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Elektrisch rijden en het plaatsen van oplaadpunten

Geachte leden van de fracties SGP en ChristenUnie,
De bij uw brief d.d. 24 januari 2011 gestelde vragen inzake bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij als
volgt:
1. Onderschrijft u het belang van het stimuleren van elektrisch vervoer voor en in Gouda?
Het college onderschrijft het belang van duurzame mobiliteit.
Elektrisch vervoer draagt bij aan verbetering van de luchtkwalíteit en maakt minder lawaai, maar in de
productie komt veel CO2 vrij en er zijn zware accu’s nodig om de auto te laten rijden. En de opwekking van
elektriciteit gebeurt nog lang niet altijd "groen". Het college heeft nog niet de keuze gemaakt om elektrisch
rijden grootschalig actief te stimuleren. Wel wil het college in 2011 stimuleren dat een algemene
toegankelijke oplaadplek voor elektrisch rijden wordt gerealiseerd, bij voorkeur door een commerciële
marktpartij op eigen terrein (bijvoorbeeld een tankstation).
Vanuit het regionaal programma luchtkwaliteit worden op dit moment het rijden op aardgas en bijbehorende
ontwikkelingen gestimuleerd. Dit onder andere vanwege het feit dat aardgas een schone brandstof is, dat
het gas gemengd kan worden met biogas of zelfs voor 100% vervangen kan worden door groen gas. Verder
is aardgas de transitiebrandstof naar waterstof, de allerschoonste brandstof van de toekomst.
2. Klopt het dat de gemeente Gouda zich nog niet voor deze actie heeft aangemeld?
Dat klopt.
3. Gaat de gemeente Gouda contact opnemen met de stichting E-laad om de mogelijkheden te bespreken?
Stichting E-laad vraagt gemeenten om laadpunten te plaatsen. Alle Nederlandse gemeenten kunnen,
gedurende de pilot, oplaadpunten aanvragen bij stichting E-laad.nl. Per 10.000 inwoners plaatst deze
stichting 1 oplaadpunt in een gemeente.
E-laad.nl brengt daarvoor geen kosten in rekening. De gemeente verzorgt de inrichting van de
parkeerplaats, het toezicht en de lokale wetgeving.
Bij plaatsing gaat de gemeente contractuele verplichtingen aan voor een aantal jaren waarmee een claim
ontstaat op de openbare ruimte. Wat daarbij zwaar weegt is dat één parkeerplaats met oplaadpunt, twéé
parkeerplaatsen in de openbare ruimte in beslag neemt. Deze parkeerplaatsen zijn schaars. Door deze
plaatsen in te richten voor elektrische auto’s ontstaan feitelijk privé-parkeerplekken.
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Zoals gezegd zal het college stimuleren dat in 2011 een oplaadpunt gerealiseerd wordt, maar dan bij
voorkeur in combinatie met een commerciële voorziening. Uitgangspunt van het college is dat het
oplaadpunt voorziet in groene stroom. Als blijkt dat de openbaar toegankelijke oplaadplek in een behoefte
voorziet, wordt bepaald of het aantal oplaadplekken moet worden uitgebreid en of hiervoor openbare ruimte
beschikbaar wordt gesteld.
Omdat het initiatief van de Stichting E-laad uitgaat van oplaadplekken in het openbaar gebied, gaan we
voorlopig niet in op het aanbod van de stichting.
4. Gaat de gemeente Gouda participeren in de actie van E-laad.nl voor gratis oplaadpunten?
Nee, zie antwoord op vraag 3.
5. Op welke wijze gaat de gemeente Gouda, of de gemeenschappelijke regelingen waarin wij" participeren,
elektrisch rijden stimuleren?
Het college stimuleert dat in 2011 een openbaar toegankelijk oplaadpunt gerealiseerd wordt dat bij voorkeur
voorziet in groene stroom.
6. Overweegt de gemeente bij aanschaf van haar eigen vervoersmiddelen het elektrische rijden en wil de
gemeente ook Cyclus verzoeken om hierop over te gaan? Zo ja, wat zijn dan de overwegingen om al dan
niet over te gaan op elektrisch rijden? Zo nee, wil de gemeente dit in de toekomst wel gaan doen?
In het licht van het bovenstaande onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor het rijden op (aard)gas,
zowel voor onze eigen voertuigen als die van Cyclus.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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