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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel gê, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de heer Oldenbeuving van de fractie CDA.
De vragen hebben betrekking op snorfietsen in de gemeente Emmen.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.
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Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO gemeenteraad Emmen
Emmen, 11 mei 2021
Aan het College van B&W gemeente Emmen
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Onderwerp: Opgevoerde snorfietsen

Op donderdag 22 april berichtte RTV Drenthe dat er in onze provincie een stijging
was van het aantal uitgedeelde boetes voor opgevoerde snorfietsen. Alles is relatief
overigens; vorig jaar kende Drenthe juist een dalende trend op dit vlak, in
tegenstelling tot de rest van Nederland. De getallen roepen echter vraagtekens op.
In de gemeente Emmen staan ruim 6.000 snorscooters geregistreerd (CBS).
Voorzichtige schatting is dat minstens 50% van deze scooters harder kan dan de
voorschreven maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Onderzoeken in andere
steden in Nederland leveren overigens percentages van 95% of hoger op!
Ze vormen daarmee een gevaar voor de berijder (geen helm!) en de fietsende of
wandelende omgeving, die op de fietspaden geconfronteerd worden met deze snelle
voertuigen.
Volgens het artikel zijn er in de gemeente Emmen in een jaar tijd 67 boetes
uitgedeeld; dat betekent dus een bijzonder kleine pakkans. Bovendien blijkt de
gemiddelde boete ongeveer € 130 euro te zijn. Dat schrikt, zeker bij zo'n kleine
pakkans, niet echt af.
Alvorens zo nodig met initiatieven rond dit onderwerp te komen, wil de CDA fractie
eerst antwoord op de volgende vragen:
1. Hoeveelongevallen met snorscooters zijn er in de gemeente Emmen in de
afgelopen jaren geregistreerd?
2. In hoeveel gevallen was daarbij sprake van (ernstig) letsel bij de eigenaar en
bij andere weggebruikers; in het bijzonder fietsers en wandelaars.

3. Zijn de bovenstaande cijfers aanleiding geweest voor ambtelijk en/of
bestuurlijk overleg over de prioritering in het verkeerstoezicht van de politie?

