
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Niek Hermsen / D66 

Datum indiening: 22 augustus 2022 

Datum antwoord: 13 september 2022 

Onderwerp: Plaatsing van deelscooters en e-bikes door Go Sharing 

 
Inleiding: 
 
GO Sharing heeft recent vele scooters en e-bikes in Gooise Meren geplaatst. 
 
Vraag 1 
Hoe zit het met de verlening van vergunningen? In de gemeente Zwolle is er bijvoorbeeld eerder dit jaar besloten om 
vergunningen in te voeren. Hierdoor kan er slechts een beperkt aantal aanbieders in de gemeente opereren. Zijn er 
vergunningen voor dit soort vervoer in Gooise Meren? Zo nee, acht het college vergunningen noodzakelijk? Wat is hiervoor 
nodig?   
 
Antwoord.  
Om het deelvervoer te kunnen reguleren zal het college naar verwachting in Q4 een voorstel sturen aan uw raad. Zie ook 
168864 RM. 
 
Vraag 2 
Heeft de gemeente contact met de aanbieder van scooters en e-bikes? Hoe zijn deze contacten? Zijn er ook contacten met 
andere aanbieders? 
 
Antwoord: 
De gemeente heeft goed contact met de huidige aanbieder. De gemeente heeft ook contact met andere aanbieders van 
deelvervoer die hebben aangegeven te willen starten of uitbreiden. 
 
Vraag 3 
Zijn er afspraken met de aanbieder(s) over waar de scooters/bikes gestald kunnen/mogen worden? Zo ja, hoe wordt hier 
‘gehandhaafd’? 
 
Antwoord 
Er zijn geen afspraken over het gebied waar de deelscooters en –fietsen geplaatst mogen worden. Voor de handhaving 
gelden de verkeersregels zoals deze ook gelden voor andere scooters en fietsen in onze gemeente. 
 
Vraag 4 
Het ongecontroleerd uitrollen van scooters/e-bikes kan leiden tot ‘verrommeling’. Hoe ziet het college dit en is er beleid 
vanuit de gemeente nodig? Wellicht ook voor andere vormen van nieuwe vormen van mobiliteit? 
 
Antwoord 
Het huidige beleid staat in de vastgestelde Mobiliteits- en Parkeervisie (2097609 RM). Hierin 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. Zie ook 168864 RM. 
  
 
 
 


