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Afgelopen 19 juli waren we aanwezig bij de gemeente Amsterdam om 
geinformeerd te worden over de actuele stand van zaken betreffende 
snorscooter op de rijbaan. Zoals we inmiddels weten is het AMvB 
per 1 juli 2018 van kracht gegaan wat de gemeente de mogelijkheid 
heeft gegeven om de snorscooter naar de rijbaan te verplaatsen 
(dat kon overigens al) maar nu met helm. Op 17 juli heeft B&W het 
concept ontwerp en verkeersbesluit genomen dat op 13 augustus 
zal worden gepubliceerd en een dag later start de ‘ter visie’ legging 
voor een periode van 6 weken. 
BELANGRIJK!
Vanaf 14 augustus kan iedereen een 
zienswijze indienen bij de gemeente 
Amsterdam. Kortweg houdt dit in 
dat je kunt aangeven waarom jij het 
niet met de maatregel eens bent. Je 
vind het te gevaarlijk om met 25 km/u 
tussen het snelle verkeer te rijden? 
Of het het snelheidsverschil wanneer 

je van het fietspad op de rijbaan wordt 
verplaatst is te groot. Je hoeft echter 
geen snorscooter te bezitten om een 
zienswijze in te dienen. Wat te denken 
van bewoners die hun straat ineens 
zien veranderen in een ‘sluiproute’?
De gemeente maakt eind juli bekend 
via de website amsterdam.nl/scooter 
hoe je officieel een zienswijze kan 

indienen. Dat zal ook in advertenties 
via lokale media plaatsvinden.

OMBOUWREGELING VAN TAFEL
Meerdere malen is er tijdens ronde- 
tafelgesprekken gesproken over 
een ombouwregeling van je snor-
scooter, oftewel je snorscooter zou 
kunnen worden omgebouwd naar 

een bromscooter. De gemeente zou 
een deel van de kosten vergoeden 
en locaties (scooterdealers) aan-
wijzen waar die ombouw zou kunnen 
plaatsvinden. Deze hele regeling gaat 
niet door! In plaats daarvan komt 
er een maatregel om mensen te 
stimuleren naar een schoon alter-
natief over te stappen. Hiervoor is 
een subsidie van ongeveer 700.000 
euro beschikbaar.

DATA
Er wordt nog altijd geen definitieve 
datum gecommuniceerd waarop de 
snorscooter effectief naar de rijbaan 
wordt verplaatst. Meerdere malen 
hebben we gevraagd om voor iedereen 
duidelijkheid te verschaffen, maar 
de gemeente houdt vast aan het 
eerste kwartaal 2019. Er zijn nogal 
wat factoren die het geheel kunnen 
vertragen waaronder het aantal 
zienswijze dat binnenkomt en de 
weersomstandigheden. 

VERBALISEREN
Vanaf het moment dat de regel ingaat 
zal er eerst 2 maanden worden geinfor- 
meerd, daarna volgen 2 maanden 
dat er gewaarschuwd wordt. Na 4 
maanden zal er worden verbaliseerd.

ONTHEFFING
mensen met bijzondere persoon-
lijke omstandigheden kunnen vanaf  
december een aanvraag voor ont-
heffing indienen. Vooraf wordt echter  
niet bepaald wanneer je in aan-
merking voor zo’n ontheffing komt. 
Een Commissie van medisch jurist, 
GGD-arts en sociaal domein- 
beleidsmedewerker zullen de aan-
vragen beoordelen.


