breng kenmerken van toekomstige 
hubgebruikers in kaart op basis van 
de in de ontwikkeling gehanteerde 
doelgroepsegmentatie en 
gebiedskennis.

• Breng kenmerken van toekomstige 
hubgebruikers in kaart op basis van 
gebiedsdata (bijvoorbeeld leefstijlen) 
en gebiedskennis.

BESTAAND GEBIED
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Op hoofdlijnen onderscheiden we drie 
manieren waarop hubs gebruikt kunnen 
worden:

• Als herkomstlocatie
• Als bestemmingslocatie
• Als overstaplocatie

Behoeften van gebruikers kunnen 
bijvoorbeeld zijn

• Eigen auto, fiets, scooter of motor 
parkeren

• Eigen auto, fiets of scooter opladen
• Gebruikmaken van deelauto’s of 

deeltweewielers
• Gebruik maken van OV
• Gebruiken voor first en last mile 

transport van en naar OV wat verder 
weg

• Als alternatief voor aanschaf van 
eerste of tweede eigen auto

• Verplaatsingen binnen de wijk
• Verplaatsingen binnen de stad
• Verplaatsingen binnen de regio
• Verplaatsingen buiten de regio
• Ontmoetingsplek voor de buurt
• Meer voorzieningen in de omgeving

Bespreek mogelijke behoeften van 
toekomstige gebruikers in een vroeg 
stadium met de gebiedsexperts. Als 
je al een wat beter beeld hebt van wat 
de hub wel en niet kan worden, kan het 
zinnig zijn om een participatieproces 
te starten met bewoners en eventuele 
andere gebruikers (bijv. werkgevers, 
publiekstrekkers, etc.).

Als	je	de	behoeften	van	de	
toekomstige	hubgebruikers	
kent,	kan	je	het	programma	
van	de	hub	daarop	
aanpassen.	Het	kennen	
en	centraal	stellen	van	de	
gebruiker	is	essentieel	voor	
het	succes	van	de	hub.	Een	
hub	die	niet	aansluit	bij	de	
behoeften	van	de	gebruikers	
is	gedoemd	te	mislukken.

Proces
Praktijkvoorbeeld:

Onderzoek overstappunten stations 
Alkmaar en Alkmaar Noord

In Alkmaar komen in 2022 als 
experiment 2 overstappunten 
(mobiliteitshubs) bij stations 
Alkmaar en Alkmaar Noord. 
Gemeente en provincie 
onderzoeken welke mensen een 
mobiliteitshub willen gebruiken, 
waarom zij dat doen en wat voor 
soort deelmobiliteit zij willen 
gebruiken. Dit onderzoek bestaat 
uit gesprekken met aanbieders van 
deelmobiliteit, gesprekken met 
reizigers op de stations Alkmaar 
en Alkmaar Noord en gesprekken 
met bewoners en bezoekers van de 
omliggende wijken.

Inhoud

5.3
Wat zijn de 
mobiliteitsbehoeften 
van de doelgroep 
t.a.v. de hub? Hoe 
willen zij de hub gaan 
gebruiken? 

Doelgroep
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Praat	mét	de	

toekomstige	gebruikers,	

niet	alleen	óver	de	

toekomstige	gebruikers.

Wat zijn de mobiliteitsbehoeften van de doelgroep t.a.v. de hub?

BESTAAND GEBIED

TRANSFORMATIEGEBIED

UITLEGLOCATIE

Bespreek mogelijke behoeften van 
toekomstige gebruikers in een vroeg 
stadium met het ontwikkelteam en 
gebiedsexperts. Een participatieproces 
is lang niet altijd mogelijk, omdat vaak 
nog niet duidelijk is wie er precies in het 
gebied komen wonen of werken.
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Een ontwikkelstrategie bestaat (in 
ieder geval) uit een eindbeeld en een 
uitrolstrategie.

Eindbeelden kunnen bijvoorbeeld zijn:

• Vooral veel kleine (buurt)hubs

• Vooral een beperkt aantal grote (wijk 
en stads)hubs

• Een combinatie van kleinere en 
grotere hubs

Mogelijke uitrolstrategieën zijn:

• Één voor één. De focus ligt op 
individuele hubs. Deze aanpak kan 
zowel bottom up zijn (hubs realiseren 
daar waar er energie voor / vraag 
naar is) als top down (locaties worden 
door de overheid gepland op basis 
van beleid).

• Olievlekken. In gebieden worden 
kleine hub-netwerken opgestart. 
Gedurende de tijd ontstaan er 
steeds meer van zulke netwerken. 
Uiteindelijk worden die onderling 
aaneengeschakeld tot een 
stadsdekkend hubnetwerk.

• Alles tegelijk. De uitrol wordt top 
down gepland en direct aangepakt 
op de schaal van de gehele stad. De 
focus ligt dus op het netwerk.

Tijdelijke hubs kunnen ook onderdeel zijn 
van de ontwikkelstrategie.

Zonder	ontwikkelstrategie	
kan	je	geen	regie	voeren	
op	de	ontwikkeling	van	
een	netwerk	van	hubs.	
Er	ontstaat	dan	een	
lappendeken	van	hubs,	
zonder	of	met	minimale	
onderlinge	samenhang.	
Daarmee	blijven	veel	
kansen	onbenut.

• Ontwikkel een visie op het netwerk 
van hubs in jouw gebied. Hoe 
ziet een ideaal eindbeeld eruit? 
Start met een meer conceptuele 
benadering. Daarna kan je eventueel 
op een kaart mogelijke hub-locaties 
plotten. Sommige hub locaties 
zijn al bekend, bijvoorbeeld grote 
OV-knooppunten. Die kan je alvast 
intekenen.

• Maak een uitrolstrategie: hoe ga 
je het eindbeeld bereiken? Weeg 
daarbij voor- en nadelen van 
verschillende ontwikkelopties af.

• Wijs indien mogelijk gebieden of 
locaties aan waar je start met de 
uitrol van hubs.

ProcesInhoud

5.4
Wat is de  
ontwikkel-
strategie?  

Locatie en inpassing
Beleidsmaker
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5.4 Locatie en inpassing
Beleidsmaker

Hulpmiddel:

Multimodaal Toekomstbeeld MRA 
2040. Werkspoor hubs

Dit document bevat zoeklocaties 
voor regiohubs in de MRA.

Locatiebepaling hubs provincie 
Noord-Holland

Dit document bevat hublocaties 
voor Provincie Noord-Holland. Het 
dient ter inspiratie voor hoe een 
visie op locaties eruit kan zien, 
en geeft richting voor regiohubs 
binnen de Provincie. Op het 
moment van schrijven van deze 
wegwijzer is dit document nog in 
ontwikkeling. Tip

Betrek	in	een	vroeg	

stadium	mensen	van	

verschillende	disciplines	

bij	het	maken	van	de	

ontwikkelstrategie.	

Wat is de ontwikkelstrategie?

Praktijkvoorbeeld:

Deze wegwijzer gaat primair 
over hubs die langere tijd blijven 
bestaan. Hubs kunnen echter 
ook tijdelijk ingezet worden, 
bijvoorbeeld bij evenementen of 
wegwerkzaamheden. Ze werden / 
worden bijvoorbeeld ingezet bij de 
Floriade, de Vuelta in Utrecht en 
tijdens wegwerkzaamheden rond 
Katendrecht (Rotterdam).

Beleid voorbeelden:

Ruimtelijke strategie 
hubs Amsterdam

Dit document bevat de ontwikkel-
strategie van de gemeente 
Amsterdam. Op het moment van 
schrijven van deze wegwijzer is dit 
document nog in ontwikkeling.

Mobiliteitshubs in de groene metro-
pool regio Arnhem Nijmegen: naar 
een regionaal netwerk van hubs.

Dit document bevat de ontwikkel-
strategie voor regionale hubs rond 
Arnhem en Nijmegen.
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Kenmerken van kansrijke plekken 
voor een kleine hub met een beperkt 
verzorgingsgebied zijn bijvoorbeeld:

• Er is openbare ruimte beschikbaar. 
Bijvoorbeeld straatparkeerplaatsen 
of braakliggende veldjes.

• Er zijn voorzieningen aanwezig. 
Bijvoorbeeld een buurtcentrum of 
winkel. Dit zorgt voor een zekere 
stroom mensen, en de voorziening 
kan mensen eventueel helpen bij het 
gebruik van de hub.

• Er is een koppeling met het loop- en 
fietsnetwerk. De hub moet lopend en 
fietsend goed bereikbaar zijn.

• Er is overlast van foutgeparkeerde 
deeltweewielers. Op deze plekken 
is op basis van overlast mogelijk 
ingrijpen gewenst.

Kenmerken van kansrijke plekken 
voor een gebouwde of inpandige hub 
met groter verzorgingsgebied zijn 
bijvoorbeeld:

• De gemeente heeft een grond-
positie. Gebouwde of inpandige 
hubs liggen idealiter op grond van 
de gemeente. Want als de gemeente 
een grond positie heeft, kan zij beter 
sturen op de kwaliteit van (deel)
mobiliteit in de hub.

• Er zijn (publieke) parkeergarages 
aanwezig. Gebouwde of inpandige 
hubs kunnen eventueel gerealiseerd 
worden in bestaande parkeergarages 
en P+R’s.

• Er is een koppeling met het loop- en 
fietsnetwerk. De hub moet lopend en 
fietsend goed bereikbaar zijn.

De	exacte	locatie	van	de	
hub	is	bepalend	voor	de	
manier	waarop	de	hub	
ruimtelijk	ingepast	wordt.

• Er is bestaand vastgoed in 
gemeentelijk eigendom. Gebouwde 
of inpandige hubs bevinden 
zich idealiter in vast goed van de 
gemeente. Naast vast goed kan 
ook gedacht worden aan voor-
malige locaties van uitgeplaatste 
tankstations.

• Er is leegstand vastgoed in het 
gebied. Bestaand leegstaand 
vastgoed biedt kansen om een 
gebouwde of inpandige hub te 
huisvesten.

Inhoud

5.4
Op welke 
locatie komt 
mijn hub?  

Locatie en inpassing
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

BUURT WIJK

OPENBARE RUIMTE

WIJKSTADREGIO
GEBOUWD, INPANDIG
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Aandachtspunten voor de locatie van 
grotere hubs (inpandig en / of in de 
openbare ruimte) zijn onder andere:

• Locatie energienetwerk. Grotere 
hubs bevinden zich idealiter op 
een plek waar spannings stations 
aanwezig zijn en waar het energie-
netwerk over voldoende capaciteit 
beschikt om groot schalig voer tuigen 
te kunnen laden, energie op te 
wekken en energie op te slaan.

• Locatie belangrijke wegen. 
Grotere hubs bevinden zich in de 
stad idealiter aan een gebieds-
ontsluitings weg, en buiten de stad 
liefst in de buurt van een N-weg 
of rijksweg. Voor hubs met een 
regionale functie is het belangrijk 
dat ze goed gepositioneerd zijn t.o.v. 
knelpunten op het netwerk.

• Locatie OV-stations en haltes. Hubs 
met een groter verzorgingsgebied 
zijn idealiter ook altijd ontsloten door 
(hoogwaardig) openbaar vervoer. 
Bij grotere hubs is het belangrijk de 
capaciteit van het OV mee te nemen 
in de afweging.

 �
 �

BELEIDSMAKER

• Stel indien gewenst richtlijnen op 
voor locaties waar buurt- en wijkhubs 
wel of juist niet gewenst zijn.

Inhoud Proces

5.4 Locatie en inpassing
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

WIJKSTADREGIO

PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN
 �
• Bekijk of er gemeentelijk beleid is 

ten aanzien van locaties van hubs. 
Zo ja, gebruik dat als richtlijn.

• Ga op zoek naar kansrijke locaties 
binnen het gebied waar je een 
hub wil realiseren en toets met 
stakeholders intern – bijv. mobiliteit, 
energie, beheer, vastgoed – welke 
locaties zich voor een hub lenen. 
Kijk daarbij o.a. naar conflicterende 
ruimteclaims, zowel boven als 
onder de grond. Als je een grote 
laadbehoefte voorziet, ga dan – 
eventueel via beheer – ook in een 
vroeg stadium in gesprek met 
de netbeheerder.

Op welke locatie komt mijn hub? 50
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• Als er meer zekerheid is over een 
locatie bespreek je de locatie 
met relevante stakeholders. 
Afhankelijk van het hub programma 
zijn dat bijv. vervoerders, deel-
mobiliteits aanbieders, bewoners 
en andere gebruikers en eventueel 
ook vastgoedeigenaren.

• Bepaal mede op basis van de 
gesprekken met betrokkenen en op 
basis van het programma de exacte 
locatie.

Proces

5.4 Locatie en inpassing
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Hulpmiddelen:

Standaardontwerp voor buurthubs 
Amsterdam

Dit document bevat een 
programma van eisen voor het 
ontwerp van buurthubs. Het gaat in 
op welke voertuigen aan te bieden, 
op welke locaties een buurthub 
wel en juist niet te plaatsen, welke 
ontwerpkeuzes gelden en wat het 
standaardontwerp is. 

Multimodaal Toekomstbeeld MRA 
2040. Werkspoor hubs

Dit document bevat een aantal 
factoren voor locatiebepaling 
van regionale hubs en bepaalt 
kansrijke locaties voor regionale 
mobiliteitshubs.

Tip
De	meeste	mensen	

willen	wel	toegang	tot	

een	hub,	maar	die	hub	

niet	‘in	hun	achtertuin’	

(NIMBY).	Heb	hier	oog	

voor	en	maak	de	hub	

juist	ook	voor	deze	

mensen	aantrekkelijk	

of	zet	iets	in	als	

‘wisselgeld’.

Op welke locatie komt mijn hub?

Praktijkvoorbeeld:

Gemeente Rotterdam heeft een 
GIS-tool laten ontwikkelen die 
helpt om in kaart te brengen wat 
kansrijke locaties voor hubs kunnen 
zijn. Om kansrijke locaties in kaart 
te brengen, kijkt de tool o.a. naar 
de locatie van OV-haltes, de ligging 
van hoofdwegen en het energienet 
en grond en vastgoed in eigendom 
van de gemeente. Voor meer 
informatie, neem contact op met de 
coördinator hubs en deelmobiliteit 
van de gemeente Rotterdam.

BESTAAND GEBIED

• In gesprekken met gebruikers wil je 
achterhalen:

• Welke behoeften zij hebben, 
zowel ten aanzien van het 
mobiliteitsaanbod (soorten 
en aantallen) als ten aanzien 
van ruimte / functies in hun 
leefomgeving

• Welke zorgen zij hebben

• Welke locaties op draagvlak 
kunnen rekenen, en welke juist 
niet; mogelijk hebben bewoners 
zelf ook ideeën voor geschikte 
locaties
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Nevenstaande tabel geeft mogelijke kenmerken van de mobiliteitskwaliteit 
in een gebied, en de implicatie daarvan voor een hub.

De	mobiliteitskwaliteit	
in	het	gebied	heeft	effect	
op	het	programma	van	
de	hub	en	het	benodigde	
flankerend	beleid.	

InhoudHoe is de  
mobiliteits- 
kwaliteit in het 
gebied? 

MOBILITEITS-
KWALITEIT

IMPLICATIE VOOR HUB

Hoge kwaliteit 
voetgangers-
infrastructuur

Zorg dat de hub goed in het 
voetgangersnetwerk wordt 
ingepast. Maak optimaal gebruik 
van de kwaliteit van dit bestaande 
netwerk, bijvoorbeeld door de 
ligging en oriëntatie van de hubs 
daarbij aan te laten sluiten.

Lage kwaliteit 
voetgangers-
infrastructuur

Zorg dat de hub te voet goed 
bereikbaar is via – op zijn minst 
– veilige en voldoende brede 
voetgangersinfrastructuur. 
Liefst zijn de voetgangersroutes 
aantrekkelijk en zijn de routes naar 
de hub herkenbaar. De hub kan 
in een gebied met lage kwaliteit 
voetgangersinfrastructuur gebruikt 
worden als aanleiding om de 
voetgangersinfrastructuur te 
verbeteren. 

Hoge kwaliteit 
fietsontsluiting 
(routes)

Zorg dat de hub goed in het 
fietsnetwerk wordt ingepast. Maak 
optimaal gebruik van de kwaliteit 
van dit bestaande netwerk, 
bijvoorbeeld door de ligging en 
oriëntatie van de hubs daarbij aan 
te laten sluiten.

MOBILITEITS-
KWALITEIT

IMPLICATIE VOOR HUB

Lage kwaliteit 
fietsontsluiting 
(routes) 

Bekijk of het passend is om in dit 
gebied in te zetten op deelfietsen en 
deelscooters in de hub. Zo ja: agendeer 
een verbetering van de fietskwaliteit in 
het gebied bij de gebiedscoördinator. 
Zo niet: beperk (voorlopig) het aanbod 
van deelfietsen / deelfietsachtigen.

Lage fietsparkeer-druk Apart fietsparkeren voor de privé-fiets in 
de hub is waarschijnlijk niet nodig, tenzij 
het wenselijk is het fietsparkeren van 
straat te halen en / of meer te clusteren.

Hoge fietsparkeer-
druk

Bekijk of het mogelijk is fietsparkeren 
voor de privé-fiets in / bij de hub te 
realiseren, incl. parkeerplaatsen voor 
buitenmodel fietsen.

Hoge kwaliteit OV-
ontsluiting 

Zet met de hub in op vervoer op de first 
en last mile van en naar de OV-halte.

Lage kwaliteit OV-
ontsluiting

Positioneer de hub als alternatief voor 
het openbaar vervoer.

5.4 Locatie en inpassing
Persoon	die	hub	wil	realiseren
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Inhoud

MOBILITEITS-
KWALITEIT

IMPLICATIE VOOR HUB

Deelmobiliteit aan-
wezig

Bekijk of de reeds aangeboden deelmobiliteit in de hub 
geparkeerd moet worden. Als dit inderdaad wenselijk is, 
moeten hierover afspraken gemaakt worden met de betref-
fende deelmobiliteitsaanbieder(s). 

Geen deelmobiliteit 
aanwezig

Zorg dat er deelmobiliteitsaanbieders zijn die hun diensten 
in de hub aan gaan bieden. Zie ook de vraag “Hoe zorg ik 
dat deelmobiliteitsaanbieders deelmobiliteit aanbieden in de 
hub?”

Directe aansluiting op 
de hoofdroutes voor 
autoverkeer 

Overweeg de hubs te gebruiken voor het afvangen van 
autoverkeer het gebied in, en het aanbieden van deelauto’s 
het gebied uit. Dit kan doorgaans alleen als de hoeveelheid 
beschikbaar straatparkeren in het betreffende gebied laag is, 
wordt verminderd, of (verder) wordt beprijsd. 

Geen directe aansluit-
ing op de hoofdroutes 
voor autoverkeer

Bied in de hubs niet te veel ruimte aan auto’s (privé en deel). 
Automobiliteit cluster je liever zo dicht mogelijk bij hoof-
droutes voor auto’s, maar nog wel op loopafstand.

Betaald parkeren Betaald parkeren in het gebied is een belangrijk instrument 
om het gebruik van de hub te bevorderen, zeker als het de 
bedoeling is dat mensen hun privé-auto stallen in de hub.

Geen betaald park-
eren

Bekijk of er zonder betaald parkeren voldoende instrumenten 
zijn om het gebruik van de hub te stimuleren. Als betaald 
parkeren wenselijk blijkt: bekijk met de mensen van parkeren 
of het invoeren van betaald parkeren in dit gebied haalbaar 
is.

Proces

5.4 Locatie en inpassing
Persoon	die	hub	wil	realiseren

PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Beoordeel niet alleen de huidige 
mobiliteitskwaliteit, maar vooral de 
verwachte kwaliteit op korte termijn 
(komende 1-3 jaar).

Hulpmiddelen:

Deelmobiliteitsscan Vervoerregio 
Amsterdam

Deze tool laat locaties en gebieden 
zien waar verschillende vormen van 
deelmobiliteit aangeboden worden. 
Dit kan helpen bij het in kaart 
brengen van de aanwezigheid van 
deelmobiliteit in het gebied waar 
een hub gerealiseerd wordt.

Tip
Voor	hubs	waar	mensen	

ook	geacht	worden	hun	

privé-auto	te	parkeren,	

is	betaald	parkeren	

in	de	omgeving	in	

de	meeste	gevallen	

randvoorwaardelijk.	

Hoe is de mobiliteitskwaliteit in het gebied?

BESTAAND GEBIED
TRANSFORMATIEGEBIED

UITLEGLOCATIE

• Ga bij de beantwoording van 
de vraag uit van de verwachte 
mobiliteitskwaliteit na realisatie van 
de gebiedsontwikkeling.
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Nevenstaande tabel geeft voorbeelden van aspecten aan de hand waarvan je het gebied 
kan beschrijven, en wat die kenmerken kunnen betekenen voor de hub. 

De	ruimtelijke	aspecten	in	
het	gebied	hebben	effect	
op	het	programma	van	
de	hub	en	het	benodigde	
flankerend	beleid.	

InhoudWelke 
ruimtelijke 
aspecten zijn 
kenmerkend / 
van belang voor 
het gebied? 

MOBILITEITS-
KWALITEIT

IMPLICATIE VOOR HUB

Hoge parkeerdruk Bij een hoge parkeerdruk is een 
grotere hub vaak passend en wenseli-
jk (eventueel in aanvulling op kleinere 
hubs). Bij een hoge parkeerdruk leidt 
het weghalen van een aantal parkeer-
plaatsen t.b.v. deelmobiliteit tot par-
keerproblemen. Vaak is het wenselijk 
de weggehaalde parkeerplaatsen 
(eventueel tijdelijk) vervangen worden 
door een parkeerplaats elders. 

Lage parkeerdruk Bij een lage parkeerdruk is het vaak 
lastig om een grotere hub met 
privéparkeerplaatsen te realiseren. 
Kleinere hubs zijn dan vaak passend-
er. Bij een lage parkeerdruk kunnen 
parkeerplaatsen weggehaald worden 
t.b.v. deelmobiliteit. Ze hoeven niet 
(allemaal) vervangen te worden door 
een parkeerplaats elders.

Overlast van (fout 
geparkeerde) 
deeltweewielers

Zet in op clustering van de deeltwee-
wielers in hubs. Let daarbij wel op de 
impact hiervan op het gebruik: eerste 
beelden laten zien dat clustering in 
hubs leidt tot lager gebruik dan in 
free floating systeem. 

MOBILITEITS-
KWALITEIT

IMPLICATIE VOOR HUB

Energienetwerk heeft 
ruimte capaciteit

Het energienetwerk kan de 
laadbehoefte van een hub van redelijk 
formaat aan. 

Energienetwerk heeft 
weinig capaciteit

Het energienet past mogelijk niet bij de 
laadbehoefte. Een hub met een grote 
laadbehoefte kan waarschijnlijk niet 
zonder meer ingepast worden. 

Voorzieningen 
aanwezig

Als er reeds veel voorzieningen 
aanwezig zijn, kan dat een logische plek 
zijn voor een hub. 

Weinig of geen 
voorzieningen 
aanwezig

Indien wenselijk kunnen voorzieningen 
in combinatie met een hub gerealiseerd 
worden. 

Centrumlocatie Het is belangrijk dat de hub geen 
deelauto’s aanbiedt die concurreren met 
OV. In andere gebieden is dit minder 
van belang, maar in de binnenstad 
zouden OV en fiets de eerste keuze 
horen te zijn, ook naar een hub aan de 
rand van de stad. 

5.4 Locatie en inpassing
Persoon	die	hub	wil	realiseren
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Proces

5.4 Locatie en inpassing
Persoon	die	hub	wil	realiseren

• Beoordeel niet alleen de huidige 
ruimtelijke aspecten, maar vooral de 
verwachte situatie op korte termijn 
(komende 1-3 jaar).

Tip
Onderschat	het	belang	

van	ligging	en	capaciteit	

van	het	energienet	niet.	

Welke ruimtelijke aspecten zijn kenmerkend / van belang voor het gebied? 

BESTAAND GEBIED
TRANSFORMATIEGEBIED

UITLEGLOCATIE

• Ga bij de beantwoording van 
de vraag uit van de verwachte 
ruimtelijke aspecten na realisatie van 
de gebiedsontwikkeling.
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Het	is	vaak	efficiënter	
en	/	of	effectiever	om	
een	hub	te	realiseren	als	
die	onderdeel	is	van	een	
bredere	ontwikkeling	
(“werk-met-werk	maken”).

InhoudZijn er in 
het gebied 
ontwikkelingen 
waar ik met de 
hub bij aan kan 
sluiten? 

Proces

5.4 Locatie en inpassing
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Andere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld 
een wijziging in het mobiliteitssysteem 
(bijvoorbeeld de uitplaatsingen van 
tankstations), een grote ingreep 
in het energienetwerk, een acute 
vervoersvraag, een wijkaanpak met een 
complete vervanging van ondergrondse 
infrastructuur of vernieuwing van de 
openbare ruimte.

• Bepaal welke ontwikkelingen er 
in het gebied zijn waar de hub 
eventueel bij aan zou kunnen sluiten.

• Benader de betrokkenen en bezie 
hoe je werk-met-werk kan maken. 
Soms zal de hub leidend zijn, soms 
meer volgend.

Tip
Wees	opportunistisch	en	

sluit	met	de	ontwikkeling	

van	de	hub	zoveel	

mogelijk	aan	bij	andere	

ontwikkelingen	die	al	

in	het	gebied	spelen.	

Dat	kunnen	ook	niet-

mobiliteitsgerelateerde	

ontwikkelingen	zijn.	

Zijn er in het gebied ontwikkelingen waar ik met de hub bij aan kan sluiten? 56
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Het	programma	is	voor	de	
gebruikers	de	kern	van	de	
hub.	Zonder	programma	is	
er	geen	hub.	

InhoudHoe bepaal 
ik welk 
programma 
de hub moet 
bevatten? 

5.5 Programma
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Nevenstaande overzicht geeft 
voorbeelden (niet uitputtend) van 
wanneer bepaald programma passend 
kan zijn. 

Deelmobiliteit
 �
• Deelfiets, bijv. bij hubs die gebruikt 

worden voor verplaatsingen binnen 
de buurt, wijk en stad, bij hubs met 
een goede fietsontsluiting, bij hubs 
in gebieden waar veel studenten 
wonen en / of vervoersongelijkheid 
een probleem is

• Deel e-bikes, bijv. bij hubs die 
gebruikt worden voor verplaatsingen 
tot ca. 15 kilometer, bij hubs met een 
goede fietsontsluiting

• Speciale deelfietsen (bakfiets, 
cargobike, etc.), bijv. bij hubs die 
gebruikt worden door gezinnen 
en / of ondernemers, bij hubs in 
gebieden waar vervoersongelijkheid 
een probleem is

• Deel e-scooters, bijv. bij hubs die 
gebruikt worden voor verplaatsingen 
tot ca. 15 kilometer, bij hubs die veel 

gebruikt worden door jongeren, 
studenten of werknemers

• Deelstep, bijv. bij hubs die gebruikt 
worden voor verplaatsingen binnen 
de buurt, wijk en stad. Let op: op 
het moment van schrijven van deze 
wegwijzer nog niet toegestaan op 
de openbare weg.

• Elektrische reguliere deelauto’s, bijv. 
bij hubs die gebruikt worden voor 
verplaatsingen (naar) buiten de stad, 
niet bij hubs in de directe omgeving 
van OV-stations op centrumlocaties

• Deel-bestelbus, bijv. als daar 
vraag naar is vanuit bewoners 
of ondernemers in de directe 
omgeving van de hub, kan gebruikt 
worden voor bijv. verhuizingen, 
aankoop van grote spullen, etc.

• Variatie aan elektrische auto’s (bijv. 
grotere auto’s, luxere modellen, etc., 
bijv. bij hubs die gebruikt worden 
voor verplaatsingen (naar) buiten de 
stad, bij hubs waar gezinnen gebruik 
van maken, in gebieden met hogere 
inkomens, niet bij hubs in de directe 

omgeving van OV-stations op 
centrumlocaties

• Auto/fiets-toebehoren (leenstoeltjes, 
-dakdragers, -fietsdragers, 
fietsstoeltjes etc.), bijv. bij hubs waar 
gezinnen gebruik van maken. Let op: 
dit vergt een goed systeem waarin 
mensen de toebehoren kunnen 
ophalen en retourneren, en dus een 
extra beheercomponent.

• Deelkinderwagen, bijv. bij 
bestemmingshubs waar gezinnen 
gebruik van maken

• Deelrolstoelen / scootmobielen, 
bijv. bij bestemmingshubs waar 
veel ouderen en / of mensen met 
beperking gebruik van maken
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Inhoud

5.5 Programma
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Openbaar vervoer en bijbehorende 
voorzieningen
 �
• Bus, tram, metro, bij hubs met een 

functie op het gebied van het op- of 
overstappen op (H)OV

• Trein – sprinter, bij hubs met een 
functie op het gebied van het op- of 
overstappen op (H)OV

• Trein – IC, bij hubs met een functie 
op het gebied van het op- of 
overstappen op HOV

• Doelgroepenvervoer, bijv. bij hubs 
waar veel mensen met een beperkte 
zelfredzaamheid wonen

• Vraagafhankelijk vervoer 
(bijvoorbeeld taxi of autonome 
shuttle), bijv. bij hubs op plekken die 
niet goed bediend worden met het 
OV

• Watertaxi / waterbus, bijv. bij hubs 
aan het water

• Reisinformatie, bij alle hubs 
minimaal een simpele beschrijving 

(bijvoorbeeld bord) met hoe hub 
werkt

• Informatiedesk / 
mobiliteitsconcierge, bijv. bij 
hubs waar mensen met beperkte 
zelfredzaamheid gebruik van maken, 
en / of bij hubs met een groot aantal 
reizigers

• Kaartautomaat, bij alle hubs met OV

• Wachtruimte, bij alle hubs met OV

Parkeren privémobiliteit 

• Stalling voor reguliere fietsen, 
indien te weinig stallingsplaatsen 
beschikbaar of als fietsparkeren 
geclusterd moet worden

• Autoparkeerplaatsen bewoners, 
bij hubs met parkeerfunctie voor 
bewoners, bijvoorbeeld wijkhub

• Autoparkeerplaatsen werknemers 
of bezoekers, bij hubs met 
parkeerfunctie voor bezoekers, 
bijvoorbeeld wijkhub of regiohub

hubs doorgaans essentieel

• Niet-betaald parkeren, als er geen 
betaald parkeren in de omgeving is 
en / of als financieel instrument om 
parkeren in de hub aantrekkelijk te 
maken

• Bewaakt parkeren, zonder camera 
alleen als de schaal van parkeren 
zeer groot is, anders drukt dit te 
zwaar op de business case

• Niet-bewaakt parkeren

• Fietsservicepunt (bijvoorbeeld 
fietsenbank, fietsenmaker, 
fietseducatie), bij hubs met grote 
fietsaantallen, eventueel ook in 
gebieden met lage inkomens 

• Compact autoservicepunt, indien 
nuttig, alleen bij wijkhubs gelegen 
aan grote infrabundels

• Kiss + Ride, bij hub met 
bestemmings- of overstapfunctie

• Stalling voor buitenmodelfietsen, 
indien te weinig stallingsplaatsen 
beschikbaar of als fietsparkeren 
geclusterd moet worden

• Stalling voor scooters, indien te 
weinig stallingsplaatsen beschikbaar 
of als scooterparkeren geclusterd 
moet worden

• Stalling voor steps, indien te weinig 
stallingsplaatsen beschikbaar of 
als stepparkeren geclusterd moet 
worden

• Motorparkeerplaatsen, indien daar 
lokaal vraag naar is

• Verbinding met parkeren op afstand, 
m.n. als bezoekersparkeren voor 
auto’s niet wenselijk is

• Carpoolplaats, indien daar lokaal 
vraag naar is

• Betaald parkeren, voor de business 
case van inpandige of gebouwde 
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Inhoud

5.5 Programma
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Niet-mobiliteitsvoorzieningen voor 
gebruikers
 �
• Commerciele voorzieningen 

(bijvoorbeeld werkplekken, horeca, 
supermarkt, retail, pakketpunt) voor 
zover van mogelijk en toegevoegde 
waarde

• Maatschappelijke voorzieningen 
(bijvoorbeeld zorg, kinderopvang, 
buurtcentrum, theater, bibliotheek) 
voor zover van mogelijk en 
toegevoegde waarde

• Voorzieningen in de openbare 
ruimte, (bijvoorbeeld sport, 
geldautomaat, mini-bieb, 
lockers, watertap, brievenbus, 
afvalinzameling) voor zover van 
mogelijk en toegevoegde waarde

Ontwerp & inpassing

• Waterberging, altijd wenselijk om te 
bezien of dit ingepast kan worden

• Bebording / wayfinding, altijd 
noodzakelijk

• Bankjes / zitplekken, altijd wenselijk 
om te bezien of dit ingepast kan 
worden

• Voedselverbouwing, naar eigen 
inzicht

• Depot circulaire materialen, naar 
eigen inzicht

• Groen dak / groene gevel, altijd 
wenselijk om te bezien of dit 
ingepast kan worden

• Groen / biodiversiteit, altijd 
wenselijk om te bezien of dit 
ingepast kan worden

• Dakpark, naar eigen inzicht

• Geluidswal, naar eigen inzicht

• Faciliteiten voor op- en overslag, 
afhankelijk van de locatie van de hub 
t.o.v. logistieke stromen

Digitaal

• Connectiviteit (WiFi, 5G), altijd 
noodzakelijk, m.n. in gebouwde 
en inpandige hubs een punt van 
aandacht

• USB-laders, voor hubs met een 
bestemmingsfunctie

• Hub als schakel in digitaal netwerk, 
bijv. zendmast, wanneer dat past in 
het bredere digitale netwerk

Energie

• Opwekking energie en / of warmte, 
altijd bij grotere hubs, zeker als ze 
laadbehoefte hebben; waar mogelijk 
ook bij kleine hubs in de openbare 
ruimte

• Opslag energie en / of warmte, bij 
hubs die grootschalig energie of 
warmte opwekken

• Laadpalen voor auto’s (evt. 
bidirectioneel), bij alle hubs met 
parkeervoorzieningen voor auto’s

• Laadpalen voor elektrische 
tweewielers, bij alle gebouwde 
en inpandige hubs met 
fietsparkeervoorzieningen
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Proces

5.5 Programma
Persoon	die	hub	wil	realiseren

• Bekijk de groslijst van hub-
componenten (hoofdstuk 3). Bepaal 
voor iedere component of het van 
toegevoegde waarde is gegeven je 
eerdere analyse van doel, doelgroep 
en locatie.

• Onder ‘inhoud’ vind je een aantal 
beelden bij welk aanbod wanneer 
zinnig is. Dit is geen uitputtende lijst 
van overwegingen, maar dient ter 
inspiratie.

 �
 � Praktijkvoorbeeld:

Smart Mobility Hub Amsterdam

De hub bevat vier onderdelen: 
 �
• Een parkeergarage voor 

bewoners, evenementenverkeer 
en bezoekers van het gebied;

• Een sportdak dat uitnodigt tot 
bewegen, met voetbalvelden 
en een multifunctioneel 
sportgebouw;

• Een iconische trap en levendige 
plint (plint = het deel van een 
gebouw dat op ooghoogte 
zichtbaar is), met commerciële 
en maatschappelijke functies;

• Een gemengd gebouw met 
ruimte voor een (top)sporthal 
en kantoren – dit kan nog 
opgesplitst worden in twee 
aparte gebouwdelen.

Tip
Ga	actief	op	zoek	naar	

manieren	waarop	je	

met	het	programma	

bredere	doelen	of	

meekoppelkansen	kan	

realiseren,	bijvoorbeeld	

door	hierover	met	lokale	

ondernemers	in	gesprek	

te	gaan.	

Voorbeeld van beleid:

Visie op mobiliteitshubs van ARUP

Dit document bevat onder andere 
een overzicht van de verschillende 
onderdelen van een hub. 

Meer informatie over energie en 
mobiliteits-hubs:

Mobiliteitshubs A6: Ruimte, energie 
en mobiliteit komen samen

Dit rapport gaat in op manieren 
waarop mobiliteitshubs extra 
ruimte voor opwek kunnen creëren 
voor het A6 gedeelte tussen De 
Lepelaar/Aalscholver en afslag 10 
(Lelystad).

Hoe bepaal ik welk programma de hub moet bevatten? 

Praktijkvoorbeeld:
 �
De Utrechtse mobliteitshub XL 
Papendorp wordt mogelijk ingezet 
als geluidswal tussen snelweg en 
woonwijk.
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Er zijn doorgaans nog geen vastgestelde 
parkeernormen voor deelauto’s en 
-fietsen. Wel zijn er steeds meer 
kentallen beschikbaar. Amsterdam gaat 
bijvoorbeeld uit van de volgende richtlijn 
(met daarbij de opmerking dat maatwerk 
nodig is): 

• 1 deelauto per 25 woningen

• 1 deelfiets per 50 woningen

• 1 deelscooter per 100 woningen

BELEIDSMAKER

• Zorg dat de hubvisie en de 
parkeervisie gekoppeld zijn.

• Als er nog geen 
deelmobiliteitsparkeernormen 
zijn, en / of geen beleid om 
autoparkeernormen onderbouwd 
naar beneden bij te stellen: 
ga hierover in gesprek met de 
parkeerexperts van de gemeente.

De	parkeeropgave	van	
de	hub	is	sterk	bepalend	
voor	de	omvang	van	de	
hub.	Het	programma	in	
de	mobiliteitshub	kan	er	
bovendien	voor	zorgen	dat	er	
minder	autoparkeerplaatsen	
nodig	zijn.

PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Bepaal het aantal in de hub 
benodigde parkeerplaatsen voor 
privé-auto’s en -fietsen en deelauto’s 
en -fietsen. Doorgaans voegt een 
hub geen extra auto-parkeer-
plaatsen toe, maar vervangt deze 
bestaande parkeerplaatsen. Voor 
fietsparkeren geldt dat de hub een 
uitgelezen kans is om de capaciteit 
van het fietsparkeren te vergroten.

• Bereken het aantal benodigde 
auto- en fietsparkeerplaatsen. Voor 
parkeerplaatsen voor privé-auto’s 
en fietsen kan je gebruik maken van 
vigerende normen. Voor parkeer-
plaatsen voor deelauto’s en -fietsen 
ontbreekt doorgaans nog vast gesteld 
beleid. Hiervoor kan je gebruik 
maken van kentallen (zie inhoud).

Inhoud Proces

5.6
Hoeveel
parkeerplaatsen 
moet de hub 
bevatten?

Ontwerp
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Hoeveel parkeerplaatsen moet de hub bevatten?

BESTAAND GEBIED

TRANSFORMATIEGEBIED

UITLEGLOCATIE
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 �
PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Bekijk of het nuttig en mogelijk is 
de kwaliteit te verbeteren door de 
privé-fietsparkeernorm te verhogen. 
En bekijk of een ‘korting’ op de 
privé-autoparkeernormen nuttig 
en mogelijk is. Deze korting kan 
je bijvoorbeeld onderbouwen op 
basis van de kwaliteit van loop- en 
fietsinfra, OV en deelmobiliteit. 
Redeneer in beide analyses vanuit 
de gebruiker / doelgroep.

• Bereken het nieuwe aantal benodigde 
fiets- en auto parkeer plaatsen in het 
gebied (privé en deel).

• Bekijk welk deel van deze parkeer-
plaatsen in de hub gerealiseerd moet 
worden.

Proces

5.6 Ontwerp
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Maak	zoveel	mogelijk	

van	dubbelgebruik	van	

parkeerplaatsen	door	

bijvoorbeeld	bewoners	

en	bezoekers.	

Hulpmiddel:

CROW Leidraad parkeren bij 
knooppunten en mobiliteitshubs

Dit document gaat in op de 
plaats en het aanbod van hubs, 
maar ook op het effect van 
parkeer instrumenten, rollen 
en verantwoordelijkheden van 
betrokken partijen en de financiën.

Amsterdamse rekenregels

Gemeente Amsterdam doet op 
dit moment onderzoek naar reken-
regels voor deelauto’s, waarin 
gekeken wordt naar de optimale 
vervangings ratio van auto’s door 
deel auto’s. Het rapport wordt 
najaar 2022 verwacht.

Hoeveel parkeerplaatsen moet de hub bevatten?

Praktijkvoorbeeld:

Verkenning mobiliteitshubs 
Kogerveldwijk

Dit document bevat o.a. een 
berekening van het oorspronkelijk 
en aangepast aantal auto- en 
fiets parkeer plaatsen, inclusief 
een onderbouwing. Dit document 
dient ter inspiratie voor het zelf 
ontwikkelen van een dergelijke 
berekening. NB: op het moment van 
schrijven is deze verkenning (nog) 
niet openbaar. 

TRANSFORMATIEGEBIED
UITLEGLOCATIE

TRANSFORMATIEGEBIED
UITLEGLOCATIE
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Kentallen voor het ruimtebeslag van 
voertuigen zijn als volgt:

• Fiets (gestapeld): 0,9 m2

• Fiets (regulier): 1,5 m2

• Fiets (buitenmodel): 2,5 m2

• Scooter: 2 m2

• Auto (op straat): 20 m2

• Auto (in gebouw): 30 m2

Als minimale oppervlakte voor inpandig 
parkeren kan je per verdieping de 
volgende richtlijnen aanhouden: 

• Met lift: 500m2 (10 auto’s per 
verdieping)

• Met hellingbaan (hoogte 2,7m): 
950 m2 (34 auto’s per verdieping)

• Met hellingbaan (hoogte 3,6m): 
1.210 m2 (43 auto’s per verdieping)

Bereken het ruimtebeslag van het 
programma aan de hand van kentallen. 
Zie kentallen voor mobiliteit onder 
‘inhoud’. Kentallen over andere 
onderwerpen zijn waarschijnlijk te vinden 
bij gemeentelijke vastgoedcollega’s.

Het	ruimtebeslag	van	de	
hub	is	bepalend	voor	het	
ontwerp	en	de	inpassing	
van	de	hub.	

Inhoud Proces

5.6
Wat is het 
ruimtebeslag 
van het 
programma? 

Ontwerp
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Zorg	dat	het	

ruimtegebruik	door	

mobiliteit	adaptief	is.	

Bijvoorbeeld:	zorg	dat	

autoparkeerplaatsen	

ook	gebruikt	kunnen	

(gaan)	worden	door	

bakfietsen.	Maar	ook:	

het	ruimtebeslag	van	

voertuigen	kan	in	de	

toekomst	veranderen.	

Denk	bijvoorbeeld	aan	

het	toenemende	aantal	

fietsen	met	manden	

voorop.	

Wat is het ruimtebeslag van het programma? 63
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Overwegingen voor het kiezen van een 
hub in de openbare ruimte, gebouwd of 
inpandig zijn o.a.

• Beschikbare openbare ruimte i.r.t. 
het ruimtebeslag van de hub. In 
hoogstedelijk gebied is vaak minder 
openbare ruimte beschikbaar dan 
buiten de stad. 

• Kosten. Een inpandige hub is 
duurder dan een gebouwde hub, een 
gebouwde hub duurder dan een hub 
in de openbare ruimte.

• Zichtbaarheid en gebruiksgemak. 
Deelmobiliteit in een gebouwde of 
inpandige hub is minder zichtbaar 
dan deelmobiliteit in de openbare 
ruimte. Enerzijds is dat positief: 
er treedt geen verrommeling op. 
Anderzijds weet een gebruiker 
minder zichtbare deelmobiliteit 
minder makkelijk te vinden. 
Bovendien kan de gebruiker een 
extra drempel ervaren om inpandige 
deelmobiliteit te gebruiken.

GPS werkt inpandig en gebouwd niet; 
zorg voor alternatieve manieren om 
mensen in de hub de weg te wijzen.

Of	de	hub	in	de	openbare	
ruimte,	gebouwd	of	
inpandig	gerealiseerd	
wordt	is	een	belangrijk	
uitgangspunt	voor	
het	ontwerp	en	is	zeer	
bepalend	voor	de	business	
case	van	de	hub.	

Bepaal of de hub in de openbare 
ruimte, gebouwd of inpandig wordt 
gerealiseerd. Vaak is dit al een gegeven. 
Zo niet: gebruik hiervoor onder andere 
de overwegingen zoals opgenomen 
onder ‘inhoud’.

Inhoud Proces

5.6
Realiseer ik 
de hub in de 
openbare 
ruimte, 
gebouwd of 
inpandig?

Ontwerp
Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Zorg	bij	gebouwde	of	

inpandige	hubs	dan	

mensen	de	hub	weten	te	

vinden	en	geen	drempels	

ervaren	om	de	hub	te	

gebruiken.

Realiseer ik de hub in de openbare ruimte, gebouwd of inpandig? 64
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Mogelijke ontwerpprincipes voor hubs:

• Herkenbaar: hubs hebben een 
herkenbare en gestandaardiseerde 
identiteit (zie Handboek Identiteit 
Hubs);

• Inclusief: hubs zijn per definitie 
inclusief voor elk soort gebruiker en 
reiziger. Let hierbij ook op voldoende 
obstakelvrije ruimte (in breedte en 
hoogte) voor voetgangers

• Aantrekkelijk: hubs zijn schoon, 
werkend en veilig. Het ontwerp 
ondersteunt dit. Bijvoorbeeld door 
goede zichtlijnen en geen donkere 
hoeken. Maar bijvoorbeeld ook door 
verkeersonveilige situaties rond de 
hub te vermijden.

• Flexibel: de vorm van hubs is 
flexibel en adaptief qua ruimte en 
functionaliteit. Voldoende hoge 
plafonds (minimaal 3,6 meter) 
in een inpandige hub zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat het pand 
in de toekomst ook voor functies 
zoals wonen en werken gebruikt kan 
worden.

• Menselijk: De menselijke maat en 
gebruiksgemak staan centraal in het 
ontwerp. De plek van de hub in het 
netwerk is logisch, zodat er weinig 
of geen bewegwijzering naar de hub 
nodig is. In een grotere hub is ook 
de routering binnen de hub intuitief.

• Beheerbaar: hubs hebben een 
overzichtelijke opzet en indeling en 
er wordt gekozen voor materialen die 
goed te onderhouden zijn.

Het	ontwerp	van	de	hub	
is	een	essentieel	onderdeel	
van	het	concept.	Een	
slecht	ontworpen	hub	kan	
een	sterk	negatief	effect	
hebben	op	het	gebruik	van	
de	hub.	

Inhoud

5.6
Hoe ziet mijn 
hub eruit 
(ontwerp)?

Ontwerp
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Ontwikkel	de	hub	

zodanig,	dat	hij	in	de	

toekomst	alternatief	

aangewend	kan	worden.	

Bijvoorbeeld	voor	wonen	

of	werken.

Hoe ziet mijn hub eruit (ontwerp)? 65
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PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Bekijk of er gemeentelijk beleid 
is dat principes meegeeft voor 
hubontwerp. Als die ontbreken: zie 
ter inspiratie mogelijke principes 
onder ‘inhoud’.

• Houd bij de ontwikkeling van 
de hub rekening met of de hub 
openbaar of besloten is, en welke 
voertuigen gebruik gaan maken van 
de hub. Dat heeft gevolgen voor de 
ontwerpkeuzes. Bijvoorbeeld: een 
privéhub zal doorgaans gebruikt 
worden door mensen die de hub 
goed kennen. Een openbare hub zal 
ook regelmatig eenmalige bezoekers 
hebben.

Proces

5.6 Ontwerp
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Hulpmiddelen:

Handboek Identiteit Hubs

Het handboek bevat standaarden 
die gebruikt kunnen worden voor 
de bewegwijzering op en naar een 
mobiliteitshub. 

Standaardontwerp voor buurthubs 
Amsterdam

Dit document bevat een 
programma van eisen voor het 
ontwerp van buurthubs. Het gaat in 
op welke voertuigen aan te bieden, 
op welke locaties een buurthub 
wel en juist niet te plaatsen, welke 
ontwerpkeuzes gelden en wat het 
standaardontwerp is. 

Amsterdamse Richtlijn laadpunten 
bij nieuwbouw en verbouw

Deze richtlijn geeft aan wat er nu 
al gerealiseerd kan worden om 
laadpunten in de toekomst mogelijk 
te maken.

Hoe ziet mijn hub eruit (ontwerp)?

Praktijkvoorbeelden:

Voorbeelden van concrete 
(ontwerp)plannen voor hubs zijn

• Ontwikkelprotocol 
Mobiliteitshubs Sloterdijk 1 
Zuid

• Beeldkwaliteitsplan Smart 
Mobility Hub Amsterdam

• Mobiliteitsplan Hembrugterrein

BELEIDSMAKER

• Ontwikkel op hoofdlijnen principes 
voor hubontwerp. Zie ter inspiratie 
mogelijke principes onder ‘inhoud’.

TRANSFORMATIEGEBIED
UITLEGLOCATIE

• Betrek de wensen en behoeften in 
het stedenbouwkundig plan voor het 
bepalen van de randvoorwaarden 
aan het ontwerp.

MaaS-app Jelbi in Berlijn

Dit is een mooi voorbeeld 
van de gelijk schakeling van 
de identiteit / uitstraling van 
de hub met OV en app.
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https://www.zeeland.nl/sites/default/files/2022-07/2022-07-11%20Handboek%20identiteit%20hubs%20V1.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1JTtPwXjcqN49iyxS-IPUlNfU1GQpWcgn/view
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Op hoofdlijnen kan de betrokken 
overheid vier rollen innemen:

1. Faciliteren: de gemeente faciliteert 
marktpartijen met ruimte, tijd en 
middelen, zonder scherpe kaders. 

2. Kader stellen: de gemeente 
faciliteert marktpartijen, maar stelt 
ook kaders waarbinnen zij moeten 
opereren. 

3. Samenwerken: de gemeente werkt 
actief samen met marktpartijen om 
gezamenlijk nieuwe modellen te 
ontwikkelen en te testen. 

4. Ontwikkelen: de gemeente neemt de 
regie in realisatie van hubs. Door zelf 
te ontwikkelen en exploiteren, of te 
leiden in samenwerkingen.

Maak daarbij onderscheid naar je rol 
bij de totstandkoming van de hub, en 
de rol bij de exploitatie van de hub. 
Heb ook aandacht voor de duur van je 
betrokkenheid bij de hub. 

Welke rol je kiest, is sterk afhankelijk 
van het type hub, de mate waarin “de 
markt” de hub zelf tot stand brengt en 
de betrokkenheid van andere (semi-)
publieke partijen.

Positiebepaling	van	de	
betrokken	overheid	is	
sterk	bepalend	voor	de	
governance	en	bekostiging	
van	de	hub.	Als	je	als	
gemeente	geen	duidelijke	
rol	kiest,	verlies	je	de	regie	
over	het	plan	en	de	eigen	
portemonnee.

BELEIDSMAKER

• Ontwikkel een visie op de rol van 
jouw overheid t.a.v. hubs. De rol kan 
per type hub verschillen.

PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Bepaal de rol van jouw overheid 
t.a.v. de hub. Indien beschikbaar 
kan je hierbij gebruik maken van het 
hubbeleid van jouw overheid. Voor 
de rolopvatting van de provincies 
Noord-Holland en Flevoland, zie 
hun hubvisies (pp het moment van 
schrijven van deze wegwijzer nog in 
ontwikkeling).

Inhoud Proces

5.7
Welke rol neem 
ik als overheid?

Governance & bekostiging
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
De	rolopvatting	hangt	

sterk	samen	met	de	

business	case.	Bij	een	

forse	onrendabele	top	is	

een	actievere	rol	van	de	

overheid	nodig.	

Welke rol neem ik als overheid? 67
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Mogelijke stakeholders binnen de 
gemeente zijn

• Gebiedscoördinatoren

• Mobiliteit (parkeren, deelmobiliteit, 
OV, laadinfra, actieve mobiliteit)

• Ruimte (stedenbouw, landschap)

• Beheer (parkeren, kabels & leidigen)

• Energie / duurzaamheid

• Economie

• Vastgoed

• Gebiedsontwikkeling

• College

• Gemeenteraad

Mogelijke stakeholders buiten de 
gemeente zijn

• Netwerkbeheerder

• Omwonenden en andere gebruikers 
van hubs

• Ontwikkelaar / cooperatie

• Vastgoedeigenaar

• Vastgoedbeheerder

• OV-vervoerders

• Deelmobiliteitaanbieders 
(vooralsnog binnen bestaande 
vergunningenstelsel; bij geen 
verleende vergunningen: niet 
zomaar betrekken maar via formele 
marktconsultatie)

• Exploitant laadinfrastructuur

• Andere overheden

Inzicht	in	stakeholders	
is	belangrijk	om	hubs	
gedragen	te	krijgen	en	
(samen)	te	realiseren.

BELEIDSMAKER

• Breng interne en externe 
stakeholders in kaart.

• Ga na welke rol deze stakeholders 
hebben, en hoe je ze wil betrekken 
bij je beleidsontwikkeling.

PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Breng interne en externe 
stakeholders in kaart.

• Ga na welke rol deze stakeholders 
hebben, en hoe je ze wil betrekken 
bij de hubvoorbereiding en 
-realisatie.

Inhoud Proces

5.7
Welke partijen 
betrek ik, en 
hoe? 

Governance & bekostiging
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Organiseer	kritiek	en	

‘tegendenkers’	in	je	

project,	en	doe	dat	in	een	

vroeg	stadium.

Welke partijen betrek ik, en hoe? 68
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Soorten kosten en opbrengsten

Om de overall businesscase van een 
mobiliteitshub te doorgronden maken 
we onderscheid in de verschillende 
posities (met daarachterliggende (sub)
businesscases) in de keten: eigenaar 
grond, eigenaar vastgoed, exploitant, 
beheerder, dienstverlener en gebruiker. 
Onderstaand figuur laat per positie 
mogelijke kosten en opbrengsten 
zien. In sommige situaties is ook een 
ontwikkelaar betrokken; die in deze figuur 
buiten beschouwing gelaten.

De kosten van de ene partij, zijn de 
opbrengsten van de ander. Zolang de 
opbrengsten hoger zijn dan de kosten 
wordt er winst gemaakt en zal de keten 
blijven functioneren. Op het moment dat 
ergens in de keten een ‘min’ ontstaat, 
stokt de keten. Er is dan sprake van een 
tekort.

Zonder	bekostiging	kan	
een	hub	niet	gerealiseerd	
worden.	Als	er	geen	zicht	is	
op	langdurige	bekostiging,	
is	de	hub	geen	lang	leven	
beschoren.	

Inhoud

5.7
Hoe krijg ik de 
bekostiging van 
de hub rond? 

Governance & bekostiging
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

EIGENAAR 
GROND

EIGENAAR 
VASTGOED

EXPLOITANT BEHEER DIENSTVER-
LENER

GEBRUIKER

INKOMSTEN
Bijvoorbeeld 
erfpacht / huur 
opstal, waard-
estijging

Bijvoorbeeld huur, 
waardestijging

Bijvoorbeeld 
verhuur par-
keerplaatsen, 
deelmobiliteit

Bijvoorbeeld 
beheerver-
goeding

Bijvoorbeeld 
abonnement, 
pay as you go

KOSTEN
Bijvoorbeeld 
verwerving, 
rente

Bijvoorbeeld 
verwerving / huur-
penningen grond, 
OZB, verzeker-
ing, onderhoud, 
algemene kosten, 
afschrijving, on-
derhoud

Bijvoorbeeld 
huur, beheerd-
erskosten, 
overhead

Bijvoorbeeld 
personeel 
en toezicht, 
onderhoud, 
nutsvoorzienin-
gen, schoon-
maak, adminis-
tratie

Bijvoorbeeld 
personeel en 
toezicht, huur 
parkeerplek, 
lease voertui-
gen, schoon-
maak, adminis-
tratie

Gebruik

Hoe krijg ik de bekostiging van de hub rond? 69
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Oorzaken van een tekort

Zo’n tekort komt regelmatig voor. Dat 
geldt met name voor: 

• Inpandige of gebouwde hubs. 
De vastgoedcomponent brengt 
kosten met zich mee in zowel de 
realisatie als beheer en exploitatie 
die doorgaans niet gedekt kunnen 
worden door de aanbieder van 
deelmobiliteit of mensen die hun 
privévoertuig stallen in de hubs.

• Hubs gericht op mensen met een 
smalle beurs. Deel mobiliteits-
aanbieders kunnen voor deze doel-
groep vaak niet de reguliere prijs 
vragen. Daarom richten ze zich er 
voor als nog niet op, tenzij de over heid 
op een of andere manier bijspringt.

• Hubs waar een specifiek mobiliteits-
bedrag wordt gestimuleerd. 
Bijvoorbeeld regio hubs of P+R-
voorzieningen waar onder kost prijs 
parkeren en OV worden aan geboden, 
om te voor komen dat auto mobilisten 
door rijden tot in het centrum.

• Hubs met een mobiliteitsconcierge. 
Deze rol kan niet gedekt worden 
door de aan bieder van deel mobiliteit. 
De aanbieder heeft alleen een vloot-
beheerder en een aantal technici voor 
een groter gebied.

• Hubs met een tijdelijk over-
gedimensioneerd aanbod. Om 
van een hub in een transformatie-
gebied of uitleg locatie een succes 
te maken, is het van belang dat de 
hub voldoende aan bod biedt vanaf 
het moment dat de eerste bewoners 
of bezoekers in het gebied komen. 
Daar door zijn het aan bod in de hub, 
de dienst verlening van de hub én 
de hub zelf vaak in eerste instantie 
over gedimensioneerd. Het gaat 
hier door gaans om aanloopkosten: 
uiteindelijk moeten hub vraag en 
-aanbod in balans zijn.

Manieren om een tekort te 
overbruggen

Aandachtspunt in de bekostiging van de 
hub is dat deze langjarig geborgd is. De 
gemeente kan besluiten een bijdrage te 
doen om het tekort te overbruggen. Voor 
deelmobiliteit gebeurt dit op sommige 
plekken al in enige mate, via het niet 
doorbelasten van de marktconforme 
tarieven voor parkeerplaatsen waar 
deelmobiliteit gebruik van maakt. En bij 
bewonersvergunningen in gemeentelijke 
(wijkstallings)garages rekenen 
gemeenten vaak ook geen marktconform 
tarief. In het openbaar vervoer is dit veel 
verder doorgevoerd en eerder regel dan 
uitzondering. Daar wordt gewerkt met 
een concessie waar de concessiehouder 
slechts verantwoordelijk is voor het 
gedeeltelijk dekken van de totale kosten 
uit reizigersopbrengsten. Een extra 
financiële bijdrage van de gemeente 
kan bijvoorbeeld gedekt worden 
uit opbrengsten uit straatparkeren. 
Deze oplossing is echter eindig, 
want door wijkhubs zullen er minder 
straatparkeerplaatsen, en dus minder 
straatparkeerinkomsten zijn. 

Inhoud

5.7 Governance & bekostiging
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Het is daarom belangrijk om ook voor 
de langere termijn een strategie op te 
stellen die inkomsten en uitgaven in 
balans brengt. Deelmobiliteit is nog 
niet aangemerkt als maatschappelijke 
voorziening. Als deze als bijvoorbeeld 
een medisch cluster of school 
aangemerkt mogen worden dan ziet de 
business case voor de mobiliteitshub 
er een stuk gunstiger uit. Dan 
wordt er vanaf het begin met een 
lagere opbrengstwaarde gerekend 
of kan met een langere grondprijs 
gehanteerd worden. Dit werkt door 
in de kapitaallasten. Anderzijds kan 
worden verkend hoe – via bijvoorbeeld 
een concessie of een andere regionale 
bijdrage – structureel geld kan worden 
vrijgemaakt voor de exploitatie of het 
beheer van hubs.

Hoe krijg ik de bekostiging van de hub rond? 70



BIJVOORBEELD ERFPACHT / HUUR OPSTAL, WAARDESTIJGING

BELEIDSMAKER

• Ontwikkel een visie op de financiële 
bijdrage van jouw organisatie aan 
hubs. Aan welke kostenposten lever 
je wel een bijdrage, en aan welke 
niet? Heb daarbij in het bijzonder 
aandacht voor de onrendabele top: 
welke bijdrage zou jouw organisatie 
kunnen en willen leveren aan 
eventuele tekorten?

• Maak een grove inschatting van het 
vanuit jouw organisatie benodigde 
budget voor hubs. Gebruik daarbij 
de informatie over de business case 
onder ‘inhoud’.

• Zoek budget voor de hubs. Kijk hier bij 
ook naar subsidie potten. Bijvoorbeeld 
de subsidie regeling van I&W voor 
hubs (“SPUK-deel mobiliteit”). 
Mogelijk zijn er ook bij andere 
over heden subsidies of budgetten 
beschik baar, bijvoorbeeld bij provincie 
of Vervoerregio Amsterdam.

• Maak hierbij onderscheid naar 
implementatie-/opstartsubsidie en 
exploitatiebijdrage. Een eenmalige 
subsidie is doorgaans makkelijker te 
regelen dan een structurele subsidie. 
Terwijl een structurele subsidie soms 
wel echt nodig is.

PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Stel eerst het raamwerk van de 
business case op: welk type partijen 
zijn er, en met welke kosten en 
opbrengsten hebben zij te maken? 
Heb hierbij ook aandacht voor 
subsidiepotten. Bijvoorbeeld de 
subsidieregeling van I&W voor hubs 
(“SPUK-deelmobiliteit”).

• Maak hierbij onderscheid naar 
implementatie-/opstartsubsidie en 
exploitatiebijdrage. Een eenmalige 
subsidie is doorgaans makkelijker 
te regelen dan een structurele 
subsidie. Terwijl een structurele 
subsidie soms wel echt nodig is.

• Maak per post een inschatting van 
de kosten of opbrengsten en bekijk 
of er sprake is van een overschot of 
een tekort.

• In geval van een tekort: bekijk of 
er optimalisatiemogelijkheden 
zitten in de business case van de 
hubs. Bijvoorbeeld door kosten te 

Proces

5.7 Governance & bekostiging
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

verlagen, opbrengsten te verhogen 
of door kruissubsidie vanuit andere 
onderdelen van de hub. Blijft er dan 
nog een tekort over, kan een extra 
bijdrage van bijvoorbeeld gemeente 
of ontwikkelaar nodig zijn.

Hoe krijg ik de bekostiging van de hub rond?

GEBOUWD, INPANDIG
• Let op: De business case van een 

mobiliteitshub wordt vaak gebaseerd 
op gelijksoortige parkeergarages. 
Toch is er een wezenlijk verschil 
tussen mobiliteitshubs en reguliere 
parkeergarages: anders dan bij 
parkeergarages, drukt bij wijkhubs 
deelmobiliteit op de businesscase.

TRANSFORMATIEGEBIED

UITLEGLOCATIE

• Let op: de business case van 
een mobiliteitshub in een 
gebiedsontwikkelingsproject met 
meerdere ontwikkelaars moet al 
op een behoorlijk detailniveau 
worden doorgrond voordat je met 
individuele hubs aan de slag gaat.
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5.7 Governance & bekostiging
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Kijk	naar	total	

cost	of	ownership:	

investeringskosten,	maar	

ook	exploitatie	en	beheer.	

De	eenmalige	‘min’	op	

de	investering	is	vaak	

nog	op	te	lossen	via	de	

GREX,	een	structurele	

‘min’	op	exploitatie	en	

beheer	niet.

Hulpmiddelen:

SPUK-regeling

Rijk en regio’s hebben op de 
Bestuurlijke Overleggen MIRT in 
2020 afgesproken gezamenlijk te 
werken aan een nationaal concept 
voor deelmobiliteithubs. Regio’s 
die hebben aangegeven op basis 
van een gezamenlijk vastgesteld 
uniform concept hubs te willen 
realiseren kunnen hiertoe een 
Plan van Aanpak opstellen en 
voor een bijdrage vanuit de SPUK-
Deelmobiliteit in aanmerking komen 
(maximaal € 500.000 per regio, 
€ 12.500-€ 25.000- € 37.500 per hub 
afhankelijk van omvang). Het Plan 
van Aanpak dient in een regio op 
bestuurlijk niveau vastgesteld te 
worden. Definitieve besluitvorming 
over cofinanciering vindt plaats op 
de Bestuurlijke Overleggen MIRT. 
Wanneer er door regio’s meer 
cofinanciering gevraagd wordt 
dan beschikbaar is zal I&W een 
afweging worden gemaakt o.b.v. 

uitvoeringskracht, maatschappelijke 
meerwaarde en eigen bijdrage van 
de regio. De VRA heeft een plan 
van aanpak t.b.v. de SPUK-regeling 
ingediend.

Hoe krijg ik de bekostiging van de hub rond?

Praktijkvoorbeelden:

Noord Holland

In Noord Holland zoekt men 
standaard naar een gebruiker (bijv. 
gemeente of bedrijf) die op jaar-
basis kilo meters van de hub af wil 
nemen. Dat helpt bij het rond krijgen 
van de business case.

Bereikbaarheidsfonds Utrecht

In Utrecht introduceert de gemeente 
een bereik baar heids fonds. Met het 
Bereikbaar heids fonds draagt de 
gemeente bij aan de realisatie van 
voor zieningen voor parkeren op 
afstand en deelmobiliteit.
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Vergunning en ontheffing

De gemeente kan via vergunningen 
of ontheffing op een verbod de 
aanwezigheid van mobiliteit in de 
openbare ruimte reguleren. De 
grondslag voor vergunning en ontheffing 
wordt geregeld in beleid (bijv. het 
parkeerbeleid, het beleid omtrent 
‘handelen op straat’, etc.) en daarna 
opgenomen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). 

Een vergunning of ontheffing is geen 
opdracht. Er wordt geen dienst of 
product aan de gemeente geleverd 
en de gemeente beschikt dus niet 
over dezelfde sturingsmogelijkheden 
als wanneer ze opdrachtgever is. En 
de werking ervan beperkt zich tot de 
openbare weg / de openbare ruimte.

Als de locatie van de hub onderdeel 
is van de vergunning of ontheffing, 
kunnen deelmobiliteitsaanbieders hun 
diensten aanbieden op de hub. Hiermee 
is de aanwezigheid van deelmobiliteit 
op de hub niet gegarandeerd; een 
aanbieder zal in principe alleen actief 

zijn op plekken waar hij verwacht winst 
te maken. Als je er zeker van wil zijn dat 
aanbieders deelmobiliteit aanbieden in 
de hub, moet je daarover aanvullende 
afspraken maken. Dit kost vaak geld. 
Immers, als de locatie rendabel was, 
waren aanbieders er zelf al gestart. Een 
mogelijke manier om deelmobiliteit te 
garanderen, is een concessie. Een iets 
vrijblijvendere vorm is het vergoeden van 
een onrendabele top van de vergunning: 
bijbetalen voor extra diensten. Een 
eenmalige implementatiebijdrage is niet 
wenselijk. Daarmee kan de aanbieder te 
snel besluiten om weg te gaan. 

Als een hub gebouwd of inpandig is, 
en zich dus niet in de openbare ruimte 
bevindt, valt deze niet onder de werking 
van de publiekrechtelijke regelingen. 

Deelmobiliteit	is	vaak	een	
belangrijk	onderdeel	van	een	
mobiliteitshub.	Het	is	dan	ook	
belangrijk	dat	geborgd	wordt	
dat	die	deelmobiliteit	ook	
daadwerkelijk	aanwezig	is.	

Vastgoed in gemeentelijk eigendom

Als de hub (vastgoed) gemeentelijk 
eigendom is, kan de gemeente ruimte 
beschikbaar stellen en als opdrachtgever 
van een deelmobiliteitsaanbieder eisen 
stellen aan het mobiliteitsaanbod. 
Bij de verhuur van een deel van een 
gemeentelijk gebouw of gemeentelijke 
grond aan de aanbieder van 
deelmobiliteit moet wel bedacht worden 
dat die verhuur als een economische 
activiteit moet worden aangemerkt. 
Daarop zijn de regels uit de wet Markt 
en Overheid van toepassing, zoals die in 
de Mededingingswet zijn opgenomen. 
De belangrijkste daarvan in dit verband 
is wellicht dat voor de economische 
activiteiten van overheden tenminste 
de integrale kostprijs in rekening moet 
worden gebracht. De Mededingingswet 
voorziet in de mogelijkheid dat de 
gemeenteraad een economische 
activiteit aanwijst als een activiteit die 
plaatsvindt in het algemeen belang. 
Op dergelijke activiteiten zijn de regels 
van de wet Markt en Overheid niet van 
toepassing.

Inhoud

5.7
Hoe zorg ik dat 
deelmobiliteits- 
aanbieders deel-
mobiliteit aan-
bieden in de hub? 
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OPENBARE RUIMTE

GEBOUWD, INPANDIG

GEBOUWD, INPANDIG

Tip
Sluit	aan	bij	de	Werkplaats	

Deelmobiliteit	van	de	MRA	

om	ervaringen	uit	te	wis-

selen	en	samen	aan	vraag-

stukken	te	werken.	

Hoe zorg ik dat deelmobiliteitsaanbieders deelmobiliteit aanbieden in de hub? 73
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Grond in gemeentelijk eigendom
Ook als de gemeente grond in eigendom 
heeft, heeft zij sturingsmogelijkheden. 

Bij het verkopen van te ontwikkelen 
gronden of het in erfpacht uitgeven 
van gronden aan ontwikkelaars, kan 
de gemeente randvoorwaarden stellen 
aan de te ontwikkelen functies. En 
dus bijvoorbeeld ook aan hubs of 
deelmobiliteit. 

 Als sprake is van een erfpachtcontract, 
kunnen hierin voorwaarden over (deel)
mobiliteit worden opgenomen (ook bij 
herziening van een erfpachtcontract). 
Let op: Vaak wordt in erfpachtcontracten 
verwezen naar ‘vigerend’ (parkeer)beleid. 
Aanpassing van het (parkeer)beleid 
heeft dus een grote doorwerking op wat 
mogelijk is in een erfpachtcontract (ook 
in bestaande erfpachtcontracten).

Sturen met het bestemmingsplan

Ongeacht de eigendomsvraag is het 
primaire instrument voor de gemeente 
om te sturen op de aan- of afwezigheid 
van bepaalde functies op bepaalde 
locaties nu het bestemmingsplan. 
Straks gelden de instrumenten uit 
de Omgevingswet, waaronder het 
omgevingsplan. De gemeente heeft 
daarbij drie opties: 

1. De gemeente eist dat alle mobiliteit 
van een ontwikkeling opgevangen 
moet worden binnen de ontwikkeling 
zelf (soms zelfs uit het zicht of 
inpandig). Denk daarbij aan het 
parkeren van fietsen, scooters 
en auto’s en deelmobiliteit van 
zowel bewoners, werknemers als 
bezoekers. Maar ook logistiek en 
afval, inclusief draaicirkels van 
vrachtverkeer, laad- en losplaatsen 
logistieke verkeer en opstelplaatsen 
van afvalcontainers. Dit kan 
doorgaans (nog) niet financieel uit. 

2. De gemeente eist dat alle mobiliteit 
van bewoners en medewerkers van 
een ontwikkeling opgevangen moet 
worden binnen de ontwikkeling 
zelf. En dan met name parkeren 
van fietsen en auto’s van bewoners 
en medewerkers. Dit kan worden 
gerealiseerd in een privéhub. 
Bezoekersparkeren kan dan 
gerealiseerd worden op straat, in 
een bestaande parkeergarage, in 
een door te gemeente te realiseren 
nieuwe parkeergarage of door 
een collectief van ontwikkelaars te 
realiseren parkeergarage. Als het 
bezoekersparkeren geconcentreerd 
wordt in een garage, kan dit 
ontwikkeld worden als wijkhub. 
Vanuit sturingsmechanismes 
gedacht, is het wenselijk als deze 
wijkhub / garage in eigendom is 
van de gemeente, en mogelijk ook 
de aanwezigheid van deelmobiliteit 
borgt. De ontwikkelaar vergoedt de 
gemeente hier dan voor.  

Inhoud

5.7 Governance & bekostiging
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GEBOUWD, INPANDIG

3. De gemeente eist dat alle mobiliteit 
van een ontwikkeling op een collec-
tieve manier wordt opgelost, buiten 
de gebiedsontwikkeling. In M4H in 
Rotterdam en de Merwedekanaal-
zone in Utrecht zijn bijvoorbeeld 
grote gemeenschappelijke parkeer-
garages/mobiliteitshubs voorzien. 
Vanuit de kwaliteit van de openbare 
ruimte is dit een aantrekkelijke optie. 
Want anders dan bij optie 2, kan alle 
mobiliteit – bewoners én bezoe-
kers – in deze optie aan de rand van 
het gebied opgevangen worden, 
waardoor de kwaliteit in het gebied 
toeneemt. Deze optie is echter ook 
complex. Er spelen direct onderwer-
pen als kostenverrrekening, gover-
nance, wederzijdse afhankelijkheden 
en fasering een grote rol. 

Voorlopig heeft de tweede variant de 
voorkeur. Als er meer instrumenten 
beschikbaar komen om de derde 
variant goed te realiseren, verschuift de 
voorkeur daar naartoe. Aandachtspunt 
blijft wie betaalt voor de gegarandeerde 
aanwezigheid van deelmobiliteit af te 
dwingen (zie ook business case).

   UITLEGLOCATIE
  TRANSFORMATIEGEBIED

   UITLEGLOCATIE
  TRANSFORMATIEGEBIED
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Vastgoed in privaat eigendom

Als de hub onderdeel is van privaat 
vastgoed, kan de gemeente 
parkeerruimte huren en deze ter 
beschikking stellen aan aanbieders van 
deelmobiliteit. De toekomstvastheid van 
deze oplossing wordt dan wel bepaald 
door het onderliggende contract. In de 
praktijk blijkt het dan toch moeilijk om 
invloed uit te oefenen op de exploitatie 
van de hub (bijvoorbeeld op het aanbod 
mobiliteitsaanbod en tariefstelling). 
Verlengt de exploitant van de garage het 
contract niet dan valt deze mogelijkheid 
weg. Een publiek-private samenwerking 
is ook mogelijk, maar de gemeente blijft 
in een afhankelijke situatie ten opzichte 
van de gemaakte afspraken in de 
samenwerkingsovereenkomst.

BELEIDSMAKER

• Bekijk welk beleid er is om te 
sturen op de aanwezigheid 
van deelmobiliteitsaanbieders. 
Als dat beleid onvoldoende 
handvatten geeft voor het borgen 
van deelmobiliteit op hubs: ga 
hierover in gesprek met de experts 
deelmobiliteit van de gemeente.

PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Het aanhaken van 
deelmobiliteitsaanbieders 
loopt in principe via de interne 
contactpersonen deelmobiliteit 
in de gemeente. Is zo’n persoon 
er niet? Agendeer dan het 
belang van deelmobiliteitsbeleid 
en de aanwezigheid van een 
contactpersoon deelmobiliteit bij 
beleidsmakers.

Proces

• Houd er rekening mee dat 
je mogelijk een permanente 
beheerstaak voor de contactpersoon 
deelmobiliteit creëert en dat de 
organisatie dit moet kunnen dragen. 
Als dit onhaalbaar blijkt, zoek dan 
regionale aansluiting, bijvoorbeeld 
bij de provincie/vervoerregio of haak 
aan bij een buurgemeente.

• OPENBARE RUIMTE 
Voor hubs in de openbare ruimte 
kan doorgaans aangesloten worden 
bij bestaande afspraken / regelingen 
met deelmobiliteitsaanbieders.

• GEBOUWD, INPANDIG 
Voor gebouwde of inpandige hubs 
moeten vaak nieuwe afspraken 
worden gemaakt.

Inhoud
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Tip
Maak	zoveel	mogelijk	

gebruik	van	de	stads-	of	

regiobrede	afspraken	die	

er	zijn	met	deelmobili-

teitsaanbieders.	Maak	

niet	per	hublocatie	af-

spraken	met	aanbieders.	

Hulpmiddel:

Whitepaper afwegingskader en 
bijbehorend instrumentarium 
governance en bekostiging hubs

Dit document bevat een 
afweegkader om te bepalen welk 
sturingsinstrument past bij een 
wijkhub. Op het moment van 
schrijven van deze wegwijzer is deze 
whitepaper nog in ontwikkeling. 

Hoe zorg ik dat deelmobiliteitsaanbieders deelmobiliteit aanbieden in de hub?

GEBOUWD, INPANDIG
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Mogelijke afspraken die je met 
een ontwikkelaar kan maken in een 
MobiliteitsProgamma van Eisen zijn (niet 
uitputtend):

• Te ontwikkelen mobiliteitsruimte incl. 
aandacht voor de dimensionering 
van verschillende voertuigtypes (bijv. 
aandacht voor buitenmodelfietsen)

• Aanwezigheid van parkeerplaatsen 
en deelmobiliteit in de openbare 
ruimte vs. gebouwd of inpandig.

• Mate waarin mobiliteitsruimte 
openbaar of privé toegankelijk zijn 
(voor een privégarage kan je toe met 
een kleinere (en dus goedkopere) 
dimensionering dan een openbare 
garage)

• Mogelijkheden waarin mobiliteitshub 
in de toekomst op- of afgeschaald 
kunnen worden (waarbij deel-
mobiliteit bij voorkeur prevaleert 
boven privé-auto-parkeren)

• Rol gemeente en ontwikkelaar in 
eigendom en exploitatie van de hub.

• Beschikbaarheid van verschillende 
vormen van deelmobiliteit.

• Hoe de aanwezigheid van 
deelmobiliteit in de toekomst 
geborgd blijft.

• Uitwisselbaarheid deelmobiliteit 
(mate waarin aangeboden deel-
mobiliteit ook buiten het gebied 
gebruikt kan worden)

• Inclusiviteit en toegankelijkheid van 
de hub

• Koppeling van het deel mobiliteits-
concept met lopen, fietsen, OV en 
parkeren, maar ook met bijvoorbeeld 
afval & logistiek

Als er meerdere ontwikkelaars actief zijn 
in een gebied spreek je hiernaast idealiter 
af dat zij het thema hubs samen oppak-
ken. Dat bevordert de netwerkstructuur, 
en zorgt voor schaalvoordelen. Concreet 
kan dit betekenen dat in een gebied waar 
meerdere ontwikkelaars actief zijn, een 
ontwikkelaar een hub op zijn plot ontwik-
kelt die ook ten dienste staat van het plot 
van een andere ontwikkelaar, die geen 
hub op zijn eigen plot ontwikkelt. 

De	ontwikkelaar	heeft	
een	belangrijke	rol	in	de	
realisatie	van	een	hub.	
Zonder	duidelijke	afspraken	
met	de	ontwikkelaar	
bestaat	het	risico	dat	de	
hub	niet	functioneert,	
terwijl	het	gebied	wel	
ontworpen	is	vanuit	het	
uitgangspunt	dat	er	een	
functionerende	hub	is.	

• Het MobiliteitsProgamma van 
Eisen is hét instrument om eisen en 
wensen over hubs mee te geven aan 
de ontwikkelaar.

• Idealiter sluit het MPvE aan op 
gemeentelijk beleid. Het gebeurt 
echter regelmatig dat het wenselijk 
is om in een MPvE van gemeentelijk 
beleid af te wijken, bijvoorbeeld 
als een lage parkeernorm gewenst 
is in de gebiedsontwikkeling, maar 
het beleid nog uitgaat van hogere 
parkeernormen. Door het MPvE 
vast te stellen in de gemeenteraad, 
krijgt het MPvE voor het betreffende 
gebied ‘status’, ook al wijkt het af 
van vigerend beleid.

• Aan de eisen die je in het MPvE 
meegeeft zijn kosten verbonden. 
Het is daarom belangrijk parallel 
aan het MPvE een business case 
te maken – van zowel investering 
als exploitatie – zodat duidelijk is 
wat er nodig is, wat het kost, wat je 
daarvoor bereid bent te betalen en 
welke (afgeleide) bijdrage je dus van 
de ontwikkelaar verlangt.

Inhoud Proces

5.7
Welke afspraken 
moet ik maken 
met een 
ontwikkelaar? 
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5.7

Tip
Denk	eerst	goed	na	over	

de	eigen	(gemeentelijke)	

rolopvatting.	Wees	ook	

bewust	van	de	belangen	

van	de	ontwikkelaar:	die	

wil	doorgaans	vooral	

doorontwikkelen.	Een	

blijvende	betrokkenheid	

bij	een	opgeleverd	gebied	

is	relatief	nieuw	voor	

ontwikkelaars.	

Hulpmiddel:

Leidraad Gebiedsontwikkeling & 
Smart Mobility versie 2.0

De Leidraad gaat nader in op de 
verschillende stappen om mobiliteit 
in een gebiedsontwikkeling goed 
te verankeren. Het bevat o.a. een 
toelichting op de mobiliteitsvisie, 
het MobiliteitsProgramma van Eisen 
(MPvE), het mobiliteitsconcept en 
het exploitatieplan.

Welke afspraken moet ik maken met een ontwikkelaar?

Governance & bekostiging
Persoon	die	hub	wil	realiseren    UITLEGLOCATIE

  TRANSFORMATIEGEBIED

Praktijkvoorbeeld:

MobiliteitsProgramma van Eisen van 
Sloterdijk en Meneba (Zaanstad).
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Mogelijke flankerende maatregelen en 
flankerend beleid zijn: 

Parkeren

• Betaald parkeren in de omgeving van 
de hub.

• Verminderen beschikbaar 
straatparkeren in de omgeving van 
de hub.

• Parkeerbeleid waarbij privé-auto-
norm een afgeleide is van de 
kwaliteit van loop- en fietsinfra en 
het aanbod van OV en deelmobiliteit 
(dus niet het startpunt).

• Gebruik van een mobiliteitsnorm in 
plaats van een autoparkeernorm. 
Oftewel, auto niet meer norm, maar 
mobiliteit als geheel palet.

• Parkeren op afstand mogelijk maken

TRANSFORMATIEGEBIED
UITLEGLOCATIE

• Afdwingen dat (een deel van) de 
kosten die de ontwikkelaar met een 
korting op de parkeernorm bespaart, 
terugvloeien naar de realisatie van 
de mobiliteitshub.

• Borgen dat deelauto-aanbieders 
aanvankelijk geen marktconforme 
parkeertarieven voor inpandig 
parkeren hoeven te betalen, maar bij 
toenemend succes wél.

• Nieuwe bewoners- en bezoekers-
vergunningen parkeren alleen geldig 
maken in wijkhub. 

• Tweede vergunningen in het 
verzorgings gebied van een wijk hub 
alleen geldig maken in wijkhub.

• Parkeren in garages ook 
voor abonnement houders en 
vergunninghouders goed koper 
maken dan straatparkeren.

Een	hub	neerzetten	is	vaak	
niet	genoeg.	Om	van	de	
hub	een	succes	te	maken,	
zijn	doorgaans	flankerende	
maatregelen	nodig.

Beprijzing

• Een (politieke) keuze met bij-
behorend budget om mensen met 
een laag inkomen korting te geven 
op deel mobiliteit en / of openbaar 
vervoer, of dit zelfs gratis te maken.

• Tijdelijke financiele incentives om de 
mobiliteitshub te gebruiken

• Betalen naar gebruik invoeren, 
om het prijsverschil tussen keten-
mobiliteit en een unimodale reis 
te verkleinen

Hubs en deelmobiliteit 

TRANSFORMATIEGEBIED
UITLEGLOCATIE

• Hubs eisen bij gebieds ontwikkelingen 
vanaf x huis houdens (aantal nog te 
bepalen), bijv. via de beleids regeling 
parkeren, het bestemmings plan / 
omgevings plan en de Omgevingsvisie.

Inhoud
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TRANSFORMATIEGEBIED
UITLEGLOCATIE

• Openbare hubs eisen bij een gebieds-
ontwikkeling als er vanuit de omgeving 
een noodzaak voor hubs is.

TRANSFORMATIEGEBIED
UITLEGLOCATIE

• Hubs onderdeel maken van de 
standaard afweging en het denken in 
gebiedsontwikkelingen.

• Actief sturen op de aanwezigheid van 
deel mobiliteit in hubs in gebieden 
waar vervoers armoede speelt, 
bijvoorbeeld door dit af te dwingen 
in vergunningen of hier geld voor 
beschikbaar te maken.

• Draagvlak realiseren voor hubs, 
intern en extern.

• Zorgen dat de nieuwe, landelijke 
hub-identiteit gebruikt wordt 
én er voldoende ruimte is voor 
lokaal maatwerk.

• Zorgen dat er een grondslag is voor 
het gebruik van de hub-bebording.

Laadinfrastructuur
• Bij de planning en ontwikkeling 

van hubs aandacht hebben voor 
de netcapaciteit.

• T.a.v. laden en slim laden functionele 
eisen stellen aan marktpartijen.

Ruimtelijk
• STOMP-principe toepassen.

• Verdichten rond OV-knooppunten.

• Beleid maken dat het voor de 
gemeente mogelijk maakt om de 
kwaliteit van de open bare ruimte in het 
gebied rond om een hub te up graden 
als er een hub wordt gerealiseerd.

Communicatie en participatie
• (Toekomstige) bewoners, 

omwonenden en onder nemers al in 
een vroeg stadium betrekken bij de 
hub ontwikkeling (actieve participatie)

• Met een campagne deelmobiliteit 
onder de aan dacht brengen en het 
gebruik ervan stimuleren. In het 
bijzonder ook bij mensen die een 
drempel ervaren om een hub / deel-
mobiliteit te gebruiken.

• Stimuleren koppeling deelmobiliteit 
en OV met eisen omtrent aansluiting 
op bestaande MaaS-platforms (maar 
geen nieuw MaaS-platform starten 
voor één of enkele hubs)

• Digitalisering van de openbare 
ruimte om flexibel gebruik mogelijk 
te maken

• Real-time informatie over beschik-
bare plekken in parkeer garages en 
op straat, met behulp van sensoren

• Bewoners en gebruikers van een 
gebieds ontwikkeling vanaf de 
start duidelijk informeren over het 
mobiliteits concept van het gebied 
zodat ze weten waar ze ‘ja’ tegen 
zeggen, en ook duidelijk weten 
welke consequenties daar aan zitten 
(bijv. geen straat parkeer vergunning). 
Digitalisering en Mobility as a Service

• TOMP-API (of vergelijkbaar) verplicht 
stellen om data te ontvangen en 
inter operabiliteit tussen aanbieders 
onderling te organiseren.

• Eisen aan digitalisering (beschik-
baarheid data, interoperabiliteit 
tussen aanbieders) vastleggen in 
de APV.

• Meewerken aan een regionaal 
digitaal systeem, wanneer MRA 
daartoe initiatief neemt. Of landelijk, 
dan onder leiding van het Rijk. 
Voorbeeld: digitaliseren openbare 
ruimte (coding the curbs)

• Borging privacy gebruikers van 
deelmobiliteit via eisen APV

Inhoud

5.8 Flankerende maatregelen
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren
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BIJVOORBEELD ERFPACHT / HUUR OPSTAL, WAARDESTIJGING

 �
BELEIDSMAKER

• Doorloop de groslijst van flankerende 
maat regelen en beleid zoals weer-
gegeven onder inhoud.

• Bekijk welke maatregelen en beleid 
relevant zijn en neem dit op in je beleid.

• Bepaal welke van de relevante maat-
regelen of beleid er nog niet is en zet 
de ontwikkeling hiervan in gang.

PERSOON DIE HUB WIL REALISEREN

• Bekijk of er hubbeleid is waar 
flankerend maatregelen en beleid 
in zijn opgenomen.

• Zo ja: loop die maatregelen langs, 
bekijk of ze relevant zijn voor jouw 
hub en wie de actiehouder is. Als je 
dat zelf bent: organiseer dan actie. 
Als dat een andere partij is: neem 
dan contact op om te checken of de 
maatregel of het beleid geregeld is.

• Zo nee: Doorloop de groslijst van 
flankerende maatregelen en beleid 
zoals weergegeven onder inhoud. 
Bekijk welke maatregelen en beleid 
relevant zijn. Bekijk voor deze 
relevante zaken wie daar eventueel 
actie op moet ondernemen, en 
organiseer dat.

Proces

5.8 Flankerende maatregelen
Beleidsmaker	|	Persoon	die	hub	wil	realiseren

Tip
Wacht	niet	tot	het	

einde	van	het	proces	

met	het	nadenken	over	

flankerend	beleid,	maar	

doe	dat	parallel	aan	het	

denken	over	de	hub.	

Welke maatregelen en beleid heb ik nodig?

Praktijkvoorbeeld:

Visie Mobility as a Service in 
de regio Amsterdam

Dit document bevat de visie van de 
VRA op mobility as a service (MaaS). 
Het geeft meer informatie over 
MaaS en digitalisering, en biedt 
handvatten voor beleid op 
dit gebied.

Praktijkvoorbeeld:

Groningse en Drentse hubs.

Er zijn op meer dan 50 plekken 
hubs in Groningen en Drenthe. 
De web site https://www.reisviahub.nl/ 
bevat een over zicht van alle hubs, 
inclusief vervoers middelen en 
overige voorzieningen.
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https://vervoerregio.nl/document/339cc68b-158d-4d68-a443-4de66f7c98e5
https://vervoerregio.nl/document/339cc68b-158d-4d68-a443-4de66f7c98e5
https://www.reisviahub.nl/


Heb je vragen? Of wil je juist kennis delen? Neem contact op 
met de thematrekker van de kerngroep gebiedsontwikkeling 
en hubs van het MRA-Platform Smart Mobility

https://smartmobilitymra.nl/thema/gebiedsontwikkeling/
https://smartmobilitymra.nl/thema/gebiedsontwikkeling/

	Voorpagina
	Colofon
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	Deze wegwijzer brengt kennis bijeen en wijst de weg
	Ter informatie
	Wat is een mobiliteitshub?


	Deze wegwijzer is voor alle ambtenaren die bezig zijn met hubs, en iedereen die er meer over wil wet
	Hoofdstuk 2: het waarom
	Hoofdstuk 3: het wat
	Hoofdstuk 4: het hoe: introductie op het ‘wiel’
	Hoofdstuk 5: het hoe: zelf het wiel doorlopen
	Dit is versie 1.0

	2. Waarom: Doelen waar hubs een bijdrage aan kunnen leveren
	Bereikbaarheid
	Ter informatie
	Deelmobiliteit en hubs zijn twee verschillende dingen

	Praktijkvoorbeeld hub die bijdraagt aan opgave bereikbaarheid
	Hely Hub ASML P+R Eersel


	Leefkwaliteit
	Ter informatie
	Wat is brede welvaart?

	Praktijkvoorbeelden hubs die bijdragen aan opgave leefkwaliteit
	Elektrische deelrijden in de Pijp
	Mobiliteitshub Roden (Drenthe)


	Woningbouw en verstedelijking
	Praktijkvoorbeeld hubs die bijdragen aan opgave woningbouw en verstedelijking
	Strandeiland
	Haarlem Nieuw Zuid
	Merwedekanaalzone Utrecht


	Vervoersgelijkheid
	Praktijkvoorbeeld hubs die bijdragen aan opgave vervoersgelijkheid
	Mobipunten in de Kop van Noord-Holland
	Hubs in Minneapolis

	Ter informatie
	Meer lezen over vervoersongelijkheid?


	Klimaat en duurzaamheid
	Praktijkvoorbeeld hub die bijdraagt aan opgave klimaat en duurzaamheid
	E-Lympic Mobility Hub Amsterdam



	3. Wat: Onderdelen waar een hub uit kan bestaan
	Definities van hubs verschillen, maar gaan altijd over multimodaliteit, en vaak ook over andere func
	Ter inspiratie
	Verschillende definities van de term “mobiliteitshub”


	We beschrijven hubs aan de hand van drie locatie-kenmerken
	Verzorgingsgebied: van buurt tot internationaal
	Ter informatie
	Er zijn verschillende hubnamen in omloop, maar vaak wordt hetzelfde bedoeld

	Ter inspiratie
	Amsterdamse visie op een hubnetwerk

	Verschijningsvorm: openbare ruimte, gebouwd, inpandig
	Ter informatie
	Overwegingen bij verschijningsvorm

	Ruimtelijke context: bestaand gebied, transformatiegebied of uitleglocatie
	De drie locatie-kenmerken hangen vaak met elkaar samen

	Met name hubs met een vastgoedcomponent en veel stakeholders zijn complex
	Een hub kan uit verschillende programma-onderdelen bestaan
	Deelmobiliteit
	Ter informatie
	Drie vormen van deelmobiliteit
	Free floating
	Back-to-Many
	Back-to-One (station based of zone based)



	Openbaar vervoer en bijbehorende voorzieningen
	Parkeren privémobiliteit
	Niet-mobiliteitsvoorzieningen voor gebruikers
	Ontwerp & inpassing
	Energie
	Digitaal


	4. Hoe: Introductie op het wiel
	Deze wegwijzer gaat over de ontwikkeling van hubbeleid en de ontwikkeling van een hub 
	Ontwikkeling van hubbeleid en ontwikkeling van een hub zijn geen lineair proces
	Welke informatie voor jou relevant is, is aangegeven met icoontjes
	Gebruiker
	Verzorgingsgebied
	Verschijningsvorm
	Ruimtelijke context
	Ter informatie

	Voordat je start met het wiel: kaders
	Ter inspiratie: andere handleidingen en wegwijzers


	5. Hoe: Zelf het wiel doorlopen
	20221018DA_PC2111_Rebel_MRA hubs_p5.pdf
	Voorpagina
	Colofon
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	Deze wegwijzer brengt kennis bijeen en wijst de weg
	Ter informatie
	Wat is een mobiliteitshub?


	Deze wegwijzer is voor alle ambtenaren die bezig zijn met hubs, en iedereen die er meer over wil wet
	Hoofdstuk 2: het waarom
	Hoofdstuk 3: het wat
	Hoofdstuk 4: het hoe: introductie op het ‘wiel’
	Hoofdstuk 5: het hoe: zelf het wiel doorlopen
	Dit is versie 1.0

	2. Waarom: Doelen waar hubs een bijdrage aan kunnen leveren
	Bereikbaarheid
	Ter informatie
	Deelmobiliteit en hubs zijn twee verschillende dingen

	Praktijkvoorbeeld hub die bijdraagt aan opgave bereikbaarheid
	Hely Hub ASML P+R Eersel


	Leefkwaliteit
	Ter informatie
	Wat is brede welvaart?

	Praktijkvoorbeelden hubs die bijdragen aan opgave leefkwaliteit
	Elektrische deelrijden in de Pijp
	Mobiliteitshub Roden (Drenthe)


	Woningbouw en verstedelijking
	Praktijkvoorbeeld hubs die bijdragen aan opgave woningbouw en verstedelijking
	Strandeiland
	Haarlem Nieuw Zuid
	Merwedekanaalzone Utrecht


	Vervoersgelijkheid
	Praktijkvoorbeeld hubs die bijdragen aan opgave vervoersgelijkheid
	Mobipunten in de Kop van Noord-Holland
	Hubs in Minneapolis

	Ter informatie
	Meer lezen over vervoersongelijkheid?


	Klimaat en duurzaamheid
	Praktijkvoorbeeld hub die bijdraagt aan opgave klimaat en duurzaamheid
	E-Lympic Mobility Hub Amsterdam



	3. Wat: Onderdelen waar een hub uit kan bestaan
	Definities van hubs verschillen, maar gaan altijd over multimodaliteit, en vaak ook over andere func
	Ter inspiratie
	Verschillende definities van de term “mobiliteitshub”


	We beschrijven hubs aan de hand van drie locatie-kenmerken
	Verzorgingsgebied: van buurt tot internationaal
	Ter informatie
	Er zijn verschillende hubnamen in omloop, maar vaak wordt hetzelfde bedoeld

	Ter inspiratie
	Amsterdamse visie op een hubnetwerk

	Verschijningsvorm: openbare ruimte, gebouwd, inpandig
	Ter informatie
	Overwegingen bij verschijningsvorm

	Ruimtelijke context: bestaand gebied, transformatiegebied of uitleglocatie
	De drie locatie-kenmerken hangen vaak met elkaar samen

	Met name hubs met een vastgoedcomponent en veel stakeholders zijn complex
	Een hub kan uit verschillende programma-onderdelen bestaan
	Deelmobiliteit
	Ter informatie
	Drie vormen van deelmobiliteit
	Free floating
	Back-to-Many
	Back-to-One (station based of zone based)



	Openbaar vervoer en bijbehorende voorzieningen
	Parkeren privémobiliteit
	Niet-mobiliteitsvoorzieningen voor gebruikers
	Ontwerp & inpassing
	Energie
	Digitaal


	4. Hoe: Introductie op het wiel
	Deze wegwijzer gaat over de ontwikkeling van hubbeleid en de ontwikkeling van een hub 
	Ontwikkeling van hubbeleid en ontwikkeling van een hub zijn geen lineair proces
	Welke informatie voor jou relevant is, is aangegeven met icoontjes
	Gebruiker
	Verzorgingsgebied
	Verschijningsvorm
	Ruimtelijke context
	Ter informatie

	Voordat je start met het wiel: kaders
	Ter inspiratie: andere handleidingen en wegwijzers


	5. Hoe: Zelf het wiel doorlopen




