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Barendrecht, 12 april 2022 
 
Betreft: Aanhoudende overlast deelscooters  
 
Geacht college, 
 
Op 1 februari 2022 is in de commissievergadering Ruimte, op verzoek van de fractie van Echt voor 
Barendrecht (EVB), uitgebreid aandacht geweest voor de evaluatie van het gebruik van de deelscooters, die 
sinds september 2020 door de bedrijven GO Sharing en Felyx in Barendrecht worden aangeboden. Vanaf 
die tijd ontvangt de fractie van EVB namelijk regelmatig klachten over het foutparkeren of het onjuist 
gebruik van de deelscooters.  
 
In de commissievergadering zijn door de toenmalige wethouder Verkeer, enkele toezeggingen gedaan met 
betrekking tot het tegengaan van deze klachten, waarvan wij nu acht weken later, graag de stand van zaken 
willen weten. We hebben daarom enkele vragen over deze toezeggingen en in het verlengde daarvan wat 
andere vragen:  
 

1. In de hierboven genoemde commissievergadering gaven verschillende fracties aan regelmatig 
klachten te krijgen van inwoners over het foutparkeren van de deelscooters. Volgens de afspraken 
die met de aanbieders zijn gemaakt hebben aanbieders na een melding van inwoners 24 uur de tijd 
om foutgeparkeerde scooters te verplaatsen. In de commissievergadering werd naar voren 
gebracht dat aanbieders niet altijd adequaat op deze meldingen reageren. Op een vraag van de 
fractie van het CDA, gaf de wethouder aan dat hij met de aanbieders zou overleggen of het 
mogelijk is dat deze aanbieders de meldingen van overlast en de datum van afhandeling met de 
gemeente delen. Deze gegevens zouden dan gebruikt kunnen worden om ook als gemeente de 
meldingen beter te kunnen monitoren. Kunt u aangeven of deze afspraken inmiddels gemaakt zijn? 
En zo ja, kunt u nu ook de klachten rond de deelscooters beter monitoren? En wat valt u daaruit 
op?  

2. In regionaal verband zag de wethouder mogelijkheden om foutgeparkeerde deelscooters aan te 
pakken. Zo zou met de gemeente Rotterdam in overleg worden getreden om in gezamenlijkheid 
met de andere BAR-gemeentes boetes uit te delen bij foutgeparkeerde scooters. Deze boetes 
zouden de aanbieders dan weer kunnen doorgeleiden aan de gebruikers. Kunt u aangeven of hier 
nu inmiddels afspraken over zijn? En indien deze afspraken er nog niet zijn, kunt u dan aangeven op 
welke termijn dit wel gaat gebeuren? Het college zou er ook voor kunnen kiezen om zelf, in onze 
gemeente, of in gezamenlijkheid met de andere BAR-gemeentes, te starten om foutgeparkeerde 
scooters te beboeten. Hoe kijkt u hier tegen aan? 

3. Het komende jaar zal, zo gaf de wethouder aan, voor de deelscooters gekeken worden naar 
mogelijke parkeerplekken in de wijken. Hiervoor zou dan gekeken moeten worden naar de 
inrichting van de buitenruimte. Onze fractie krijgt nu al bijna dagelijks, vooral uit de wijk Smitshoek 
en rond de Binnenlandse Baan meldingen dat de stoep op sommige plekken soms wel een 
openbare scooterstalling lijkt (foto 1). Dit lijkt ons onwenselijke en onhoudbare situatie.  
Bent u daarom bereid om het parkeren van deelscooters op veelgebruikte parkeerlocaties, op korte 
termijn te beperken tot nader te bepalen gemarkeerde parkeerplekken, zoals ook aangegeven als 
optie in uw brief van 9 november 2021 (kenmerk 410219)? In de gemeente Albrandswaard zijn 
hiermee reeds goede ervaringen en hier is het aantal klachten direct afgenomen.  
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Uit de evaluatie blijkt dat de klachten over foutparkeren of onjuist gebruik van de deelscooters 
vooral de scooters van GO Sharing betreffen. Daarover de volgende vragen: 
 

4. In de commissievergadering van 1 februari 2022 werd aangegeven dat de klachten over de scooters 
van Felyx zijn afgenomen sinds het bedrijf een lokale partner heeft gevonden. Deze partner zorgt 
onder andere voor het onderhoud van de scooters. Bent u bereid deze positieve ervaring met een 
lokale partner ook bij GO Sharing onder de aandacht te brengen?  

5. Het bedrijf GO Sharing kan haar scooters 24/7, 7 dagen per week monitoren, waarbij altijd bekend 
is wie de laatste gebruiker van een scooter is geweest. De huurder is ook verplicht een foto te 
maken van de geparkeerde scooter en gebruikers die de scooter op de juiste manier parkeren 
ontvangen hiervoor een beloning in de vorm van 10 gratis rijminuten. Deze foto’s worden echter 
steekproefgewijs gecontroleerd. Bent u daarom bereid om met GO Sharing af te spreken dat zij 
gedurende een nader te bepalen periode dagelijks de foto’s te controleren van iedere rit die in 
Barendrecht wordt beëindigd, om zo een duidelijk sturend signaal te geven aan de gebruikers?  

6. Bent u bereid om op korte termijn met GO Sharing prestatieafspraken te maken over bijvoorbeeld 
de klachtenafhandeling, herpositionering van scooters als er te veel scooters in één gebied stilstaan 
en het huidige servicegebied? In de gemeente Albrandswaard zijn eerder soortgelijke 
prestatieafspraken met dit bedrijf gemaakt.  

7. In de eerder genoemde brief van 9 november 2021 wordt in de bijlage aangegeven dat GO Sharing 
voornemens is het aantal scooters (nu 50) in Barendrecht uit te breiden, om ook de buitenranden 
van onze gemeente te bedienen. Kunt u aangeven of dit inmiddels is gebeurd? En zo ja, hoeveel 
deelscooters heeft dit bedrijf dan nu in Barendrecht rijden? Wanneer er nog geen uitbreiding van 
het aantal deelscooters heeft plaatsgevonden, bent u dan bereid om in overleg met GO Sharing te 
treden om als voorwaarde voor deze uitbreiding het terugbrengen van het aantal meldingen van 
overlast te koppelen?  

 
Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Roeland Bol  
 
 
 
Foto 1: Geparkeerde deelscooters in Smitshoek 
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