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Deelscooters en -fietsen

1. Kennisnemen van
De plaatsing van deelscooters en –fietsen in Gooise Meren.
2. Inleiding
Recentelijk hebben twee partijen aan het college bekend gemaakt deze zomer te
willen starten met het aanbieden van elektrische deelscooters en –fietsen in onze
gemeente. Momenteel staan er binnen onze gemeente deelfietsen op OV hubs. Ook
zijn er al een aantal partijen met deelauto’s actief.
Deelmobiliteit in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het is mogelijk
om diverse voertuigen te gebruiken voor korte duur middels een applicatie. De
opkomst van dit soort diensten draagt bij aan de transitie van bezit naar gebruik.
Deelmobiliteit heeft een positief effect op de vermindering van het aantal gereden
autokilometers en daardoor een vermindering van CO2 uitstoot.
In de vastgestelde Mobiliteits- en Parkeervisie (2097609 RM) staat beschreven dat
het onze inzet is om vanuit een gezamenlijke ambitie ruimte te geven aan
innovaties op weg naar duurzame mobiliteit. We kiezen voor een slim en duurzaam
mobiliteitssysteem door deelconcepten en andere innovaties in te zetten.
Het college verwelkomt deze partijen dan ook om hun diensten aan te bieden in
onze gemeente.
3. Kernboodschap
Twee partijen hebben laten weten dat ze deze zomer starten met het aanbieden
van deelscooters en –fietsen in Gooise Meren. Om het deelvervoer te kunnen
reguleren zal het college naar verwachting in Q4 een voorstel sturen aan uw raad.
4. Consequenties
De komst van meer deelvervoer biedt mogelijkheden om de bereikbaarheid van
gebieden in onze gemeente te vergroten. Daarnaast kan het aantal gereden
autokilometers verminderen waardoor de CO2 uitstoot afneemt.
Om de potentie van deelmobiliteit zo goed mogelijk te kunnen benutten en
daarnaast mogelijke overlast in de openbare ruimte te beperken, is het wenselijk
om deze ontwikkeling te kunnen sturen. De huidige APV biedt hier echter geen
mogelijkheden voor. Dit betekent dat het college zeer beperkte voorwaarden kan
stellen ten aanzien van de kwaliteit, de locatie en het aantal deelvoertuigen.
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De kans bestaat dat de geparkeerde deelscooters en –fietsen voor hinder en
overlast zorgen. De gemeente kan alleen handhaven op basis van de algemeen
geldende regelgeving voor (brom)fietsen in onze gemeente. Er zijn momenteel geen
mogelijkheden om de eventuele negatieve effecten van deelmobiliteit te reguleren.
Om het deelvervoer te kunnen reguleren zal het college naar verwachting in Q4 een
voorstel sturen aan uw raad.
5. Communicatie
Op onze website wordt een pagina geplaatst waar inwoners terecht kunnen voor
meer informatie en antwoord kunnen vinden op hun vragen. Bovenstaande
informatie wordt binnenkort gedeeld met de bewonersplatforms en
ondernemersplatforms in de gemeente.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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