
 

Pagina 1 van 2 
 

 

Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z –  21/059138/273974 
Documentnummer:   
Datum: dinsdag 2 november 2021 
Onderwerp: Intentieverklaring Felyx deelscooters 
Bijlage(n): Bijlage 1: Plan van aanpak 

Bijlage 2: Intentieverklaring 

 
 

Geachte Raad, 

Deelmobiliteit wordt steeds populairder. Met name elektrische deelscooters zijn op steeds meer 
plekken te zien. In steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Haarlem rijden al elektrische 
deelscooters. Felyx, een aanbieder van elektrische deelscooters, heeft contact gezocht met de 
gemeente Wassenaar om haar deelgebied vanuit Den Haag uit te breiden naar Wassenaar. Er 
zullen geen nieuwe scooters worden geplaatst, maar Wassenaar wordt bereikbaar voor de vloot 
vanuit Den Haag. 

Het is college is voornemens een intentieverklaring aan te gaan met Felyx. Dit sluit aan bij de op 
26 oktober aangenomen motie ‘elektrische deelscooters aanbieden en aanwijzen parkeerlocaties’ 
(motie 178). Het doel van het toelaten van deelscooters is het versterken van de verbinding met 
de regio en het reduceren van de CO2- en fijnstof-uitstoot in Wassenaar. Ook zijn de deelscooters 
een goede aanvulling op het openbaar vervoer van Wassenaar. De deelscooters kunnen een 

belangrijke rol gaan spelen bij het voor- en natransport bij het gebruik van het openbaar vervoer 
en het bereikbaar maken van de treinstations. Tevens sluit het toelaten van deelscooters goed aan 
bij kans A, verminderen interne autoverplaatsingen in Wassenaar en verbeteren verkeersveiligheid 
van de langzame verkeersdeelnemer, uit het verkeer realisatieplan. Deelscooters zijn een 
aantrekkelijk duurzaam alternatief voor de auto. Met name voor de korte afstanden binnen 
Wassenaar zelf.  

 
In de praktijk betekent dit dat Wassenaar bereikbaar wordt voor de Felyx deelscooters die op dit 
moment al in Den Haag rijden. Waar het deelgebied nu stopt aan de rand van Den Haag, zal het 
deelgebied straks doorlopen naar Wassenaar. Felyx plaatst dus geen extra deelscooters in 
Wassenaar zelf. Het aantal deelscooters in Wassenaar zal dus afhankelijk zijn van het aantal 
deelscooters dat vanuit Den Haag naar Wassenaar rijdt.  
 

Door het aangaan van een intentieverklaring met Felyx kunnen goede afspraken worden gemaakt 
over het plaatsen van de deelscooters. Zo kunnen de deelscooters niet overal worden geparkeerd. 
De deelgebieden worden tot op een aantal meter nauwkeuring bepaald met GPS. Met behulp van 
GeoFencing wordt een digitale grens getrokken, waardoor deelgebieden ontstaan waar de scooters 

in geparkeerd mogen worden. De deelgebieden worden vooraf afgestemd met  Felyx en worden 
aangepast wanneer dit nodig is. Het aanpassen van de deelgebieden is een kleine handeling en kan 
samen met Felyx snel worden geregeld. Dit geldt voor zowel het openzetten van nieuwe 

deelgebieden als voor het sluiten van bestaande deelgebieden. 
 
Wanneer (deel)scooters op plekken te veel overlast geven, dan is er voor het college wel een 
mogelijkheid om gebieden in te stellen waar geen (deel)scooters en fietsen meer mogen staan. Op 
grond van artikel 5:12 kan het college plaatsen en bestemde ruimten aanwijzen waar het verboden 
is om buiten deze plaatsen of ruimten, fietsen en/of bromfietsen onbeheerd te plaatsen of te laten 
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staan. Dit in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing 

van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid. 

 
De komst van de Felyx deelscooters zal worden gecommuniceerd via de gebruikelijke 
mediakanalen in en buiten Wassenaar. Social media (Instagram, Facebook, Twitter) nemen hier 
een belangrijke rol in omdat met deze mediakanalen de voornaamste doelgroep jongeren bereikt 
worden. 
 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 

 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


