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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-589937517 (DOS-2013-

0005668)

Contact

G.P. van Engelen

gp.van.engelen@pzh.nl

Onderwerp:

Beantwoording motie 684 - laadstations in de provincie

Publiekssamenvatting:

Provinciale Staten heeft via een motie verzocht te onderzoeken of langs provinciale wegen 

laadstations voor elektrische auto’s en fietsen kunnen worden geplaatst. De Provincie heeft dit 

onderzocht en er gaat gekeken worden of er contracten afgesloten kunnen worden met 

marktpartijen, zodat zij oplaadpalen voor elektrische auto’s kunnen plaatsen, bij carpoolplaatsen 

en benzinestations. Oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn aanwezig bij diverse horeca 

gelegenheden en er loopt een pilot bij busstations. Door het plaatsen van oplaadpunten voor 

elektrische vervoer draagt de provincie bij aan de ontwikkeling van duurzame mobiliteit en 

innovaties hierin.

Advies:

1. Vast te stellen GS-brief Beantwoording motie 684 – laadstations in de provincie

2. Vast te stellen publiekssamenvatting Beantwoording motie 684 - laadstations in de 

provincie

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
GS-brief - Beantwoording motie 684 – laadstations in de provincie

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: G.P. van Engelen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Dunnen, P, den digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 mei 2017 2 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie GS brief aan Provinciale Staten

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen

Juridisch kader:

Geen opmerkingen

2 Proces

Provinciale Staten hebben op 9 November 2016 motie 684 Oosterop (D66) laadstations in de 

provincie aangenomen. De provincie heeft onderzocht, samen met marktpartijen en belangen 

organisaties wat de mogelijkheden zijn voor laadstations en bijgaande brief opgesteld ter 

beantwoording van de motie.  De motie zal geagendeerd worden 7 juni in de Commissie Verkeer 

en Milieu en 28 juni in de Provinciale Staten voor gelijktijdige behandeling met de voorjaarsnota, 

zoals de motie verzoekt.

Over de voortgang van realisatie oplaadpalen voor elektrische auto’s zal worden gerapporteerd 

binnen het programma Energietransitie Mobiliteit en Infrastructuur. De voortgang van realisatie 

oplaadpunten voor elektrische fietsen zal worden meegenomen in de Uitvoeringsagenda Fiets

3 Communicatiestrategie

Geen opmerkingen
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