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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Stimuleer goed parkeergedrag' 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de brief van de wethouder MC, de heer Van Asten inzake 

jaarrapportage deelfietsen en deelscooters (tweewielers) Den Haag (RIS309484) op 25 november 2021 

de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Stimuleer goed 

parkeergedrag’ (RIS310793) aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening 

van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

 er momenteel per gebied een keuze gemaakt wordt voor toepassing van óf het ‘free-floating’ 

model, waarbij deeltweewielers overal geparkeerd mogen worden, óf het ‘station-based’ model, 

waarbij deeltweewielers op vaste plekken geparkeerd moeten worden; 

 het overgrote deel van de meldingen van overlast van deeltweewielers in gebieden waar ‘free- 

floating’ de norm is betrekking heeft op foutgeparkeerde deeltweewielers; 

 

Overwegende, dat: 

 de gemeente in ‘station-based’ gebieden in samenspraak met bewonersorganisaties, 

bedrijfsinvesteringszones (BIZ-en) en ondernemersverenigingen parkeerlocaties voor 

deeltweewielers aanwijst; 

 enkele aanbieders van deeltweewielers reeds een systeem hebben ingevoerd, waarbij gebruikers 

beloond worden met kortingen of acties wanneer zij de deeltweewieler op een juiste 

(aangewezen) plaats parkeren; 

 kortingen en acties kunnen helpen om goed parkeergedrag van gebruikers te belonen; 

 

Verzoekt het college, om: 

 in samenspraak met deelvervoerders, omwonenden en ondernemers in ‘free-floating- gebieden’ 

plekken te bepalen waar deeltweewielers geparkeerd kunnen worden, zodat dit geen overlast 

oplevert; 

 in de (evaluatie)gesprekken met aanbieders van deeltweewielers aan te dringen op het opnemen 

van kortingen of andere acties als de gebruiker de deeltweewieler op deze plekken parkeert, 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op het verzoek van de raad: 

 

Het college rolt in het eerste kwartaal van 2022 een station-based systeem uit in die delen van de stad 

waar deelvoertuigen voor veel overlast zorgen, startend rond het centrum en in Scheveningen. In de 

delen waar het free-floating systeem vooralsnog gehandhaafd blijft, gaat het college in gesprek met 

deelaanbieders, bewoners en ondernemers om locaties aan te wijzen waar deelvoertuigen geparkeerd 

kunnen worden zonder overlast te veroorzaken. Met de aanbieders wordt daarbij ook gekeken of zij die 

locaties extra aantrekkelijk kunnen maken zodat het voor de gebruikers van de deelvoertuigen 

interessant is om daar te parkeren. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.   

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 


