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inzake verlenging pilot deelfietsen in Dordrecht

Samenvatting

In december 2017 is Arriva gestart met de 'Pilot deelfietsen'. In december 2018
zal de DAV-concessie echter overgaan van Arriva naar de nieuwe concessiehouder
Qbuzz. Het blijkt dat de periode van één jaar te kort is geweest. De pilot zal
daarom met de nieuwe concessiehouder Qbuzz worden voortgezet voor een periode
van twee jaar onder dezelfde voorwaarden (met uitzondering van de locaties). De
beleidsregels en nadere regels hoeven hierop niet aangepast te worden. Wel is
hiervoor bijlage A, behorende bij de beleidsregels deelfietsen Dordrecht, over de
potentiële locaties aangepast en door ons college vastgesteld.
Inleiding

Door middel van de raadsinformatiebrief in 2017 (RIS/2011536) bent u vorig jaar
geïnformeerd over de pilot met deelfietsen door Arriva in Dordrecht. Dit heeft Arriva
als concessiehouder van de DAV-concessie (regionale trein en bus concessie in de
regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) vanuit de ontwikkelplicht
ingevuld. In het kader van deze pilot heeft Arriva hiervoor Nextbike gecontracteerd.
In december 2018 zal echter de DAV-concessie over gaan naar de nieuwe
concessiehouder Qbuzz. Ten gevolge van onder andere deze wisseling van
concessiehouder kunnen we tot op heden nog niet van een succesvolle pilot spreken.
Doelstelling

Het doel van het verlengen van deze pilot is om met elkaar voldoende ervaring op te
doen met deelfietsen en het halte-tot-deur-vervoer. In deze pilot blijft de gemeente
een faciliterende rol vervullen ten aanzien van de vergunningverlening in de
openbare ruimte.
Stand van zaken/de feiten

Gedurende de looptijd van de pilot zijn extra reclame-uitingen ingezet en zijn de
gebruiksmogelijkheden voor het aan- en afmelden door middel van een aantal extra
virtuele haltevoorzieningen uitgebreid. Ook zijn de kosten voor het gebruik van de
deelfiets aangepast door het gebruik van de eerste 30 minuten gratis te maken. Als
gevolg van deze acties zien we dan ook dat het gebruik maandelijks toeneemt (zie
bijlage 1: Report nextbike Netherlands Dordrecht December 2017 - August 2018).
Het gebruik is echter nog te laag om van een succesvolle pilot te spreken.
Ten gevolge van de wisseling van concessiehouder lijkt het erop dat er onvoldoende
aandacht voor marketing is geweest om dit product ten volle onder de aandacht van
potentiële gebruikers te brengen. Daar komt bij dat de looptijd van één jaar te
ambitieus is geweest.
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In lijn met de doelstellingen, zoals geformuleerd in de 'Koersnota Mobiliteit
Dordrecht: een stad in beweging' (RIS/2134876), achten wij de inzet van de
deelfiets echter nog steeds kansrijk.
Bovendien heeft Qbuzz binnen de DAV-concessie de opdracht om het halte-tot-deur
vervoer te organiseren. Daarom zal de nieuwe concessiehouder Qbuzz de pilot in
samenwerking met Nextbike voortzetten voor een periode van twee jaar. Ook zal
Qbuzz het aantal haltevoorzieningen uitbreiden.
Open marktmodel en beleidsregels Deelfietsen Dordrecht
Ten aanzien van de deelfietsen is de gemeente zelf geen aanbestedende partij. De
realisatie/exploitatie wordt aan de markt over te laten. Dit betekent dat naast Qbuzz
ook andere deelfietsexploitanten welkom zijn. Om echter te voorkomen dat er een
wildgroei aan fietsen ontstaat of deelfietsen op ongewenste plekken worden
geplaatst, worden de vorig jaar opgestelde beleidsregels en nadere regels deelfietsen
Dordrecht gecontinueerd. Deze regels beschrijven onder andere de potentiële
locaties, aansprakelijkheid, regels voor plaatsing, onderhoud, verwijdering en de
uitvoeringswijze (mede met oog op de historische binnenstad).
Qbuzz heeft aangegeven een aantal extra haltevoorzieningen te willen realiseren.
Bijlage A met de potentiële deelfietslocaties, behorende bij de beleidsregels, zijn
door ons college door middel van een wijzigingsbesluit aangepast. De beleidsregels,
nadere regels en de bijbehorende toelichting zelf, hoefden echter niet aangepast te
worden. De potentiële locaties zijn ter informatie opgenomen in bijlage 2. Eventuele
nieuwe aanvragen voor deelfietsen zullen hieraan worden getoetst.
Naast de continuering van de huidige locaties (Merwekade, busstation Dordrecht CS,
Parkeergarage/Energiehuis, Weeskinderendijk en de halte Biesbosch), wordt nu
eveneens voorzien in de volgende virtuele haltevoorzieningen (The Movies, het
Stadskantoor, de VVV en het Biesbosch bezoekerscentrum) en fysieke
haltevoorzieningen (Dorste Kil III, Rijksstraatweg/Motel en Laan van Europa).
Kosten en dekking

De gemeente Dordrecht blijft gedurende de looptijd van de pilot een faciliterende rol
houden. Dit betekent dat er voor de gemeente geen extra kosten aan het verlengen
van de pilot verbonden zijn. Voor de vergunningaanvragen van de deelfietsstations is
Qbuzz leges verschuldigd aan de gemeente Dordrecht. Hierdoor zijn de ambtelijke
kosten voor de afhandeling van de vergunningaanvragen afgedekt. De realisatie,
exploitatie en het beheer worden door Qbuzz overgenomen en gefinancierd, mede
aan de hand van een concessiebijdrage vanuit de Provincie Zuid-Holland.
Duurzaamheid

De pilot met deelfietsen geeft invulling aan de duurzaamheidsambities van de
gemeente. De pilot draagt bij aan het stimuleren van het fietsgebruik en het
verminderen van autokilometers in de stad.
Communicatie en inciusiefbeleid

Afstemming
In het kader van de uitvoering van de verlenging van deze pilot blijft de
begeleidingsgroep waarin diverse medewerkers van de gemeente Dordrecht, Qbuzz,
Provincie Zuid-Holland en Nextbike zitten, gehandhaafd. Op deze wijze kunnen we
tijdig gezamenlijk de monitoring, evaluatie en eventuele benodigde bijsturing
organiseren.
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Communicatie over de pilot
Over de pilot zal richting de consument vanuit Qbuzz en Nextbike gecommuniceerd
worden. Uiteraard zal de communicatie ook besproken worden in de
begeleidingsgroep, om te verkennen in hoeverre de gemeente Dordrecht en
Provincie Zuid-Holland hierin kunnen faciliteren.
Inclusiefbeleid
De deelfietsen dragen bij aan het inclusiefbeleid. Er zijn mensen die minder goed ter
been zijn, maar nog wel kunnen fietsen. Voor deze doelgroep wordt het gemak
vergroot om bepaalde bestemming te kunnen bereiken.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De verlenging van de pilot loopt van december 2018 tot en met november 2020.
Tijdens deze periode wordt het gebruik gemonitord. Na afloop wordt de proef
geëvalueerd. Over de evaluatie wordt uw raad door middel van een
raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Bijlagen

Bijlage 1: Report Nextbike Netherlands Dordrecht December 2017 - August 2018.
Bijlage 2: bijlage A behorende bij de beleidsregels deelfiets Dordrecht.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

M.M. van der Kraan
secretaris
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