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PRO-E-BIKE project 
 

Inleiding 

Pro-E-Bike is een Europees project binnen het STEER programma, gericht op het 

verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en reduceren van CO2 uitstoot, door 

het stimuleren van het gebruik van e-fietsen voor de volgende doelgroepen: 

 goederenvervoer (denk aan lokale koeriersdiensten) 

 dienstenleveranciers (bijv. installatiebedrijf, schildersbedrijf, glazenwasser, etc.) 

 fietstaxi’s 

 gemeentelijke diensten (specifieke onderdelen, zoals groenbeheer, parkeerbeheer) 

 forenzen (hierover is nog discussie met de Europese Commissie) 

 

In het project doen 10 partners mee. Mobycon is de enige partner uit Nederland. Het project 

wordt geleid door Nationaal Energie Instituut in Kroatië. Andere partners komen uit Spanje, 

Italië, Portugal, Zweden, Slovenië. Daarnaast doet ook de European Cyclist Federation mee. 

 

Wat zoeken wij? 

Voor het project zijn we op zoek naar gemeenten en/of bedrijven die één of meerdere e-

fietsen willen demonstreren. Dit kan dus één gemeente zijn die bereid is om zich hard te 

maken voor het demonstreren van circa 10 e-fietsen binnen de eigen organisatie (voor 

verschillende diensten?) of die zich hard wil maken om 10 e-fietsen weg te zetten bij 

bedrijven in de gemeente. Bij voorkeur gaat het dan om e-bakfietsen die worden ingezet in 

plaats van een bestelbus of auto. 

Ook individuele bedrijven kunnen meedoen, waarbij het niet noodzakelijkerwijs allemaal in 

dezelfde gemeente hoeft te zijn, maar dat zou het wel makkelijker maken. Bij voorkeur gaat 

het dan om bedrijven die een e-bakfiets gaan gebruiken in plaats van een bestelbus. Hierbij 

kan het dus gaan om bijv. pakketvervoer, maar ook over het vervoer van materialen ten 

behoeve van installatiebedrijven, schildersbedrijven, glazenwassers, etc. 

Tenslotte wordt nog nagedacht over de mogelijkheid om bijv. forenzen te stimuleren om met 

de e-fiets te gaan in plaats van met de auto, maar dit is nog onderwerp van gesprek met de 

Europese Commissie. 

 

Wat vragen wij? 

 demonstratie van een aantal e-(bak)fietsen gedurende minimaal één jaar 

 medewerking aan het evalueren van het gebruik van de e-(bak)fiets op het terrein van 

kostenreductie, milieu, onderhoud, inpassing in de planning, business model, acceptatie, 

etc. 

 Meewerken aan de actieve promotie van de e-fiets in de regio. 

 

Wat bieden wij? 

 analyse van de huidige markt van e-(bak)fietsen per land 

 voorbeelden van best practices in Europa 

 promotie van de e-(bak)fiets op lokaal niveau onder een Europese ‘paraplu’ 

 profilering van de organisatie als partij in een Europees project.  

 Indien gewenst zou een e-fietspromotie-evenement georganiseerd kunnen worden voor 

de lokale bevolking/bedrijven, of zou een Europese workshop/vergadering georganiseerd 

kunnen worden. 

 mogelijkheden om een Europees netwerk op te bouwen 
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 tegemoetkoming in de aanschaf- of huur/leasekosten van e-(bak)fietsen (circa 800-1000 

euro per e-bakfiets). 

 

Planning 

Het project gaat vermoedelijk in april 2013 van start en heeft een looptijd van 3 jaar. Voordat 

we kunnen starten hebben we de commitment nodig van pilotgemeenten en pilotbedrijven. De 

planning hiervoor (idealiter) is: 

 medio januari 2013: overeenstemming over deelname en globale invulling van de pilot  

 eind januari 2013: tekenen van een Letter of Commitment (zie voorbeeld in bijlage 1 en 

2). 

 

De demonstratie/gebruik van de e-bakfietsen zou najaar 2013 (of later) kunnen beginnen. 

 

Voor meer informatie: 

Ronald Jorna 

Mobycon 

e-mail: r.jorna@mobycon.nl 

tel: 06-33305652 

 

mailto:r.jorna@mobycon.nl


   

 3 

 

Bijlage 1: Letter of Commitment Delivery Service Company 

 

 

Company logo 

 

 

Subject:     Letter of Commitment for IEE 2012 Project Project “PRO-E-BIKE” 

         Delivery Service Company in PRO- E-BIKE project 
 
 

 

{Date and place} 

To whom it may concern, 

 

{Name of company}  has been informed about the contents and the actions proposed by the 

PRO-E-BIKE project, which promotes electric bicycles and scooters for delivery of goods 

and services in urban areas, and we would like to express our great interest in this project and 

willingness to contribute, to the best possible extent, to the foreseen project activities.  

 

{Name of company} is interested in being involved in the project, testing E-bikes and other 

actions foreseen by the project and promotion activities. We consider this project to be in 

line with our activities. 

 

Additionally, we intend to support PRO-E-BIKES project awareness rising and the 

dissemination via channels like website, and we would like to be kept up-to-date with project 

development.  

 

We are looking forward to fruitful cooperation. 

 

Sincerely, 

{Name of company representative} 

{position in company} 

{signature and stamp} 

 

 

 

 

 

 

{Company details: address, phone, mail} 
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Bijlage 2: Letter of Commitment Municipality 

 

Organisation logo 

 

 

Subject:     Letter of Intent for IEE 2012 Project Project “PRO-E-BIKE” 

         Municipality in PRO- E-BIKE project 
 
 

 

{Date and place} 

To whom it may concern, 

 

{Name of municipality}  has been informed about the contents and the actions proposed by the 

PRO-E-BIKE project, which promotes electric bicycles and scooters for delivery of goods 

and services in urban areas, and we would like to express our great interest in this project and 

willingness to contribute, to the best possible extent, to the foreseen project activities.  

 

{Name of municipality} is interested in being involved in the project, testing E-bikes and 

other actions foreseen by the project and promotion activities. We consider this project to 

be in line with our activities. 

 

Additionally, we intend to support PRO-E-BIKES project awareness rising and the 

dissemination via channels like website, and we would like to be kept up-to-date with project 

development.  

 

We are looking forward to fruitful cooperation. 

 

Sincerely, 

{Name of municipality representative} 

{position in municipality } 

{signature and stamp} 

 

 

 

 


