
Verkeersveiligheid

Sociale 
veiligheid

Externe 
veiligheid / 
omgevings-
veiligheid

Bereikbaarheid 
van activiteiten

Beschikbaarheid 
van mobiliteits-

opties

Toegankelijkheid
Fysieke 

gezondheid

Mentale 
gezondheid

      

Klimaat

Milieuvervuiling

Geluidsoverlast

Trillingen

Ruimtegebruik 

Aantal ongevallen 

Aantal doden, zwaargewonden en lichtgewonden

Sociale veiligheidsscore

Plaatsgebonden risico (kans per jaar)

Groepsrisico (kans per jaar)

    

Aantal bereikbare activiteiten/activiteitencentra van een bepaalde 
categorie binnen x minuten vanuit een persoon, huishouden of 
bedrijf

Aantal bereikbare personen/huishoudens/bedrijven dat bereikt kan 
worden vanuit een activiteitencentrum binnen x minuten

Aandeel mobiliteitsuitgaven t.o.v. huishoudbudget

Prijs-kwaliteitsverhouding

Afstand tot opstappunt (m), frequentie (#/uur), overstappen (#), comfort (beleving)

Hoeveelheid mobiliteitsopties (#)

Betrouwbaarheid van beschikbaarheid (aantal keren per tijdseenheid dat de optie (ongepland) niet 
beschikbaar is, per gebruiker)

Aandeel gebruikers dat het moeilijk vindt deze optie te gebruiken (#)

Aantal benodigde handelingen om reis te maken (#)

Complexiteit benodigde handelingen om reis te maken (beleving)

Disability Adjusted Life Years DALY (# jaren)

Quality Adjusted Life Years QALY (# jaren)

Aandeel actieve modaliteiten in modal split (%)

Ervaren keuzevrijheid in mobiliteitsopties (beleving)

Ervaren emoties tijdens reizen (beleving)

DALY/QALY

CO₂ emissies (g)

Broeikasgasemissies (g)

Benodigde aandrijfenergie (Joule)

Benodigde energie voor aanleg en onderhoud infra en voertuigen (Joule)

Aantal of aandeel kwetsbare locaties in transportnetwerk

Emissies van NOₓ, PM, etc. (g)

(Bijdrage van mobiliteit aan de) concentraties van NOx, PM etc. (mcg/m³)

(Bijdrage van mobiliteit aan de) stikstofdepositie (mol/ha)

(Bijdrage van mobiliteit aan de) waterkwaliteit (nog geen indicator bepaald)

Totaal materiaalgebruik OF Bespaarde materialen - vermeden gebruik (g)

Bespaarde materialen - recycling (g)
Geluidsemissies (dB)

Geluidsbelasting (Lden, Lnight)
Overlast bij omwonenden van wegen, spoorwegen en vaarwegen

Ruimtegebruik infrastructuur per modaliteit (m²) - voor bewegende voertuigen of vaartuigen
Ruimtegebruik parkeerplaatsen (m²) - voor stilstaande voertuigen of vaartuigen (opslag)

Beleving parkeren verschillende modaliteiten
Verhouding groene en grijze ruimte (aandelen in %)

Versnippering groene ruimte (-)
Kwaliteit publieke (mobiliteits)ruimte

Commercieel gebruik van publieke ruimte (m²)

Indicatoren voor brede welvaart en mobiliteit

Bron: Vonk Noordegraaf, D., Wilmink, I. en Bouma, G. (2021) Indicatoren voor brede welvaart in het mobiliteitsdomein – een vertrekpunt voor 
discussie gebaseerd op een quickscan. TNO-rapport in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, TNO 2021 R12422


