
                                                                 
   
 

Uitkomsten belangstellingsonderzoek deelmobiliteit Aa en Hunze 

 

51% wil deelauto uitproberen 

 
De gemeente Aa en Hunze heeft, in samenwerking met MobiTeam, de belangstelling 
voor deelvervoer in de gemeente onderzocht. Hieruit bleek dat er vooral in Gasselte, 
Gasselternijveen, Gieten, Grolloo en Rolde belangstelling is voor een deelauto. Zeker de 
helft (51%) wil de deelauto wel eens uitproberen en 29% misschien. Een op de vijf zegt 
een abonnement op een deelauto te willen nemen. In totaal hebben 150 inwoners het 
onderzoek ingevuld. 
 
Duurzame en financiële motieven 
Een belangrijke reden om een elektrische deelauto te gaan gebruiken is de bijdrage aan 
een beter milieu (56%). Andere redenen met een duurzaam motief waren het helpen van 
de overgang naar elektrisch rijden (33%) en het niet zelf kunnen aanschaffen van een 
elektrisch voertuig (EV) (24%). Als tweede motief zijn kostenvoordelen een afweging; 
42% zou een deelauto gaan gebruiken omdat dit goedkoper is dan eigen autobezit.  
Bij minder dan 10.000 kilometer per jaar is een deelauto al een voordeliger alternatief. 
Uit het onderzoek blijkt dat zowel de eerste auto (9%) als de tweede auto (33%) nu maar 
1x per week of nog minder worden gebruikt. Voor deze groep zou een deelauto mogelijk 
een goedkoper alternatief zijn.  
 
Afscheid eigen auto als alternatief goed is 
Respondenten geven diverse redenen aan die aanleiding kunnen zijn om de eigen 
(tweede) auto in te wisselen voor een deelauto. Als de voertuigen binnen 10 minuten 
bereikbaar zijn of goedkoper zijn dan een eigen auto, dan is maar liefst 50% van de 
respondenten met interesse ook bereid de eigen auto weg te doen. Andere 
aanleidingen zijn: als reparaties van de eigen auto te duur worden (36%), als de deelauto 
elektrisch is (35%) of als ze er positieve verhalen over horen (34%). Ook als een deelauto 
een goed alternatief is voor vakanties of dagjes uit, dan is het eigen bezit niet meer van 
belang (39%). 
 
Waar moet een deelauto komen? Dorpshuis favoriete locatie  
Aan de geïnteresseerde respondenten is gevraagd wat een geschikte locatie voor een 
deelauto zou zijn. Per kern kan dit afhankelijk van de voorzieningen verschillen. 
Locaties die vooral genoemd worden zijn dorpshuizen (51%), sportterreinen (26%), 
bushaltes (24%) en gemeentehuis (22%). In Grolloo werd het onderzoek door een lokaal 
initiatief ondersteund en gepromoot. Daar is de belangstelling ook groot. Het dorpshuis 
is met 91% de beste plek voor een start met deelmobiliteit.  
 
Vervolg 
De uitkomsten van het belangstellingsonderzoek worden meegenomen in de 
overweging van de gemeente om op een of meer locaties in de gemeente elektrische 
deelauto's te faciliteren. De voorkeur van de gemeente is om dit met meerdere lokale 
initiatiefnemers te doen.  
 
Bijlage; Enkele overzichten van vragen uit het onderzoek. 



                                                                 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen realiseren we deelmobiliteit

Waar zit de interesse…?

51%
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29
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Wilt u een deelauto proberen? Ja Misschien Nee

Concentratie op postcodes in: 
1. Gasselte
2. Gieten
3. Gasselternijveen
4. Grolloo
5. Rolde

51%

20%

29%

Waarom deelauto nog nooit 

gebruikt?

Nog eigen auto en er is geen aanbod

Wat zou reden zijn voor gebruik 

elektrische deelauto?

Duurzame motieven icm kostenaspect
56% Milieu

42% Goedkoper

33% Ruimte straat

33% Overgang EV

24% Zelf geen EV


