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  College van Bestuur 

 

 
 

Aan de leden van de Centrale Medezeggenschapsraad 
Hogeschool van Amsterdam 

 

 
datum 

 

 
mail 

 

 
telefoon 

14 juni 2019 g.van.der.hoeven@hva.nl 0620612165 

kenmerk en onderwerp   

hc19u0156 - adviesverzoek CMR mobiliteitsbeleid 

 
 

Beste leden van de CMR, 

 
Zoals eerder in de vergadering met de CMR aangegeven heeft het College van Bestuur de 

wens in de komende periode een mobiliteitsbeleid op te stellen. Het parkeerbeleid heeft hierin 

bijzondere aandacht, mede gelet op de ontwikkelingen Amstelcampus met de bouw van het 

Conradhuis zonder parkeergarage en het afstoten van het gebouw Leeuwenburg met een 

ruime parkeervoorziening. 

 
Het College van Bestuur heeft geconstateerd dat de huidige parkeersituatie niet een formeel 

parkeerbeleid kent. Het College van Bestuur heeft daartoe de huidige parkeersituatie 

bevestigd in het bijgevoegde memo ‘Stand van Zaken Parkeren bij de HvA’ en heeft besloten 

in samenspraak met de verschillende gremia in de organisatie een verkeersmobiliteitsbeleid 

op te stellen. 

 
Om een goede invulling te geven aan het beleid en de daarbij behorende regelingen wil het 
College van Bestuur graag advies vragen aan de CMR over de invalshoeken en 
beleidsterreinen die meegenomen zouden moeten worden. 

 
De belangrijkste insteek die wordt gekozen voor het mobiliteitsbeleid is duurzaamheid met 
specifiek aandacht voor de bereikbaarheid van de HvA voor studenten, bezoekers en 
medewerkers met een beperking. 
In de uitwerking van de aanpalende regelingen zijn de volgende aandachtspunten in eerste 
aanleg benoemd: 

• Aantrekkelijk, toegankelijk en bereikbaar voor studenten 

• Aantrekkelijkheid als werkgever door bereikbaarheid en toegankelijkheid 

• Bereikbaarheid van HvA door personen met een functiebeperking voor de verschillende modaliteiten 

• Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

o Voor adspirant studenten en familie. 

o Voor bedrijven en instellingen waar de HvA mee samenwerkt 

• Contacten met partners in Nederland en daarbuiten 

• Gezondheid medewerkers 
 
 

Vraag 1. Welke andere onderwerpen dienen bij de totstandkoming van het mobiliteitsbeleid te worden 
meegenomen? 
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In een eerste inventarisatie zijn de volgende regelingen benoemd die raken aan het 
mobiliteitsbeleid: 

• Woon-/werkverkeer 

• Werk-/werkverkeer 

• Internationale dienstreizen 

• Parkeerregelingen 

• Parkeervoorzieningen voor auto’s, motoren brommers , fietsenstallingen  

• Laadpalen voor de verschillende mobiliteiten.  

• Locatiekeuze huidig en toekomstig vastgoed. 

• Voorzieningen voor personeel, zoals OV-kaart en aanschaf fiets met fiscale regelingen 

 

 

Bovenstaande vragen worden tevens gesteld aan het directeuren Bedrijfsvoering en de 
dienstdirecteuren. Nadat de reacties zijn ontvangen wordt de huidige situatie in kaart 
gebracht met daarin de volgende aspecten: 

o Adherentiegebied studenten (postcode onderzoek) 

▪ Voltijd 

▪ deeltijd 

o Woonplaatsen medewerkers 
o Huidige gedrag (fiets/auto/openbaar vervoer/lopen) met een enquête naar de 

behoefte in woon-/werkverkeer van HvA studenten en medewerkers 
o Actief gericht onderzoek bij de huidige gebruikers van HvA (parkeer) 

faciliteiten. 
o Inventarisatie van huidige beschikbare parkeerfaciliteiten en aan welke 

functionarissen en personen deze preferent beschikbaar worden gesteld 

o Beschikbare data uit eerder gemeten Tevredenheid over mobiliteit 

o Aantal bewegingen werk-/werkverkeer 

o Aantal vliegreizen per afgelegde afstand 

o CO2-footprint van het reizen van de medewerkers en studenten HvA en de 
daarmee samenhangende CO2-belasting 

Tevens worden de huidige regelingen, aanpalend aan het mobiliteitsbeleid, in kaart gebracht.  

Beschrijven van de gewenste situatie HvA-integraal en voor iedere van de ontwikkelde HvA 

campussen en de daarbij verwachte gebruik door studenten, medewerkers en gasten.  

Op basis van “Huidige – en Gewenste situatie” vaststellen op welke elementen het te 

ontwikkelen mobiliteitsbeleid moet leiden tot aanpassingen  

Vervolgens wordt het mobiliteitsbeleid geformuleerd die leidt tot  in samenspraak met diverse 

gremia in de organisatie. Het voorstel mobiliteitsbeleid wordt voor advies voorgelegd aan het 

BVO en het CBO en daarna ter instemming aan de CMR.  

 

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

drs. M.N. Lürsen 

secretaris van de Hogeschool 

vraag 2. Welke andere regelingen zouden moeten worden behandeld in het mobiliteitsbeleid. 


