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Beschrijving maatregel Werkgevers die voor minder automobilisten in de spits zorgen, kunnen een 
subsidie aanvragen tot maximaal € 40.000,- voor aanleg van een 
fietsenstalling of uitbreiding. Ook een gezamenlijke investering van meerdere 
bedrijven komt in aanmerking. Het kan hier ook gaan om een tijdelijke 
oplossing.

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

Doelgroep Frequente reizigers (vaak woon-werk) op een afstand tot 7,5 (fiets) en van 7,5 
– 20 km vanaf werk (e-bike) of eventueel verder in het geval van een high 
speed pedelec.

Beoogt effect op Modal shift van auto / OV naar fiets in de spits
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Kosten De kosten zijn afhankelijk van de uitvoering (tijdelijk, permanent,…), maar 
gemaximeerd door het subsidiekarakter van de bijdrage

Variabelen die van invloed zijn op kosten Hoeveelheid gerealiseerde stallingsplekken (subsidie kan afhankelijk gemaakt 
worden van aantal gerealiseerde plekken of de totale bouwkosten van de 
extra stalling)

Effect uitgedrukt in aantal wegmijdingen Niet bekend

Variabelen die van invloed zijn op effecten • Bezettingsgraad van de stalling (piek-dagen?)
• Weer
• Mobiliteitsbeleid van de werkgever
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Benodigde voorbereidingstijd 6 maanden

Initiatief / trekker bij Overheid voor subsidie, marktpartij voor de subsidie aanvraag

Benodigde partijen Leverancier van stalling
Werkgever met wens voor meer fietsenstallingen
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Waar moet je aan denken Bij een tijdelijke fietsenstalling is het van belang na te gaan of er fysieke 
ruimte beschikbaar is. Let daarnaast ook op aanwezigheid van 
kleedruimtes/mogelijkheden om te douchen om het gebruik van de fiets te 
stimuleren.

Voorbeelden van eerdere toepassing SLIM Reizen Stedendriehoek
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BestemmingReistijdstipRoute

Slim Reizen in de metropoolregio Amsterdam
Uitbreiden / aanleg fietsenstalling

Vervoermiddel


