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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over de introductie van deelscooters in Ridderkerk

Geachte heer Mijnders,

Op 18 september 2020 heeft u een aantal vragen gesteld over deelscooters in Ridderkerk. Hieronder de
beantwoording van de vragen, waarbij we u ook willen wijzen op de informatie in de onlangs verstuurde
raadsinformatiebrief over dit onderwerp (25-9-2020).

1. Kunt u aangeven wanneer de deelscooters ook in Ridderkerk geïntroduceerd worden?
De lanceringsdatum voor de deelscooters in Ridderkerk staat vooralsnog gepland op 15 oktober 2020.
Zoals u begrijpt is een en ander afhankelijk van de maatregelen en beperkingen die in verband met het
coronavirus worden opgelegd.

2. Op welke locaties in Ridderkerk komen de deelscooters te staan en waarom wordt specifiek
voor deze locaties gekozen ?
In de onlangs verschenen raadsinformatiebrief is een kaartje opgenomen met daarin het servicegebied
van de deelscooters. Binnen Ridderkerk zijn alleen de grote parken en groengebieden vooralsnog
uitgesloten om de rust en ruimte op deze locaties te bewaren. Ook kan de deelscooter gebruikt worden
voor ritten in de regio (bijv. Barendrecht en Rotterdam) waar deze aanbieder ook actief is.

3. Komen er op deze locaties ook stallingsmogelijkheden voor deelscooters?
Er komen geen specifieke stallingsmogelijkheden voor deelscooters , omdat de deelscooters van deur tot
deur te gebruiken zijn. De scooters moeten door gebruikers worden geparkeerd volgens de geldende
parkeerregelgeving van de gemeente. Dit betekent dat gebruikers de scooter op de stoep kunnen
parkeren, binnen het servicegebied, en daarbij rekening moeten houden met het vrijlaten van voldoende

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk



Pagina 2 van 2

loopruimte. Vanzelfsprekend zullen we bij nieuw te realiseren stallingen, bij bijvoorbeeld de toekomstige
HOV-haltes, rekening houden met het stallen van deelscooters,
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