GEMEENTERAAD

RIS-nummer: 312565

Schriftelijke vragen: snorfiets nu toch op de rijbaan?
Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP

Datum: 16 juni 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Op 14 juni 2022 kopt het AD Den Haag: ‘Snorscooters willen niet van het fietspad af’. In het artikel
wordt een woordvoerder van de gemeente geciteerd die aangeeft dat invoering van de helmplicht voor
snorfietsers het makkelijker maakt om de snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg
(ChristenUnie/SGP) en Maarten De Vuyst (GroenLinks) de volgende vragen:
1) Is het college bekend met het artikel ‘Snorscooters willen niet van het fietspad af’?
2) Kan het college bevestigen dat het van plan is snorfietsen op de rijbaan te laten rijden?
Vorige jaar diende de ChristenUnie/SGP een motie in om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen
(RIS310597). De motie werd destijds ontraden omdat het verplaatsen van de snorfiets ongeveer €6
miljoen euro zou gaan kosten en de wethouder mobiliteit bovendien verwachtte dat door de invoering
van de helmplicht voor snorfietsers het aantal snorfietsers, en daarmee de overlast, zou afnemen.
3) Wat heeft het college er toe doen bewegen om de snorfiets nu wel op de rijbaan te laten rijden?
In april 2021 heeft de wethouder mobiliteit een verkenning naar de raad gestuurd over het verplaatsen
van de snorfiets naar de rijbaan (RIS308007). Hierin staan verschillende scenario’s beschreven welke
kunnen worden uitgevoerd om de snorfiets van het fietspad af te halen. Het meest haalbare scenario
was scenario 2b. In dit scenario wordt de snorfiets geweerd uit de vooroorlogse wijken, exclusief 2x2
wegen.
4) Is het college van plan scenario 2B, zoals beschreven in de verkenning door Goudappel
Coffeng, te implementeren in Den Haag? Zo nee, aan welke maatregelen wordt dan gedacht?
Ziet het college bijvoorbeeld mogelijkheden voor het uitvoeren van de andere scenario’s in het
rapport door Goudappel Coffeng?
In het artikel wordt 1 januari 2023 genoemd als een logisch moment om de snorfietser naar de rijbaan
te verwijzen, omdat dan de helmplicht wordt ingevoerd.
5) Is het college van plan vanaf dat moment de snorfiets naar de rijbaan te verwijzen? Zo nee, op
welke termijn zou de snorfiets dan op de rijbaan moeten rijden?
6) Welke voorbereidingen dienen er getroffen te worden om de snorfiets naar de rijbaan te
verplaatsen? En hoeveel voorbereidingstijd is hiervoor nodig?
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