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1. Inleiding
Rotterdam groeit. De economie verandert, het klimaat vraagt om andere keuzes én  
we willen de stad gezonder en inclusiever maken. Dat vraagt om een nieuwe balans  
en aanpak in de verschillende vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een 
belangrijke rol. Om te werken aan een bereikbare, aantrekkelijke en gezonde stad, 
richten we straten anders in, lopen steeds meer mensen en pakken meer mensen de 
fiets of het openbaar vervoer. Voor korte afstanden laten we de auto staan, gaan we 
lopen, pakken we een deelfiets of elektrische deelscooter. Auto’s in bezit maken zo 
steeds meer ruimte voor auto’s die we met elkaar delen. Kortom, deelvervoer wordt 
steeds populairder en is niet meer weg te denken uit het stedelijk straatbeeld. 

Maatschappelijke meerwaarde
Het is niet alleen een leuke en aantrekkelijke manier om je door de stad te verplaatsen, 
deelfietsen en deelscooters1 hebben ook een maatschappelijke meerwaarde.  
Deeltweewielers dragen bij aan de mobiliteitstransitie in de stad. Ze zijn een aanvulling 
op de ketenmobiliteit en kunnen dienen als vervanging voor gebruik van de auto voor 
korte afstanden. Deelmobiliteit zorgt voor een versterking van het mobiliteitssysteem 
en vult het huidige OV-netwerk verder aan. Deeltweewielers dragen bij aan efficiënt(er) 
gebruik van bestaande fietsparkeervoorzieningen, doordat ze vaker door meerdere 
mensen op één dag gebruikt worden en daardoor vaker rijden dan stilstaan.  
Zo ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld groen, terrassen of plekken voor kinderen 
om te spelen. Tot slot kan deelmobiliteit bijdragen aan het terugdringen van vervoers-
armoede van Rotterdammers. Door de beschikbaarheid van deelmobiliteit worden 
voorzieningen (zoals onderwijs, winkels en zorginstellingen) en werkgelegenheid 
makkelijker bereikbaar.

Anders samenwerken
De afgelopen jaren hebben we echter ook minder positieve gevolgen van het gebruik 
van deeltweewielers in Rotterdam ervaren. De ruimte in de stad is schaars, en 
voertuigen worden soms op ongewenste plekken achtergelaten of blokkeren de  
weg voor andere weggebruikers (in het openbaar groen, op het trottoir etc.)   
Ook zagen we dat op sommige locaties ophoping van voertuigen ontstond en dat  
er weinig tot geen onderhoud en herdistributie van te lang stilstaande voertuigen  
naar andere locaties plaatsvond. Waar andere gemeentes in Nederland een verbod 
invoerden op de deelfietsen en -scooters, is Rotterdam juist aan de slag gegaan om de 
ontwikkelingen in goede banen te leiden. Met als doel de waarde van deeltweewielers 
kenbaar en zichtbaar te maken en meer inzicht te verkrijgen in de effecten ervan. 
Hoewel de meeste aanbieders van deeltweewielers bereid zijn om hun diensten op een 
positieve manier aan te bieden, hadden we als gemeente onvoldoende instrumenten 
om in te grijpen op het moment dat zich excessen voordeden. Daarom was een andere 
samenwerkingsvorm gewenst. 

1  Met deelscooters worden in dit document zowel snorfietsen (blauw kenteken, max. 25 km/h)  

als bromfietsen (geel kenteken, max. 45 km/h) bedoeld.
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Vergunningsstelsel
Op 1 januari 2020 voerde Rotterdam als eerste gemeente in Nederland een vergun-
ningsstelsel in voor het aanbieden van deelscooters en -fietsen vanuit de openbare 
ruimte. Met de vergunning kan de gemeente sturen op overlast en de kwaliteit van de 
voertuigen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met aanbieders over het delen van  
data zodat de gemeente inzicht krijgt in de prestaties van de systemen. Deze jaar- 
rapportage bevat de inzichten van het jaar 2020. Aanvullend op de informatie van  
de deelaanbieders is in november 2020 in opdracht van de gemeente Rotterdam een 
doelgroepenonderzoek uitgevoerd onder Rotterdammers. Dit om inzicht te krijgen  
in wie de gebruikers van deeltweewielers zijn en wat motieven zijn om van deeltwee-
wielers gebruik te maken. 
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2. Start deeltweewielers 
Rotterdam stimuleert innovatie, creativiteit en diversiteit in het aanbod van deel- 
aanbieders en voertuigen. Ook wil de gemeente verschillende vormen van deelsystemen 
mogelijk maken in de stad. Te veel aanbieders is echter niet wenselijk. Dit komt de 
herkenbaarheid en toegankelijkheid voor de gebruikers niet ten goede. Ook weten  
we uit eerdere ervaringen in Rotterdam en andere steden dat er tegenbewegingen 
ontstaan wanneer er te veel voertuigen en aanbieders actief zijn in de stad. Om de 
negatieve gevolgen van deelmobiliteit in de openbare ruimte zo veel mogelijk te 
beperken, heeft Rotterdam ervoor gekozen om een maximumaantal deelvoertuigen 
toe te laten. Hiervoor is een zogenaamd vergunningenplafond ingesteld. Daarmee 
voorkomen we dat er te veel voertuigen worden aangeboden ten opzichte van de 
beschikbare openbare ruimte. 
In het jaar 2020 is dit vergunningenplafond ingesteld op 6.500 voertuigen, waarvan: 
 . 3.000 deelfietsen
 . 2.000 deelscooters
 . 1.000 elektrische deelsteps (indien door de RDW goedgekeurd) 
 . 500 overige vormen van deelvervoer die op het trottoir geparkeerd worden,  

zoals de bakfiets. 

Nieuwe aanbieders mogen het eerste jaar met maximaal vijfhonderd voertuigen 
starten en mogen pas uitbreiden na één jaar, mits zij bewijzen een betrouwbare 
partner te zijn. Als het plafond is bereikt, worden er geen nieuwe vergunningen meer 
verleend. Afhankelijk van het aanbod, de spreiding en de overlast kan het geldende 
plafond worden herzien. 
 
Met de lancering van het nieuwe vergunningsstelsel in 2020 hebben acht partijen  
een vergunning gekregen. Voor de deelsteps zijn er geen partijen die een vergunning 
hebben aangevraagd, omdat de modellen elektrische stepjes die zij gebruiken  
nog niet RDW-gecertificeerd zijn en dus nog niet de openbare weg op mogen.  
De vergunningen en aantallen zijn als volgt verdeeld:

Deelfiets     Deelscooter

Donkey Republic 1.500 Felyx 800

Mobike 500 GO Sharing 400

Jump / Lime 500 Check 400

Vaimoo2 500 Juuve 400

Totaal 3.000 Totaal 2.000

Donkey Republic en Felyx hebben voor meer voertuigen een vergunning gekregen 
omdat dit bestaande partijen waren. De OV-fiets van de NS heeft geen vergunning 
omdat de NS het merendeel van hun voertuigen uitgeven via eigen NS-fietsenstallingen.

2 Vaimoo is de vervanger van Gobike en werkt met dockingstations in opdracht van de Verkeersonderneming
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3. De impact van het coronavirus
Het coronavirus heeft een grote impact gehad op de mobiliteit. Na de landelijke oproep 
om zoveel mogelijk thuis te blijven, zagen we in alle mobiliteitssectoren een flinke 
daling in het aantal verplaatsingen. Ook in het aantal verplaatsingen met de deeltwee-
wielers. Als gemeente hebben we daarop aangegeven flexibel om te gaan met de 
afspraken die we hebben gemaakt in de vergunning. Zo mochten voertuigen langer  
stilstaan en heeft de gemeente hier niet op gehandhaafd. Daarnaast heeft de gemeente 
de aanbieders zelf verantwoordelijk gemaakt voor passende exploitatie tijdens de 
lockdown. Dit zorgde voor de volgende keuzes en gevolgen bij de deelaanbieders:
 . Vaimoo en Juuve kregen problemen met het leveren van hun voertuigen. 

Juuve besloot niet te starten en Vaimoo heeft in december de eerste voertuigen  
op straat geplaatst.  

 . Jump en Mobike besloten om alle voertuigen van straat te halen. Zij gaven aan  
dat zij op basis van de richtlijnen van het RIVM zo min mogelijk verplaatsingen 
wilden faciliteren. Daarnaast gaven zij aan de gezondheid van de werknemers  
niet te kunnen garanderen en vonden zij dat te lang stilstaande voertuigen tot 
overlast leidden.

 . Donkey Republic, Felyx, Check en GO Sharing besloten hun voertuigen in bedrijf  
te houden. Zij gaven aan zich geroepen te voelen om een volwaardig alternatief  
aan te bieden voor het openbaar vervoer, zodat mensen toch – veilig – kunnen 
blijven reizen. De aanbieders hebben extra aandacht besteed aan het desinfecteren 
van de voertuigen. Ook zetten zij speciale acties op waarbij zorgpersoneel gratis 
gebruik kon maken van hun diensten en konden maaltijden tegen een gereduceerd 
tarief worden bezorgd met de deelscooters. 
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Samenwerking deelaanbieders en RET
Naast de individuele acties van de deelaanbieders is er op initiatief van de RET een 
unieke samenwerking opgezet om Rotterdam tijdens de lockdown op een veilige 
manier bereikbaar de houden. OV-reizigers die regelmatig in de regio Rotterdam 
reizen worden actief gewezen op deelvervoer als alternatief vervoermiddel bij 
openbaarvervoerknooppunten en P+R-locaties. Op deze manier reizen er minder 
mensen met het openbaar vervoer en gebruiken meer reizigers deelvervoer. Zo wordt 
het openbaar vervoer ontlast en is het veiliger reizen voor de mensen die niet op een 
andere manier kunnen reizen. De aanbieders hebben samen het aanbod afgestemd bij 
drukke OV-stations. Bij verschillende punten heeft de gemeente ruimte gemaakt voor 
het stallen van de voertuigen. Ook Ahoy heeft zich aangesloten bij de samenwerking. 
Omdat er geen evenementen worden georganiseerd, hebben zij het parkeerterrein 
ingericht als P+R-locatie en hebben de deelaanbieders hier voertuigen geplaatst. 

Gezamenlijk is er breed gecommuniceerd om het deelvervoer te stimuleren. De 
deelaanbieders zijn nu ook te vinden in de ‘RET-real-time-app’ waarbij de locatie en 
beschikbaarheid van alle deelvoertuigen in een oogopslag te vinden zijn. Daarnaast 
hebben de deelaanbieders speciale kortingsacties beschikbaar gesteld om een ritje 
aantrekkelijker te maken. Alle reizigers zijn actief geïnformeerd over het feit dat alle 
aanbieders de landelijke coronamaatregelen in acht nemen en er extra aandacht is 
voor het schoonmaken van de voertuigen. Op een deelfiets of deelscooter is het niet 
nodig om een mondkapje te dragen en kan er voldoende afstand gehouden worden 
van andere weggebruikers. Na de eerste lockdown werden de deelvoertuigen volop 
gebruikt waarbij het in het OV aanzienlijk rustig bleef. De samenwerking tussen de 
deelaanbieders en de RET wordt voortgezet om deelmobiliteit en OV als first-en-last-
mile functie samen te versterken. 

Er
ic

 F
ec

ke
n



Deeltweewielers in Rotterdam maart 2021 8

4.  Monitoring afspraken  
vergunningsstelsel

Data verzamelen
In dit hoofdstuk worden de verschillende afspraken besproken die zijn opgenomen  
in het vergunningsstelsel. Een van de belangrijkste afspraken is de verplichting tot  
het delen van data. De aanbieder stelt de geanonimiseerde verplaatsingsgegevens 
van het deelsysteem beschikbaar met het dashboard van het CROW (onafhankelijk 
kennisinstituut voor overheden op het gebied van onder andere openbare ruimte en 
infrastructuur). Zo kan de gemeente de uitvoering van de vergunning controleren. Dit 
dashboard is ontwikkeld voor overheden om inzicht te krijgen in hoe deeltweewieler-
systemen presteren. In Rotterdam is elke aanbieder verplicht om deze data zichtbaar 
te maken via het dashboard. Met het dashboard kunnen tabellen, kaarten en grafieken 
gemaakt worden die de prestaties van het systeem weergeven: Hoeveel voertuigen 
heeft een aanbieder? Hoe lang staan de voertuigen (gemiddeld) stil op locaties? Hoe 
vaak worden ze gebruikt? En tussen welke locaties worden de meeste ritten gemaakt? 
Helaas is de output van de data die de aanbieders aanleveren nog niet zuiver genoeg 
om daar nauwkeurige analyses uit te voeren. Daardoor is een aantal van de data- 
analyses van september 2019 tot september 2020. Ook zijn er wensen om standaard- 
rapportages te kunnen draaien per periode. Omdat het dashboard nog niet optimaal 
werkt, maken we nu gebruik van een format waarin zowel aanbieder als gemeente 
informatie aanlevert. Aankomend jaar wordt deze lijst aangepast en worden er extra 
criteria toegevoegd. Specifieke informatie per aanbieder wordt niet gedeeld, omdat 
dit vertrouwelijk is.

Aanbieders en aantal voertuigen 
Sinds januari 2020 hebben acht aanbieders een vergunning gekregen. Eind 2020 
zijn er nog zes partijen over. Mobike en Juuve hadden een vergunning, maar gaven  
aan niet te kunnen starten en/of de voertuigen op straat te kunnen plaatsen. Omdat  
de aanbieders anders onnodig de markt bezet zouden houden, is de vergunning 
ingetrokken. De deelaanbieder die sinds het begin actief is gebleven, is Donkey 
Republic. De fietsen van Jump zijn van straat gehaald, maar na een fusie met aanbieder 
Lime zijn in oktober de voertuigen weer opnieuw op straat geplaatst. Vaimoo, de 
aanbieder die de dockingstations van het failliete Gobike heeft overgenomen, 
ondervond leveringsproblemen door de coronamaatregelen. Zij hebben uiteindelijk  
in december honderdvijftig fietsen kunnen plaatsen. In de analyses zijn zij daarom 
nog niet meegenomen. Momenteel is er binnen het vergunningenplafond nog ruimte 
voor vijfhonderd deelfietsen. Deze plekken worden in 2021 opgevuld. Omdat Juuve 
niet kon starten met deelscooters, hebben de andere aanbieders aangegeven dit gat 
van vierhonderd deelscooters op te vullen. Deze uitbreidingen staan in het eerste 
halfjaar van 2021 op de planning. Daarom zijn de vergunningen van de deelscooter-
aanbieders aangepast. Onderstaand overzicht geeft de aanbieders en het aantal 
voertuigen weer in december 2020. Tussen de haakjes staat het maximumaantal 
voertuigen dat de partij volgens de verstrekte vergunning mag aanbieden. Op dit 
moment willen de deelaanbieders meer voertuigen plaatsen, maar zorgen leverings-
problemen voor vertraging. 
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Deelfiets     Deelscooter

Donkey Republic 1.280 (1.500) Felyx 800 (1.000)

Vaimoo 150 (500) GO Sharing 400 (500)

Lime 220 (500) Check 400 (500)

Totaal voertuigen 1.650 (3.000) Totaal voertuigen 1.600 (2.000)

Spreiding voertuigen 
Aanbieders van deeltweewielers die in Rotterdam van start gaan, beginnen met het 
plaatsen van voertuigen in het centrum en de wijken daaromheen. Een belangrijk 
argument hiervoor is dat daar veel populaire bestemmingen liggen en de betalings- 
bereidheid er groter is. Door uitbreiding van het aantal voertuigen en aanbieders zien 
we dat steeds meer voertuigen ook in andere delen van de stad worden aangeboden, 
hier is door de gemeente Rotterdam op aangestuurd. Inmiddels zijn in alle stadsdelen 
in Rotterdam, van IJsselmonde tot Hoek van Holland, deeltweewielers te vinden. 
Eerder is er in de gemeenteraad een motie aangenomen; ‘Laat Zuid ook meedelen’. 
Deze motie riep op om aanbieders te stimuleren om ook in Rotterdam-Zuid voertuigen 
aan te bieden. Rotterdam-Zuid wordt door sommige aanbieders niet bediend, omdat  
zij zien dat hier meer vandalisme is en de betalingsbereidheid kleiner is. Het verplichten 
van aanbieders om aanwezig te zijn in Rotterdam-Zuid is niet mogelijk, omdat de 
gemeente zich dan te veel in de bedrijfsvoering inmengt. Ook kunnen we partijen niet 
verplichten om voertuigen te plaatsen in gebieden waar weinig vraag is. Maar verschil-
lende aanbieders geven aan hier kansen te zien en wachten op een verruiming van het 
voertuigplafond, zodat zij ook Rotterdam-Zuid (nog) beter kunnen bedienen. 
Figuur 1 geeft een heatmap weer van alle startlocaties van ritten met deeltweewielers 
in Rotterdam in de periode van september 2019 tot september 2020. 
* Onderstaande kaart is exclusief de data van deelscooteraanbieder Felyx, omdat deze 
data tijdelijk niet goed geïmporteerd kon worden in het dashboard. De verwachting is 
dat het beeld er vergelijkbaar uitziet. 

Ritten en gebruik

Figuur 1: Heatmap startlocaties 

Bron: Goudappel Coffeng
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Aantal ritten en CO2-uitstoot
Afgelopen jaar is er in totaal 6 miljoen kilometer afgelegd op deelfietsen en deelscooters. 
De gemiddelde ritlengte ligt rond de 2 kilometer per rit. Als we ervan uitgaan dat 23% 
van de deelscootergebruikers en 10% van de deelfietsgebruikers anders met de auto 
was gegaan, kunnen we een berekening maken van hoeveel CO2 er in het jaar 2020 is 
bespaard (zie deeltweewieleronderzoek). Een benzineauto stoot gemiddeld 122 gram 
CO2 per km uit (nu.nl). In het jaar 2020 is dus 168,5 ton CO2 bespaard met het gebruik 
van deeltweewielers. 
* Hierin is de Co2-productie voor het vervaardigen van de voertuigen niet meegenomen. 

Herkomst en bestemming
Met de ontwikkeling van het CROW-dashboard krijgen we meer informatie over 
locaties, verhuringen en stilstandtijd van de deeltweewielers. In figuur 2 is het aandeel 
herkomst- en bestemmingslocaties terug te vinden over de periode van september 
2019 tot september 2020. Deze kunnen alleen per gebiedsniveau toegevoegd worden, 
omdat dit anders in strijd is met de privacywetgeving en de verplaatsingsgegevens 
herleid kunnen worden naar personen. De kaart laat duidelijk zien dat ritten met de 
deeltweewieler van en naar het centrum het meest populair zijn. 

Figuur 2: Herkomst en bestemming van ritten met deeltweewieler

Bron: Goudappel Coffeng

In grafiek 1 is de gebruiksratio van de deeltweewielers weergegeven; gemiddeld 
gebruik per voertuig per dag. Deeltweewielers worden in de zomermaanden meer 
gebruikt dan in de wintermaanden. Dit heeft met name te maken met de weersinvloeden. 
Sinds de intrede van het coronavirus is er ook een dal in het gebruik te zien. Als 
gemeente streven we ernaar dat voertuigen meerdere malen per dag gebruikt worden. 
Hoe vaker ze gebruikt worden, des te korter ze stilstaan en hoe meer ruimte er is voor 



Deeltweewielers in Rotterdam maart 2021 11

andere functies, zoals groen, speelplekken en terrassen.  
Ook worden op die manier parkeerplekken niet onnodig lang bezet gehouden. 
Op deze wijze gaan we efficiënt om met de openbare ruimte. We streven naar  
een gebruiksratio van twee verhuringen per dag. Wat opvalt aan de grafiek is dat 
deelscooters vaker gebruikt worden dan deelfietsen. Daar tegenover staat dat 
deelfietsen vaker weer voor een langere periode gehuurd worden. 

Deelfietsen                Deelscooters                 Deelfietsen en -scooters samen                      Streven
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20

0

Grafiek 1: Gemiddelde gebruiksratio

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

Stilstandtijd
Afbeelding 3 toont het aandeel stilstaande voertuigen in de periode van september 
2019 tot september 2020. In de vergunning is afgesproken dat voertuigen niet langer 
stil mogen staan dan vier dagen. Dit criterium is bedoeld om de druk op de openbare 
ruimte en overlast van deelvoertuigen in onder meer woonstraten te beperken.  
De aanbieder dient tijdig het voertuig op een andere locatie neer te zetten.  
Daarbij moeten zij rekening houden met de gewenste spreiding van de voertuigen. 
Vanwege de coronamaatregelen hebben we aangegeven coulanter om te gaan met  
de stilstandtijd van de voertuigen. 

Figuur 3: Aandeel stilstaande deeltweewielers in Rotterdam 

Bron: Goudappel Coffeng
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Overlast
Overlast van deelmobiliteit kan in verschillende vormen voorkomen. Voertuigen 
kunnen te lang stilstaan, waardoor ze de beschikbare parkeerplekken bezet houden 
en andere vervoersmiddelen niet kunnen parkeren. Ook kunnen voertuigen hinderlijk 
geparkeerd worden op ongewenste plekken, zoals in het plantsoen of op het trottoir, 
waardoor ze de doorgang belemmeren. Wanneer mensen overlast ervaren vragen  
we om eerst contact op te nemen met de desbetreffende deelaanbieder. Op deze 
manier kan elke melding die gemaakt wordt direct door de deelaanbieder worden 
opgepakt en kunnen zij de laatste gebruiker die een voertuig hinderlijk heeft gepar-
keerd hierop aanspreken. 

De klachtafhandeling is bij elke aanbieder ongeveer hetzelfde. De gebruikers die de 
voertuigen hinderlijk parkeren worden gewaarschuwd. Na een eerste waarschuwing 
krijgen zij een boete. Wordt deze niet betaald, dan kan deze hoger oplopen. Tot slot 
kan een gebruiker worden geblokkeerd. Dit is slechts enkele keren gebeurd. 

De meeste accounts zijn geblokkeerd vanwege ‘credential stuffing’-aanvallen, waarbij 
criminelen elders verkregen informatie uit datalekken gebruiken om te testen of zij  
de inloggegevens bij aanbieders kunnen gebruiken. Dit gebeurt bijvoorbeeld veel bij 
bedrijven als Netflix en Spotify. Door middel van het invoeren van tweestapsverificatie 
is dit probleem opgelost. 

Alle aanbieders handelen de klachten en meldingen binnen één dag af, zoals afge- 
sproken in de vergunning. Als een melding niet naar wens is afgehandeld, meldt de 
indiener zich bij de gemeente en handelt de gemeente de klacht af met de deelaan- 
bieder. Inwoners van Rotterdam kunnen op drie manieren een melding maken:
1. www.rotterdam.nl/meldingen
2. BuitenBeter-app
3. 14 010

Vaak resulteert het oplossen van de melding in het aanpassen van het servicegebied 
van de deelaanbieder, zodat de voertuigen op bepaalde plekken niet meer kunnen 
worden achtergelaten. Onderstaand overzicht geeft het totaal aantal meldingen in 
2020 weer, dit zijn ook meldingen waarvan de melder (nog) geen contact heeft 
opgenomen met de deelaanbieder. 

Meldingen overlast deeltweewielers 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

Deelfietsen 51 3 20  8  82

Deelscooters 113 110 110 104 327

Totaal meldingen deeltweewielers 164 113 130 112 519

Het aantal overlastmeldingen van deelscooters is redelijk constant gebleven in 2020. 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het aanbod over dit jaar ook stabiel 
was. Het aantal meldingen van deelfietsen is sterk gedaald. Dit heeft wellicht een 
relatie met de vermindering van het aantal fietsen van specifieke aanbieders en met 
de handhaving op deelfietsen. Wat afgelopen jaar is opgevallen, is dat wanneer er een 
nieuw gebied aan het servicegebied wordt toegevoegd hier snel meldingen vandaan 
komen. Er komen nieuwe gebruikers bij die zich nog niet direct aan de parkeerregels 
houden. Daarnaast maken bewoners ook een melding, omdat zij nog niet gewend zijn 
aan deelsystemen in hun straat.   

http://www.rotterdam.nl/meldingen
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Om deze cijfers in perspectief te kunnen plaatsen, geeft onderstaand overzicht weer 
welke meldingen er nog meer in de gemeente Rotterdam zijn gedaan in 2020. We 
kunnen concluderen dat de overlast die Rotterdammers van deeltweewielers ervaren 
minder is dan andere zaken in de openbare ruimte. 

Soort meldingen openbare ruimte 2020 Aantal meldingen

Straatmeubilair kapot 4.236

Prullenbak kapot 2.395

Straatverlichting 1.957

Huisvuil verkeerd aangeboden/ huisvuilzakken naast container 20.406

Meldingen overlast deeltweewielers 519

Handhaving
In grafiek 2 is het aantal voertuigen te zien dat is verwijderd door handhaving en  
naar het fietspunt aan de Koperstraat is gebracht. Dit zijn voertuigen die hinderlijk 
geparkeerd, of in een fietsparkeerverbodzone stonden. Aanbieders dienen net als 
reguliere inwoners zelf de voertuigen op te halen en betalen hier een boete voor.  
Een opvallend verschil is te zien in Q3; hier zijn bijna geen fietsen verwijderd. Dit komt 
doordat Jump en Mobike al hun voertuigen van straat hebben gehaald. Ook is er 
minder gehandhaafd op deelvoertuigen omdat we coulanter zijn omgegaan met de 
regels rondom stildstandtijd. Daarnaast zien we dat van Donkey Republic in verhouding 
minder voertuigen worden verwijderd ten opzichte van het aantal voertuigen dat zij op 
straat hebben staan. Dit verschil is vermoedelijk te verklaren uit het feit dat de fietsen 
van Donkey Republic alleen in virtuele hubs bij parkeervoorzieningen achtergelaten 
kunnen worden. Dit leidt ertoe dat de fietsen vaker netjes gestald worden dan de 
free-floating modellen van andere aanbieders. 
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Grafiek 2: Aantal verwijderde voertuigen
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De grafiek laat ook zien dat er bijna geen scooters zijn verwijderd. Dit komt doordat er 
vrijwel niet wordt gehandhaafd op de deelscooters. Dit heeft een aantal redenen:
 . Tegen de tijd dat een handhaver bij een melding van overlast van een deelscooter 

ter plaatse is, is de scooter vaak alweer verhuurd en vertrokken.
 . De inzet van handhaving is kostbaar en de capaciteit niet groot genoeg. Daarnaast 

moet speciaal een bus ingezet worden om een scooter op te halen. Dit kost tijd en 
extra inzet. 

 . Vanuit arbo-technisch oogpunt is een scooter verplaatsen niet wenselijk, omdat  
dit zeer zwaar is.

 . Indien een scooter wel wordt opgehaald, leidt dit regelmatig tot ingewikkelde 
juridische procedures als er schades worden aangetroffen.

In het kader van level playing field richting aanbieders is het echter niet wenselijk 
en eerlijk dat er wel wordt gehandhaafd op fietsen, en niet op scooters. Aankomend 
jaar wordt dit daarom samen met handhaving besproken en wordt er gekeken naar 
passende maatregelen en acties. 
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5. Doelgroepenonderzoek
In aanvulling op de jaarrapportage is er een doelgroepenonderzoek uitgevoerd,  
dit is als bijlage aan deze rapportage toegevoegd. Er hebben zo’n 2.500 mensen 
meegedaan. Kort samengevat:
 . De respondenten die het onderzoek hebben ingevuld, zijn met name mannen (65%). 
 . De grootste groep gebruikers bevindt zich in de leeftijd van 26-35 jaar (33%), het 

gebruik neemt langzaam af naarmate men ouder wordt. 
 . We zien dat 76% van de gebruikers werkt, 16% is student. 
 . De respons naar maandelijks netto-inkomen is redelijk gespreid, de meeste  

respondenten hebben een inkomen tussen de € 2.000 - € 3.000 per maand. 
 . Gebruikers van deelscooters hebben veruit het merendeel van de respons geleverd. 

Interessante uitkomst uit het onderzoek is dat deeltweewielers bijna niet dagelijks 
gebruikt worden. Het is dus nog voor weinig mensen een vervoersmiddel om dagelijks 
te gebruiken, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Daarnaast zien we dat deeltwee-
wielers in Rotterdam voor alle bestemmingen worden gebruikt. Een interessant 
gegeven is dat gebruikers van deelscooters in 23% van de gevallen de reis anders 
gemaakt zou hebben met de auto. We zien daarnaast ook dat veel gebruikers een 
deelfiets of -scooter gebruiken als alternatief voor lopen, fietsen en het OV.  
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Grafiek 3: Alternatief vervoersmiddel
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6. Vervolg
In het eerste deel van 2021 worden de cijfers uit deze jaarrapportage gebruikt om  
het beleid en het vergunningsstelsel te herijken en waar nodig te actualiseren.  
Samen met marktpartijen en de verschillende afdelingen in de eigen organisatie 
onderzoeken we de onderdelen die goed gaan en welke onderdelen verbeterd  
kunnen worden. De volgende onderdelen zullen in ieder geval besproken worden: 
 . Herzien voertuigplafond
 . Verbeteren handhaving en voorkomen overlast
 . Handhaving en level playing field (op deelfietsen handhaven we wel, scooters niet)
 . Lange stilstandtijd van de deeltweewielers
 . Deelmobiliteitshubs en P+R-locaties
 . Vervoersarmoede en stimuleren van deeltweewielers 

Voor de zomer worden de beleidsnotitie deelfietsen (2018) en de nota vergunning 
deelmobiliteit (2019) gecomprimeerd tot één document. Dit wordt in juni of juli 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Andere zaken die we aankomend jaar verwachten zijn:
1.  Het voertuigplafond van deelfietsen wordt opgevuld tot drieduizend. Er komt een 

slot van vijfhonderd deelfietsen beschikbaar dat kan worden opgevuld door een 
bestaande of nieuwe deelfietsaanbieder. Daarnaast wordt het geldende plafond 
herzien, zodat bestaande aanbieders ook kunnen uitbreiden. 

2.  De druk op fietsparkeerplaatsen bij stations is hoog en neemt toe. Deze plekken 
zijn erg kostbaar, zowel in ruimte als financieel. Om efficiënter met dit ruimte- 
gebruik om te gaan, is deelmobiliteit een middel om de druk op de fietsenstalling 
te reduceren; voertuigen worden immers meerdere malen per dag gebruikt en 
staan korter stil. Er vindt momenteel een pilot plaats voor exclusieve plekken voor 
deelfietsen in de stationsstallingen bij CS (zowel in de kelderstalling als in de 
uitgebreide fietsenstalling aan de Provenierszijde). De mobiliteitstransitie naar 
ketenmobiliteit van deur-tot-deur krijgt hier voet aan de grond. De pilot wordt 
uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
en de monitoring loopt tot eind september. Na september verwachten wij  
de rapportage. 

3.  Deeltweewielers worden in steeds meer gemeentes aangeboden. Hierdoor krijgen 
zij steeds meer een regionale functie. Samen met de MRDH en omliggende 
gemeentes onderzoeken we hoe we deelmobiliteit zo verder kunnen ontwikkelen 
en nog meer autoritten kunnen vervangen. 

4.  Aankomend jaar verwachten we nog geen elektrische deelsteps. In een recente 
brief van de minister van IenW aan de Tweede Kamer is aangegeven dat het 
LEV-kader (Light Electric Vehicle) naar verwachting in de zomer van 2021 gereed  
is en na aanpassing van de wet- en regelgeving in 2022 in werking zal treden. 
Daarmee worden de e-steps, indien op basis van het LEV-kader goedgekeurd  
door de RDW, onder bepaalde voorwaarden toegestaan op de Nederlandse 
openbare weg.

5.  De huidige meldingen van overlast die binnenkomen moeten altijd verfijnd 
worden. Hierdoor is de zuiverheid en de daadwerkelijke overlast niet altijd even 
nauwkeurig. Rotterdam gaat daarom met een nieuw meldsysteem werken 
 (MeldR), waardoor meldingen nog beter gemonitord kunnen worden.






