Highlights uit het rapport:
Kansen voor CO2-reductie door gedragsmaatregelen verkeer
Hoe kan gedragsverandering in het personenverkeer bijdragen aan de klimaatopgave?
En hoe bouwen we voort op de opgedane ervaring met gedragsmaatregelen?

Analyse CO2-uitstoot en potentie
54%

46%
Personenauto’s genereren 54% van
de CO2-uitstoot (18,6 megaton per jaar).

Ruim
80%

≥ 15 km

personenverkeer komt van

verplaatsingen ≥ 15 km, terwijl dit maar

een derde van het aantal verplaatsingen is.

Verplaatsingen over lange afstanden
zijn interessant voor CO2-reductie:
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Ruim 80% van de CO2-uitstoot van

53%

verplaatsingen van ≥ 50 km zijn nog
geen 10% van het totaal, maar wel circa
45% van de CO2-uitstoot.
Het woon-werk- en zakelijk verkeer
zorgt voor 47% van de CO2-uitstoot,
overige motieven voor 53%.

Benodigheden voor CO2-reductie
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Een combinatie van doelgroepenbenadering
met de juiste randvoorwaarden op systeemniveau.

Een multimodale benadering, waarbij de vervoerswijze
wordt ingezet die de grootste toegevoegde waarde heeft.
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Samenhang tussen de maatregelen. Deze kunnen elkaar
enorm versterken. Op zichzelf staande maatregelen
zijn vaak afzonderlijk niet haalbaar of effectief.

Een gunstig speelveld voor OV en fiets en het afremmen
van de groei in autogebruik. De potentiële reductie hangt af
van de huidige uitstoot, de alternatieven die beschikbaar zijn én
de bereidheid van reizigers om hun gedrag te veranderen.
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Voorbeelden kansrijke maatregelen

Extra toelichting

Landelijke uitrol werkgeversaanpak
met meer focus op CO2

Inzichten uit het verleden
Focus bij CO2-reducerende maatregelen door gedragsverandering
lag tot nu toe op filevermindering.
De winst in reistijd zorgt vaak voor
een toename van het aantal
kilometers en daarmee ook een
toename van de CO2-uitstoot.

Doelgroepenbenadering
voor vrijetijdsverkeer

CO2

Een betrouwbare inschatting van de
behaalde of potentiële CO2-reductie is
voor veel maatregelen lastig door
onvoldoende monitoring en data.

Landelijk parkeerbeleid

Structurele barrières
op systeemniveau wegnemen

Maatregelen voor gedragsbeïnvloeding richten zich op:
Microniveau
individuele gedrag
Mesoniveau
gedrag van mensen in een groep
Macroniveau
gedrag op systeemniveau,
voor de gehele bevolking of
een deel ervan

Mesoniveau

Macroniveau

Microniveau

Overheidsmaatregelen voor CO2-reductie vragen om een
doelgroepenbenadering (mesoniveau) en de juiste randvoorwaarden op macroniveau. Inzicht in microniveau is van
belang om tot een effectieve en gedragen strategie te komen.

Meer weten? Lees het hele rapport op rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/mobiliteit/

CD0318TP326

