
Voorbereidingsmemo

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 augustus 2020

Betreft 
x Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):

Kredietaanvraag t.b.v. laadinfrastructuur gemeentelijk wagenpark (3 juni 2020)

Kredietaanveraag tbv laadinfrastructuur gemeentelijk wagenpark 

Korte samenvatting:

De gemeente wil het eigen gemeentelijke wagenpark vergroenen. Dit past binnen de ambities uit het 

coalitieakkoord, en is ook nodig omdat de binnenstad vanaf 2025 op slot gaat voor niet-emissievrije 

voertuigen. Om de nieuwe electrische voertuigen te kunnen opladen zijn laadpunten nodig bij de 

huidige parkeerplekken, in totaal 74 bij 17 panden. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van ruim 1,2 

miljoen euro, te dekken uit de huidige begrotingsmiddelen voor het gemeentelijke wagenpark. Het 

levert uiteindelijk een besparing op van ongeveer 46 duizend euro per jaar. Ondanks dat de aanschaf 

van elektrische auto's duurder is zorgen een langere afschrijftermijn i.c.m. lagere onderhoudskosten 

en de elektrische tankbeurten voor een lagere kostprijs per jaar.

Vermeld op LTA?
x nee

Deadline?
x nee

Doel van de activiteit
x Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
x conform, past binnen coalitieakkoord, investering levert uiteindelijk besparing op, 

lijkt niet erg politiek-gevoelig

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-t-b-v-laadinfrastructuur-gemeentelijk-wagenpark-242012-2020


Voorgeschiedenis

Er wordt in het raadsvoorstel verwezen naar de ambities in de omgevingsvisie The Next City en in het 

coalitieakkoord, o.m. een emissievrije binnenstad in 2025. De raad heeft ook een visie vastgesteld 

m.b.t. de openbare laadinfrastructuur (januari 2020). De gemeente beschikt echter over eigen 

besloten terreinen waar eigen laadvoorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Door geen gebruik te 

maken van de openbare laadvoorzieningen is er daar meer ruimte voor bewoners.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

Agendering als conformstuk in meningsvormende bijeenkomst. Korte vraag of opmerking mogelijk. 

Uitkomst: agendering als conformstuk in besluitvormende bijeenkomst

Nadere informatie
n.v.t.


	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
	Voorgeschiedenis
	Er wordt in het raadsvoorstel verwezen naar de ambities in de omgevingsvisie The Next City en in het coalitieakkoord, o.m. een emissievrije binnenstad in 2025. De raad heeft ook een visie vastgesteld m.b.t. de openbare laadinfrastructuur (januari 2020). De gemeente beschikt echter over eigen besloten terreinen waar eigen laadvoorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Door geen gebruik te maken van de openbare laadvoorzieningen is er daar meer ruimte voor bewoners.
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
	Nadere informatie


