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Amendement AŕV 'free floating deelscooters'

Corsanummer: 2022003902 

Van: Hart voor Bloemendaal

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: wijziging APV (raadsvoorstel 2022003902)

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 29 september
2022,

kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel tot het wijzigen van de Algemene 
plaatselijke verordening Bloemendaal 2022,

Overwegende dat:

» De aanpassing van de APV onder andere een vergunningstelsel voor deelscooters 
bevat;

» Op grond van het voorgestelde nieuwe artikel 5:2 APV het college een vergunning 
kan verstrekken voor het parkeren van deelscooters in de gemeente;

* In lid 4 van dit artikel wordt bepaald dat het college nadere regels kan stellen;
* De raad deze bevoegdheid wil verduidelijken door het college op te dragen verplichte 

scooter-parkeervakken aan te wijzen en geen servicegebieden om te voorkomen dat 
deelscooters de doorgang versperren op trottoirs;

* De trottoirs deel uitmaken van de openbare ruimte die begaanbaar en toegankelijk 
moet zijn voor iedereen en dus óók voor mensen die slecht ter been zijn en/of in een 
rolstoel zitten en voor mensen met een kinderwagen, mensen die gebruik moeten 
maken van een rollator maar ook mensen die een visuele beperking hebben enz;

* De begaanbaarheid/toegankelijkheid van trottoirs door daar geparkeerde scooters 
problematisch kan zijn;

* Sprake is van klachten van inwoners over deelscooters die voor overlast zorgen;
* Overlast zo veel mogelijk vooraf moet worden voorkomen door vaste parkeervakken 

aan te wijzen waar de vergunninghouder verplicht wordt de deelscooters te parkeren 
ipv het systeem van 'free floating' binnen servicegebieden.

Het voorgesteld besluit luidt als volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2022; 
gelezen het advies van de commissie Bestuur 8t Middelen van 15 september 2022; 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:
De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022 te wijzigen, conform bijlage 1 van 
dit raadsvoorstel.
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Te wijzigen als volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2022; 
gelezen het advies van de commissie Bestuur â Middelen van 15 september 2022; 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:
De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022 te wijzigen, conform bijlage 1 van 
dit raadsvoorstel:

* onder toevoeging van de definitie van deelvoertuigen onder artikel 1:1 lid 1 letter o:
'deelvoertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1.1. van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990, die op een openbare plaats ter beschikking 
worden gesteld om, al dan niet tegen betaling of anderszins met commerciële 
doeleinden, herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruikt te worden op grond 
van een overeenkomst tussen natuurlijke en rechtspersonen en/of een of meerdere 
aanbieder(s).'

» en met een gewijzigd artikel 5:2 lid 8 dat luidt als volgt: 'Het college zal bij de
verlening van de vergunning aan de vergunninghouder die deelvoertuigen aanbiedt 
verplicht vaste parkeervakken aanwijzen waar deelvoertuigen mogen worden 
geparkeerd.'

Ingediend door: Hart voor Bloemendaal fractievoorzitter M Roos


