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Beschrijving maatregel De kortingsregeling is speciaal bedoeld voor reizigers die minimaal 7,5 
kilometer per traject afleggen. Forenzen die regelmatig met de auto reizen, en 
gemiddeld minimaal twee keer per week met de e-fiets naar het werk willen 
reizen, zouden bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen voor de subsidie. 
De subsidie is in eerste instantie een lening, die kan worden afgelost door 
middel van fietskilometers.

Doel maatregel Het verminderen van het aantal autoverplaatsingen door een verschuiving 
naar de fietsverplaatsing (modal shift)

Doelgroep Frequente reizigers (vaak woon-werk) op van 7,5 – 20 km vanaf werk (e-bike) 
of eventueel verder met behulp van een high speed pedelec.

Beoogt effect op Modal shift van auto naar fiets met een vermindering van auto’s in de spits tot 
gevolg
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Kosten De aanschafsubsidie per deelnemer, mogelijke beperkt extra kosten 
afhankelijk van registratie systeem en administratiesysteem

Variabelen die van invloed zijn op kosten Aantal geïnteresseerde deelnemers

Effect uitgedrukt in aantal wegmijdingen In Rotterdam het volgende resultaat:
• Ruim 2.000 personen maakten gebruik van deze kortingsregeling en 

schaften een e-bike aan.
• De 2.000 deelnemers reden sindsdien bij elkaar zo’n 6 miljoen 

kilometer, dat staat gelijk aan 140 rondjes om de aarde.
• De gemiddelde afstand die mensen naar het werk fietsen is 15 

kilometer.
Stedendriehoek:
• Meer dan 21.000 medewerkers van 153 werkgevers deden mee
• Dat betekent circa 9.000 autoritten per week minder in de spits van 

mensen die overstappen van de auto op de fiets

Variabelen die van invloed zijn op effecten Weer
Mobiliteitsbeleid van de werkgever
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Benodigde voorbereidingstijd 6 maanden

Initiatief / trekker bij Overheid voor subsidie, adminisitratie en communicatie

Benodigde partijen Werkgevers als communicatiekanaal (indien gewenst)
Leverancier / verkoper van E-bikes
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Waar moet je aan denken Registratiesysteem, fraude en privacy

Voorbeelden van eerdere toepassing Verkeersonderneming; Assen Bereikbaar; Slim Reizen Stedendriehoek
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BestemmingReistijdstipRoute

Slim Reizen in de metropoolregio Amsterdam
Subsidie op aanschaf E-Bike

Vervoermiddel


