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 Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over hinderlijk parkeren van deelscooters 

  

Geachte mevrouw Kayadoe,  
 
Op 20 september 2021 heeft u een aantal vragen gesteld over het parkeren van deelscooters in 
Ridderkerk. Hieronder leest u de beantwoording van uw vragen. 
 
Vraag 1  
Welke sancties kunnen er worden opgelegd bij het niet nakomen van afspraken? 
 
Antwoord: 
In de afspraken tussen de gemeente en de aanbieder van deelscooters is afgesproken dat er sprake is 
van een looptijd van 1 jaar, welke bij een positieve evaluatie met een jaar wordt verlengd. Op dit moment 
wordt gewerkt aan de evaluatie. Wanneer hiertoe reden is, kan de samenwerking eenzijdig worden 
beëindigd. Er zijn verder geen sancties verbonden aan beëindiging van de samenwerking vanuit de 
gemeente of de aanbieder. In de afspraken is vastgelegd dat aanbieder ervoor moet zorgdragen dat de 
scooters worden geparkeerd conform de parkeerregels. In de basis gaat het daarbij om de regel dat een 
geparkeerde deelscooter geen hinder voor voetgangers en overig verkeer moet opleveren. Hierop kan 
ook worden gehandhaafd. 
 
Vraag 2 
De aanbieder moet handhaven of deelscooters juist en veilig geparkeerd worden, in hoeverre wordt er 
gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk gebeurt? Wanneer er niet gecontroleerd wordt waarom niet? 
 
Antwoord: 
Bij het stallen van de scooter moet de gebruiker een foto van de gestalde scooter maken en uploaden. 
De foto’s worden middels een steekproef beoordeeld door de aanbieder. Daarnaast worden klachten en 
meldingen gekoppeld aan de laatste gebruiker. Wanneer daarbij wordt geconstateerd dat een scooter 
foutief is geparkeerd, dan kunnen de volgende acties worden ingezet: 

1. Bij een eerste foutieve parkeeractie ontvangt de gebruiker een waarschuwing, hierbij wordt 
nogmaals uitgelegd wat de voorwaarden zijn voor een goede parkeeractie. 

2. Mocht dezelfde gebruiker een tweede foutieve parkeeractie doen, dan wordt een boete opgelegd 
ter hoogte van 75,- euro. 

3. Indien dezelfde gebruiker voor de derde keer de fout ingaat dan wordt het account geblokkeerd. 
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Vraag 3 
Welk concrete afspraken zijn er gemaakt over het uitwisselen van nuttige data? Zijn er afspraken welke 
informatie over van waar naar waar of doelgroepen of opbrengsten of effect op CO2 (modal shift)? Zo 
nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Met de aanbieder van de deelscooters is afgesproken dat elk half jaar een overzicht wordt verstrekt van 
het gebruik van de scooters, eventuele klachten en de afhandeling daarvan en algemene informatie over 
de afgelegde ritten. Deze informatie vormt input voor de evaluatie welke door de gemeente wordt 
uitgevoerd. De evaluatie van het eerste jaar wordt naar verwachting in december 2021 afgerond en zal 
begin 2022 met uw gemeenteraad worden gedeeld. 
 
Vraag 4 
Wat heeft de gemeente geregeld met betrekking tot handhaving en klachten? Waar is dit terug te vinden 
en waar kan men terecht met betrekking tot klachten? 
 
Antwoord: 
De aanbieders van deelscooters zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten over de 
deelscooters. Dit is ook afgesproken met de aanbieder. De aanbieder moet zorgen voor een goede 
bereikbaarheid en voor een tijdige afhandeling van klachten en overlast. Op de website van de gemeente 
Ridderkerk (www.ridderkerk.nl/verkeersonveilige-situatie-melden) wordt verwezen naar de aanbieder van 
de deelscooters. Wanneer de klachten en meldingen bij de gemeente binnen komen wordt ook 
doorverwezen naar de aanbieder van de deelscooters zodat snel en direct op de melding kan worden 
gehandeld. 
 
Vraag 5 
Zijn er afspraken gemaakt over bijstellen 'geofences'? 
 
Antwoord: 
Bij de introductie van de deelscooters is door de gemeente een kaartbeeld opgesteld met het 
servicegebied. Hierop staat aangeduid waar de deelscooters wel en waar niet mogen worden 
aangeboden. Indien nodig kan deze kaart worden geactualiseerd om daarmee specifieke gebieden wel of 
niet toe te staan. Op basis van dit kaartbeeld heeft de aanbieder van de deelscooters de geofences 
ingesteld. Op basis van klachten en meldingen kunnen deze geofences waar nodig worden aangepast. 
 
Vraag 6 
Is er naar ervaringen van andere gemeentes gekeken alvorens de aanbieder toestemming te geven? Zo 
ja, welke gemeentes zijn dat? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Ja, voor de invoering is met meerdere gemeenten contact geweest over de ervaringen en wijze van 
regulering. Met de gemeente Rotterdam is gesproken over hun ervaringen en opgedane kennis. Verder is 
gesproken met Spijkenisse en in regionaal verband met de andere gemeenten binnen de MRDH.  

   
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
 
 

 

  
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
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