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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Toezegging delen data gebruik deelscooters met duiding college 

 

 

Soort: Toezeggingen 

Nummer: 2021/34403  

Programmanummer 

5.1 Openbare ruimte en 

mobiliteit 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Commissie beheer  d.d. 14-1-2021 

Indiener/Fractie 

 

Omschrijving 
Bij de behandeling van agendapunt 7 Start uitrol elektrische 
deelscooters in Haarlem zegt wethouder Berkhout op verzoek van het 
CDA het volgende toe. Hij zal de data die hij beschikbaar heeft over het 
gebruik van de deelscooters, inclusief een duiding van het college, met 
de commissie/raad delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om data over of de 
deelscooters een andere vorm van vervoer vervangen. De wethouder 
geeft aan dat dit wel even kan duren omdat de data op dit moment niet 
nauwkeurig genoeg zijn o.a. vanwege corona en de beperkende 
maatregelen die in dat opzicht nu gelden. 

 

 

Afdeling  

BBOR 

Verantwoordelijke 

Zijlstra, T. 

Email  

tzijlstra@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113339 

Stand van Zaken/afdoening 
Er zijn weinig data verkregen over het gebruik van deelscooters van de aanbieders in Haarlem. 
Eén van de twee deelscooteraanbieders verwijst voor data over in hoeverre deelscooters een andere vorm 
van vervoer vervangen, naar gemeente Amsterdam. Daar zijn weliswaar uitgebreide onderzoeksresultaten 
gepubliceerd, maar de aanname kan niet worden gedaan dat die resultaten voor Haarlem gebruikt kunnen 
worden. 
 

De andere deelscooteraanbieder heeft haar gebruikers wel vragen gesteld over het gebruik ervan in 

Haarlem, maar de resultaten zijn geen harde data: 

- De scooters worden voornamelijk gebruikt voor vrijetijdsbesteding en woon-werkverkeer 

- Ruim de helft van de respondenten beschikt over een eigen auto en binnen die groep gebruikt ruim de 

helft de deelscooter 'een enkele tot meerdere keren' ter vervanging van de auto. 
 
In de 'Uitwerking mobiliteitsbeleid inzake deelscooters' is hiermee rekening gehouden. Na het vaststellen 
van deze uitwerking zal een APV-artikel opgenomen worden waarin een vergunningsplicht gesteld wordt 
aan het aanbieden van deelscooters. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 
vergunning is het delen van data, zoals data over de vervanging van autoritten door deelscooterritten. 

 

Afdelingsmanager Jabar, D. 24-5-2022 14:39:25 Egmond, S. van 

Portefeuillehouder   

 

Berkhout, R.A.H. 
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