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3294
Onderwerp
Deelname scootmobielgebruikers aan het verkeer

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De fractie van 50PLUS wil weten of potentiële gebruikers van scootmobiels voor
deelname aan het verkeer voldoende vaardigheden bezitten om geen gevaar op de
weg of het fietspad te vormen.
1

Bent u op de hoogte van het feit dat het aantal scootmobiels die gebruik maken van
de bestaande infrastructuur in de Provincie fors toeneemt?

2.

Kunt u inzicht geven in het aantal en soort gebruikers gedurende het jaar 2016 en
bent u in staat een prognose te geven voor de ontwikkeling in het jaar 2017?
Antwoord:
Er zijn geen cijfers bekend met betrekking tot de omvang van het gebruik van de
provinciale infrastructuur door scootmobiels. Groei van het aantal scootmobiels is
gezien de vergrijzing te verwachten. Exacte gegevens over aantal en soort gebruikers
ontbreken vooralsnog.

3.

Is het bij u bekend dat er geen verplichting is voor deelname en mogelijk certificering
van deelnemers met het genoemde mobiliteitsproduct? Is het bij u bekend dat de
aanschaf van een scootmobiel naast de ISD ook door een particulier plaats kan
vinden zodat er geen zicht is op wie waarmee de weg op gaat?
Vraag:
Ja, dat is ons bekend.

4.

Bent u het met ons eens dat het wenselijk is dat er wel een verplichte
vaardigheidstraining zou moeten zijn voor deze gebruikers alvorens deel genomen
kan worden aan het verkeer?
Antwoord:
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de provincie. Het college zet in op
preventie. Een goede kennis van de verkeersregels en een goede rijvaardigheid zijn
onontbeerlijk voor een veilige deelname aan het verkeer.
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Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH)
ontwikkelt in samenwerking met onze partners een programma voor senioren waarin
aandacht voor de groep scootmobielgebruikers zal zijn.
Als provinciaal bestuur hebben wij geen zeggenschap over een wettelijke verplichting
op dit vlak. Dit is een verantwoordelijkheid van de wetgever.
5.

Staat u welwillend tegenover een inventarisatie en mogelijke normstelling in de vorm
van een vaardigheidscertificaat voor deze gebruikers?
Antwoord:
Het college begrijpt uw vraag zo, dat u verzoekt om een inventarisatie van de
mogelijkheden om via certificering de vaardigheden van scootmobiel gebruikers te
versterken en te toetsen. Zoals aangegeven heeft het college hier geen
bevoegdheden voor. Niettemin zijn we met onze partners zoals de bestuurlijke
verkeersveiligheidsambassadeurs van ROV-ZH in gesprek om te bezien welke
mogelijkheden er op lokaal en regionaal niveau zijn. Een wettelijke verplichting tot
certificering loopt via het Rijk.

6.

Is het bij u bekend dat het aantal verkeersslachtoffers bij de genoemde groep
significant toe neemt? Bent u het met ons eens dat preventief ingrijpen noodzakelijk
is?
Antwoord:
Uit gegevens van SWOV en CBS blijkt dat het aantal verkeersdoden in de groep
gebruikers van scootmobiels en invalidenvoertuigen in 2015 landelijk significant was
gestegen t.o.v. 2013-2014, tot 37. In 2016 is het aantal doden in deze groep nog
verder opgelopen tot 41. Het is niet bekend welk deel hiervan scootmobielgebruikers
zijn.
SWOV voert op dit moment een dieptestudie uit naar ongevallen met scootmobiels om
meer inzicht te verwerven in de toedracht van de ongevallen. De resultaten uit deze
studie kunnen worden meegenomen in het programma van ROV-ZH. Daarnaast
hebben we de subsidieregeling Mobiliteit waarop de regio’s een beroep kunnen doen
om gedrag gerelateerde projecten te laten meefinancieren.

Den Haag, 6 juni 2017
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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