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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

 

De fractie van 50PLUS wil weten van het college van Gedeputeerde Staten of de 

regiotaxi door de recent aangescherpte KNV-richtlijn geen inwoners met een 

scootmobiel meer meeneemt. 

 

1. Onze fractie krijgt berichten dat het vervoer van inwoners met een scootmobiel door 

de aanscherping van de KNV-richtlijnen in onze provincie niet meer mogelijk is. Kunt u 

dit bevestigen? 

 

Antwoord 

Door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging voor ondernemers 

actief in zorg- en taxivervoer, is per 29 mei 2020 samen met de vakbonden FNV en 

CNV Vakmensen het protocol Veilig Zorgvervoer opgesteld (inmiddels is deze versie 

vervangen door een herziene versie van 17 juni 2020). Met dit protocol wordt beoogd 

om, in het kader van de versoepeling van de corona-maatregelen, het zorgvervoer op 

een veilige en verantwoorde wijze weer uit te voeren. Het protocol gaat over 

veiligheids- en hygiëne-aspecten rondom het vervoer. Voor het opstellen van het 

protocol is gebruik gemaakt van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging 

gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntenorganisaties. 

In dit protocol is onder meer opgenomen dat scootmobielen niet mee kunnen in het 

vervoer. Partijen willen hiermee voorkomen dat er te veel contactmomenten zijn 

tussen chauffeur en de reiziger en tussen de chauffeur en de scootmobiel. 

 

Navraag bij KNV leert dat het protocol geen wetgeving is, maar een uitwerking van de 

RIVM-adviezen die op de werkvloer worden toegepast. Het protocol kent als zodanig 

geen verplichtend karakter, maar is wel een dringend advies aan partijen werkzaam in 

het zorgvervoer. Uit een korte inventarisatie blijken vervoerders van de Regiotaxi 

Holland-Rijnland en de GroeneHartHopper (regio Midden-Holland) overeenkomstig 

het protocol te handelen. Wij hebben vernomen dat de vervoerder van de 

Molenhopper (regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) wel mensen en hun 

scootmobiel vervoert. Dit is een eigen initiatief van de vervoerder met inachtneming 

van de andere geldende maatregelen. 
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2. Mocht het zo zijn bent u dan bereid in overleg te treden met de betreffende 

vervoerder(s) om er voor zorg te dragen dat, natuurlijk met in acht neming van de 

veiligheidsbepalingen, dit vervoer wel mogelijk blijft? 

 

Antwoord 

Het zorgvervoer in de provincie Zuid-Holland wordt primair in opdracht van betrokken 

gemeenten en regio’s uitgevoerd. Voor het openbare deel van het vervoer draagt de 

provincie financieel bij aan de kosten. Navraag bij de betrokken regio’s leert dat er 

veelvuldig contact is met de vervoerder over de uitvoering van het vervoer en dat 

reizigers en gemeenten tijdig en proactief worden geïnformeerd.  

Verder hebben wij begrepen dat het protocol aangepast kan worden naar aanleiding 

van ervaringen uit de praktijk en nieuwe inzichten of besluiten vanuit de Rijksoverheid. 

Indien het protocol wijzigt dan zal de vervoerder overeenkomstig handelen. Bij 

wijzigingen in de protocollen zullen opdrachtgevers zo spoedig mogelijk in gesprek 

gaan met hun opdrachtnemers en afspraken maken over de naleving van de 

gewijzigde maatregelen. 

 

3. Heeft deze aanscherping ook gevolgen voor het vervoer van inwoners met een 

rolstoel of een ander noodzakelijk hulpmiddel? 

 

Antwoord 

Nee. Reizigers die aangewezen zijn op dergelijke hulpmiddelen kunnen gewoon van 

de regiotaxi gebruik maken 

 

4. Bent u het met ons eens dat deze vorm van vervoer, zeker in deze moeilijke tijd, van 

elementair belang is voor ouderen en mensen met een beperking. Bij navraag over 

deze kwestie kregen wij geen duidelijk antwoord van de vervoerder. 

 

Antwoord 

Wij onderschrijven het belang van dit type vervoer. Voorts hebben wij de indruk dat 

alle betrokken partijen willen komen tot een goede en verantwoorde uitvoering van het 

vervoer, waarbij de veiligheid en gezondheid van zowel reizigers als werknemers is 

geborgd. Met het opgestelde protocol is getracht hieraan invulling te geven. 

 

 

Den Haag, 30 juni 2020            

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

secretaris,                                    voorzitter, 

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit 

 

 

 


