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Klimaatverdrag Parijs
Eind 2015 hebben 195 landen, waaronder Nederland, ingestemd met het Klimaatverdrag van
Parijs. Afgesproken is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden.
De Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag is beschreven in het Klimaatakkoord. Dit
akkoord is in 2019 medeondertekend door de provincie Drenthe.
Het klimaatakkoord bestaat uit 5 sectoren (gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie,
elektriciteit en landbouw), die elk hun eigen klimaatdoel hebben. Omdat koolstofdioxide
(CO2) het belangrijkst broeikasgas is, richt het Klimaatakkoord zich vooral op het
verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. De gezamenlijke inspanningen moeten leiden
tot 49% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van basisjaar 1990.

Klimaatopgave sector mobiliteit
De opgave voor de sector mobiliteit is om 7,3 Mton CO2 te reduceren (15% van de totale
reductie). Dit wordt bereikt door een integrale benadering van het mobiliteitssysteem, waarbij
alle modaliteiten en de infrastructuur optimaal worden ontwikkeld en benut én uiteindelijk alle
modaliteiten schoon zijn. Er wordt gewerkt langs een viertal sporen, met onderlinge
dwarsverbanden:
1.
2.
3.
4.

duurzamere brandstoffen en voertuigen;
duurzamere infrastructuur;
duurzamere logistiek;
duurzamer personenvervoer.

Binnen de Nederlandse mobiliteitssector is het wegverkeer verantwoordelijk voor ca 80%
van de CO2-uitstoot. In Drenthe is dit zelfs 92%. Bekend is ook dat meer dan de helft van
deze wegkilometers werkgerelateerd (woon-werk en zakelijk) is. Kortom: werkgevers
hebben een grote rol in het verduurzamen van de mobiliteit. Niet alleen in het eigen
wagenpark, maar ook door hun werknemers op een duurzame manier te laten reizen of
werken. In totaal moeten 8 miljard minder zakelijke (auto) kilometers leiden tot een
besparing van minimaal 1 Mton CO2.
Kortom, het stimuleren van duurzamer reisgedrag van werknemers is een belangrijke pijler
voor de CO2-reductie. Het zijn uiteindelijk de keuzes die reizigers maken die de uitstoot
bepalen. Door niet of minder te reizen of door een schone(re) vorm van vervoer te kiezen
wordt de uitstoot verminderd.
De afspraken met werkgevers zijn zowel gericht op het vergroten van het aantal werkgevers
dat zich inspant voor minder uitstoot van het werkgerelateerde verkeer, als op opschaling
van best practices. Ook wordt er gewerkt aan een wettelijke normering om duurzame
mobiliteit structureel te verankeren bij werkgevers (2022).

Drenthe reist Duurzaam
Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord heeft de provincie Drenthe aangegeven bij te
willen dragen aan de klimaatdoelstelling, waaronder de opgave voor de sector mobiliteit. Dit
doen we op verschillende manieren. Een belangrijke bijdrage willen we leveren met Drenthe
reist Duurzaam. Drenthe reist Duurzaam (DRD) is een concrete uitwerking van het
Mobiliteitsplan Drenthe (pijler 5, duurzame oplossingen en innovatie) en het nog in
ontwikkeling zijnde RMP Drenthe.

Drenthe reist Duurzaam stimuleert duurzaam reizen door Drentse werkgevers te helpen om
slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen te treffen waardoor er minder èn schonere
kilometers worden gemaakt.
Om dit te bereiken zetten we in op drie speerpunten:
1. Fietsen stimuleren
2. Thuiswerken/Hybridewerken stimuleren
3. Stimuleren (veilig) reizen met MaaS/OV
De eerste vraag die we onszelf moeten stellen is waarom werkgevers duurzaam reisgedrag
bij werknemers zouden willen stimuleren? Hiervoor kunnen uiteenlopende redenen zijn:
 Kostenbesparing
Mobiliteit is vaak de 2e of 3e kostenpost van een bedrijf. Alternatieven als thuiswerken
en fietsen zijn vaak veel goedkoper.
 Duurzaamheid
Vanaf 2022 volgt een landelijke normering in Omgevingswet voor werkgevers met
meer dan 100 medewerkers. De bedoeling van deze normering is om de voor het
klimaat negatieve effecten van werk gerelateerd verkeer (zakelijk en woon-werk)
terug te dringen en tegelijkertijd het eigen wagenpark te verduurzamen. Maar ook
zonder deze prikkel, willen steeds meer bedrijven zelf dat hun CO2-footprint
verminderd. Mobiliteit is voor bedrijven vaak een grote vervuiler en kan relatief snel
worden verbeterd.
 Gezondheid
Fietsen en wandelen is gezond. Gezonde werknemers hebben een 10-15% lager
ziekteverzuim en nemen langer deel aan het arbeidsproces.

 Aantrekkelijk werkgeverschap
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor thuiswerken, fietsregelingen of
openbaar vervoer sluiten aan bij de behoeften van werknemers. Het kan een
belangrijke prikkel zijn in een krappe arbeidsmarkt.
 Reistijdverbetering/betere bereikbaarheid
Fietsen is vaak sneller. Tot 3 km wint de fiets bijna altijd. Dat is inclusief parkeren en
lopen.
 Ruimtebesparing
Een fiets neemt 1/8 van de ruimte van een auto in. De gemiddelde kosten van een
parkeerplaats zijn € 1.000 per jaar.
Kortom: vaak zullen werkgevers voldoende reden hebben om het reisgedrag van
werknemers te willen verduurzamen. Drenthe reist Duurzaam kan werkgevers helpen door te
informeren, adviseren en stimuleren.

Aanvalsplan Drenthe reist Duurzaam
In bijna alle provincies of stedelijke agglomeraties is inmiddels het initiatief genomen voor
een werkgeversaanpak (zie figuur). Het initiatief van de provincie Drenthe is relatief nieuw.
Veel andere regio’s kunnen voortbouwen op de bestaande Beter Benutten-aanpak; een
samenwerking tussen rijk, regio en bedrijfsleven die tot doel heeft
files terug te dringen en duurzamer te reizen door afspraken te
maken met werkgevers en scholen. Tot dusverre krijgen de
verschillende werkgeversaanpakken cofinanciering van het
ministerie van IenW. Voorbeelden hiervan zijn Groningen
Bereikbaar, Werk Slim Reis Slim of Regio Zwolle Mobiel. De
afgelopen maanden is de onderlinge samenwerking tussen de
verschillende werkgeversaanpakken versterkt, vooral ingegeven
door de Corona-maatregelen.
Met wie?
Om werkgevers te helpen bij het stimuleren van duurzaam reisgedrag van hun werknemers
is een nauwe samenwerking vereist met verschillende partners, waaronder:
 IBDO 2.0;
 RES;
 12 Drentse Gemeenten;
 Semi-overheidsinstellingen als ziekenhuizen, zorginstellingen, belastingdienst, etc.
 Landelijk overleg Werkgeversaanpakken (inclusief Corona-werkgroep);
 Naburige werkgeversaanpakken (Groningen Bereikbaar, Zwolle Mobiel en Werk Slim
Reis Slim);
 Scholen (MBO, HBO);
 Verkeersveiligheidscoördinatoren Drenthe;
 Stichting Fossiel Vrije Weken;
 Koepelorganisaties als VNO-NCW, TLN;
 Drentse Fietshandelaren;
 MaaS-aanbieder(s)
 ……

Hoe?
We richten ons in eerste instantie op het concretiseren van:
 De pijler Fietsstimulering
Drenthe is fietsprovincie. We hanteren hierbij 3 lagen: fietspad, fiets en fietsen.

De eerste laag wordt gevormd door de fietsinfrastructuur. We zetten in op
doorfietsroutes en verkeersveilige fietspaden.
Om te zorgen dat werknemers ook kunnen beschikken over een veilige, comfortabele
fiets zetten we in op een Drentse fietsstimuleringsregeling. In nauwe samenwerking
met Drentse fietshandelaren en werkgevers willen we een platform introduceren waar
vraag en aanbod eenvoudig met elkaar in contact gebracht worden, zowel koop- als
leasefietsen.
Maar een fietspad en een fiets leiden niet automatisch tot meer fietskilometers. We
zetten in op juiste faciliteiten bij werkgevers (fietsenstallingen, apps, etc) en prikkels
om te zorgen dat mensen meer naar het werk fietsen. Denk bijvoorbeeld aan een
(periodieke) fietsreparatie, onderhoudsservice of een onderlinge bedrijvencompetitie
m.b.t. slimme individuele reiskeuzes maken die uitstoot verminderen.
De verschillende wegbeheerders (provincie Drenthe, Drentse gemeenten,
Waterschappen en Staatsbosbeheer) zijn verantwoordelijk voor een goede
fietsinfrastructuur. Drenthe reist Duurzaam Drenthe zet in op de
fietsstimuleringsregeling en ‘zachtere’ faciliteiten om ze zorgen dat mensen ook
daadwerkelijk meer gaan fietsen.
 De pijler Thuiswerken/Hybride werken
Hierbij maken we gebruik van de landelijke werkgeverscampagne Zo Werkt Het. Bij
Zo Werkt Het kopen wij marketing in zodat werkgevers via diverse kanalen
(voornamelijk online) in aanraking komen met Drenthe reist duurzaam. We
informeren middels deze marketing over het bestaan
van de Drentse variant van Zo Werkt Het (DrD). We
vergroten onze vindbaarheid en naamsbekendheid
waardoor bedrijven eenvoudig contact met ons kunnen
opnemen. Er is geen specifieke Drentse benadering
voorzien (PM Appendix 2).

 De pijler MaaS
Deze pijler geven we invulling via de MaaS-pilot Groningen Drenthe. Onderdeel van
pilot is dat de geselecteerde aanbieder een voorstel doet om werkgevers te
benaderen om gebruik te maken van de MaaS-app. Medewerkers kunnen met deze
app bovendien via persoonlijke instellingen de meest duurzame reis kiezen. De MaaS
app maakt de bespaarde uitstoot inzichtelijk door te reizen met het OV en Publiek
Vervoer. De app moet begin 2021 operationeel zijn. In eerste instantie heeft de pilot
een looptijd van 2 jaar.

Afspraken met werkgevers monitoren
De inzet van Drenthe reist Duurzaam is uiteraard niet geheel vrijblijvend. We willen de
bedrijven niet alleen benaderen en informeren, maar ze ook activeren om daadwerkelijk
duurzaam reisgedrag onder hun werknemers te stimuleren. Er zullen daarom vooraf
afspraken worden gemaakt met werkgevers. Die zullen deels uniform zijn en deels
individueel. Denk aan bijvoorbeeld aan de afspraken met scholen voor het Drents
Verkeersveiligheids Label (DVL). Aan de werkgevers wordt daarnaast gevraagd eens per
jaar informatie te geven over een aantal tevoren afgesproken (kwantitatieve en kwalitatieve)
indicatoren om inzicht te kunnen krijgen in de resultaten en voortgang.
Wanneer?
Vanaf 2022 krijgen bedrijven met meer dan 100 werknemers te maken krijgen met een
normering. Daarom richt Drenthe reist Duurzaam zich in eerste instantie op deze bedrijven.
Inmiddels is de website van Drenthe reist Duurzaam actief: www.drenthereistduurzaam.nl.
Op deze site krijgen bedrijven en instellingen alvast informatie over de mogelijkheden om
mobiliteit van werknemers te verminderen en te verduurzamen.
Drenthe heeft ongeveer 250 vestigingen van bedrijven of instellingen met 100 werknemers of
meer. De aanpak richt zich in eerste instantie op organisaties van deze omvang, vanwege de
benodigde massa en (financiële) armslag om in potentie een substantiële bijdrage aan de
klimaatopgave te leveren.
In de periode 2021-2023 zullen ca 100 bedrijven per jaar worden benaderd, waarmee eind
2023 alle 100+ bedrijven zijn geïnformeerd. Per gemeente of clusters van gemeenten zullen
de werkgevers in de betreffende gemeenten worden benaderd. We werken hierbij nauw
samen met gemeenten. In juli 2021 starten we in de gemeente Assen.
In de betrokkenheid van werkgevers worden 3 niveaus onderscheiden:
1. Een werkgever is bekend met de opgave voor CO2-reductie en is bereid actief te
communiceren met haar medewerkers over de mogelijkheden voor het beperken van
de uitstoot door woon-werkverkeer (geïnteresseerde).
2. Een werkgever is actief betrokken in het uitdragen van de opgave en/of
netwerkvorming ten behoeve van de opgave (ambassadeur).

3. Een werkgever is bereid tot het invoeren van maatregelen die leiden tot CO2-reductie
door woon-werk en zakelijk verkeer van medewerkers en goederen (deelnemer).
Het doel is om alle 100+ vestigingen op het derde niveau aan te haken. De verwachting is
echter dat deze beweging een geleidelijk pad kent en in belangrijke mate afhankelijk is van
fiscale, financiële en/of juridische maatregelen van de werkgever. Onder de Drentse 100+vestigingen is ook een aantal overheden (de 12 gemeenten, waterschappen) of semioverheidsorganisaties (ziekenhuizen, onderwijsinstellingen). Deze vestigingen worden per
definitie als deelnemer betrokken, als mede-ondertekenaar van het klimaatakkoord.
Bedrijven en instellingen met minder dan 100 werknemers die toch interesse en drive
hebben zullen passief benaderd worden. Zij kunnen gebruik maken van de algemene tools
en succesvoorbeelden van koplopers.
In Noord- en Zuidoost Drenthe wordt samengewerkt met Groningen Bereikbaar en in
Zuidwest Drenthe met Zwolle Mobiel.

Wat hebben we nodig?
Om invulling te geven aan onze doelstelling is een projectorganisatie nodig met visie,
menskracht en geld. Deze projectorganisatie moet 1 januari 2021 actief zijn, o.a. om de BO
MIRT afspraak met het rijk te concretiseren om in te zetten op de werkgeversaanpak rondom
de A28-corridor. Tegelijkertijd heeft ook een aantal Drentse gemeenten kenbaar gemaakt
hier op (zeer) korte termijn mee aan de slag te willen, bij voorkeur samen met de provincie.
Medio 2023 volgt een evaluatie waarin antwoord wordt geven op de vraag of en op welke
wijze DRD verder gaat.
Financiën
Nodig voor DRD

2020

Opstartfase
• Inhuur
• Communicatie
• Realiseren Fietsplatform

165.000
15.000
10.000
150.000

Programmaleider
(2 dgn)
Programma-assistent
(2 dgn)
Mobiliteitsmakelaars
(2 x 2 dgn)
Projectmedewerker
(4 dgn)
Fossiel Vrije Week
Communicatiebudget
Totaal

165.000

2021

2022

2023

Totaal
165.000

120.000

120.000

120.000

360.000

60.000

60.000

60.000

180.000

160.000

160.000

160.000

480.000

120.000

120.000

120.000

360.000

27.000
100.000

100.000

100.000

27.000
300.000

587.000

560.000

560.000

1.872.000

Beschikbaar voor DRD

Drenthe

Rijk

Totaal

2020

Drenthe Reist Duurzaam
Fietssnelweg-gedrag
A28 MIRT-onderzoek

200.000
33.000
50.000

200.000
33.000

400.000
66.000
50.000

2021

Stakeholdersaanpak
Fietsstimulering Drenthe

382.500
25.000

382.500
25.000

765.000
50.000

2022

Stakeholdersaanpak

382.500

382.500

765.000

2023

Stakeholdersaanpak

PM

PM

PM

1.073.000

1.023.000

2.096.000

Totaal

Met het uitvoeren van de werkgeversaanpak “Drenthe reist Duurzaam” is over de periode
2020 t/m 2023 € 2.096.000 aan kosten gemoeid. Het rijk neemt daarvan € 1.023.000 voor
haar rekening. Resteert een bedrag van € 1.073.000 dat door de provincie wordt gedekt. Uit
eerdere reserveringen is 380.000 euro gereserveerd. Op basis hiervan is additioneel een
budget nodig van € 693.000,-. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de reserve Mobiliteit van
de provincie.

