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INTRODUCTIE

Er is geen gemeente in Nederland die niet bezig is met het terugdringen van het 
autogebruik in de stad. Uitdagingen als klimaatverandering en verdichting van 
bebouwing inspireren steden om op een andere manier na te denken over het 
invullen van de beschikbare ruimte. Een groot parkeerdek midden in de stad, is 
dat wel logisch? Een doorgaande weg door het centrum, kan dat niet anders? 
Iedere ochtend zware vrachtwagens door de winkelstraat, willen we dat nog? 
Utrecht en Amsterdam presenteerden in het voorjaar van 2021 al hun plannen 
voor radicale vergroening en minder auto’s op de binnenwegen. 30km/u wordt 
de norm, het aantal parkeerplaatsen neemt af en in nieuwe fietsstraten is de 
auto voortaan te gast (van Dinther, 2021). Ook in het publieke debat wordt de 
autologica steeds vaker bevraagd, bijvoorbeeld door Thalia Verkade en Marco te 
Brömmelstroet in hun populaire boek Het recht van de snelste (2020).

Van de auto wil men dus wel af. Maar hoewel er inmiddels veel geschreven is 
over waarom de auto plaats moet maken, zo weinig wordt er beargumenteerd 
wat het alternatief dan is. Haast vanzelfsprekend gaat het direct over fietsers 
en voetgangers, aangevuld met treinen, trams en bussen. Er is echter ook een 
nieuwe categorie voertuigen, die een belangrijke aanjagende rol kan spelen in 
de mobiliteitstransitie: lichte elektrische voertuigen, kortweg LEV’s.

LEV’s vormen een categorie voertuigen die zich uitstekend leent voor mobiliteit 
in de stad. In technische termen vallen Light Electric Vehicles in de Europese 
L-categorie: kleiner dan de auto, veelzijdiger dan de fiets. Elektrische stepjes 
brengen je snel en soepel van A naar B, elektrische bakfietsen vervoeren je 
pakketje van de rand van de stad naar je voordeur. Schone en stille microcars 
bevoorraden de winkels. Dat ze licht en elektrisch zijn, betekent dat ze minder 
vervuilend zijn en minder ruimte innemen dan traditionele vervoersmiddelen 
met een verbrandingsmotor. Naast het klassieke verkeerskundige frame van 
efficiëntie bieden ontwerpers en fabrikanten van LEV’s bovendien iets anders 
herkenbaars: het plezier van onderweg zijn. Daarom passen ze zo goed in 
de nieuwe stadsvisies over groene publieke ruimtes die uitnodigen voor een 
sociaal, gezond en gelukkig leven.

De mobiliteits- en klimaattransitie bekijken door het frame van LEV’s of micro
mobiliteit, omdat het over meer dan de voertuigen zelf gaat, biedt mogelijk-
heden voor het ontwikkelen van oplossingen voor huidige problemen. 
Tegelijkertijd dienen ook nieuwe, complexe vraagstukken zich aan. De potentie 
van LEV’s is hoog, maar in de meeste dagelijks levens zijn ze nog niet ingepast. 
Dat is ook niet zo gek, LEV’s zijn geen duizenddingendoekjes. Terwijl de 
ontwikkeling van micromobiliteit past in de grotere mobiliteitstransitie, zal per 
innovatie een goeie plek in het mobiliteitssysteem overwogen moeten worden. 
Belangrijke uitgangspunten hierin zijn uiteraard duurzaamheid en effectiviteit, 
maar ook belangen en wensen van (potentiële) gebruikers, non-gebruikers en 
verdelingsvraagstukken.
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In dit whitepaper zetten we de huidige kennis over LEV’s op een rij en formuleren 
we de uitdagingen en pijnpunten aan de hand van drie thema’s: Business en 
Service, Mens en Techniek, en Beleid en Mobiliteit. We komen hiermee tot een 
toekomstvisie over de mogelijke rol van LEV’s in het realiseren van een echt fijne 
leefomgeving en bijpassend mobiliteitssysteem.

Arnhem, 2 februari 2022
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BUSINESS EN SERVICE

COMMERCIËLE KANSEN

Al 100 jaar zijn er op het gebied van persoonlijk vervoer twee smaken: de 
auto, en de fiets. Sinds de auto steeds meer ontmoedigd wordt voor kleine 
afstanden, zetten beleidsmakers en belangengroepen haast automatisch in op 
het stimuleren van fietsgebruik. De vraag is echter of het 150-jaar oude model 
‘fiets’ (al dan niet met trapondersteuning; batterij of verbrandingsmotor) mensen 
nog kan verleiden de auto te laten staan en bovendien voldoende functies van 
de auto over kan nemen. In de laatste 10 jaar is er daardoor een groeiende markt 
ontstaan die we micromobiliteit zijn gaan noemen. De e-step is uitgegroeid 
tot symbool van individueel vervoer in de deeleconomie. Daarnaast heeft de 
e-bakfiets een snelle opmars gemaakt in zowel ‘de familie-markt’ als in het 
stedelijk goederenvervoer. Maar ook geheel nieuwe concepten en ontwerpen 
betreden de markt en onze straten.

De zorg om het klimaat en de leefbaarheid in de stad leiden in de komende 
20 jaar tot een enorme groei van de markt voor micromobiliteit. De ontwikkeling 
vanuit de markt zal zich met name richten op nieuwe voertuigen, deelmobiliteit 
en goederenvervoer. ‘Anything as a service’ is leidmotief.

De wereldwijde marktomvang voor micromobiliteit zal van $28 miljard 
in 2021 groeien naar $70 miljard in 2028. Hierin zijn deelconcepten niet 
meegenomen (Global MicroMobility Market, 2021).

20282021

$69,32 miljard

$28,18 miljard

Market forecast to grow at a CAGR of 13,7%. Bron: Research and Markets
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nodig, aanpassing van infrastructuur (inclusief hubs) maar ook een uitbreiding 
van het voertuigen aanbod. De eindgebruiker speelt een doorslaggevende rol in 
de acceptatie en toepassing in de praktijk (Ploos van Amstel et al., 2021).

ONTWIKKELING NIEUWE VOERTUIGEN

Er is momenteel al een grote variëteit aan voertuigen die binnen de 
Europese L-categorie vallen en dus LEV’s genoemd kunnen worden. Verdere 
ontwikkelingen zullen plaatsvinden in zowel de techniek als de functionaliteit en 
het design. Nieuwe (multipurpose) voertuigen voor goederen en of personen 
zullen in het straatbeeld verschijnen, met twee, drie of vier wielen, bestand tegen 
weersomstandigheden, autonoom rijdend, solitair of schakelbaar, inklapbaar 
en lichtgewicht, en draadloos oplaadbaar. Een belangrijk deel van deze 
innovaties zijn gericht op ‘het delen’ met accenten op robuustheid, veiligheid en 
gebruiksvriendelijke bediening. Ook een universele bediening en laadtechniek 
zijn bij deelvoertuigen extra belangrijk. Daarbij zal de duurzaamheidstoets 
cruciaal zal zijn voor het succes op de markt. Bij die toets gaat het om zowel het 
productieproces en het gebruik van duurzame en lichte materialen als om de 
levensduur en recyclebaarheid.

De ontwikkeling van voertuigen zal sterk gericht zijn op de behoefte van 
gebruikers(groepen) die verandert met het wegvallen van de auto voor stedelijke 
mobiliteit. Een groep lichte elektrische voertuigen die de brug naar de huidige 
automobilist kan slaan is de microcar. De ontwikkeling van deze voertuigen is al 
gaande. Hoe snel zal de markt deze potentie omarmen? Grote autofabrikanten 
als Citroën, Renault en Peugeot zijn al ingestapt. De liefde voor een ‘eigen 
huisje op wielen – goeie stoel, radio aan, droog en lekker warm’ in combinatie 
met ‘zuinig en makkelijk parkeren’ zullen vermoedelijk belangrijke verleiders 
zijn, voor alle leeftijdsgroepen (zie: Mens en Techniek). Voor de groeiende 
groep ouderen zal daarnaast bijzondere aandacht zijn. Hier bestaat reeds 
behoefte aan nieuwe ontwerpen en functionaliteiten, bijvoorbeeld als alternatief 
voor de scootmobiel.

Voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers zullen bestaande en nieuwe 
eigendoms- en gebruiksconcepten ontwikkeld worden; koop, lease, huur, 
coöperaties en groepsdelen in familie-, vrienden- en wijkverband. Ook ten 
aanzien van parkeer- en oplaadfaciliteiten in de publieke ruimte zullen nieuwe 
businessconcepten ontwikkeld worden. Draadloos laden maar ook swap 
baterijen via vending machines in de publieke ruimte zijn al beproefd.

De markt voor oplaad-infrastructuur voor micromobiliteit groeit van $4 miljard in 
2020 naar $17 miljard in 2028 (Global MicroMobility Market, 2021).

20282020

$17,13 miljard

$3,89 miljard

Market forecast to grow at a CAGR of 20,4%. Bron: Research and Markets

PAKKETBEZORGING EN ANDERE DIENSTEN

De zes grootste pakketvervoerders in ons land vervoerden in 2020 samen 
778 miljoen pakketten. Een stijging 35 procent ten opzichte van 2019. De 
gezamenlijke omzet steeg naar 3,6 miljard euro (‘ACM: “Pakketbezorging 
met 35 procent gegroeid”’, 2021). Naast pakketbezorgers vormen ook 
onderhoudsdiensten in de stad een belangrijke potentiële markt voor lichte 
elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s). In toenemende mate kiezen bedrijven 
in de goederen- en dienst vervoer voor LEVV’s vanwege kostenbesparing, 
parkeergemak, snelheid van levering in stadcentra en een duurzaam imago. 
Daarnaast zijn er steeds meer gemeenten in Nederland die vanaf 2025 hun 
stadcentra enkel nog openstellen voor Zero Emissie stadslogistiek.1 Veel 
bedrijven moeten dus op zoek naar alternatieven voor hun bestelbusjes.

In 2018 schatten onderzoekers van de hogeschool van Amsterdam dat, logistiek 
gezien, “LEVV’s voor 10 tot 15 procent van het aantal bestelautoritten in de stad 
een efficiënt alternatief zijn.” (Ploos van Amstel et al., 2018, p. 52). Als gemeenten 
de toegang van (diesel)bestelauto’s in binnensteden beperken, zoals inmiddels 
dus is aangekondigd, ligt de potentie nog hoger (Ploos van Amstel et al., 2018). 
Om deze potentie te verzilveren zijn verder nieuwe samenwerkingsverbanden 

1 Zie https://opwegnaarzes.nl/

https://opwegnaarzes.nl/
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In een groeiend aantal grote en kleine gemeenten in Nederland zijn, naast 
deelauto’s, ook deelfietsen en deel-e-scooters beschikbaar. Deelfietsen worden 
in Nederland vaak aangeboden bij stations waar ook de fiets geretourneerd 
moet worden (Back2Main). E-scooters hebben vaak geen vaste standplaats maar 
kunnen middels een app gevonden worden en op elke gewenste locatie worden 
achtergelaten (free-floating).

Op beperkte schaal worden in Nederland deel-e-steps met grote wielen ingezet 
(in Tilburg, Waalwijk en Roermond) (Hamacher, 2021). In de huidige Nederlandse 
regelgeving past het alom bekende e-stepmodel met kleine wielen niet. Dit 
model wordt in andere Europese landen wel toegepast waarmee een enorme 
markt reeds functioneert.

MOBILITY AS A SERVICE (MAAS)

MaaS gaat om plannen, boeken en betalen via apps van bijvoorbeeld de 
deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of (water)taxi maar ook van de eigen auto of 
fiets. Met de combinaties van al deze soorten vervoer wordt de reiziger maatwerk 
geboden om zo snel, duurzaam of comfortabel mogelijk, zorgeloos van deur 
tot deur te reizen. Deze apps stellen de reiziger centraal. Inmiddels zijn er zijn 
acht MaaS-apps ontwikkeld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) die in zeven regio’s ingezet worden in pilots. Elke pilot heeft een andere 
focus op een beleidsdoel of doelgroep.

Met LEV’s krijgt de reiziger meer mogelijkheden om modaliteiten te kiezen 
afgestemd op de (persoonlijke) omstandigheden. Wat te denken van een LEV 
met overkapping waardoor je het laatste stuk van je reis droog af kunt leggen 
ondanks een fikse regenbui of het advies om een elektrische scooter te pakken 
bij haast? MaaS biedt de mogelijkheid om reizigers kennis te laten maken met 
nieuwe modaliteiten door ze als opties toe te voegen aan het aanbod. MaaS 
heeft de potentie om het mobiliteitssysteem te verbeteren door het combineren 
van data over het vervoersaanbod, de verkeersstromen en het daadwerkelijke 
gebruik. Het gebruik van deze data is belangrijk om LEV’s succesvol onderdeel te 
laten zijn van de mobiliteitsmix.

In de praktijk blijk dat de daadwerkelijke realisatie van MaaS nog complex is; 
veel (markt)partijen zien de potentie en spelen erop in en ook de overheid ziet 
de toegevoegde waarde van MaaS en acteert. Het aanbod van LEVs binnen de 
MaaS is echter nog beperkt wat ongetwijfeld veroorzaakt wordt door de trage 
ontwikkeling van regelgeving voor deze groep voertuigen. Het is van belang 
dat de overheid een actieve rol vervult als intermediair voor de samenhang in 
beleid en technische faciliteiten en daarmee zorg draagt voor standaardisatie, 
veiligheid en privacy.

DEELCONCEPTEN

In enkele decennia zullen, zowel voor het personenvervoer als voor het 
goederenvervoer, deelconcepten de belangrijkste voorziening zijn voor de 
stedelijke mobiliteit. De Europese markt van deel-micromobiliteit groeit tot 
2030 naar verwachting tot $100-$150 miljard. De ontwikkeling van 2017 – 
2019 in de Verenigde Staten laat een groei zien van ca. 100 miljoen trips van 
deel-e-steps (Heineke et al., 2019).

China

Europe

United States ~200-300

Estimated size of micromobility market, by region, in 2030, $ billion

~100-150

~30-50

Bron: McKinsey&Company
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Shared bike and scooter usage in the US, Millions of trips, 2010 – 2019. Bron: 
NACTOS – CBINSIGHT
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Tekening: Daan Alberts

IMPACT VAN REGELGEVING

Zowel in Nederland als in de rest van Europa is een breed pakket van regel-
geving rondom LEV’s aan verandering onderhevig. Zodra de nieuwe regel geving 
is vastgesteld zullen investeringen in en ontwikkeling van nieuwe voertuigen en 
deelconcepten verder toenemen.

Daarbij mag verwacht worden dat er faciliteiten komen van overheidswege om 
de transitie naar (licht) elektrisch vervoer te ondersteunen. Te denken is aan de 
uitfasering L-categorie-voertuigen met verbrandingsmotor. Vanuit gemeenten 
zal met plaatselijke verordeningen met betrekking tot de plek op de weg, 
snelheidsbeperkingen maar ook met de aanpassing van infrastructuur het 
gebruik van micromobiliteit gestimuleerd worden.

De impact van het nieuwe LEV kader op de huidige markt zal echter groot 
zijn: verschillende bestaande bakfietsen zullen niet meer toegelaten worden 
en de ontwikkeling van de e-step (in deelconcepten) wordt vertraagd. Dit in 
tegenstelling tot de meeste andere Europese landen waar deelconcepten 
met e-steps al enige tijd op grote schaal bestaan. De adaptie van het nieuwe 
LEV Kader door de markt zal, gezien de nieuwe hoofdzakelijk niet-functionele 
productveiligheidseisen, gepaard gaan met voortdurende stagnatie in de 
ontwikkeling van nieuw voertuigen en business-concepten.

ONDERHOUD

De onderhoudsmarkt voor LEV’s staat nog in de kinderschoenen. Tweewieler 
herstelbedrijven zijn onvoldoende toegerust voor complexe elektro 
technische werkzaamheden en kampen met groot personeelstekort. De markt 
zelf, samen met mbo’s en hbo zal het initiatief moeten nemen voor zowel 
voertuig- als batterij-techniek.
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MENS EN TECHNIEK

VOERTUIG EN CONTEXT

Voor sommigen is hun voertuig als een verlengstuk van henzelf. De auto is 
hiervan een schoolvoorbeeld. Dit was niet enkel het geval in de jaren ’50, toen 
automobilisme in de Verenigde Staten hoogtij begon te vieren en langzaam 
ook in Europa het ideaal en de norm werd voor personenvervoer. Nog steeds 
biedt de auto veel autobezitters een mogelijkheid om aan hun identiteit en 
sociale status uiting te geven, naast de pragmatische, idealistische, economische, 
sociale, emotionele, esthetische, en zelfs fysieke affiniteit die mensen individueel 
of binnen gemeenschappen met hun auto ervaren (Sheller, 2004).

De afgelopen jaren zijn ook andere vervoersmiddelen kenmerkend geworden 
voor groepen mensen die een gedeelde achtergrond of motivatie hebben. Zo is 
de bakfiets een nieuw symbool geworden voor (veranderende) verhoudingen 
en mobiliteitspatronen binnen de stedelijke middenklasse (Boterman, 2020). 
Diezelfde (elektrische) bakfiets staat bovendien centraal in verschillende visies 
op effectief LEV-gebruik, van overheid (zie Beleid en Mobiliteit) tot commerciële 
aanbieders van nieuwe vervoersconcepten voor bijvoorbeeld pakketbezorging 
of servicediensten (zie Business en Service). Dit illustreert de veelzijdige relaties 
die tussen mensen en techniek, en dus ook LEV’s, kunnen ontstaan.

Deze relatie tussen de mens en mobiliteit is hierbij vooral bezien vanuit het 
voertuig. Maar de verknooptheid tussen mensen en mobiliteitsmiddelen is 
complexer als het perspectief verbreedt. Zo kan iemand met een specifiek 
reisdoel graag snel, gemakkelijk en goedkoop daar willen geraken. Een (deel)
voertuig(je) kan dat prima mogelijk maken. Maar datzelfde voertuig kan, als het 
individu er geen behoefte aan heeft, de kwaliteit van de leefomgeving negatief 
beïnvloeden, bijvoorbeeld omdat het ongewenste ruimte inneemt, lawaai of 
ongelukken veroorzaakt, of fijnstof uitstoot.

Het is daarom belangrijk om in het kader van lichte elektrische voertuigen, 
die in de huidige vorm een relatief nieuw fenomeen op de weg zijn, pro-
actief na te denken over de mogelijke effecten van deze voertuigen op ons 
mobiliteitssysteem en het soort mens-techniek relaties die hierbinnen ontstaan. 
Dit betekent dat we alert moeten zijn op de complexe relaties tussen mens – als 
bestuurder, medeweggebruiker of nabije bewoner – en de effecten die LEV’s 
(kunnen) hebben op zaken die door veel burgers belangrijk geacht worden. 
Hoog op het prioriteitenlijstje staan hierbij: het ervaren van veiligheid (zowel 
als bestuurder als niet-bestuurder), de plek van LEV’s in de openbare ruimte, 
de impact van het LEV’s op duurzaamheid (vooral gebruik van energie en 
grondstoffen) en op gezondheid (reduceren van CO2, fijnstof en lawaai), het 
vergroten van de mobiliteit van kwetsbaardere groepen, en – niet in de laatste 
plaats – de mogelijke bijdragen van LEV’s aan het plezier van mensen om 
te reizen. Op dit laatste aspect scoren LEV’s duidelijk punten. Het wordt wel 
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afwegingen te (kunnen) maken bij het al dan niet kiezen voor een LEV als 
vervoermiddel voor een specifieke reis. De afwegingen die hierin voor de 
gebruiker een rol spelen zijn:
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Op het niveau van het individu is het opvallend dat micromobiliteit, in 
tegenstelling tot het rijden in grotere voertuigen, in de regel heel snel voldoet – 
of kan voldoen – aan de eisen die we stellen aan onze mobiliteitsmogelijkheden 
(Heineke et al., 2019). Maar iemand moet LEV’s allereerst daadwerkelijks als 
mogelijke vervoersoplossing herkennen en ervaren alvorens zij herhaaldelijk 
voor een LEV als duurzamere vorm van mobiliteit zullen kiezen. In de praktijk 
is hierbij vraag naar onder meer flexibele en toegankelijke multimodale MaaS-
concepten (Zijlstra & Durand, 2020) waarin LEV’s ook in het mobiliteitsaanbod 
verwerkt zijn.

GEBRUIKERSERVARING MAAS

In de ontwikkeling van deze multimodale MaaS-concepten is steeds meer 
aandacht voor de behoefte van de gebruiker. Momenteel lijken vooral zakelijk 
en sociaal-recreatieve gebruikers doelgroepen waarbij MaaS, relatief gezien, 
veel potentie heeft. Voor dagelijkse verplaatsingen, bijvoorbeeld naar het 
werk, de universiteit of een vast mantelzorgadres, wordt MaaS minder gebruikt 
(Faber et al., 2020). Routinematigheid en de lengte van de rit maken dat er, 
vanwege kostenoverwegingen, vaker voor een eigen auto of andere modaliteit 
gekozen wordt.

beschreven als “intuïtieve mobiliteit”: het gemak en gevoel van vrijheid waarmee 
je tussen het verkeer door zoeft geven een jeugdig plezier dat doet denken aan 
de eerste keer dat je op een fiets zat (Heineke et al., 2019).

TECHNISCH IDEAAL

Het is niet gemakkelijk om aan al deze wensen te voldoen. Ontwikkelaars, zowel 
in het commerciële domein als vanuit (toegepast) onderzoek, proberen continue 
oplossingen te bedenken waarmee de potentiële negatieve effecten van LEV’s 
worden voorkomen. Voor snel en licht vervoer voor korte afstanden is de e-step 
een mogelijk alternatief voor de auto of het OV: ze zijn licht, klein, gemakkelijk 
in gebruik (voor mensen die sowieso gemakkelijk mobiel zijn), duurzaam te 
produceren en veroorzaken weinig CO2, fijnstof of lawaai tijdens het rijden 
(zie kader: milieuwinst pag. 22). De ideale oplossing, zo lijkt het.

De ‘struikelstep’ is inmiddels een bekend fenomeen in veel Europese steden. 
Om de verrommeling van de openbare ruimte door slingerende steps 
technologisch op te lossen, om zo alsnog de potentie van e-steps voor snelle 
en duurzame mobiliteit te exploiteren, investeren zowel start-ups als grote 
bedrijven in systemen waardoor e-steps zonder bestuurder kunnen terugrijden 
naar mobiliteitshubs of verzamelplekken (Kox, 2021; ‘Uber werkt aan zelfrijdende 
steppen en fietsen’, 2019).2 Het beoogde doel is om het straatbeeld netjes 
te houden en tevens de vindbaarheid en toegankelijkheid van de steps te 
vergroten doordat ze op vaste plekken te halen en te stallen zijn. De techniek 
voor het autonoom laten rijden van de steps is dus al beschikbaar. Toch is deze 
op de korte termijn niet voldoende ontwikkeld om de steps ten alle tijden 
succesvol op de plaats van bestemming te laten komen.

KIEZEN VOOR LEV’S

Het is dus bijzonder moeilijk om voertuigen te ontwikkelen die universeel 
inzetbaar zijn, omdat het gebruik zeer persoons- en locatie-afhankelijk is, naast 
allerlei overwegingen die relevant zijn voor een specifieke reis. Dit is belangrijk 
om te realiseren: er is geen ‘one size fits all’ oplossing, óók niet binnen het 
domein van de micromobiliteit. Dit maakt het des te belangrijker om goede 

2 Zie ook https://goxapollo.com

https://goxapollo.com/index.html
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Ook voor LEV’s is de gebruikerservaring een belangrijk aandachtspunt. Zoals 
bij een deelauto kan een rit worden ingedeeld in drie processen – voor, 
tijdens en na de rit, zoals in bovenstaande figuur. De ‘touch points’ voor LEV’s 
zullen overeenkomen met deelauto’s maar ook de verwachtingen vanuit 
de gebruiker. Het is van belang dat het aanbod en gebruik van LEV’s de 
gebruikerservaring waarborgt (intuïtief, persoonlijke voorkeuren, aansluiting 
andere mobiliteitsvormen) en modulair is naar de specifieke gebruikerscontext 
(stad, buiten stad).

Aangezien de ontwikkeling van LEV’s nog in de kinderschoenen staat, biedt 
deze fantastische innovatiekansen om de ideale mix en uitvoering te ontwerpen 
die spot-on inspeelt op gebruikerswensen en aansluiting vindt in MaaS-
ontwikkelingen. Er ligt een kans voor Nederlandse onderwijsinstellingen en 
bedrijven om koploperschap te nemen in deze ontwikkeling.

Onderzoek suggereert dat de kans op succesvolle introductie van MaaS en 
als gevolg daarvan een toename in het gebruik van de deelmobiliteiten zoals 
LEV’s, bij jongvolwassenen het grootst is. Dit heeft te maken met hun houding 
tegenover digitale diensten en huren of delen van gebruiksartikelen. Daarnaast 
wordt een hoger opleidingsniveau of inkomen en een huishoudsamenstelling 
van maximaal twee personen geassocieerd met een positieve houding 
tegenover MaaS en de deelauto (Harms et al., 2018).

Het versnipperde aanbod met de verschillende apps maakt dat de potentiële 
gebruiker beperkt zicht heeft op de mogelijkheden van MaaS. Daarbij ontbreekt 
het aan een naadloze gebruikerservaring om een echte doorbraak naar een 
nieuwe mobiliteitssysteem (zoals meer deelmobiliteit) te realiseren. Tegelijkertijd 
toont de actieve markt aan dat het kansrijk is en het waarschijnlijk een kwestie 
van tijd is voordat MaaS voor deze doorbraak gaat zorgen.

LEV’s kunnen het aanbod van modaliteiten verbreden waardoor de gebruiker 
de meest ideale reis krijgt. Droog, duurzaam, snel, goedkoop of andere wensen 
kunnen maken dat modaliteiten zich op basis van data aan gaan passen. 
Een voorbeeld hiervan zijn de beendekens op de elektrische scooters die 
zorgen dat reizigers ook met kouder weer gebruik kunnen maken van deze 
LEV. De mobiliteitsmix wordt daarmee vraag- en aanbod gestuurd. De reiziger 
laat zien hoe hij of zij wil reizen en het aanbod past zich aan. Tegelijkertijd 
kunnen nieuwe vormen door aanbieders toegevoegd worden aan de reisopties 
waardoor reizigers het leren kennen.

Vooronderzoek naar succesfactoren van de deelauto leverde veel inzicht op 
in benodigde functionele- en gebruikerseisen van de ultieme deelauto en de 
gebruikerservaring.3 Het gaat dan over beschikbaarheid, variëteit en keuze-
vrijheid, toegankelijkheid, hygiëne, design, personalisatie, status en identiteit, 
veiligheid, gemak, aansluiting en prijs-kwaliteit verhouding. Deze eisen zijn 
gekoppeld aan de customer journey van gebruikers, voor, tijdens en na 
het gebruik van een deelauto. De resultaten laten zien dat de ervaring van 
gebruikers bij driekwart van de touch points matig (oranje) of negatief (rood) is.

3 Onderzoek uitgevoerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in opdracht van de Provincie Gelderland (2020)
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De opbrengst van het overstappen van auto’s naar LEV’s in termen van 
CO2 uitstoot en fijnstof hangt erg af van het type LEV en de lengte van de 
rit die vervangen wordt. Een LEV die autoritten tot 15 km vervangt zou 70% 
van de autoritten vervangen en nog een veel hoger percentage stadsritten 
(Bakker & Zwaneveld, 2009). Dat betekent dat daarmee de stad bijna auto- 
en fijnstof vrij zou kunnen zijn.

Naar afgelegde afstand is het echter andersom: ritten langer dan 15 km 
zijn goed voor ruim 75% van de afgelegde kilometers. Om CO2 uitstoot 
te beperken is het dus zaak om LEV’s te ontwikkelen die geschikt zijn voor 
langere afstanden (bijvoorbeeld doordat ze de snelweg op kunnen). Als 
je bedenkt dat de bijzonder veilige carrosserie en kooiconstructie van een 
Formule 1 auto minder dan 40 kilo weegt liggen hier technisch gesproken 
veel kansen maar dit gaat in tegen de huidige verschuiving naar steeds 
grotere personen auto’s.

MILIEUWINST

Laten we eens dromen over een land waarin de autoritten tot 15 kilometer 
worden vervangen door LEV’s (bij gelijkblijvend gebruik van de fiets en 
het OV). LEV’s zijn niet alleen goed voor het leefklimaat in de stad maar 
reduceren ook de uitstoot van CO2 en fijnstof.

Nu al stoot een elektrische auto circa drie keer minder broeikasgassen uit 
dan een auto op fossiele brandstof. Naarmate de elektriciteit die gebruikt 
wordt bij de productie van en het rijden met de auto duurzamer wordt 
zal het voordeel verder toenemen. Daarmee is de elektrische aandrijving 
een belangrijke stap in het reduceren van klimaatverandering (Hoekstra, 
2019; Hoekstra & Steinbuch, 2020). Maar bij de productie van elektrische 
voertuigen wordt voor elke kilo voertuig al snel 4 tot 7 kilo CO2 uitgestoten. 
Per kilo batterij is het zelfs 10 tot 15 kilo (Lifecycle impact of road vehicles, 
2020). Voordat bijvoorbeeld een Tesla Model 3 begint te rijden heeft 
hij al ruim 15 ton CO2 uitgestoten (Impact Report, 2020). Ook is het niet 
eenvoudig de batterijproductie voor elektrisch vervoer op te schalen.

Een LEV lost al deze problemen vergaand op. Doordat een LEV 5-100x 
lichter is dan een auto stoot de productie ook circa 5-100x minder broeikas-
gas uit. Bovendien heeft een LEV navenant minder batterijen nodig wat 
vooral bij de dreigende schaarste in de supply chain van batterijen een 
groot voordeel is. Ook in het gebruik stoot een LEV vele malen minder 
broeikasgas uit dan een reguliere auto. Voor het klimaat op onze planeet is 
lichter dus duidelijk beter.

Voor het klimaat in de stad is lichter ook beter omdat dit zorgt voor minder 
fijnstof in de lucht. Natuurlijk veroorzaken elektrische auto’s geen uitlaat-
gassen en verspreiden ze veel minder remslijpsel omdat ze vooral remmen 
op de motor. Daarmee neemt de uitstoot van de meest ongezonde 
carcinogene en extreem kleine deeltjes bij een elektrische aandrijving sterk 
af (Gondim et al., 2021). Puur gemeten in milligrammen is het meeste fijnstof 
echter afkomstig van de banden en van het opwervelen van stof dat al op de 
weg ligt en deze uitstoot is gerelateerd aan het gewicht van het voertuig en 
de luchtturbulenties die boven het wegdek ontstaan. LEV’s zetten daarmee 
een belangrijke extra stap - bovenop elektrificering - in het reduceren van 
fijnstof in de lucht en dit kan er al snel toe leiden dat mensen een jaar langer 
leven en dat het aantal mensen met ernstige ademhalingsklachten in de stad 
sterk afneemt (Fann et al., 2017).
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BELEID EN MOBILITEIT

ROL VAN DE OVERHEID

Zoals beschreven in het hoofdstuk Business en Service, heeft de markt van 
micromobiliteit een eigen dynamiek. De overheid kan ontwikkelingen hierin 
beïnvloeden vanuit verschillende rollen. Als wetgever kan ze zaken mogelijk 
maken of verbieden, als subsidiënt kan ze sponsoren, als afnemer kan ze 
launching customer zijn, en als beheerder van de openbare ruimte kan ze 
faciliteren. Ontwikkelingen kunnen hiermee worden versneld of vertraagd 
en in goede banen worden geleid. Denk bijvoorbeeld aan het waarborgen 
van veiligheid van voertuigen en rijgedrag in het verkeer – maar ook aan een 
eerlijke distributie van voertuigen over de stad zodat alle inwoners toegang 
hebben tot alternatieve vormen van vervoer, ook in steden waar auto’s steeds 
minder ruimte krijgen. Kortom: de aanwezigheid van passend beleid is een 
randvoorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van een markt waar zoveel 
mogelijk mensen van profiteren.

VEILIGHEID

Sinds begin 2019 werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het 
nieuwe LEV Kader. Vanuit de prioritaire zorg om veiligheid wordt de laatste hand 
gelegd aan nieuwe regels voor productveiligheid, ‘de plek op de weg’ en ’het 
gedrag in het verkeer’. Voor veel bakfietsen en de Bijzondere bromfietsen zoals 
e-steps wordt de Europese verordening 168/2013 van kracht waarmee toelating 
op de openbare weg bemoeilijkt wordt. Helaas is de onderbouwing van de 
nieuwe regels vaak ondoorgrondelijk en de fundamentele systematiek van de 
productveiligheidseisen inflexibel en daarmee belemmerend voor innovatie 
gericht op duurzaamheid en functionele veiligheid. De verwachting is dat begin 
2023 het nieuwe LEV kader in Nederland van kracht wordt.

Verschillende andere Europese landen hebben voor de Bijzonder Bromfietsen 
in 2019 al regels opgesteld op basis van de nieuwe Europese Norm voor 
Personal LEVs EN17128. In het nieuwe Nederlandse kader is daar niet voor 
gekozen. Ondertussen wordt in Brussel gewerkt aan een nieuwe Europese LEV 
verordening, aan de herziening van de Machine Richtlijn en aan een Europese 
Norm voor bakfietsen. Het is de verwachting dat de Europese regelgeving 
binnen enkele jaren ook in Nederland van kracht wordt en dus het LEV Kader 
waar nu aan gewerkt wordt, vervangt.

Wat weten we momenteel over de veiligheid van LEV’s? Duitsland is het eerste 
Europese land dat ongevallen met e-steps registreert. Sinds juni 2019 zijn e-steps 
daar op de openbare weg toegestaan. In Duitsland waren in 2020 e-steps 
bij 2155 ongevallen met letsel betrokken, waarvan 5 met dodelijke afloop 
(‘E-Scooter-Unfälle im Jahr 2020’, z.d.). Ter vergelijking: in Nederland gaan 
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jaarlijks ruim 600 mensen dood in het verkeer. In zeker de helft van de gevallen 
is de tegenpartij een auto of zwaarder voertuig (Verkade & te Brömmelstroet, 
2020, p. 136). Opvallend is dat drankgebruik bij ongevallen met e-steps vaker 
voorkomt (18%) dan bij andere voertuigen (7% voor bijvoorbeeld fietsers). De 
stad Oslo besloot, na een vergelijkbare constatering, het gebruik van de stepjes 
tussen 11 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends te verbieden. De maatregel lijkt het 
gewenste effect te hebben (Norwell, 2021). Er zijn, kortom, nog enkele issues 
rond veiligheid van nieuwe voertuigen welke zeker in deze introductiefase extra 
aandacht vragen. Deze nieuwe vormen van mobiliteit zijn echter niet gevaarlijker 
dan de fiets of de auto.

Naast het ontwikkelen van het LEV Kader zijn er een aantal manieren waarop 
de overheid de ontwikkeling van micromobiliteit gericht kan stimuleren en de 
negatieve effecten kan wegnemen.

MICROMOBILITEIT DELEN ALS OV

Een mogelijke vorm waarop de overheid de ontwikkeling van micromobiliteit 
zou kunnen benaderen, is als openbaar vervoer (OV).4 Via concessies en 
andere vergunningenstelsels kunnen er goed onderbouwde eisen gesteld 
worden aan veiligheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, 
en de monitoring van het gebruik maar ook aan de levensduur van de 
voertuigen, materiaalgebruik en productieprocessen. Het is van belang dat 
(lokale) overheden lessen leren van elkaar en andere Europese landen. Op 
basis hiervan zullen beleidskeuzes gemaakt moeten worden over de vorm en 
omvang van deelconcepten.

Op plekken waar verdienmodellen (nog) niet sluitend zijn zullen overheden 
moeten investeren in deelconcepten van micromobiliteit als onderdeel van 
het OV. Door deelmobiliteit een plek te geven binnen de inrichting van het OV, 
biedt de overheid vanuit haar zorgplicht een vorm van basisbereikbaarheid 
die inwoners in de gelegenheid stelt zich vrij door stad en land te bewegen 
en deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Dit geldt zeker ook voor 
groepen die, financieel of anderszins, afhankelijk zijn van het OV. Inzetten op 
micromobiliteit zorgt voor verlichting op plekken waar het OV onder druk staat 
door een overvloed of juist een tekort aan reizigers. Het is hoe dan ook zaak om 
het aanbod van deelvoertuigen en traditionele vormen van openbaarvervoer 
op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door middel van het clusteren van 
aanbod rond OV-knooppunten en door het aanbod te (laten) ontsluiten via OV 
concessiehouders en MaaS providers.

4 Zie https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/ienw-specials/2019/07/pijler-2-drempelloos-van-deur-tot-deur

PARKEREN EN LADEN

Parkeeroverlast is één van de meest zichtbare en veelbesproken problemen rond 
de introductie van lichte elektrische (deel)voertuigen in steden. Gelukkig zien 
we verbetering en behoort parkeerchaos steeds meer tot het verleden. Dit is 
ook voor de aanbieders van deelmobiliteit van belang en zij zoeken dan ook 
naar oplossingen voor het parkeerprobleem. Deelscooteraanbieder Felyx heeft 
recent in Eindhoven het aantal klachten van parkeeroverlast met 90% verminderd 
door gebruikers een foto te laten maken van hun geparkeerde scooter aan het 
einde van de rit (‘Felyx vermindert parkeeroverlast met 90% met foto aan einde 
van rit’, 2021). In deze oplossing hebben zij techniek succesvol kunnen inzetten 
waardoor onwenselijk gedrag is afgenomen.

Daarnaast ligt ook hier een rol en een kans voor de overheid weggelegd. 
Voor lokale overheden is parkeerbeleid één van de krachtigste instrumenten 
in de ruimtelijke ordening. Begin 2021 rondde het LEV Kenniscentrum 
een oriënterend onderzoek af naar de parkeer- en laadbehoefte van LEV 
gebruikers. Hieruit bleek dat er onder particulieren, vooralsnog, geen behoefte 
is aan publieke laadvoorzieningen, maar wel aan parkeergelegenheden. 
Ook particuliere LEV-gebruikers zijn niet gebaat bij het veroorzaken van overlast 
en hinder, maar worden hier nu soms toe gedwongen door een gebrek aan 
stallingsmogelijkheden. Voor deelstepaanbieders daarentegen zijn zowel 
publiekelijk beschikbare parkeer- als oplaadfaciliteiten nodig, afhankelijk van 
de opzet van het deelconcept. Overheden en aanbieders kunnen afspraken 
maken rond de toepassing van het zogenoemde ‘geofencing’. Met deze techniek 
worden gebieden virtueel afgebakend. Gebruikers zien in hun app waar het 
voertuig wel of niet geparkeerd kan worden. Door dit heel nauwkeurig in te 
stellen, kunnen er op goed gekozen locaties parkeervakken gerealiseerd worden 
en wordt verrommeling op andere plekken voorkomen.

INFRASTRUCTUUR

Voor lokale wegbeheerders brengt de infiltratie van LEV’s nieuwe uitdagingen 
met zich mee. Een veel gehoorde zorg, ook van maatschappelijke organisaties, 
is drukte op de fietspaden (‘Licht Elektrische Voertuigen op fietspaden’, 2021; 
Termaat, 2021; Wouters, 2021). Niet zelden leidt deze zorg tot algemene 
scepsis over de nieuwe categorie voertuigen. Dit is spijtig omdat fietsers en LEV 
gebruikers eerder een gezamenlijk dan een tegengesteld belang hebben: het 
inperken van de dominantie van auto’s in de stad. Een oplossing ligt dan ook 
voor hand. Niet door voertuigen van het fietspad te weren maar door ruimte voor 
de auto aan fietsen en LEV’s te geven. Dit stimuleert bovendien het gebruik van 
duurzaam en actief vervoer: voor veel gemeentes een beleidsdoel.

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/ienw-specials/2019/07/pijler-2-drempelloos-van-deur-tot-deur
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5241918/aantal-boetes-voor-rijden-op-elektrische-step-verdrievoudigd
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Een belangrijke maatregel daarvoor is reeds genomen. Door de maximum-
snelheid in de bebouwde kom terug te brengen van 50km/u naar 30 km/u, 
zoals door de Tweede Kamer is voorgesteld en door gemeentes ten uitvoering 
moet worden gebracht, ontstaat letterlijk ruimte op de weg. Op wegen en in 
straten waar voor ieder voertuig een maximum van 30 km per uur geldt, hoeft 
geen vrij liggend fietspad te zijn vanwege de geringe snelheidsverschillen. 
Hierdoor kunnen fietsers, auto’s en LEV’s makkelijker om elkaar heen, wat 
zowel ruimtebesparend is als de lokale doorstroming ten goede kan komen. 
Bovendien suggereert onderzoek dat verkeersdeelnemers alerter zijn op 
hun medeweggebruikers als ze de weg moeten delen met voertuigen van 
verschillende snelheden (Kaparias et al., 2012).

De verkoop en het gebruik van e-steps heeft een grote vlucht genomen 
Berlijn is «hoofdstad van de deelstep». Inmiddels zijn er ruim vijftigduizend 
deelsteps in een dertigtal Duitse steden; het gebruik van particuliere e-steps 
is een veelvoud daarvan. [mei 2021]

Duits onderzoek laat zien: voorwaarden voor duurzame implementatie met 
en gebruikersgemak om deelmobiliteit een succes te kunnen laten zijn. 

• De positionering van laadpalen bij haltes van het openbaar vervoer 
en P+R

• Gebruik van de e-scooter als last mile voertuig voor consumenten 
vergemakkelijken.

• Gerichte positionering van e-scooters op locaties met een hoog aandeel 
auto’s en een laag aandeel openbaar vervoer zoals in suburbane 
gebieden en voorsteden

• Het laden van de e-scooter op de stallingslocatie 
• De oprichting van gemeenschappelijke platforms door openbaar vervoer 

en deelaanbieders
• Verbetering van de aansluiting/verbinding met het openbaar vervoer
• Oplaad en stallingsfaciliteit bij bedrijven
• uitgifte automaat ‘LEV uit de muur’ op het station met betaal- en 

oplaadfaciliteit
• Het gebruik van elektrische voertuigen voor servicereizen 
• Duidelijkheid regels voor publiek over meenemen in OV
• Een verlengde de levensduur van het product door een robuuster 

productontwerp en een modulaire constructie zodat defecte onderdelen 
gemakkelijker te vervangen zijn 

• Het gebruik van alternatieve lichte materialen mits dit zich ecologisch 
terugverdient binnen de levensduur 

• Een levenscyclusgerichte constructie 
• De verplaatsing van de productie naar een locatie waardoor de productie- 

en transportemissies worden verminderd
 
Bron: https://www.dena.de/newsroom/meldungen/studieescootersharing/

https://www.statista.com/statistics/1034523/e-scooter-number-by-provider-germany/
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VERANTWOORDING

In januari 2021 werd het LEV Kenniscentrum opgericht door het Lectoraat HAN 
Automotive Research, onderdeel van de Academie Engineering en Automotive. 
Samen met haar partners voert het kenniscentrum onderzoeken en projecten 
uit op het gebied van micromobiliteit. Onder leiding van Pieter Dekker 
manifesteerde het LEV Kenniscentrum zich in haar eerste jaar als relevante 
gesprekspartner voor over heden, bedrijven en kennisinstellingen. Hierdoor 
werd duidelijk dat beschikbare kennis over micromobiliteit veelal versnippert en 
moeilijk vind baar is voor stakeholders. Er leven daardoor verschillende ideeën 
over de vraag: waar staan we nu eigenlijk, en wat is daadwerkelijk de potentie 
van light electric vehicles? Deze onduidelijkheid belemmerd de kans om 
complexe maatschappelijke mobiliteitsvraagstukken gezamenlijk aan te gaan. 

Zo ontstond het idee een white paper te publiceren waarin een basis wordt 
gelegd voor debat en onderzoek. Wat weten we al, waar zitten nog vragen 
of blinde vlekken? Door relevante onderzoeken te verzamelen en feiten 
te presenteren, gekoppeld aan inzichten en ervaringen die binnen het 
LEV Kenniscentrum zijn verzameld, worden verschillende kennisdomeinen 
met elkaar verbonden.

De tekst is tot stand gekomen door een samenwerking van LEV Kenniscentrum-
partners van het eerste uur. De auteurs zijn Ronnie Porterman namens 
Keypoint Consultancy, Ferdy Gilsing van Yellowchess, en Auke Hoekstra van de 
TU Eindhoven. Namens het LEV Kenniscentrum schreven mee: Pieter Dekker, 
Marith Dieker en Suzanne Dekker, allen werkzaam op het Lectoraat HAN 
Automotive Research. In een eerste gezamenlijke bijeenkomst zijn de 
belangrijkste (sub)onderwerpen bepaald. Tijdens het schrijfproces leverde elk 
van de projectgroep leden een bijdrage binnen hun eigen expertise. Op deze 
manier ontstond een gelaagd en veelomvattend overzicht van de stand van 
zaken rond micromobiliteit. Geen afgerond onderzoek met een kop en staart, 
maar een momentopname waarvandaan verdere ontwikkelingen kunnen worden 
begrepen en gestuurd.

Op zoek naar meer kennis of wil je met de inzichten uit dit white paper aan de 
slag? Het LEV Kenniscentrum denkt en doet graag met je mee. Meer informatie, 
contactgegevens en updates zijn te vinden op lev-kenniscentrum.nl.
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Er is geen gemeente in Nederland die 
niet bezig is met het terugdringen van 
het autogebruik in de stad. Uitdagingen 
als klimaatverandering en verdichting 
van bebouwing inspireren overheid 
en markt om op een andere manier 
na te denken over het invullen van de 
beschikbare ruimte en hoe we ons 
daarin verplaatsen. Dit white paper 
onderzoekt de stand van zaken rond 
een nieuwe categorie voertuigen die 
een belangrijke aanjagende rol kan 
spelen in de mobiliteitstransitie: lichte 
elektrische voertuigen, kortweg LEV’s. 
Wat weten we al, en waarover bestaat 
nog onduidelijkheid? Hoe zit het met de 
duurzaamheid, of met de regelgeving? 
Zijn deelconcepten ook commercieel 
interessant? En hoe dragen LEV’s bij aan 
het plezier van onderweg zijn?

In dit paper zetten we de huidige kennis 
over LEV’s op een rij en formuleren 
we de uitdagingen en pijn punten aan 
de hand van drie thema’s: Business en 
Service, Mens en Techniek, en Beleid en 
Mobiliteit. Door relevante onderzoeken 
te verzamelen en feiten te presenteren, 
gekoppeld aan inzichten en ervaringen 
die binnen het LEV Kenniscentrum zijn 
verzameld, worden deze verschillende 
kennisdomeinen met elkaar 
verbonden. Zo ontstaat een gelaagd 
en veelomvattend overzicht van de 
stand van zaken rond micromobiliteit. 
Geen afgerond onderzoek met een kop 
en staart, maar een momentopname 
waarvanuit verdere ontwikkelingen 
kunnen worden begrepen en gestuurd.

Het white paper is tot stand gekomen 
op initiatief en onder redactie van 
het LEV Kenniscentrum, onderdeel 
van het Lectoraat HAN Automotive 
Research. Meer informatie over het LEV 
Kenniscentrum, en nieuws en updates 
over de onderwerpen uit dit paper zijn 
te vinden op lev-kenniscentrum.nl.
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