
Vergunning & 
Laadinfrastructuur

Versnel de doorlooptijd 
bij de gemeente voor het 
aanvragen en plaatsen 
van een laadpaal. 
Neem autodelen op in de gemeentelijke 
afspraken met de leverancier van de laadpalen. 

Gemeente

Een gereserveerde parkeerplaats 
met eigen laadpaal voor de 
station-based deelauto is 
noodzakelijk voor het succes, 
acceptatie en inbedding van 
elektrisch deelvervoer. 
Daarnaast zorgt dit ervoor dat er bijna altijd 
een auto dichtbij huis te vinden is.  

Station based

Deelautomobiliteit
stimuleren

Overstap op
deelautomobiliteit

Eigen auto wegdoen 
of geen nieuwe 

auto aanschaffen

Het volledig gebruik 
van een deelbare auto. 

Bijdragen aan een 
emissievrije toekomst 
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Overstap op
elektrisch rijden
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Acceptatie (elektrische) 
deelautomobiliteit

Geleidelijke transitie
van het wagenpark

CO2

Onze
doelen

2023
CO2 neutraal

Wij streven ernaar om als bedrijf
volledig CO2 neutraal te zijn. Dit achten

wij haalbaar vanuit operationeel
perspectief in de nabije toekomst.

2030 (uiterlijk)

emissievrij

Wij streven naar een emissievrije 
vloot in 2030. Dit achten wij

haalbaar vanuit operationeel-
en klantperspectief.

24 gebruikers
delen één auto.

Sinds ze Greenwheels 
gebruiken, deden ze samen 8 auto's 

weg en schaften 3 auto's niet aan24
auto’s minder

op straat
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Voordelen:
Meer ruimte
op straat

Deelautoaanbieder Greenwheels is meer dan 25 jaar geleden gestart met de ambitie om 
steden leefbaarder te maken. Met het plaatsen van een deelauto ontstaat er meer ruimte 
voor leukere, alternatieve doeleinden én wordt de lucht schoner. Er is nog veel potentie, 
de mobiliteitstransitie is in volle gang. We kijken uit naar het maken van nog meer impact. 
Door een auto voor iedereen, altijd dichtbij én gemakkelijk in gebruik te zijn. 

Alles zo geregeld met de Greenwheels app.
Kiezen. Reserveren. Rijden.

Focus als gemeente op de ondersteuning
van gedragsverandering bij bewoners om

doelstellingen te halen.

Volgens een onderzoek van CHOICE* 
is men in Amsterdam enthousiast over 
deelvervoer (49%), waarvan bijna één 
vijfde van de ondervraagden (19%) 
milieuvoordelen aangeeft als een 
van de genoemde voordelen van 
deelvervoer.

We streven naar een emissievrije vloot 
in de komende jaren met als uiterlijke 
doel om in 2030 volledig emissievrij 
te zijn.

*Onderzoek naar deelvervoer onder Amsterdammers, 
forenzen en dagjesmensen uitgevoerd door CHOICE 
insights + strategy in opdracht van gemeente Amsterdam

Deelautomobiliteit stimuleren heeft een grotere impact 
op de leefbare stad dan de overstap op elektrisch.

x 2.150 publieke greenwheels auto’s in Nederland is

23.650
auto's minder in Nederlandse steden
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