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Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
24 januari 2023
411315
de heer M.J.R. Marshall, wethouder
RM in werking stellen artikel 2:8 deelmobiliteit van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren

1. Kennisnemen van
Het in werking stellen artikel 2:8 deelmobiliteit van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Gooise Meren.

2. Inleiding
Op 30 november heeft er een actualisatie van de APV plaatsgevonden waarin de 
gemeenteraad een kader heeft vastgesteld waardoor het college deelvervoer 
kan reguleren. Dit kan door beleidsregels op te stellen en vergunningen te 
verstrekken. Het college heeft de mogelijkheid om het APV artikel in werking te 
laten treden. De beleidsregels zijn nog niet gereed en een vergunningaanvraag 
is nog niet mogelijk. De ambtelijke organisatie is wel gestart met het schrijven 
hiervan. Totdat de beleidsregels en de vergunning gereed zijn, wil het college uit 
zorgvuldigheid artikel 2:8 deelmobiliteit APV Gooise Meren in werking stellen.

3. Kernboodschap
Artikel 2:8 deelmobiliteit APV Gooise Meren is in werking gesteld door het 
college. Dit betekent dat het verboden is zonder vergunning van het college 
bedrijfsmatig fietsen of bromfietsen ten behoeve van gebruik door derden op de 
weg te plaatsen.

4. Consequenties
Het college wil graag de publieke ruimte beschermen vanwege de mogelijke 
parkeeroverlast en het mogelijk onevenredige ruimtegebruik door deelvervoer. 
De gemeente kan dit reguleren door middel van een vergunning in combinatie 
met beleidsregels. De ambtelijke organisatie is gestart met het schrijven van 
deze regels. In de vergunning kan het college gebieden aanwijzen waar het 
verboden is om bedrijfsmatig fietsen en bromfietsen ten behoeve van gebruik 
door derden op de weg te plaatsen. Het college kan in de vergunning 
voorwaarden stellen aan het aantal aanbieders en/of het aantal voertuigen. De 
maatschappelijke belangen worden behartigd via de spelregels van de 
vergunning.

5. Communicatie
De aanbieder van deelvervoer die geïnteresseerd is in het aanbieden van 
diensten in Gooise Meren wordt geïnformeerd door het college over het in 
werking stellen van artikel 2:8 deelmobiliteit APV Gooise Meren.

Het collegebesluit wordt gepubliceerd op 
https://www.officielebekendmakingen.nl/ en https://www.overheid.nl/.
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Op de gemeentelijke website wordt een webpagina geplaatst waarop de huidige 
stand van zaken m.b.t. elektrisch deelvervoer in onze gemeente wordt 
uitgelegd. Zo is het voor aanbieders van deelmobiliteit en inwoners duidelijk 
waar we staan in het proces van het APV verbod, beleidsregels en vergunning.

6. Vervolg
De ambtelijke organisatie is gestart met het schrijven van de beleidsregels voor 
licht deelvervoer. Het opstellen van dit beleid is mede afhankelijk van de keuzes 
die in de CUP worden vastgesteld.

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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