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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Erken historische waarde L2e bromfietsen’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de motie Vrijstelling L2e Bromfietsen (RIS307390) op 10 juni 

2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Erken historische 

waarde L2e bromfietsen’ (RIS 309150) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

 de raad zich in de vergadering van 16 december 2020 heeft uitgesproken voor het behoud van 

de cultuurhistorische L2e bromfietsen voor de stad Den Haag;  

 de wethouder DET heeft aangegeven dat het college niet bevoegd is om een vrijstelling te 

verlenen, maar eigenaren van een L2e bromfiets een ontheffing voor twee jaar kunnen 

aanvragen, zodat zij voldoende tijd hebben om na te denken over een andere oplossing voor hun 

vervoer, bijvoorbeeld het ombouwen van het voertuig, het aanschaffen van een ander 

vervoermiddel of het omschakelen naar andere bedrijfsvoering; 

 de ontheffing na twee jaar opnieuw verleend kan worden “als er nog steeds geen oplossing 

voorhanden is”; 

 

Overwegende, dat:  

 L2e bromfietsen behoren tot het cultureel mobiel erfgoed van de stad en het ombouwen van deze 

voertuigen de historische waarde ervan tenietdoet;  

 eigenaren van driewielige bromfietsen afhankelijk zijn van hun voertuig voor hun 

levensonderhoud en een andere bedrijfsvoering niet altijd mogelijk of wenselijk is; 

 het aanvragen van een ontheffing elke twee jaar voor grote onzekerheid bij ondernemers zorgt 

over het voortbestaan van hun onderneming; 

 

Verzoekt het college: 

 de cultuurhistorische waarde van L2e bromfietsen in Den Haag te erkennen en bij de 

(herhaalde) aanvraag van een ontheffing voor L2e bromfietsen geen eisen te stellen aan het 

elektrificeren van het voertuig; 

 de duur van de ontheffing te verlengen van twee naar vijf jaar zodat ondernemers voldoende 

bestaanszekerheid hebben; 
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Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 

 

Het college erkent de historische waarde van L2e voertuigen. Om die reden is er ook een subsidie voor 

het ombouwen van een 2-takt voertuig naar 4-takt of elektrisch. Het college is van mening dat hierdoor 

het voertuig kan worden aangepast aan de hedendaagse eisen ten aanzien van gezondheid en 

duurzaamheid zonder het historische karakter ervan aan te tasten. 

 

Momenteel is er de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen voor een L2e voertuig voor de duur van 

twee jaar. Op verzoek van de raad zal de duur van de ontheffing worden verlengd van twee naar vijf 

jaar, waarbij, net als nu het geval is, geen voorwaarden worden gesteld aan het elektrificeren van het 

voertuig. 

 

Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


