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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Vrijstelling L2e bromfietsen’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake Hou ijscoman Moes 

in de binnenstad (RIS30620) op 16 december 2020 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende 

motie ‘Vrijstelling L2e bromfietsen ’ (RIS307390) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• per 1 december vervuilende tweetaktmotoren niet meer zijn toegestaan in de stad in verband 

met de nieuwe milieuzone; 

• dit betekent dat onder andere L2e bromfietsen1 die hun waar verkopen met hun driewielige 

voertuig niet langer hun standplaats mogen innemen in de stad; 

 

Overwegende, dat: 

• driewielige bromfietsen tot het cultureel mobiel erfgoed van de stad behoren en dat verkopers 

voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun driewielige bromfiets; 

 

Verzoekt het college: 

• L2e-bromfietsen een vrijstelling te verlenen voor hun driewielige voertuig, zodat zij hun 

standplaats kunnen blijven innemen in Den Haag. 
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Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 

   

Met het instellen van de milieuzone voor brom- en snorfietsen beoogt het college de luchtkwaliteit in 

de stad te verbeteren. Hoe minder vervuilende voertuigen er rijden, hoe beter dat is voor de 

gezondheid van inwoners en bezoekers. Tweetakt brom- en snorfietsen zijn grote vervuilers, daarom 

richt deze milieuzone zich op die voertuigen. 

 

De zogenaamde brombakfietsen op drie wielen, die door ondernemers worden gebruikt bij hun 

werkzaamheden, mogen voor zover ze een tweetakt motor hebben niet in Den Haag rijden. 

Het college adviseert deze ondernemers, die voor hun werk afhankelijk zijn van dit voertuig, om hun 

voertuig te vervangen. Voor ondernemers met een voertuig dat niet kan worden vervangen door een 

ander, schoner voertuig, is het ombouwen naar viertakt of liever nog elektrisch, een goede oplossing. 

Bij de afdoening van de motie “Help ondernemers hun driewielervoertuig met tweetaktmotor om te 

bouwen” (2 februari 2021, RIS 307392) heeft het college toegezegd te onderzoeken of de gemeente 

hiervoor een  subsidie kan verlenen.  

 

We voeren de motie als volgt uit: voor driewielervoertuigen met tweetaktmotor die behoren tot het 

cultureel mobiel erfgoed (oldtimers), krijgen ondernemers met een ambulante standplaats in Den 

Haag de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen voor maximaal 2 jaar. Hiervoor is de Beleidsregel 

ontheffingverlening milieuzone brom- en snorfietsen gewijzigd bij besluit van 9 februari 2021 

(RIS307796).  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


