
 
Elektrische deelauto’s in Noord- en Zuidwolde 

 
De enquête die medio 2017 door Durabel in Noord- en Zuidwolde werd gehouden 
liet zien dat 6% van de huizen minder dan 5000 km per jaar rijdt en 24% minder 
dan 10.000 km. Deze auto’s staan dus de overwegend stil, maar ze kosten 
jaarlijks wel wegenbelasting, verzekering, APK, reparaties en de veelal niet 
bewuste post in ons kostengevoel: de afschrijving. En dan ook nog de zorgen of ie 
wel wil starten, of de banden nog goed zijn, dat schrammetje of deukje . . . . En, 
zouden we het klimaat erbij willen betrekken? We blazen met 10.000 km zo’n 
1000 kg CO2 de lucht in . . . .  Al met al, moeten we wel zo doorgaan? 
 
Het kan anders ! 
We kunnen ons vervoer anders en met minder zorgen regelen door met minder 
auto’s schoner en goedkoper te rijden. Hoe? Door samen gebruik te maken van 
elektrische deelauto’s. Dan moet uiteraard de benodigde stroom wel duurzaam 
zijn opgewekt. Daar kunnen we voor zorgen door de laadpalen stroom te laten 
leveren van onze eigen coöperatieve energieleverancier: Energie VanOns, dit jaar 
op nationale ranglijst van duurzaamheid op nummer 1. 
 
Hoe werkt het ? 
Energie VanOns heeft de organisatie Mobiliteit VanOns opgericht om samen met 
de energiecoöperaties in het noorden, zoals Durabel een project voor elektrische 
deelauto’s te ontwikkelen. De bedoeling is om in onze dorpen te beginnen met 
twee elektrische auto’s die worden gestationeerd bij een laadpaal. Via een app 
kunnen deze worden gereserveerd voor een uurtje, dag(deel) of weekend. Neemt 
u een abonnement, dan kunt u een auto reserveren voor bepaalde vaste dagen of 
dagdelen.  
 
Bent u geïnteresseerd in dit project ? 
De werkgroep “Elektrische Deelauto’s” van Durabel wil hierover binnenkort een 
informatieavond organiseren. Meld u zich hiervoor alvast aan via onderstaand 
mailadres. Er zijn nog enkele open eindjes die we met u willen bespreken, bv als u 
kortdurend een auto met een trekhaak of een grotere auto nodig heeft. U mag in 
ieder geval nooit zonder auto komen te zitten. 
 
Meld u aan op :  deelauto@ecdurabel.nl 
 
                           



Samen in elektrische deelauto’s 
 

Grote voordelen 
• veel efficiënter gebruik van auto’s, minder parkeerplaatsen nodig 
• minder belasting van het milieu 
• geen zorgen meer over de banden, reparaties, accu, verzekering, 

deukje, schrammetje en de restwaarde die tegenvalt . . .  
• altijd een vrij nieuwe heel stille en milieuvriendelijke auto 
• financieel gunstiger, abonnement of vrije huur 
• gebruik snel via een app te regelen 

 

Als u 
• minder dan 5.000-10.000 km/jaar rijdt 
• op het punt staat uw auto in te ruilen 
• u voor het eerst een auto koopt 
• uw 2e auto weinig gebruikt 
• wilt meewerken aan duurzaam vervoer 
• modern en stil wilt rijden 
 

Denk en praat dan binnenkort met 
ons mee om elektrische deelauto’s in 

onze dorpen te regelen 
 
    deelauto@ecdurabel.nl 
                                info@ecdurabel.nl 

 www.ecdurabel.nl 
 

                                                       


