
Beste bestuurder van wijk-, dorps- of stadsraden in Zeeland,  

Bij deze ontvang je van ons het derde en laatste bericht met informatie en updates over het 
initiatief: ‘Samen Slim Rijden Zeeland’. Het initiatief biedt inwoners van Zeeland toegang tot 
elektrische deelauto’s en daarmee toegang tot betaalbare en duurzame mobiliteit.  

Webinar 23 november  

Graag brengen we je op de hoogte van een webinar over het delen van een elektrische auto 
in Zeeland. Deze vindt plaats op 23 november en wordt georganiseerd door het 
Energieservicepunt Zeeland (ESP) en OnzeAuto. Tijdens het webinar wordt er meer 
informatie gegeven en is er alle ruimte om vragen te stellen via de chat. Via onderstaande 
link kun je je aanmelden. Één dag vantevoren ontvang je de link naar het webinar.  

Aanmelden voor het webinar 

Wat levert autodelen op?  

Een elektrische deelauto leidt gemiddeld tot 70-80% minder CO2 uitstoot dan een eigen 
benzineauto en tot 100% minder stikstof. Naast dit duurzaam voordeel, kun je nog eens flink 
op kosten besparen. Zie de tabel hieronder. Je rijdt in een elektrische deelauto niet alleen 
duurzaam en comfortabel, maar bespaart al snel €2000 per jaar! 

 

De gemiddelde kosten van een eigen auto zijn gebaseerd op cijfers van het NIBUD/ANWB 
(2022) en op het type benzineauto dat je waarschijnlijk rijdt bij de gereden afstand per jaar. 
Je vindt de complete cijfertabel op 
https://www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/autokosten/  

Als autodeler kies je bewuster wanneer je de auto pakt. Autodelers rijden hierdoor 
gemiddeld 20-30% minder met de auto, waardoor het duurzaam en economisch voordeel 
verder oploopt.  

https://spits-online.nu/platform/634fdc072f523cjzMh1fzCgdZ2tZGSZDO


Nieuws en updates  

Reportage over deelauto’s op Omroep Zeeland  

Op 26 oktober heeft Omroep Zeeland een reportage uitgezonden over de deelauto’s in de 
Provincie. Een enthousiaste autodeler uit Middelburg wordt hierbij geïnterviewd. Je kunt het 
artikel lezen en een fragment terugkijken via 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14940005/nieuwe-poging-om-zeeuwen-warm-te-
maken-voor-deelautos    

Deelauto’s beschikbaar voor bewoners uit drie dorpen in Schouwen-Duiveland  

In Burgh-Haamstede, Bruinisse en Brouwershaven rijden momenteel vrijwilligers van de 
Zuidhoek rond in de deelauto’s. Ook andere bewoners zijn van harte welkom om hier 
gebruik van te maken. Zij kunnen zich inschrijven via www.onzeauto.com   

Steeds meer interesse vanuit verschillende hoeken in de Provincie   

Vanuit Kerkwerve tot Sluis melden bewoners hun interesse voor het delen van een 
elektrische auto. Zij melden zich via de website. Soms wordt de interesse eerst gepeild via de 
dorpsraad. Beiden manieren kunnen ertoe leiden dat men een eerste groep vormt die nodig 
is om samen een auto te kunnen delen. 

Woon jij in één van deze dorpen en heb je ook interesse? Of woon je ergens anders en wil je 
ook van start? Meld je aan via onzeauto.com/provincie-zeeland  

 

Dit was het laatste algemene bericht over Samen Slim Rijden Zeeland die vanuit de ZVKK 
wordt gedeeld. Wij danken je hartelijk voor het lezen. 

Met vriendelijke groet,  

 

Peter Koelemij namens het Zeeuws Klimaatfonds  

Otto Smit en Damien Tierney van OnzeAuto  
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