
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer S. Bosch 

(Student en Stad) en de heer A. Sijbolts (Stadspartij voor Stad en Ommeland) 

gestelde vragen ex art. 38 RvO over het faciliteren van een scooter/skatebaan. 

De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan. 

 

1. Deelt het college de mening van Student & Stad dat op dit moment een 

onwenselijke situatie is ontstaan en dat er gezocht moet worden naar 

een mogelijkheid dit voor iedereen veiliger te maken? Zo nee, waarom 

niet? 

Wij delen uw mening in zoverre, dat wij ook vinden dat er een 

onwenselijke en zelfs levensgevaarlijke situatie is ontstaan. Het racen 

en stunten met veelal opgevoerde scooters op de openbare weg vormt 

niet alleen een gevaar voor de persoon zelf, maar ook voor andere 

verkeersdeelnemers. 

 

De Wegenverkeerswet staat het stunten en racen met scooters op de 

openbare weg alsmede het opvoeren van scooters bovendien niet toe. 

Ook voldoet een scooter niet meer aan de verzekeringsvoorwaarden 

op het moment dat de eigenaar niet toegestane modificties aanbrengt, 

door bijvoorbeeld de maximum snelheid van de scooter tot boven de 

toegestane 45 kilometer per uur te verhogen.  

 

Om deze redenen kunnen wij het racen en stunten met scooters op de 

openbare weg niet faciliteren en ook niet gedogen. 
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2. Deelt het college de mening van Student & Stad dat een plek om te 

hangen voor jongeren in Groningen een goede toevoeging is aan onze 

gemeente? Zo nee, waarom niet? 

Wij zijn van mening dat er in Groningen voldoende plekken zijn voor 

jongeren waar zij, soms onder voorwaarden, met elkaar kunnen 

recreëren en sporten. Met het realiseren van de zogenaamde Dream 

Courts en de diverse sport- en beweegplekken in de stad spelen wij 

ook in op de groeiende behoefte van vooral jongeren aan een eigen 

plek. Hierbij houden wij rekening met de wensen en behoeften van 

deze jongeren voor wat betreft de soort activiteiten en de inrichting en 

vormgeving van deze plekken.  

 

Bestaande (sport)voorzieningen lijken niet geschikt voor het gebruik 

als plek om te racen en stunten met scooters. Aspecten als veiligheid 

en aansprakelijkheid, beschadigingen aan de ondergrond, overlast 

voor omwonenden en overige gebruikers en vervoer naar de plek toe 

(jongeren komen vaak op dezelfde scooter naar de voorziening toe) 

spelen hierbij een rol. 

 

De stedelijke skatevoorziening die wij momenteel ontwikkelen moet 

uiteindelijk geschikt zijn voor verschillende urban disciplines, zoals 

BMX, steppen, inlinen en skaten. Gemotoriseerde voertuigen zoals 

scooters passen hier niet bij en het terrein en de obstakels zijn 

daarvoor ook niet geschikt. 

 

3. Is het college bereidt om in gesprek te gaan met leden van 

Teamshab050 om samen te zoeken naar een oplossing? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Wij zijn altijd bereid om in gesprek te gaan met inwoners van 

Groningen over hun wensen en behoeften ten aanzien van de 

inrichting en het gebruik van de openbare ruimte in onze gemeente. 

Of een dergelijk gesprek zal leiden tot een voor de jongeren gewenste 

oplossing is de vraag. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 al is 

aangegeven, faciliteren en gedogen wij het racen en stunten met 

scooters op de openbare weg niet. 

 

Een eerste gesprek met een woordvoerder van deze jongeren en de 

betrokken gebiedsmanager heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar 

aanleiding van de beantwoording van deze vragen gaan wij opnieuw 

met deze jongeren in gesprek. Uitgangspunt hierbij blijft dat de 

gemeente een dergelijke voorziening niet faciliteert en niet gedoogt. 
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4. Ziet het college mogelijkheden voor het faciliteren van een plek waar 

de groep jongeren hun gang kan gaan? Zo nee, waarom niet? 

 

Nee, wij achten het niet wenselijk, haalbaar en wettelijk toegestaan 

om een dergelijke voorziening te faciliteren en te gedogen met het oog 

op onder meer aspecten als verkeersveiligheid, persoonlijke 

veiligheid, geschikte locatie en ondergrond en eventuele overlast en 

gevaar voor omwonenden en andere gebruikers. 

 

Wij denken ook dat een dergelijke voorziening een aanzuigende 

werking zal hebben op andere jongeren met scooters, waardoor het 

handhaven van eventuele afspraken over bijvoorbeeld maximaal 

aantal gebruikers, middelengebruik, veiligheid en het netjes 

achterlaten van het terrein na gebruik onder druk komen te staan. 

 

Ook heeft het gedogen van een dergelijke voorziening gevolgen voor 

de aansprakelijkheid van de gemeente bij bijvoorbeeld ernstige 

ongevallen. 

 

5. Ziet het college een oplossing in een verantwoorde en veilige 

gedoogconstructie met de politie en de groep jongeren om zo het kat 

en muis spel te stoppen? 

 

Aangezien het hier gaat om de (verkeers)veiligheid van alle 

verkeersdeelnemers, faciliteren en gedogen wij het racen en stunten 

met scooters op de openbare weg niet. De politie blijft hierop 

handhaven. 

 

Ook het team verkeer van de politie Noord Nederland adviseert ons 

om hiervoor geen plek in Groningen aan te wijzen. De politie gaat 

liever met de jongeren in gesprek met als doel het ontraden van deze 

hobby.  

 

Of zet de rollertestbank preventief in om jongeren er op te wijzen hoe 

hard hun scooter gaat en welke gevolgen dit kan hebben voor henzelf 

en overige verkeersdeelnemers.  
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Tot slot kan de politie handhaven door illegaal gemodificeerde 

scooters in beslag te nemen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


