
 

MEMO tevens PERSBERICHT 

 
Aan: Pers 
Van: G.J.  Fonhof, Raadslid 50PLUS Emmen 
  

Betreft: Onderzoeken naar scootmobielen  
 

Bijlagen: Onderzoeksrapporten SWOV 
  

Datum: 28 januari 2019  
 

Geachte redactie, 
 
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft 

recent twee onderzoeksrapporten uitgebracht inzake de scootmobiel.  
 

Het ging om een onderzoek met de titel “Scootmobielongevallen: Hoe 
ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen?” alsmede een tweede 

onderzoek/dieptestudie: “Scootmobielongevallen: karakteristieken, 
ongevalstypen en kansrijke maatregelen om de veiligheid te verbeteren”.  

Zie de bijlage voor beide rapporten.  
 

Het ongevallencijfer onder de scootmobiel is de laatste jaren verontrustend 
hoog geworden.  

In het onderzoek heeft SWOV vier ongevalstypen gedetecteerd en een aantal 
knelpunten en adviezen geformuleerd.  

De belangrijkste bevindingen (“Kansrijke maatregelen”) zijn:  
 

- scootmobielen voorzien van een rem waarmee de gebruiker actief kan 
remmen in plaats van te moeten loslaten en vertrouwen op de scootmobiel;  

 

- smalle fietspaden verbreden en krappe bogen herinrichten zodat ze 

(minstens) voldoen aan de geldende CROW-richtlijnen;  

 

- trottoirbanden langs fietspaden verwijderen of markeren en afvlakken;  

 

- stabiliteit van de scootmobiel verbeteren door het voertuigontwerp aan te 

passen en stabielere scootmobielen te verstrekken;  

 

- scootmobielen voorzien van stuurhoekbeveiliging;  

 



- opvallendheid van en zicht op oversteekvoorzieningen vergroten;  

 

- verkeersregelinstallaties (verkeerslichten) conflictvrij regelen, en de 
groentijd van fietserslichten afstemmen op de rijsnelheid van 

scootmobielrijders.  
 
Het gaat dus vooral om aspecten wat betreft de weginrichting 

(“seniorvriendelijk wegontwerp”) en het voertuigontwerp. 
  

Het voertuigontwerp blijkt op een aantal punten tegenintuïtief.  
Er is geen actieve rem, maar in een noodsituatie zijn veel mensen geneigd 

toch iets te doen.  
Dan knijpen zij instinctief in de gashendel, wat juist een nog gevaarlijker 

situatie oplevert. Inmiddels heeft de betrokken Minister aan de Tweede 
Kamer toegezegd met fabrikanten hierover in gesprek te gaan en de Minister 

komt hier spoedig op terug.  
 

Met name inzake de weginrichting kan op gemeentelijk niveau hierop 
ingespeeld worden en kunnen wij als gemeente iets voor deze groep 

inwoners betekenen.  
Daarom wordt tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 bijgaande 

motie namens 50PLUS Emmen ingediend. 
  
Een ander belangrijk punt dat de onderzoekster tijdens haar presentatie heeft 

aangegeven, is het feit dat veel gemeenten vanuit de WMO scootmobielen 
met drie wielen verstrekken.  

Gebleken is echter, dat een scootmobiel met vier wielen veel stabieler (en 
daarmee veiliger!) is en nauwelijks duurder is.  

Het zou daarom goed zijn dat gemeenten overgaan tot het verstrekken van 
vierwielers, zodra dit maar mogelijk is.  

Ook hiervoor wordt een motie door 50PLUS Emmen ingediend.  Zie ook de 
betreffende bijlage.  

 
Tevens zijn beide betreffende rapporten van de Stichting Wetenschappelijk 

Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bijgevoegd1. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Jan Fonhof 
Raadslid 50PLUS Emmen 
 

 
Bijlagen:  

- Motie weginrichting/verkeersmaatregelen 
- Motie verstrekking scootmobielen met 4 wielen 

- Rapport/Onderzoek SWOV Scootmobielen R-2018-15 
- Rapport/Achtergrondstudie SWOV scootmobielen R-2018-15A 

                                                           
1 Rapporten worden, vanwege de grootte en het aantal pagina’s, via de mail toegezonden. 


