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Voorwoord
Dit probleemverkenning rapport is geschreven in het kader van het vak ‘Analyse van MultiActorsystemen’, wat wordt gegeven aan de TU Delft. Dit paper behandelt de “probleemverkenning”’
van de bewonersorganisatie Roffanum, een bewonersorganisatie voor het centrum van Rotterdam
en is gericht op het adviseren van de organisatie omtrent het gebied van deelfietsen in het centrum
van Rotterdam.
Ten slotte zullen in dit rapport de kennislacunes naar voren komen, alsmede een onderzoeksvoorstel
vanuit de schrijvers.
Graag willen wij Leon Hermans bedanken voor zijn advies en begeleiding, wat ons geholpen heeft bij
de totstandkoming van het rapport. Ook gaat speciale dank uit naar Lily Zaric, voorzitter van stichting
Roffanum, die zich gedurende ons project extreem voor ons heeft ingezet en van enorme
hoeveelheden informatie heeft voorzien.
Delft, april 2018
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Managementsamenvatting
Een steeds groter wordend probleem in het centrum van Rotterdam is vermindering van de
leefkwaliteiten. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door steeds groter wordende winkel- en
horecagelegenheden, bezoekende toeristen, werkende bevolking van buitenaf et cetera. Met de in
zich terugtrekkende bewoner verdwijnt ook de cohesie van de stad. (Roffanum, 2018)
De geërgerde bewoner die steeds meer omringd wordt door onbeheersbare
ontwikkelingen aangaande de verrommeling d.w.z vervaging van de ruimtelijke kwaliteit van
zijn straat zal steeds minder tolerantie vertonen ondanks dat hij niet a priori ergens op tegen
zou zijn, bijvoorbeeld deelfietsen. (Roffanum, 2018)
Omdat bewoners niet a priori op deelfietsen tegen zijn, is de volgende probleemstelling
geformuleerd: “Hoe kunnen de deelfietsen efficiënt gebruikt worden, zonder dat dat ten koste gaat
van de leefomstandigheden van de bewoners?”
Op het moment dat er geen invloed uitgeoefend kan worden op het beleid, zal bijvoorbeeld het
lijnbaankwartier alleen maar blijven uitbreiden met het oog op toeristen. Er moeten dus duidelijke
richtlijnen komen ten aanzien van deelfietsen, om te zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit niet nog
verder achteruit gaat. In de figuur hieronder is te zien dat het aantal hotelbezoeken in Rotterdam de
afgelopen jaren sterk is gegroeid. Deze toename van het aantal toeristen, zorgt voor een boost voor
de economie van Rotterdam. Zakelijke bezoeken alleen al zorgen voor ruim 21 miljoen aan
bestedingen (Rotterdam Partners, 2018)

FIGUUR 1, TOENAME HOTELBEZOEKEN (JACOBS, 2017)
Er zijn drie andere partijen die een grote rol spelen bij bovenstaande probleemstelling namelijk
aanbieders van deelfietsen en twee gemeentelijke instanties, afdeling Stadsbeheer en
Stadsontwikkeling. De gemeentelijke instanties hebben veel overeenkomende belangen met
Roffanum met het oog op het hooghouden van de kwaliteit van de leefomstandigheden in het
centrum van Rotterdam. Echter heeft de gemeente een ander belangrijk streven, namelijk het
bevorderen van de economische groei en het centrum van Rotterdam bruisend houden. Dit kan soms
tegenstrijdig zijn met de leefomstandigheden. Aanbieders van deelfietsen zijn uiteraard gefocust op
een grote winst, dus zullen zich ten alle tijden in het hart van Rotterdam proberen te vestigen als dit
rendabel blijkt.
Roffanum heeft invloed op het probleem door het tijdig informeren van burgers en door mee te
beslissen in het gemeentebeleid. De tijdfactor is hierbij van extreem belang: als Roffanum op tijd
invloed uitoefent op deelfietsbeleid kunnen de belangen van de binnenstadbewoners beter
behartigd worden. Waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende scenario’s waarin de
stad Rotterdam zich kan bevinden.
Er zijn een aantal dingen die nog onderzocht moeten worden, namelijk hoeveel deelfietsen er op het
moment in Rotterdam aanwezig zijn, hoe beleid in middelgrote steden het beste vormgegeven kan
worden omtrent deelfietsen en hoe privacygevoelige informatie behandeld kan worden. De
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informatie is nog niet volledig en het is van extreem belang hier nog vervolgonderzoek naar te
doen om te zorgen dat er geen fout beleid gevoerd wordt.
Roffanum moet dus vroeg handelen om een coalitie te kunnen vormen met de gemeente en moet in
het achterhoofd houden dat het draait om een proces. Waarbij ook kan worden gestreefd naar een
driehoeksverhouding tussen de gemeente, de aanbieders en Roffanum. Dit kan voor Roffanum
interessant zijn, om in plaats van indirect contact met de aanbieders direct contact te onderhouden.
De middelen, namelijk informeren en meebeslissen, zullen niet direct invloed hebben op het
probleem maar indirect. Als Roffanum een grote achterban heeft en op tijd invloed uitoefent zullen
zij wel door anderen als een kritieke belanghebbende worden beschouwd, waardoor de belangen
serieuzer genomen zullen worden.
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1. Inleiding
In de grote steden van Europa is het aantal deelfietsen de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Aangezien deze steden zoeken naar manieren om fietsgebruik te stimuleren, om aan de stijgende
mobiliteitsvraag te voldoen en om negatieve milieueffecten te verminderen. Deze stijgende
mobiliteitsvraag gaat gepaard met een groei in het aantal toeristen dat geïnteresseerd is in fietsen. In
Denemarken blijkt bijvoorbeeld 25% van de toeristen te willen fietsen (Kaplan et al, 2015).
Deelfietsen focussen zich op duurzaam transport, de voornaamste verschillen t.o.v. traditioneel
fietsverhuur is dat ze gehuurd worden op locatie A en op locatie B kunnen worden ingeleverd, snel
en makkelijk te gebruiken zijn, er data technologie is in verwerkt en dat ze een onderdeel zijn van het
publieke transport in de stad (Zhang et al, 2015). Het bijkomende probleem van deelfietsen is dat er
sprake is van vandalisme, onverantwoordelijk gebruik, overlast door fout parkeren en het niet
retourneren van een deelfiets (Potters, 2017).
In dit rapport zal worden gekeken naar de mogelijkheden van de bewoners in het centrum van
Rotterdam voor het gebruik van de deelfiets, om zo een efficiënt gebruik van de deelfiets te kunnen
stimuleren en geen schade op te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit.
Roffanum staat bij dit vraagstuk centraal. Roffanum is een overkoepelende bewonersorganisatie
voor het centrum van Rotterdam, die zich inzet voor verbetering van de leefomstandigheden, of
tenminste het verminderen van de achteruitgang hiervan. Om duidelijk te laten zien wat de doelen
en middelen van Roffanum zijn is er een doelmiddelenschema opgesteld, deze volgt hieronder in
figuur 2.

FIGUUR 2, DOELMIDDELSCHEMA.
Uit het doelmiddelenschema is te zien dat het hoofddoel van Roffanum het verbeteren van de
leefomstandigheden is. Dit bestaat vervolgens uit 3 factoren, namelijk het verhogen van de
milieukwaliteit, het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van de veiligheid. Het
focale doel bij deze probleemstelling zit in het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. In de onderste
laag zal dus gekeken worden naar hoe deelfietsgebruik efficiënt kan zonder overlast voor de
bewoner. De rest van het schema wordt dus grotendeels afgebakend, maar kan hier een daar
overlappen. Hieruit volgt de probleemstelling:
“Hoe kunnen de deelfietsen efficiënt gebruikt worden, zonder dat dat ten koste gaat van de
leefomstandigheden van de bewoners?”
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Het dilemma waar Roffanum voor staat, omvat voornamelijk de wil van de gemeente om
Rotterdam zo bruisend mogelijk te maken en economische groei te bevorderen. Hier lijkt het soms
alsof de bewoners op de tweede plaats komen en hun belangen niet genoeg worden nagestreefd.
Bewoners worden niet, te weinig of te laat geïnformeerd. Dit is waar Roffanum bijspringt. Roffanum
spreekt op verzoek van bewoners als het om overkoepelende belangen gaat, verzamelt informatie en
doe die terechtkomen waar nodig en nuttig is (Roffanum, 2018).
Naast Roffanum en de gemeente zijn er meer betrokken partijen die belang hebben bij het dilemma
omtrent deelfietsen. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar partijen die deelfietsen aanbieden,
data verwerkende bedrijven, milieuorganisaties, traditionele fietsenmakers et cetera. Om te
visualiseren in hoeverre een partij invloed heeft op het dilemma en in hoeverre een partij belang
heeft bij het dilemma is gebruik gemaakt van een Power- Interest grid (figuur 3), dat deze twee
factoren tegen elkaar uitzet.

FIGUUR 3, P/I GRID.
Uit figuur 3 blijkt dat de belangrijkste partijen gebruikers, aanbieders, twee verschillende organen
van de gemeente en Roffanum zijn. Deze hebben er dermate groot belang en invloed dat zij veel
zullen doen om hun stem te laten horen om hun belangen na te streven.
Een partij die niet als extreem belangrijk wordt beschouwd zijn big-data bedrijven zoals Alibaba en
Tencent. Zij hebben veel belang bij het vraagstuk maar geen directe invloed. Wel zijn zij bereid
miljarden in deelfietsaanbieders te stoppen om de data die gepaard gaat met deelfietsen te
bemachtigen. Dit geld kan vervolgens beschouwd worden als een belangrijk middel van de
aanbieders van deelfietsen en leidt tot een gevaar van privacy schending (Bueters, 2017).
In het vervolg van het rapport zal allereerst in kaart worden gebracht hoe het systeem waarin
Roffanum speelt eruit ziet. Hierna zal worden gekeken welke andere belanghebbenden of actoren
een rol spelen en in welke mate zij invloed kunnen uitoefenen. Vervolgens zal een beeld worden
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geschetst van hoe de toekomst eruit komt te zien en hoe Roffanum in het zogenaamde
‘actorenspel’ een rol speelt, hoe moet Roffanum handelen en wat doet een andere partij als
Roffanum op die manier handelt. Tot slot zullen in de synthese een korte conclusie, oplossingen,
kennislacunes en spanningen en vervolgonderzoek aan bod komen.
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2. Systeemanalyse
2.1 Inleiding
Bij dit onderzoek over het gebruik en implementatie van deelfietsen in de Gemeente Rotterdam, zijn
meerdere belanghebbenden betrokken. In dit onderzoek zal worden gekeken naar de impact van
deelfietsen op de inwoners van het centrum van Rotterdam, wat hun belang erbij is en de
bijkomende problemen. Aangezien het moeilijk is om doelen te formuleren voor een verzameling
individuen, is de gekozen probleemeigenaar Roffanum. Roffanum is een bewonersorganisatie die
zich inzet voor verbetering van de leefomstandigheden in de binnenstad van Rotterdam.
Allereerst zal gekeken worden naar het systeem waarin Roffanum opereert, wat hun problemen zijn
en wat hun middelen zijn om deze problemen op te lossen. Het is immers zo dat een stad als
Rotterdam waarschijnlijk anders in elkaar zit dan een andere stad. In dit hoofdstuk wordt het
probleem dus specifiek voor Roffanum gemaakt.

2.2 Analyses
Om het systeem op een juiste manier te analyseren, zijn er verschillende hulpmiddelen gebruikt.
Deze hulpmiddelen laten zien op welke manier het systeem in elkaar zit, wat de doelen van
Roffanum zijn en op welke manier zij middelen kunnen gebruiken om tot die doelen te komen. De
hulpmiddelen die gebruikt zijn volgen hieronder en zullen daar verder uitgelegd worden.

2.2.1 Doelstellingenboom
De doelstellingenboom komt tot stand door telkens te vragen waarom een belanghebbende een doel
wil bereiken en zo naar boven tot een hoger doel te komen.

FIGUUR 4, DOELSTELLINGENBOOM.
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Uit figuur 4 komt uiteindelijk naar voren dat een betere ruimtelijke kwaliteit het focale doel is van
Roffanum. De belangrijkste subdoelen voor het afgebakende probleem zijn hoge mobiliteit en een
hoge leefomgevingskwaliteit. Uiteindelijk komt naar voren dat toeristen belangrijk zijn in dit
probleem. Zij kunnen namelijk direct invloed uitoefenen op de leefomgevingskwaliteit, door
deelfietsen verkeerd terug te plaatsen en door onkunde op de fiets, waarmee zij het wegverkeer in
gevaar kunnen brengen. Deze criteria zullen dan ook het belangrijkst zijn in de vervolganalyse waarbij
dus zal worden gekeken hoe deze criteria te beïnvloeden zijn.

2.2.2 Mono-actor systeemdiagram
In het mono-actor systeemdiagram (figuur 5) wordt gekeken naar de middelen van Roffanum,
namelijk het informeren van burgers en het meebeslissen in het gemeentebeleid. Daarnaast wordt
gekeken naar externe factoren. Externe factoren zijn factoren die door Roffanum niet te beïnvloeden
zijn. In het diagram wordt vervolgens een groot aantal factoren geschat en gekeken hoe de middelen
en externe factoren invloed hebben op deze factoren en hoe dit uiteindelijk leidt tot veranderingen
in de criteria. Het diagram werkt als volgt: elke pijl heeft een plus of een min, die een effect aangeven
op de factor. Een pijl van X naar Y met een plus geeft aan dat een stijging in X leidt tot een stijging in
Y. Evenredig geeft een plus ook aan dat een daling in X leidt tot een daling in Y. Een min geeft
daarnaast aan dat een stijging in factor X leidt tot een daling in factor Y en een daling in X tot een
stijging in Y.
In het systeemdiagram zijn vier criteria meegenomen: de kosten, het gebruik van de deelfietsen, het
aantal verkeerd geplaatste deelfietsen en de leefomstandigheden. De verschillende middelen, het
informeren en meebeslissen oefenen hier een bepaalde invloed op uit. Het informeren van burgers
zorgt voor betere leefomstandigheden door een verhoging van het verantwoordelijkheidsgevoel, wat
leidt tot minder verkeerd geplaatste fietsen en betere leefomstandigheden. Ook leidt dit tot meer
gebruik van de deelfietsen en meer verkeerd geplaatste deelfietsen door een groeiend aantal
deelfietsen, dit is dus in strijd met de eerder genoemde afname van het aantal verkeerd geplaatste
deelfietsen. Meebeslissen in het gemeentebeleid leidt tot verbetering van de leefomstandigheden
door minder overlast en betere mobiliteit. Ook heeft dit invloed op de handhaving van de regels, wat
heel paradoxaal weer kan leiden tot meer overlast. Wel leidt dit tot verlaging van de kosten en meer
gebruik van de fietsen.
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FIGUUR 5, MONO-ACTOR SYSTEEMDIAGRAM

2.3 Conclusies systeemanalyse
Uit de systeemanalyse zijn een aantal inzichten verkregen. Omdat het niet mogelijk is het hele
systeem mee te nemen in de analyse is ervoor gekozen te focussen op de ruimtelijke ontwikkeling.
Het huidige beleid zorgt voor een alsmaar dalende kwaliteit van de leefomstandigheden. Een
grootschalig deelfietsbeleid is noodzakelijk om te zorgen dat de bewoners met plezier in hun wijk
kunnen blijven wonen. Bewoners zijn niet perse tegen deelfietsen, maar zien ook de mogelijke
kansen, mits een goede regulatie tot stand komt. Daarom is de volgende probleemstelling belangrijk
voor Roffanum: “Hoe kunnen de deelfietsen efficiënt gebruikt worden, zonder dat dat ten koste gaat
van de leefomstandigheden van de bewoners?”
In de systeemanalyse zijn verder een aantal inzichten naar voren gekomen die van groot belang zijn
voor Roffanum, voornamelijk in het systeemdiagram. Hieruit werd duidelijk wat voor invloed de
middelen van Roffanum hebben op de criteria. Het blijkt dat Roffanum wel degelijk invloed heeft,
misschien meer dan aanvankelijk gedacht zou worden. Vooral de leefbaarheid is beïnvloedbaar. Wel
moet gezegd worden dat middelen vaak paradoxaal kunnen uitpakken op factoren. Hier moet dus
goed rekening mee gehouden worden.

Probleemverkenning: Deelfietsen in centrum Rotterdam

10

3. Actorenanalyse
3.1 Inleiding
In het probleem dat eerder is geschetst is het van belang meerdere actoren, of belanghebbenden, te
analyseren. Bepaalde actoren, zoals de gemeente en de aanbieders van deelfietsen hebben bij het
probleem veel invloed en belang en zullen dus handelingen gaan uitvoeren om deze belangen te
behartigen. Voor Roffanum is het van belang te weten in hoeverre andere actoren invloed kunnen
uitoefenen en of het deelfietsen thema hun aanstaat.
Om zoveel mogelijk te weten te komen over de middelen die belangrijke actoren kunnen inzetten en
in hoeverre deze actoren tegenstanders of medestanders kunnen zijn, moeten er wederom een
aantal analyses worden uitgevoerd.

3.2 Analyses
Wederom is het van belang verschillende analyses uit te voeren, net als bij de systeemanalyse. Maar
deze keer in het specifiek voor de actoren in het probleem. Wat is hun rol, belang, invloed, positie
etc.
Allereerst moet er gekeken worden welke belanghebbenden daadwerkelijk een rol spelen in het spel.
Dit is voornamelijk belangrijk voor de het maken van vervolgende analyses, oftewel wie wordt er
geanalyseerd.
Vervolgens is er een formele kaart samengesteld die formele relaties tussen belanghebbenden
weergeeft. Hierdoor wordt duidelijk wel mogelijkheden de actoren hebben om invloed uit te oefenen
op elkaar.
Hierna volgt een analyse die de probleemformulatie van de actoren aangeeft, wat is de kloof tussen
de huidige situatie en de voor hen gewenste situatie. Wat is hiervoor de oorzaak? Welke
hulpbronnen zijn daarvoor aanwezig?
Tot slot volgt een systeemdiagram die het bovenstaande allemaal omvat in een diagram.

3.2.1 Inventarisatie van actoren
In deze analyse zijn er veel actoren die betrokken zijn bij het deelfietsen vraagstuk en die eventuele
middelen hebben om het systeem te kunnen beïnvloeden. Om de probleemformulering ““Hoe
kunnen de deelfietsen efficiënt gebruikt worden, zonder dat dat ten koste gaat van de
leefomstandigheden van de bewoners?”” goed te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk dat er
afgebakend wordt op het gebied van actoren. In dit geval is er geïnventariseerd welke actoren dat
voor deze systeemafbakening moeten zijn. Hieruit volgt dat Roffanum meegenomen wordt als actor,
aangezien zij de leefomstandigheden van de bewoners van Rotterdam waarborgen, en daardoor het
probleem via hun perspectief het belangrijkst is. Daarnaast is vanuit de Gemeente Rotterdam,
Stadsontwikkeling en Stadsbeheer meegenomen. Deze waarborgen de belangen van de burgers
maar ook die van de stad Rotterdam, wat niet altijd overeenkomt. En als laatste worden de
aanbieders van de deelfietsen meegenomen in vervolg analyses, deze spelen een cruciale rol in de
implementatie van de deelfiets. Deze actoren staan centraal in de vervolgende analyses.
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3.2.2 Formele kaart
Aangezien er veel relaties tussen actoren bestaan, is het overzichtelijk om een formele kaart te
gebruiken. In een formele kaart worden de (in)formele relaties tussen de actoren weergegeven, en
de mogelijkheden van invloed die ze kunnen uitoefenen op elkaar.

FIGUUR 6, FORMELE KAART.
In figuur 6 geeft de formele kaart de(macht)wisselwerking tussen de verschillende actoren in het
systeem aan. Hierin is een feedbackloop in te herkennen, net als een hiërarchische structuur.
Bovenaan staan Stadsbeheer gemeente Rotterdam en Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam die
beleid ontwikkelen en vergunningen verlenen aan aanbieders van deelfietsen. Zij hebben allebei
andere doelen wat betreft deelfietsen, maar stemmen deze doelen wel op elkaar af. Door deze
wisselwerking ontstaat er een wetgeving en een bestemmingsplan, waaraan de aanbieders van
deelfietsen zich moeten. Dit heeft dus een hiërarchisch effect op de aanbieders van de deelfietsen.
De aanbieders brengen vervolgens deelfietsen aan in Rotterdam volgens het beleid, opgelegde regels
en beschikbare vergunningen die verkregen zijn vanuit de gemeente. Zij verlenen de deelfiets-dienst
aan toeristen en lokale gebruikers. Door het gebruik van deze deelfietsen door deze twee soorten
gebruikers, verkrijgen de aanbieders een hoop data van bijvoorbeeld reispatronen of congestie
punten. Deze data wordt verkocht aan grote data-bedrijven zoals Alibaba. Alibaba weet straks
dankzij de fietsdeel-apps nog veel beter waar zijn klanten zijn, kennis waar bijvoorbeeld kleine
winkeliers en marketeers vast geld voor over hebben.
Deelfiets aanbieders concurreren op het gebied van fietsverhuur met de traditionele
fietsverhuurders. Deze proberen te voorkomen dat deelfietsen te veel speelruimte krijgen, zodat ze
niet volledig worden weggeconcurreerd. Zij klagen daardoor ook bij de gemeente om ervoor te
zorgen dat er wel een eerlijke concurrentie (of geen) kan blijven bestaan. Dit is wel een informele
relatie in tegenstellingen tot de relaties die hiervoor zijn beschreven. Dat wil zeggen dat ze geen
directe invloed hebben op het gemeentebeleid. Wel is hier een feedbackloop in te herkennen.
Terugkomend op de lokale gebruiker, dit zijn diegenen waarmee Roffanum te maken zal krijgen.
Roffanum stelt zich open voor feedback en klachten waarmee de lokale gebruikers mee kampen. Dit
zullen zij d.m.v. klachten en beleidspunten laten doorschemeren aan de gemeente om de stem van
de lokale gebruikers te laten horen. Deze relatie tussen gemeente en Roffanum is informeel.
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Uit de formele kaart kan dus worden gesteld dat de actoren met de meeste invloed Stadsbeheer
gemeente Rotterdam en Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam en de aanbieders van de
deelfietsen zijn. Een goede samenwerking tussen lokale gebruikers en Roffanum kan er wel voor
zorgen dat de klachten en feedback die Roffanum geeft een minder informele trend aanhoudt.

3.2.3 Probleempercepties
Met de probleemperceptie tabel, te vinden in de onderstaande tabel, wordt er inzicht verkregen in
de belangen, doelen, de verwachte problemen en mogelijke oplossingen van elke actor. Dit is van
groot belang om een overzichtelijke weergave te creëren, voor Roffanum welke actoren verschillen
of overeenkomen met hun belangen. Uit de tabel is te zien dat er veel overeenkomsten zijn in wat de
gemeente wil en waar Roffanum naar streeft. Allebei willen ze namelijk een betere stedelijke
ontwikkeling en een beter stadsbeeld verwezenlijken. Uit deze tabel is voornamelijk te concluderen
dat Roffanum’s doelen overeenkomen met de gemeente, alleen dat de klachten van de bewoners
dus in een vroeg stadium moeten worden aangegeven. Dit om te voorkomen dat beleid wordt
gevoerd waar omwonenden later over gaan klagen.
TABEL 1, PROBLEEMPERCEPTIES.
Actor
Belangen

Roffanum

Het helpen
vergroten
van de
kwaliteit
van het
woonmilieu
gericht op
een veilig,
gezond en
aangenaam
stedelijk
wonen

Gemeente
stadsontwi
kkeling

Stedelijke
ontwikkelin
g
bevorderen
en
ruimtelijke
economisch
e
ontwikkelin
g
bevorderen
.

Gewenst
e situatie
/ doelen

Informere
n van
burger,
opzetten
van eigen
initiatieve
n tot het
laten
meebeslis
sen over
ons
gemeente
beleid en
de
uitvoering
daarvan
Stad zo
efficiënt
mogelijk
inrichten
zodat de
ruimtelijk
e
ontwikkel
ing op
economis
ch en
sociaal
vak

Bestaande
of
verwachte
situatie en
kloof
Deelfietse
n zorgen
voor
klachten,
moet er
strakker
gereguleer
d worden
of minder
fietsen?

Oorzaken

Mogelijke oplossingen

Laag
verantwoordelijk
heidsgevoel van
gebruikers

Beter reguleren/
informeren. Laat de
stem van burger
doorkomen.

Deeflfietse
n zorgen
voor
horizonver
vuiling en
overlast

Laag
verantwoordelijk
heidsgevoel van
gebruikers

Beter inrichten, of
gebruik van andere
technologieën
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vooruit
gaat.
Zorgen
dat de
stad goed
wordt
onderhou
den zodat
men zich
veilig
voelt en
een fijne
leefomge
ving heeft
Deelfietse
n
aanbiede
n

Gemeente
stadsbehee
r

Schone
stad,
openbare
werken,
toezicht en
handhaving

Aanbieders
deelfietsen

Zoveel
mogelijk
winst door
verhuur

Traditionel
e
fietsverhuu
rders

Zoveel
mogelijk
winst door
verhuur

Fietsen
verhuren

Toeristen

Makkelijk
kunnen
verplaatsen

De stad
zien

Lokale
gebruikers

Makkelijk,
tegen lage
prijs
verplaatsen

OVbedrijven

Winst
maken

Vergroten
eigen
mobiliteit
tegen
lage prijs
Ritten
aanbiede
n

Fietsersbon Verdedigen
d
belangen
fietsers

Hulpdienst
en

Veilig
Rotterdam

Fietsplezi
er voor
iedereen
groot
maken
Misbruik/
diefstal
straffen

Fietsen
worden
niet goed
geparkeer
d,
horizonver
vuiling

Laag
verantwoordelijk
heidsgevoel van
gebruikers

Beter beleid/
regulering/samenwerki
n/handhaving met het
oog op deelfietsen

Veel
misbruik
van de
fietsen,
relatief
weinig
gebruik,
beperking
in
uitbreiding
Concurren
tie met
deelfietse
n

Regulering, laag
verantwoordelijk
heidsgevoel van
gebruikers

Lobby’en, reclame

Goedkoop,
eenvoudig voor
toeristen om
deelfiets te
nemen ipv te
huren
Ze hebben geen
fiets

Verlagen prijs,
reclame, lobbyen

Vrij nieuw
concept, redelijk
onbekend en niet
laagdrempelig

Beter geinformeerd
worden.

Deelfietsen zijn
goedkoop en
maken mobilitiet
groter
Er is een nieuw
systeem dat niet
laagdrempelig is

Verlagen prijs,
reclame, lobby

Laag
verantwoordelijk

Harder straffen

Willen
fietsen,
maar dat
kan niet
Onduidelij
kheid van
kosten en
baten
Concurren
tie met
deelfietse
n
Nieuw
systeem
zorgt voor
complicati
es
Horizonve
rvuiling en
overlast

Meer deelfietsen,
makkelijker verhuur
vinden

Informeer fietsers over
voor en nadelen
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Fietsenmak
ers

Winst
maken

Fietsen
maken en
verkopen

ICTbedrijven

Winst
maken

Alibaba/Te
ncent

Winst
maken

ICT voor
deelfietse
n
aanbiede
n
Big data
van
fietsers
gebruiken

Milieuorga
nisaties

Alle
natuurgerel
ateerde
factoren
bescherme
n

Weinig/g
een
milieuver
vuiling en
invloed
op flora
en fauna

door
deelfiets
Concurren
tie door
deelfietse
n
Docking
stations
aanleggen

heidsgevoel van
de gebruikers
Deelfietsen zijn
goedkoop en
vergroten de
mobiliteit
Meer deelfietsen

Potentieel
veel
mogelijkhe
den met
big data
maar veel
investeren
Veel
auto’s in
binnensta
d/veel
gassen

Deelfietsen
leveren veel data
op over
gebruikers

Meer investeren

Te veel uitstoot in
de binnenstad

Fietsgebruik vergroten

Reclame, verlaging
prijs, verbond sluiten

Meer docking stations
aanleggen

3.2.4 Hulpbron afhankelijkheden
De hulpbron afhankelijkheidstabel is om te kijken naar de middelen die elke actor tot zijn beschikking
heeft. Er wordt gekeken of deze mogelijke middelen afhankelijk is van een hulpbron en hoe groot
deze afhankelijkheid dan is. Ook wordt er gekeken of deze middelen van de actoren vervangbaar zijn.
Met behulp van deze informatie kan je bepalen of een actor kritiek is in dit vraagstuk of niet. In
onderstaande tabel is dit uitgevoerd voor de actoren in het huidige probleem.
TABEL 2, HULPBRON AFHANKELIJKHEID.
Actor

Belangrijke hulpbronnen /
middelen

Vervangbaar? Afhankelijkheid
van hulpbron
(beperkt,
gemiddeld, hoog)

Kritieke
actor?
Ja/Nee

Roffanum
Gemeente
stadsontwikkeling
Gemeente
stadsbeheer
Aanbieders
deelfietsen
Traditionele
fietsverhuurders
Toeristen

Meebeslissen/informeren
Regelgeving, geld,
infrastructuur aanleggen
Regelgeving, geld

Ja
Nee

Hoog
Hoog

Ja
Ja

Nee

Hoog

Ja

Geld, kennis, aanbieden
deelfietsen, reclame
Fietsen, proteststem

Ja

Gemiddeld

Ja

Ja

Gemiddeld

Nee

Geld

Ja

Beperkt

Nee
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Lokale gebruikers
OV-bedrijven
Fietsersbond
Hulpdiensten
Fietsenmakers
ICT-bedrijven
Alibaba/Tencent
Milieuorganisaties

Geld, kennis
Geld, vervoersmiddelen
Proteststem
Burgerarrest
Fietsen, proteststem
Docking stations, geld
Geld
Proteststem

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Gemiddeld
Gemiddeld
Hoog
Hoog
Gemiddeld
Beperkt
Beperkt
Hoog

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Uit deze tabel is dus te zien dat voor het deelfiets dilemma er 4 kritieke actoren zijn, Roffanum,
Gemeente Stadsontwikkeling, Gemeente Stadsbeheer en aanbieders van deelfietsen.

3.2.4 Kritieke Actoren
In 3.2.3 zijn de kritieke actoren bepaald en geanalyseerd wat hun interesses en doelen zijn. Actoren
kunnen worden opgedeeld in kritieke actoren en niet-kritieke actoren. kritieke actoren heeft
Roffanum nodig om hun belangen te behartigen, zij hebben immers veel interesse voor het
probleem. Naast kritiek - en niet-kritieke actoren kunnen actoren ook worden opgedeeld in
toegewijde - en niet-toegewijde actoren, dat zijn actoren die veel of weinig interesse hebben in het
het deelfietsen vraagstuk. Dit alles kan worden beschreven in de onderstaande tabel. Roffanum kan
hierdoor goed waarnemen welke actoren betrokken zijn of ze kritiek zijn en of de belangen
overeenkomen met die van hen. Hierdoor kan worden bepaald met welke actoren krachten kan
worden gebundeld en welke actoren juist hun belangen kunnen dwarsbomen.
TABEL 3, KRITIEKE ACTOREN.

Gelijkgestelde
belangen en
doelen
Strijdige belangen
en doelen

Toegewijde actoren
Kritieke actoren
Niet-kritieke
actoren
Roffanum
Lokale Gebruikers
Stadsontwikkeling
Stadsbeheer
Aanbieders
Traditionele
deelfiets
Fietsverhuurders
Fietsenmakers

Niet-toegewijde actoren
Kritieke actoren Niet-kritieke
actoren
Alibaba/Tencent Toeristen
Milieuorganisatie Fietsersbond
ICT-bedrijven
OV-bedrijven
Hulpdiensten

In figuur 7 is de definitieve Power-Interest Grid te zien. Hieruit is op te maken welke actoren de
meeste macht en belangen hebben in het systeem. Net zoals in tabel 3 staat beschreven zijn de
kritieke actoren die toegewijd zijn aan het probleem, ook de meest invloedrijke actoren met de
meeste interesse. Voor Roffanum die lager staan dan de andere kritieke actoren is het dus van
belang dat er allianties worden gesloten. Bij de Gemeente kan dit worden bereikt door nauwe
communicatie te onderhouden, waardoor eerder kan worden ingegrepen wanneer beleid wordt
uitgevoerd wat niet overeenkomt met gewenste beleid van Roffanum. Ook is het een optie om
kritieke actoren, die minder toegewijd zijn (Milieuorganisaties, Alibaba), daar te lobbyen om zo
krachten te bundelen. Op deze manier kan Roffanum, door bijvoorbeeld hun “power” te bundelen
met andere actoren, hun visie op het gebied van deelfietsen verwezenlijken.
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FIGUUR 7, DEFINITIEF P/I GRID.

3.2.6 Multi-Actor Systeemdiagram
In het Multi-actor systeemdiagram in figuur 8 zijn de middelen van de kritieke actoren meegenomen
en toegevoegd aan het mono-actor systeemdiagram (2.2.2) van Roffanum. Op deze manier kan
Roffanum beter inspelen op acties van andere actoren.
Er zijn vier middelen toegevoegd in het systeemdiagram. De aanbieders hebben een middel om
reclame te maken voor de deelfiets. dit is voor hen een belangrijk middel om de aantrekkelijkheid, en
hun naamsbekendheid, te vergroten. De aanbieders van deelfietsen hebben ook het middel om meer
of minder deelfietsen aan te bieden. Hierdoor neemt het aantal deelfietsen in de stad toe, die niet
per sé gebruikt zullen worden. Dit zorgt voor meer deelfietsen in de stad en wat meer zorgt voor
meer overlast/drukte. Dit aanbieden van fietsen is een middel waarmee Roffanum rekening mee
moet houden.
Stadsbeheer Rotterdam heeft als middel om het deel fietsbeleid vorm te geven. Stadsbeheer zal in
hun beleid voornamelijk regels opstellen over het gebruik van de deelfiets, en zorgen ervoor dat die
regels door de gebruikers worden nageleefd. Dit is een belangrijk middel die stadsbeheer kan
inzetten om ervoor te zorgen dat de leefomstandigheid ervan profiteert. Ook dit zal leiden tot
minder fout geparkeerde fietsen.
Daarnaast heeft Stadsontwikkeling Rotterdam ook de mogelijkheid om infrastructuur aan te passen,
denk hierbij aan stallingsplaatsen, fietspaden, inleverpunten. Op deze manier kan de mobiliteit
worden vergroot wat ervoor zorgt de leefomstandigheden omhoog gaan. Idem voor de veiligheid.
Roffanum moet hierbij wel rekening houden dat het verbeteren van de infrastructuur wel een
positief effect meebrengt voor de inwoners, en niet voor de deelfiets alleen.
Door deze multi-actor systeemdiagram is het dus mogelijk voor Roffanum om rekening te houden
met het handelen van de andere kritieke actoren. Met goed gebruik van deze informatie kan
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Roffanum zichzelf in een sterkere positie opstellen tegenover de andere kritieke actoren. De
eigen middelen zijn bekend en wat het teweeg brengt, en de kritieke actoren hun middelen zijn
bekend waardoor daar op kan worden geanticipeerd.

FIGUUR 8, MULTI-ACTOR SYSTEEMDIAGRAM

3.3 Conclusie actorenanalyse
Door te kijken naar de uitkomsten van de actorenanalyse kunnen de mogelijke conclusies worden
gesteld. Het gaat voornamelijk tussen vier actoren in het deelfietsen vraagstuk, namelijk
probleemeigenaar Roffanum, Gemeente Stadsbeheer, Gemeente Stadsontwikkeling en aanbieders
van deelfietsen. Deze vier hebben allemaal hun eigen middelen om het deelfietsen vraagstuk te
kunnen beïnvloeden en het belang om zich te mengen in het deelfietsen-probleem is voor alle vier
groot.
Voor Roffanum is het belangrijk om zich te oriënteren hoe het best kan worden gehandeld, zodat
hun belangen kunnen worden behaald. Een coalitie is denkbaar tussen de Gemeente Stadsbeheer en
- Stadsontwikkeling en Roffanum. Hierbij is het wel belangrijk dat er uitgebreid gelobbyd wordt, want
het kan ook gebeuren dat de gemeente kan worden beïnvloed door de andere kritieke actor,
namelijk de aanbieders van Deelfietsen. Roffanum moet oppassen dat de aanbieders van de
deelfietsen niet de overhand pakken d.m.v. lobbyen bij de gemeente. Met veel geld en steun van
grote data bedrijven, die graag willen dat er veel deelfietsen in Rotterdam komen, zou het kunnen
gebeuren dat er minder naar Roffanum wordt geluisterd en meer naar de aanbieders. Roffanum
heeft echter wel een streepje voor aangezien de belangen van Stadsontwikkeling en Stadsbeheer in
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eerste instantie overeenkomen met die van Roffanum. Voornamelijk is het dus belangrijk om de
communicatie tussen de gemeente en Roffanum te onderhouden, om te zorgen dat de belangen dus
overeen blijven in de toekomst.
Het andere middel wat Roffanum heeft is het informeren over de deelfietsen. Inwoners kunnen
hierdoor meer te weten komen en ook beter een mening vormen, waardoor Roffanum beter beleid
kan opstellen.
Ook is het aan te raden voor Roffanum om eventuele raakvlakken te onderzoeken met de aanbieders
van deelfietsen. In de actorenanalyse wordt nu aangenomen dat er botsende belangen zijn, maar
waarschijnlijk zijn er wel veel kwesties waarover Roffanum en aanbieders van deelfietsen wel
overeenkomen. Dit is aan Roffanum om contact te zoeken met de aanbieders en de gemeente, om
duidelijke regels op te stellen.
Er is voornamelijk gekeken naar kritieke actoren in de analyses, maar ook niet-kritieke actoren
kunnen Roffanum helpen door een eventuele alliantie. De lokale gebruiker wordt gezien als een
bewoner van Rotterdam, maar dat betekent niet dat zij hun onvrede uiten tegenover Roffanum.
Deze onvrede die niet geuit wordt als een lokale gebruiker zich niet aansluit bij Roffanum, is een
kennislacune voor hen. Een tactiek zou zijn om wellicht de straat op te gaan en inwoners aan te
spreken over de ervaringen met deelfietsen.
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4. Toekomstverkenning
4.1 Inleiding
Inmiddels is duidelijk hoe het systeem eruit ziet, welke actoren een rol spelen, in hoeverre deze
actoren kritiek zijn en of zij voor- of tegenstanders kunnen zijn in het probleem dat eerder geschetst
is. In dit hoofdstuk zal gekeken worden hoe Roffanum de toekomst het beste kan inschatten en hoe
Roffanum moet handelen om de kritieke actoren mee te laten werken of in ieder geval zo min
mogelijk tegen kan laten werken. Hiervoor zullen bepaalde contextfactoren worden bepaald en de
drijvende krachten achter deze contextfactoren bepaald worden. Hierna zullen bepaalde scenario’s
uitgewerkt worden om zo goed mogelijk met onzekerheid om te kunnen gaan.
Uiteindelijk zal er, afhankelijk van ontwikkelingen in de toekomst, een antwoord gegeven kunnen
worden op de probleemstelling:
“Hoe kunnen de deelfietsen efficiënt gebruikt worden, zonder dat dat ten koste gaat van de
leefomstandigheden van de bewoners?”
Op deze manier kan Roffanum dus doelgericht handelen om de toekomst iets minder onzeker te
maken.

4.2 Analyses
Wederom zullen er hiervoor een aantal analyses aan te pas komen. Ten eerste wordt gekeken welke
contextfactoren spelen in het systeem en in hoeverre deze invloed uitoefenen op het systeem.
Vervolgens is het van belang te achterhalen wat de drijvende krachten achter deze contextfactoren
zijn en zal gekeken worden naar de STEMP tabel.
Hierna kan gekeken worden hoe groot de invloed van de drijvende krachten is en hoe onzeker deze
factoren zijn. Dan wordt een scenarioanalyse uitgevoerd, waarin wordt gekeken naar twee factoren
die voor Roffanum veel invloed hebben en een hoge onzekerheid. Hier zullen dan 4 scenario’s uit
volgen die inspelen op de toekomst. Tot slot zal dan een kwalitatieve effectentabel volgen, waaruit
blijkt hoe de externe factoren en scenario’s invloed uitoefenen op de criteria.

4.2.1 Contextfactoren & Drijvende krachten
Een contextfactor is een variabele die de ontwikkelingen in het systeem beïnvloedt maar niet te
beïnvloeden is door de probleemeigenaar. Roffanum heeft bijvoorbeeld geen invloed op het
uitbreken van een eventuele oorlog.
Hieronder volgt een tabel met alle contextfactoren, de manier waarop deze contextfactor invloed
heeft op het systeem, de drijvende kracht achter deze contextfactor en hoe deze factor onder STEMP
wordt geschaard. STEMP laat zien of een contextfactor behoort tot sociale, technologische,
economische, maatschappelijke of politieke vlakken.
TABEL 4, CONTEXTFACTOREN.
Contextfactor

Invloed op systeem

Drijvende kracht

STEMP

Welvaart

Hoe groter de welvaart, hoe
groter de vraag naar luxe. Dit zal

Conjunctuur

E, S
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waarschijnlijk leiden tot minder
gebruik van deelfietsen.
Politiek klimaat

Landelijk beleid ten opzichte van
deelfietsen vergemakkelijkt of
maakt het gebruik van deelfietsen
moeilijker

Stemgedrag/ interesse
burgers

P, E

Samenstelling
gemeente

Bij veel voorstanders van
deelfietsen zal wetgeving sneller
neigen naar het wel gebruiken van
deelfietsen

Stemgedrag/ interesse
burgers

P, E

Toerisme

Bij een groot aantal toeristen zal
er waarschijnlijk meer gebruik
gemaakt van deelfietsen omdat zij
geen eigen fiets hebben

Aantrekkelijkheid stad voor
toeristen

S, E

Oorlog

Door oorlog verandert de
veiligheid in Rotterdam waardoor
mensen minder geneigd zijn naar
buiten te gaan

Spanningen

P

Financiële crisis

Koopkracht: deelfietsen zijn
goedkoop dus kan leiden tot meer
gebruik deelfietsen

economische instabiliteit

E

Verkeersregels

Verkeersregels kunnen restricties
of mogelijkheden bieden voor het
gebruik van deelfietsen

Politiek

P, M

Vergrijzing

Ouderen zullen minder snel
gebruik maken van deelfietsen

Tijd

S,M

Restricties van OV

OV is niet zo dynamisch als een
deelfiets kan zijn, sommige
plaatsen zijn onbereikbaar

OVbedrijven/infrastructuur

T

Werkloosheid

Werkloosheid leidt tot een
verkleining van de koopkracht

Economische groei

S, E

Aantrekkelijkheid
stad Rotterdam

De aantrekkelijkheid van de stad
vergroot het aantal toeristen

Aantal
bezienswaardigheden

S, T, E,
M

Regelgeving

De regelgeving beïnvloedt de
Politiek
mogelijkheden ten opzichte van
deelfietsen; waar mogen ze wel en
niet staan etc.

P

Temperatuur

Een hogere temperatuur leidt
ertoe dat meer mensen buiten
zullen zijn

M

Klimaat
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Parkeergelegenheid

Slechte parkeermogelijkheden
voor autoverkeer leidt tot het
gebruik van alternatieve
vervoersmiddelen

Politiek

P, T

Mate van
intelligentie van
bewoners

een hoge intelligentie leidt tot een
grotere bemoeienis van mensen,
mensen zullen dan meer kennis
hebben en zich graag mengen in
discussies.

Onderwijs

S

Bevolkingsgroei

De mate waarin de bevolking van
Rotterdam zal toenemen in de
komende jaren.

Demografische
ontwikkelingen

S, E, M

Uit tabel 4 blijkt dat er vele contextfactoren zijn. Het is uiteraard zo dat de een meer impact heeft
dan de ander en dat onzekerheid een rol speelt. De kans dat er momenteel een oorlog uitbreekt in
Nederland is bijvoorbeeld niet heel groot, maar de impact zou enorm zijn. Het is daarom noodzakelijk
te kijken welke factoren een grote impact hebben en een grote onzekerheid hebben. Daarom is tabel
5 samengesteld die aangeeft welke factoren een grote impact en onzekerheid hebben.
TABEL 5, DRIJVENDE KRACHTEN.
Drijvende kracht

Onzekerheid

Invloed

Conjunctuur

Hoog

Hoog

Stemgedrag/ interesse burgers

Gemiddeld

Hoog

Tijd

Laag

Gemiddeld

Aantrekkelijkheid stad voor toeristen

Hoog

Hoog

Spanningen

Gemiddeld

Hoog

Economische instabiliteit

Gemiddeld

Hoog

Politiek

Gemiddeld

Hoog

OVbedrijven/infrastructuur

Laag

Laag

Economische groei

Laag

Gemiddeld

Klimaat

Gemiddeld

Gemiddeld

Onderwijs

Laag

Laag

Bevolkingsgroei

Gemiddeld

Hoog
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Hieruit komt naar voren dat er twee factoren zijn die een grote impact hebben en een hoge
onzekerheid. Dat zullen dus waarschijnlijk de factoren zijn waar Roffanum op in moet gaan spelen.
Ook zullen naar aanleiding van deze factoren actoren gaan handelen. Roffanum zal dus ook rekening
moeten houden met de manier waarop deze actoren handelen om zodoende potentiële
medestanders te krijgen die Roffanum kunnen helpen. Ook kan dan gekeken worden welke
tegenstanders zullen handelen en op welke manier. Wellicht zijn deze tegenstanders nog te
mobiliseren om ook mee te werken. Daarom zullen in het volgende kopje verschillende scenario’s
worden geschetst.

4.2.2 Scenario’s
Zoals hierboven is vermeld zullen er verschillende scenario’s uitgewerkt worden. Hiervoor is
allereerst een assenstelsel gemaakt waarin de twee factoren tegen elkaar uitgezet worden.

FIGUUR 9, ASSENSTELSEL SCENARIO’S.
Scenario 1; Tijd voor beleid , Hoogconjunctuur/ Veel toerisme
In het geval van hoogconjunctuur heerst er over het algemeen een betere leefbaarheid in een stad,
blijkt uit een studie in het blad Atlas voor gemeenten (2012). Dit is bij voorbaat een stap in de goede
richting voor Roffanum. Echter stijgt de toeristische consumptie dan ook (CBS, 2009). Dit betekent
dat toeristen in Rotterdam meer gebruik zullen willen maken van faciliteiten, zo ook de deelfiets. Dus
er moeten duidelijke regels en wetten komen. De doelen van de gemeente en van Roffanum
overlappen grotendeels, echter zal de gemeente toch veel waarde hechten aan de groei van de
economie die gepaard gaat met toeristen. Het is voor Roffanum dus van extreem belang in dit
scenario veel moeite te stoppen in het tijdig informeren van burgers en het meebeslissen in het
gemeentebeleid. Hierdoor zullen duidelijke regels ontstaan en zal er continu gelet moeten worden
op het handhaven van de desbetreffende regels. Er zal gezocht moeten worden naar een compromis

Probleemverkenning: Deelfietsen in centrum Rotterdam

23

die zorgt dat de leefbaarheid van de bewoners niet achteruit gaat, maar dat de economische
groei wel mogelijk is. Op deze manier zal de gemeente niet veel tegenwerken, waardoor de enige
tegenstand zal komen vanuit de aanbieders van deelfietsen. In het geval van hoogconjunctuur en
veel toerisme is het voor aanbieders erg rendabel zich te vestigen in de stad. Daarom zullen ook hier
regels over moeten komen, om te zorgen dat deelfietsen niet ongecontroleerd in de stad kunnen
manifesteren. Dit zou leiden tot een vermindering in de leefomstandigheden van de bewoners.
Scenario 2; Botsende Belangen, Laag conjunctuur/ Veel toerisme
De laagconjunctuur is de neergaande fase in de vrijemarkteconomie. Deze kenmerkt zich door een
hoge werkloosheid, een geringe economische bedrijvigheid en een matig bestedingspatroon onder
consumenten (Berkhout et al, 2012).Een combinatie van laagconjunctuur en veel toerisme zal
betekenen dat de toerisme voornamelijk uit het buitenland zal komen, aangezien Nederlandse
mensen minder gaan besteden. Veel toerisme leidt tot veel gebruik van de deelfiets, en dus tot meer
overlast voor de bewoners van Rotterdam.
Aanbieders van deelfietsen zien daardoor veel mogelijkheden in dit scenario. Door de vele toeristen,
zal de deelfiets meer in trek zijn. Hierdoor zullen er dus meer deelfietsen worden aangeboden, die
voornamelijk gebruikt zullen worden door toeristen. Voor Roffanum is het dus belangrijk dat ze in dit
scenario goed moeten lobbyen bij de gemeente om ervoor te zorgen dat er beperkte overlast van
deelfietsen door toeristen kan worden veroorzaakt. Ook de Gemeente zal door de laagconjunctuur
minder middelen tot haar beschikking hebben om snel te kunnen handelen. De gemeente zal vooral
op sociaal gebied willen investeren om van die laagconjunctuur af te komen. Stadsbeheer en
stadsontwikkeling zullen zich dus minder focussen op deelfietsen. Dit kan negatieve effecten hebben
voor bewoners. Voor Roffanum is het dus belangrijk om in dit scenario goed te blijven luisteren naar
de bewoners en dit door te spelen aan de gemeente, maar deelfietsen zullen niet op de eerste plek
staan.

Scenario 3; Onverwachte mogelijkheden, Laag conjunctuur/Weinig toerisme
In het geval van een laagconjunctuur en weinig toerisme ontstaat er, tegen de verwachting in,
wellicht een mogelijkheid voor deelfietsen. Deelfietsen zijn relatief goedkoop voor mensen die niet
regelmatig fietsen (Duursma, 2017). Voor fietsverkeer in de stad zullen lokale gebruikers
waarschijnlijk veel baat hebben bij deelfietsen. Het geringe aantal toeristen zorgt niet voor
problemen en aangezien de gebruikers lokaal zijn en fietsen door henzelf in hun eigen wijk worden
weg gezet, mag worden aangenomen dat zij verantwoordelijk zijn en hun fiets netjes parkeren. Het is
dus niet nodig om extra aandacht te stoppen in handhaving van beleid. Uiteraard moet het wel
gecoördineerd worden, maar minder dan wanneer er een groot aantal toeristen in de stad is. Voor
Roffanum is het in dit scenario belangrijk informatie te verspreiden over deelfietsen, om deze goed
tot hun recht te laten komen bij de lokale gebruikers. Echter zullen Roffanum en de gemeente
wederom hun prioriteiten op andere plekken hebben liggen. Rotterdam zal in dit scenario niet
bijzonder aantrekkelijk zijn voor aanbieders. De markt is kleiner dan bij een groot aantal toeristen,
dus is het minder interessant voor aanbieders zich te vestigen in de stad. Misschien is het dus wel
belangrijk aanbieders te informeren over de mogelijkheden bij lokale gebruikers, om te zorgen dat er
wel genoeg aanbod is om aan de vraag van de lokale gebruiker te kunnen voldoen. Hier zou
Roffanum ook een rol in kunnen spelen.

Scenario 4; Optimaal Roffanum, Hoog conjunctuur/ Weinig toerisme
Zoals in het tijd voor beleid scenario is beschreven leidt hoogconjunctuur tot een betere
leefbaarheid. Daarnaast is er weinig toerisme, hetgeen zorgt voor een daling in de overlast. De regels
en wetten omtrent deelfietsen zullen moeten worden gehandhaafd, maar dit lijkt geen groot
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probleem te zijn wegens het geringe aantal toeristen. Voor deelfietsaanbieders ligt hier dus alleen
kans bij de lokale gebruiker, maar in het geval van hoogconjunctuur is het wel weer aantrekkelijk
voor deelfietsaanbieders zich te vestigen in de stad. Aangezien Roffanum streeft naar betere
leefomstandigheden lijkt dit het perfecte scenario te zijn. Er zijn weinig toeristen en
hoogconjunctuur. Er zal tijd en geld zijn om de infrastructuur te perfectioneren en de gemeente zal
aandacht besteden aan handhaving. Wel is dit een enigszins idealiter scenario, aangezien
hoogconjunctuur veelal gepaard gaat met een groei in het aantal toeristen. Ook zal Rotterdam juist
dan meer toeristen willen verwelkomen in de stad.

4.2.3 Definitief systeemdiagram
Hieronder volgt het definitieve systeemdiagram (figuur 10). Uit de scenario’s kan vervolgens gekeken
worden hoe de middelen die ingezet worden in de verschillende scenario’s invloed hebben op de
criteria. Hier kan vervolgens een kwalitatieve effectentabel van gemaakt worden. Dit werkt uit hoe
de criteria beïnvloed worden.

FIGUUR 10, DEFINITIEF MULTI-ACTOR SYSTEEMDIAGRAM.

4.2.4 Kwalitatieve effectentabel
In de kwalitatieve effectentabel (tabel 6) wordt dus gekeken wat de invloed is van de externe
factoren uit het systeemdiagram en van de verschillende scenario’s. Een plus geeft een stijging in het
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criterium aan, een min een daling. Een belangrijk punt is dat een min bij kosten dus niet negatief
is, een daling in de kosten is immers positief.
TABEL 6, KWALITATIEVE EFFECTENTABEL; EXTERNE FACTOREN.

Criteria →
↓Externe factoren

Kosten Aantal verkeerd
geparkeerde
deelfietsen

Leefomstandigheden Gebruik
deelfietsen

Conjunctuur

-

+/+/-

+/+/-

+/+/-

Toerisme

/

+

-

+

Betrokkenheid
gemeente

-

+/-

+/+/-

+

Technologische
ontwikkelingen

/

+

+/-

+

Als het systeemdiagram wordt doorlopen vanuit de externe factoren kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:








Een hoogconjunctuur leidt tot lagere kosten. Echter heeft een hoogconjunctuur verschillende
effecten op de andere factoren. Dit heeft ermee te maken dat het weliswaar een stijging in
het aantal deelfietsen weergeeft, maar dat dit ook leidt tot meer overlast door diezelfde
vermeerdering.
Toerisme leidt tot een verslechtering van de leefomstandigheden. Dit heeft geen direct
effect op de kosten maar zorgt wel voor meer gebruik van de deelfietsen en derhalve een
groter aantal verkeerd geparkeerde deelfietsen.
De betrokkenheid van de gemeente leidt indirect tot lagere kosten en meer gebruik van de
deelfietsen. Net als bij een hoogconjunctuur is er een gemixt effect op de
leefomstandigheden. Opmerkelijk is wel een verkleining in het aantal verkeerd geparkeerde
deelfietsen. Dit heeft ermee te maken dat de betrokkenheid direct invloed heeft op het
verantwoordelijkheidsgevoel van mensen en daarmee op het aantal verkeerd geplaatste
fietsen.
Technologische ontwikkelingen hebben niet direct effect op de kosten. Het leidt tot een
eenvoudiger gebruik van deelfietsen, waardoor deze ook meer gebruikt zullen worden en
meer fietsen verkeerd geplaatst zullen worden. Het heeft een gemixt effect op de
leefomstandigheden.

Met deze informatie in het achterhoofd kan gekeken worden naar de scenario’s in tabel 7.
TABEL 7, KWALITATIEVE EFFECTENTABEL; SCENARIO’S.

Criteria →
↓Scenario’s

Kosten Aantal verkeerd
geparkeerde deelfietsen

Leefomstandigheden Gebruik
deelfietsen

Tijd voor beleid

-

+/-

+/+/-

+

Botsende Belangen

+

-/-/+

-

-/-/+
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Onverwachte
mogelijkheden

+/-

-/-/+

-/-/+

+/-

Optimaal Roffanum

-

-/-/+

+/+

+/+/-

Uit de scenario’s komt de volgende informatie naar voren:








Tijd voor beleid leidt tot een vermindering in de kosten, en meer gebruik van de deelfietsen.
Een gemixt effect treedt op bij het aantal verkeerd geplaatste deelfietsen. Er wordt tot slot
een verbetering opgemerkt bij de leefomstandigheden maar ook een vermindering, dit komt
wederom door de stijging in het aantal deelfietsen en dus de overlast in de stad. Dit scenario
is dus grotendeels positief.
Botsende belangen leidt tot een stijging in de kosten en een daling in de
leefomstandigheden, wat voor Roffanum bij voorbaat een negatief effect is aangezien het
hoofddoel verbetering van de leefomstandigheden is. Aangezien er minder deelfietsen
gebruikt zullen worden zullen er ook minder deelfietsen verkeerd geparkeerd worden. Al met
al lijkt dit een scenario wat niet geheel ideaal is voor Roffanum.
Onverwachte mogelijkheden leidt tot onzekerheid op het gebied van de kosten. Door
laagconjunctuur stijgen de kosten, maar door het goed informeren van burgers, wat de
aantrekkelijkheid van deelfietsen vergroot en daardoor uiteindelijk de kosten verlaagt. De
leefomstandigheden zijn niet goed door laagconjunctuur, maar door potentiele
mogelijkheden van deelfietsen leidt dit ook tot een kleine verbetering. Het gebruik wordt
vergroot door lokale gebruikers maar neemt af door een laag aantal toeristen. Door veel
lokale gebruikers neemt het aantal verkeerd geplaatste fietsen terug.
Optimaal Roffanum lijkt het ideale situatie voor Roffanum, de kosten nemen af, het aantal
verkeerd geparkeerde deelfietsen neemt terug, de leefomstandigheden stijgen en het
gebruik van deelfietsen krijgt ook een positieve richting. Dit is precies wat Roffanum wil en in
dit scenario lijkt alles voor handen te liggen. Wederom moet wel gezegd worden dat dit
scenario enigszins onwaarschijnlijk is.

4.3 Conclusies toekomstverkenning
Uit de toekomstverkenning komt naar voren dat de externe factoren met de meeste impact en de
hoogste onzekerheid conjunctuur en toerisme zijn. Met deze factoren is vervolgens een
scenarioanalyse samengesteld, waaruit 4 scenario’s naar voren komen. Voor Roffanum is optimaal
Roffanum het meest voordelige scenario en botsende belangen naar alle waarschijnlijkheid het minst
voordelig. Er wordt vervolgens beschreven hoe Roffanum het beste kan handelen in de verschillende
situaties en hoe bepaalde actoren daarin kunnen helpen en tegen kunnen zitten.
In vrijwel elk scenario is het van belang dat er snel wordt gehandeld. Echter reageren aanbieders wel
verschillend in de scenario’s, dus de manier waarop Roffanum middelen moet inzetten verschilt per
scenario. Een goede communicatie met de kritieke actoren is dus altijd belangrijk. Hierbij kan ook
gestreefd worden naar een driehoeksrelatie met de gemeente en deelfietsaanbieders om direct
contact te kunnen onderhouden, waarbij ten alle tijden de belangen van bewoners worden
gewaarborgd en deelfietsen efficiënt gebruikt kunnen worden.
Door deze driehoeksrelatie is het mogelijk om in te schatten welke middelen die worden beschreven
in hoofdstuk 3 welke impact met zich meebrengen. Op deze manier kunnen externe factoren beter
worden voorspeld waardoor middelen efficiënter gebruikt kunnen worden en er gericht op de
toekomst gehandeld kan worden.

Probleemverkenning: Deelfietsen in centrum Rotterdam

27

5. Synthese
Uit de analyses die gedaan zijn in voorgaande hoofdstukken zijn een aantal bevindingen naar voren
gekomen waardoor het probleem duidelijk in kaart kan worden gebracht. Uit de actorenanalyse is
naar voren gekomen dat er vier belangrijke actoren spelen: Roffanum, stadsbeheer,
stadsontwikkeling en deelfietsaanbieders. De belangen van Roffanum en de twee gemeentelijke
instanties overlappen op veel vlakken, maar zijn hier en daar tegenstrijdig: waar Roffanum de
toeristische stroom enigszins wil beteugelen, wil Rotterdam deze toeristische stroom ten alle tijden
voorzien van faciliteiten, aangezien deze zorgt voor een grote financiële stroom. De aanbieders van
deelfietsen willen een zo groot mogelijk aandeel in de markt verkrijgen en zullen dus graag willen
uitbreiden bij trekpleisters van de stad. Als deze groei niet aandachtig gemonitord wordt, zal het
centrum snel overspoeld worden met verkeerd geparkeerde deelfietsen. De belangen tussen
Roffanum en deelfietsaanbieders zijn grotendeels tegenstrijdig, daarom zal Roffanum snel een
coalitie moeten zoeken met de gemeente en/of andere partijen.
De belangrijkste middelen die Roffanum hier tot zijn beschikking heeft zijn het vroegtijdig
verspreiden van informatie en het meebeslissen in het gemeentebeleid. Bij de gemeentelijke
instanties gaat het voornamelijk om het vormen van beleid en het aanleggen van infrastructuur. De
deelfietsaanbieders hebben veel geld tot hun beschikking door grote big data-bedrijven en kunnen
op die manier een gevaar vormen voor de belangen van de inwoners.
Deze middelen hebben invloed op een aantal criteria, namelijk de kosten, het gebruik van de
deelfiets, het aantal verkeerd geparkeerde deelfietsen en de leefomstandigheden van de bewoners.
Ook zijn er een aantal externe factoren die door Roffanum niet te beïnvloeden zijn maar wel invloed
hebben op de omgeving. Dit zijn de technologische ontwikkelingen, de betrokkenheid van de
gemeente, toerisme en het conjunctuur. Deze laatste twee hebben de grootste invloed en
onzekerheid waardoor daar in de toekomst goed rekening mee moet worden gehouden. Er zijn
hierbij vier scenario’s denkbaar waarbij Roffanum op een andere manier moet handelen.

Oplossingen
Om tot oplossingen te kunnen komen vallen we weer terug op de probleemstelling die in het begin
van het rapport geformuleerd is.
“Hoe kunnen de deelfietsen efficiënt gebruikt worden, zonder dat dat ten koste gaat van de
leefomstandigheden van de bewoners?”
Wat vooral naar voren komt is dat Roffanum in alle scenario’s zo vroeg mogelijk aan de deurbel van
de gemeente moet trekken. In het bruisend hart van Rotterdam worden de lokale bewoners zo nu en
dan vergeten, of moeten hun belangen wijken voor financieel gerelateerde factoren. Roffanum stelt
zelf een aantal restricties aan het gebruik van deelfietsen om de fietsen in het kader van de ‘couleur
locale’ (Bijlage 1). Ons advies aan Roffanum is om niet te wachten met het voorleggen van deze
restricties aan de gemeente en waar mogelijk te zoeken naar compromissen om te zorgen dat zij
samen een front kunnen vormen tegen het (toeristische) misbruik van deelfietsen. Ook kan er
gekeken worden naar hoe bewoners ondanks de botsende belangen direct kunnen zoeken naar
oplossingen met deelfietsaanbieders. Zij zouden bijvoorbeeld de deelfietsaanbieders informatie
kunnen verschaffen over de lokale gebruiker, in plaats van indirect contact via de gemeente. Op deze
manier zijn er mogelijkheden voor een efficiënt gebruik van deelfietsen en goede
leefomstandigheden.
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Kennislacunes en spanningen
Er zijn een aantal leemtes in de informatievoorziening die aangestipt kunnen worden. Allereerst is
concrete informatie over het aantal deelfietsen in Rotterdam op dit moment onduidelijk. Dit komt
omdat deelfietsaanbieders dit beschouwen als bedrijfsgevoelige informatie en niet teveel aan hun
concurrenten willen prijsgeven (Keunen, 2018). Op het moment dat Rotterdam met een vergunning
systeem zou willen werken, is het noodzakelijk dat de gemeente wordt ingelicht over deze
informatie, maar op dit moment lijkt dit geen optie voor deelfietsaanbieders omdat zij bang zijn hun
plek in de markt te verliezen.
Ten tweede is onzeker hoe beleid het beste vormgegeven kan worden: deelfietsen zijn een relatief
jonge technologie en er is voornamelijk informatie van grote toeristische steden. Iets waarvan
Roffanum duidelijk aangeeft dat dit niet gewenst is in Rotterdam in hun opinie. In Nederland is
weinig beleid om een voorbeeld te volgen, waardoor de kritieke partijen om de tafel moeten gaan
om met zijn allen tot een beleid te komen. Iets wat voor Roffanum dus kansen biedt, mits zij op tijd
handelen.
Tot slot is er sprake van veel gebruik van data. Zoals bij alle andere vormen van datagebruik is er ook
bij deelfietsen sprake van een trade-off tussen nut, privacy en veiligheid (Bliss, 2018). Big data en wie
dat in handen heeft blijft altijd een soort grijs gebied en dat maakt het gevaarlijk. Wie weet nou
precies wat? Wie heeft de data in handen? Hoe makkelijk wordt deze data doorverkocht? Er is geen
bewijs waar de data precies naartoe gaat (Bliss, 2018). Het gat in deze kennis is waarschijnlijk de
belangrijkste lacune bij het deelfietsenvraagstuk. Hier moet zo snel mogelijk iets aan worden gedaan
en duidelijkheid moet worden geleverd, anders is privacy schending geen uitzondering meer.

Aanbevelingen en vervolgonderzoek
Wij bevelen Roffanum aan om zo spoedig mogelijk met de kennis die zij al hebben naar de gemeente
te stappen om de belangen van de bewoners te kunnen beschermen. Ook dienen zij de bewoners te
informeren over de kansen en gevaren van deelfietsen om een groot draagvlak in het centrum te
creëren. De gemeente zal aanvankelijk vooral de economische voordelen van deelfietsen met het
oog op toeristen zien. Daarom moet Roffanum vanaf het begin aan de tafel zitten om duidelijke
restricties en mogelijkheden met de andere partijen te kunnen bespreken. Dan, en alleen dan, zullen
de belangen van bewoners kunnen worden behartigd en zal de leefbaarheid niet achteruit gaan.
Wij raden ook aan vervolgonderzoek naar twee van de bovenstaande leemtes. Allereerst moet er
meer informatie komen over het aantal deelfietsen dat op dit moment in de stad aanwezig is. Met
onvolledige informatie kan immers geen beleid gevoerd worden.
Daarnaast moet gekeken worden naar hoe deelfietsbeleid in middelgrote steden vorm gegeven kan
worden. Roffanum wil niet dat Rotterdam zich ontwikkelt als een grote toeristische trekpleister, zoals
Barcelona of Venetië.
Het probleem betreffende de privacy gevoeligheid van de data, is niet een probleem waar Roffanum
eenvoudig onderzoek naar kan doen. Wat wel kan is een groot draagvlak creëren en dit punt
aankaarten bij partijen die wel middelen hebben om hier grootschalig onderzoek naar te doen.
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Bijlage 1
Van: Stichting ROFFANUM
Overkoepelende Bewonersbelangen Rotterdam Centrum
Door: Lily Zaric, voorzitter Roffanum
info@roffanum.nl
http://www.roffanum.nl
Aanleiding: Verzoek van Michiel Nanninga T.U. Delft
Ten behoeve van: Studie technische bestuurskunde en management / vak Analyse van
Multi-Actor Systemen
Datum: 26 maart 2018
Gestelde vragen:
1. Zijn er wel klachten vanuit de binnenstadbewoners over de deelfietsen die dus
bijvoorbeeld verkeerd terug worden geplaatst, te duur zijn, overlast veroorzaken wegens
toeristen die misschien nog nooit een fiets hebben aangeraakt et cetera.
2. Als dit een probleem is, bent u hier mee bezig en op welke manier dan?
3. Wat is precies uw invloed? In het algemeen, als u merkt dat binnenstadbewoners een
probleem hebben en daarover klagen, wat zijn dan de stappen die u als Roffanum
onderneemt om de binnenstadbewoner hierbij te helpen?
4. Wat is uw algemene visie op deelfietsen, biedt het concept kansen in de binnenstad, of is
er te veel controverse?
Antwoord op gestelde vragen:
Invloed van bewoners op het stedelijk beleid in Rotterdam Centrum:
Invloed van bewoners uit de wijk centrum is in tegenstelling tot die in andere wijken beperkt
tenzij overkoepelend en grootschalig gereageerd wordt door inspreken, brieven, lobby,
benadering van de clusters, ambtelijke en politieke partijen, medestanders buiten de wijk.
Een van de redenen voor de oprichting van stichting Roffanum. Zie website.
Bewoners worden regelmatig niet op tijd en/of niet volledig geïnformeerd ook als het gaat
over belangrijke veranderingen bij hun voordeur en in hun straat. Naast een gebrek aan
volledige en open informatie worden plannen zelden van onderaf aan (met bewoners)
gemaakt. Halverwege het proces wordt soms geparticipeerd met een selectief gekozen
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groepje zonder brede achterban via zogenaamde “participatie in de achterkamertjes” met het
gevolg dat het gros van bewoners desinformatie krijgt over de volledige plannen of niet op de hoogte
wordt gehouden tijdens het proces maar pas als deze aangenomen zijn door College van B&W en/of
gemeenteraad.
Om blijvend geïnformeerd te worden zijn bewoners gedwongen om constant alle agenda’s
van commissies en raadsvergaderingen te volgen, al gaat het niet om hun wijk of voor hun
relevante zaken. Dat is ondoenlijk en zijn de langdurige processen van “inspraak” naast
werk, familiezorg, vrijwilligerswerk en vrije tijd besteding een aanslag op hun inzet voor de
stad en leefomgeving. Dit heeft uiteindelijk een negatieve weerslag op het functioneren van
de stedelijke democratie en de gang naar de verkiezingsbus. Hetzelfde proces doet zich voor met de
afgifte van vergunningen die tegen de splitsingaktes van VvE’s ingaan en belangen van huurders. Het
leidt tot ergernis en juridische processen, vertrek van o.a. bewonerslagen met de sterke schouders
die de binnenstad juist nodig heeft.
Het fenomeen doet zich voor wegens de grote, prevalerende belangen van commerciële
handelsondernemingen, investeerders in het vastgoed, horecaondernemingen en andere
marktpartijen. De gemeente heeft er ook belangen wegens ambitieuze ontwikkelingsplannen
en strategieën zoals de Stadsvisie Rotterdam, Binnenstad als City Lounge, Hoogbouwvisie
Rotterdam, De Verbonden Stad, Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie 2030, Structuurvisie
Rotterdam Centraal District en andere visies die elkaar in een snel tempo opvolgen en onrust
veroorzaken.
De nieuwste stedelijke ontwikkelingsvisies maken het mogelijk om de woonomgeving van
bewoners steeds verder te beperken en het groene areaal die nu al onder de Nederlandse
norm is, stap voor stap te doen verdwijnen. In Rotterdam is de hoeveelheid nu 53 m2 per
woning terwijl in de Nota Ruimte van de VROM een richtgetal van minimaal 75 m2 wordt
genoemd. Deze wordt opgeofferd ter gunste van nieuwe winkel- en horecavestigingen d.w.z.
uitbreiding van bijvoorbeeld het bestaande winkelpark dat in het Lijnbaankwartier (Cool
Noord) waar honderden winkels en meer dan 200 horecazaken al gevestigd zijn op een
beperkt stukje grond waar botsing van utiliteiten het grootste is. Hier en daar worden wel wat
bomen bij geplant maar de wenselijke vergroening blijft achterwege.
Door steeds aan de buitenruimte toe te voegen en deze te verkleinen ontstaat uiteindelijk
een rommelig beeld met veel obstakels waardoor prettig lopen maar ook veilig reiden
belemmerd wordt. De eigen wijk wordt er alleen een van utiliteiten. Met de in zich
terugtrekkende bewoner verdwijnt ook de cohesie van de wijk. Door de toename van
werkende mensen van buitenaf, bezoekende toeristen, horecapubliek, het toestaan van
meer, grootschalige, overlastgevende terrassen en evenementen in het hart van de stad is
langzamerhand de stedelijke balans verstoord. Er is overlast door slechte lucht, toenemend
geluid, stank, vuil, ratten, muizen, insecten, enz.
Om de kwaliteit van het wonen in het centrum van de stad te waarborgen hebben bewoners
een beperkt aantal middelen tot hun beschikking. Daar oude vormen van
bewonersverenigingen aan het verdwenen zijn is men onder de koepel van Roffanum
wijkbreed gaan samenwerken. Nieuwe vormen van participatie zijn aan het ontstaan zoals
de themagerichte focusgroepen die geactiveerd worden op het moment dat bewoners daar
belang bij hebben. Het zijn flexibele kleinschalige groepen met betrokken bewoners die
individueel of uit naam van een of meerdere bewonersorganisaties opereren.
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Roffanum spreekt op verzoek van bewoners als het om overkoepelende belangen gaat.
Verzamel informatie en doe die terechtkomen waar nodig en nuttig is. Informeert en verleent
op verzoek informatie en medewerking aan wetenschappelijk onderzoek.
Deelfietsen in wijk Rotterdam Centrum
Deelfietsen in deze wijk moeten gezien worden in het licht van bovengenoemde feiten van
een steeds drukker wordende stadscentrum en sterk verminderde leefruimte voor de
bewoners. De geërgerde bewoner die steeds meer omringd wordt door onbeheersbare
ontwikkelingen aangaande de verrommeling d.w.z vervaging van de ruimtelijke kwaliteit van
zijn straat zal steeds minder tolerantie vertonen ondanks dat hij niet a priori ergens op tegen
zou zijn, bijvoorbeeld deelfietsen.
Rotterdam is een stad waar doorgefietst kan worden. De fiets wordt gezien als een van de
oplossingen voor file- en parkeerproblemen in de stad en tegen de luchtvervuiling. Het
straatbeeld in het centrum is er een van veel geparkeerde fietsen. De dagfiets wordt door de
avondfiets vervangen. Dat is duidelijk te zien rondom avondscholen, cultuurinstellingen,
cafés en andere uitgaansgelegenheden.
De deelfiets wordt wel als een positieve toeristische inbreng mits geheel in het kader van
“couleur locaal” geplaatst. Een uitstekend middel om niet alleen het stadscentrum te
bezoeken maar ook de omringende wijken waar het bijdraagt aan economische activiteiten.
Bewoners zijn in meerderheid voorstanders van de deelfiets doch willen dat er meerdere,
strikte voorwaarden aan verbonden worden zoals:
- Duidelijke gebruiksaanwijzingen en verkeerregels waar aan voldaan moet worden;
- Voldoende fietsreken in het stadscentrum voor alle fietsen rekening houdende met
gebruikstoename;
- Gebruik van autoparkeerplaatsen niet voor verruiming van terrassen maar voor fietsstalling;
- Verplicht parkeren van alle fietsen in fietsrekken;
- Parkeren van deelfietsen op aangegeven strategische routes en punten;
- Gebruikers moeten snel kunnen zien bij welke punten in hun omgeving ze de fiets kunnen
nemen c.q. terugplaatsen. Introduceren van een borgsysteem via de aplicaties.
- Snel ophalen van deelfietsen. Nu blijven deze soms weken staan in plantsoenen en
straten;
- Voldoende permanente fietsstalling mogelijkheden voor bewoners;
- Verbreden van fietspaden wegens de meestal minder goed fietsende toerist;
- Beperken van snelheid in het centrum in drukke straten, bij drukke verkeerspunten,
oversteekplaatsen, enz.
- Kwaliteitsfietsen, veilig voor jong en oud;
- Handhaving op niveau van die van autovoertuigen;
- Strenge toezicht op gebruikersdata en privacy van de gebruikers van deelfietsen. De
gemeente kan niet meewerkend zijn aan privacy schending door afgifte van vergunningen;.
- Liever Nederlandse en Europese bedrijven waarop doeltreffender gehandhaafd kan
worden.
- Een beperkt aantal bedrijven waarvan de deelfietsen snel herkenbaar zijn;
- Het beleid dient o.a. vertaald te worden naar grip op verrommeling en de kwaliteit van het
wonen in het stadscentrum.
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Het eerst wat de buitenlandse bezoekers over Nederland weet is dat het een molens en
fietsland is maar binnen de hedendaagse cross-over cultuur is niet iedereen opgegloeid in de geest
van de Nederlandse fietscultuur. Alleen mits goed georganiseerd kan het gebruik van de deelfiets de
identiteitsversterking van de stad betekenen. Daar de deeltijdfietsen bestand een substantiële groei
van de fietsen in de stad betekent dienen de faciliteiten in
overstemming te zijn met het gebruik ervan. Aanpassing aan gebruiksvolume en aan het
gedrag van andere gebruikers van de buitenruimte is noodzakelijk.
Aandacht moet worden besteed aan de wettelijke handhaving. Respect voor in Nederland
geldende regels en gebruiken moeten voor iedereen duidelijk en wel te verstaan zijn. De
gebruiker kan vooraf, via traditionele en moderne communicatie middelen, hiervan op de
hoogte worden gesteld. Rotterdamse centrum bevolking is geen voorstander van de
toeristische ontwikkelingen zoals in Amsterdam, Venetië, Barcelona, waarmee de steden
veranderen in pretparken voor bezoekers, waar niet meer of uitsluitend door selectieve
groepen gewoond wordt.
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