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Geachte raadsleden,
INLEIDING

In september hebben we u via RIB 389450 geïnformeerd over de deelscooters die in onze gemeente
beschikbaar zijn. Uit een eerder gehouden evaluatie over het gebruik van de deelscooters zijn enkele
problemen naar voren gekomen, zoals wij die met u hebben gedeeld. Ten overstaan van beide
aanbieders van de scooters, Go Sharing en Felyx, hebben wij onze zorgen geuit over het gebruik van
de scooters en de problemen die deze veroorzaken. Afgelopen periode is opnieuw geëvalueerd hoe
het gebruik van de deelscooters is geweest. Graag informeren we u over de uitkomst hiervan.
KERNBOODSCHAP

Per 12 november jongsleden zijn de deelscooters van Go Sharing vanwege aanhoudende problemen
uit de gemeente verwijderd en is de samenwerking met Go Sharing opgeschort.
TOELICHTING

Gebruikers van de deelscooters in Albrandswaard gaan in een aantal gevallen onzorgvuldig om met
de deelscooters. De afgelopen maanden zijn er aanhoudend verschillende incidenten geweest met
de deelscooters. Die leiden met regelmaat tot overlast voor de overige inwoners in de gemeente.
Omdat dit voor het grootste deel de scooters van Go Sharing betrof hebben we Go Sharing
meermaals verzocht om deze problemen onmiddellijk weg te nemen. Go Sharing heeft echter
onvoldoende initiatief getoond om deze problematiek structureel op te lossen. Als gevolg daarvan is
besloten om de samenwerking met Go Sharing voorlopig op te schorten. Vanaf 12 november
jongsleden zijn daarom de scooters van Go Sharing uit de gemeente verwijderd en is het
servicegebied uitgeschakeld. De problemen met de deelscooters van Felyx zijn grotendeels wel
opgelost na aanwijzing van vaste vakken waar de scooters geparkeerd mogen worden.
CONSEQUENTIES

De deelscooters van Go Sharing stonden verspreid in de gemeente en boden daarmee een uitkomst
voor gebieden binnen onze gemeente die minder goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Dit
gebruik was op een aantal locaties ook duidelijk te zien binnen onze gemeente. Om toch tegemoet te
komen in deze behoefte wordt bekeken of Felyx op andere locaties binnen onze gemeente zou willen
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uitbreiden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de locatie Antes en metrostation Rhoon. Deze
aanbieder staat op vaste plekken in de gemeente. Deze aanpak blijkt tot geringere overlast te leiden
mits de ondernemer goed en tijdig blijft reguleren. Hierbij geldt uiteraard ook onze conditie dat
uitbreiding van service/beschikbaarheid niet dient te leiden tot een toename van overlast. Indien wij
een akkoord met Felyx kunnen bereiken over de locaties zal een pilot worden gestart om te toetsen
of deze uitbreiding interessant is voor zowel Felyx als de inwoners van onze gemeente.
VERVOLG

Deelscooters passen binnen het beleid van de gemeente. Ze leveren een bijdrage aan de
mobiliteitstransitie. Deelscooters zijn een snelle, stille en milieuvriendelijke manier om van A naar B
te komen. Ze vormen een goed alternatief voor korte autoritten. Ze bieden aanvulling op het
openbaar vervoer. Deze vorm van deelmobiliteit kan zo een belangrijke schakel zijn om de
bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren. We sluiten daarom niet uit dat Go Sharing op een
later moment terugkeert in de gemeente mits zij aantoonbaar de werkwijze verbeteren en eventuele
problemen adequaat oplossen.
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