
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 20-03-2023

Betreft 
O Collegebrief

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Evaluatie Deelscooters 2022 (8 maart 2023), Evaluatie-deelscooters-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Stijn Ringnalda – Beleidsmedewerker stadsontwikkeling – 06-52723914, 
Stijn.ringnalda@groningen.nl 

Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma) – 050-3677086, Sanne.Ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In de collegebrief worden een aantal cijfers weergeven over het gebruik van de deelscooters. Zo 
vervangt de deelscooter hoofdzakelijk fietsritten (44%) en in mindere mate autoritten (12%). 
Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van de deelscooters in Groningen, in 10 maanden tijd 
waren dit 784.680 ritten. 
Tevens wordt vermeld dat er veel klachten over deelscooters binnenkomen bij het klachtencontact 
centrum (KCC). Dit zijn er gemiddeld zo’n 24 per maand en bij de aanbieders gezamenlijk gemiddeld 
94 per maand. Ook wordt ingegaan op de doelen van het gebruik van de deelscooter (woon-werk 
verkeer, woon-school, maar ook vrienden opzoeken), wordt ingegaan op de effecten van de 
helmplicht (blijken niet groot). 

Het college gaat in op het vervolg van de deelscooters, zo kunnen er bepaalde (virtuele) 
parkeerplekken worden aangewezen, kan er een maximum aan parkeerplekken per plek worden 
ingesteld en wordt vermeld dat de deelscooter waardevolle input geeft aan het 
uitvoeringsprogramma voor hubs. Tot slot wordt vermeld dat ook het aantal aanbieders en aantal 
deelscooters kan worden overwogen, en wordt ingegaan op de financiële overwegingen (het 
verhogen van de legeskosten).

Programma:

De presentatie wordt verzorgd door Stijn Ringnalda en Thijs Oost

1. Opening met ruimte voor vragen;

Mobiliteitsvisie + Uitvoeringsprogramma Deelmobiliteit.

Is er iets wat de raadleden graag zouden willen horen, maar (nog) niet op het programma staat?

2. Evaluatie Deelscooters 2022 (met ruimte voor vragen na ieder onderwerp);

mailto:Sanne.Ros@groningen.nl
mailto:Stijn.ringnalda@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-deelscooters-2022


A. Het gebruik en het aantal gebruikers; aantal ritten, gebruik per deelscooter per dag, 
ontwikkeling P+R, gemiddelde afstand, gebruiksdoel, en motieven en demografische 
eigenschappen van gebruikers.

B. Vervanging autoritten, snor- en bromfietsen; Enquête, kannibalisatie, uitleg directe en 
indirecte vervanging, snor- en bromfietsen.

C. Overlast; Aantal klachten: individuele gevallen en massale clustering, parkeeronderzoek.
D. Effect helmplicht en gebruik deelfietsen.

3. Mogelijkheden toekomstige vergunning + algemene vragen.

Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Mobiliteitsvisie

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/mobiliteitsvisie 

https://gemeente.groningen.nl/mobiliteitsvisie
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Mobiliteitsvisie
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