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Elektrische deelscooter: 
Projecten van Verdee Infra bevinden zich vaak in druk stedelijk gebied. De werkplekken bevinden zich 

lang niet altijd bij het ketenpark. Indien een leidinggevende vanuit de keet langs de werken wil wordt 
dit vrijwel altijd gedaan met de auto. In combinatie met druk verkeer levert dit vanzelfsprekend 

relatief veel CO2 uitstoot op. 

 
Op het project in Den Haag werk Verdee nauw samen met de 

hoofdaannemer. Ook de hoofdaannemer rijdt regelmatig langs de 
werken. Verdee Infra wil een test doen met een elektrische scooter, 

dit in samenwerking met de hoofdaannemer en eventueel andere 
betrokkenen (denk aan een toezichthouder en door Verdee 

ingeschakelde onderaannemers).  

 
Door de elektrische scooter is een uitstekende mogelijk om het 

relatief ongunstige autogebruik in stedelijk gebied terug te dringen 
en daarmee ook CO2. Hoe meer partijen er vervolgens gebruik van 

maken, hoe groter het profijt ervan. Daarnaast heeft ook de 

omgeving er baat bij: de scooter zorgt voor minder overlast (minder 
geluid en geen uitlaatgas).  

 

 
De acties behorend bij dit initiatief zijn in onderstaande planning weergegeven, hier kunnen in de loop 

van dit initiatief nog wijzigingen in aan worden gebracht:  
 

 
Omschrijving Streefdatum 

Datum 

gereed 

1. Onderzoeken beschikbare e-scooters: prijs, actieradius, 
type (brom- of snorscooter), levensduur,.. 

- apr. 2020 

2. Bespreken met collega-aannemer(s) op project 
 

- apr. 2020 

3. Testfase: Huren e-scooter 

 

- mei 2020 

4. Bevindingen delen met collega-aannemer(s) en evt. 
andere betrokkenen (van opdrachtgever) 

- mei 2020 

5. Offerte opvragen  
 

- juni 2020 

6. Proefperiode eigen scooter 

 

- juli 2020 

7. Aanschaf scooter 
 

- aug. 2020 

8. Informeren overige partijen over gezamenlijk gebruik 

van scooter 

- aug. 2020 

9. 

 

Bijhouden kilometerregistratie (aantonen toepassing, 

berekening van CO2 reductie) 

01/10/2020  

10. Evalueren 1e gebruiksjaar van e-scooter 
 

aug. 2021  

11. In gebruik nemen van scooter op andere projecten 

 

?  

 

 
Ondertekening: 

 

Naam: Ruud Verachtert 
 

Datum: 16 september 2020 


