
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 21.00 UUR

Voorzitter: T. van Zoelen (PvdD)
Namens de raad: B. Leemhuis (GroenLinks), R. Pestman (PvdA), A. Poelstra (D66), W. Pechler
(PvdD), R. Staijen (Stadspartij 100%), D. Brandenbarg (SP), T. Havinga (VVD), K. de Groot 
(S&S), L. Dwarshuis (CU), H.P. Ubbens (CDA), L. van der Laan (PvhN), D. Ram (PVV)
Namens het college: P. Broeksma (wethouder)
Namens de griffie: S. van Erp

Laadpalen
00:13:42

Voorzitter: Welkom allemaal bij deze meningsvormende sessie over laadpalen. We 
bespreken vandaag het raadsvoorstel uitwerking opdrachtenmodel laadinfrastructuur 2023. 
Afgelopen week bent u bijgepraat met een beeldvormende sessie en vandaag mag u uw 
standpunten en overwegingen hier kenbaar maken en met elkaar in debat gaan. We hebben 
een uur en twintig minuten. Dat betekent ongeveer vier minuten per fractie, exclusief 
interrupties. We hebben ongeveer vijftien minuten voor het college. Ik verzoek u geen 
technische vragen te stellen, want dat heeft u allemaal al kunnen doen. Stel vooral politieke 
vragen en ga met elkaar in debat. De interrupties graag kort en bondig, gericht op een goed 
debat. Er hebben zich vanavond geen insprekers gemeld, dus ik kan het woord direct aan de 
commissie geven. Ik zie de heer Brandenbarg van de SP. Gaat uw gang voor uw 
woordvoering.

00:14:44

De heer Brandenbarg: Dank u wel, voorzitter. Toen we eind 2019 spraken over de 
laadinfrastructuur koos het toenmalige college voor een concessiemodel onder het motto: 
een commerciële partij kan sneller meters maken dan wanneer de gemeente zelf zal gaan 
exploiteren. Ik citeer even uit mijn woordvoering van toen: “In de ogen van mijn fractie was 
het beter geweest als we voor een opdrachtenmodel hadden gekozen waarbij de gemeente 
zelf de exploitatie doet. Dan kunnen we beter sturen op de tarieven, voorwaarden en zeker 
als we dat combineren met een gemeentelijk energiebedrijf voor duurzame opwek van 
energie. Wij zien liever niet dat het college gemakshalve weer meegaat in een volstrekt 
achterhaalt economisch model.” Mijn fractie analyseerde destijds al dat een marktpartij, 
zoals dat altijd gebeurt, aan cherry picking gaat doen. Het plaatst vooral palen op de 
commerciële, interessante locaties en de locaties die maatschappelijk wel wenselijk zijn, 
maar misschien nog niet winstgevend, blijven achter. Dat is ook logisch, voorzitter. 
Maatschappelijk rendement telt niet voor een marktpartij, enkel economisch rendement, 
oftewel winst. Dat is hen niet te verwijten. Dat is het systeem. Terwijl deze partijen geld 
blijven wegsluizen naar winst, zit de gemeente met de lasten aan de communicatie kant, in 
de openbare ruimte. Natuurlijk zou ik willen zeggen, voorzitter, kwam deze analyse uit. 
Gelukkig diende ook mijn partij destijds een motie in om ervoor te zorgen dat we de 
benodigde voorbereidingen treffen om na afloop van deze concessieperiode de exploitatie 
via het opdrachtenmodel kunnen uitvoeren.

00:16:23

Voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Poelstra-Bos van D66, gaat uw gang.
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00:16:28

Mevrouw Poelstra-Bos: Dank u wel, voorzitter. Twee vragen aan de heer Brandenbarg: 
waarom denkt u dat het uit is gekomen? Kan dat ook aan de gemeente hebben gelegen? Ten
tweede: waarom denkt u dat het opdrachtenmodel wel gaat werken? Dat weten we niet. 
We hebben het nog niet geprobeerd.

00:16:47

De heer Brandenbarg: Waarom dit uitkomt, is om dat marktpartijen niet aan 
maatschappelijk rendement denken. Zij zetten vooral op mooie locaties die laadpalen neer. 
Dat is precies wat we hebben gezien. Op de plaatsen waar de gemeente ze graag wilden 
hebben, maar ze nog niet winstgevend waren, werden ze dus niet geplaatst. Ik snap dat D66,
dogmatisch gelover in dit achterhaalde economisch model, dat afdoet als een 
managementprobleem maar dat is het niet. Dat is een structuurfout in het probleem en 
daarom is het goed dat het opdrachtenmodel gekozen wordt, waarbij de gemeente wel de 
regie heeft over waar deze plaatsen komen. Gelukkig steunden destijds GroenLinks, Partij 
van de Arbeid, Partij voor de Dieren, 100%, Stadspartij - dat waren er toen nog twee - en 
Student en Stad deze motie. Daarom is het ook goed dat de gemeente nu kiest voor dat het 
opdrachtenmodel. Dat is immers de toekomst. Publieke regie, zodat we kunnen combineren 
met onze energieopwek in de gemeentelijke handen.

00:17:51

Voorzitter: U heeft een vraag van mevrouw Poelstra-Bos.

00:17:56

Mevrouw Poelstra-Bos: Dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk nog steeds te maken 
met de gemeente die de opdracht moet geven aan de leverancier van laadpalen. In hoeverre
is dat anders?

00:18:10

De heer Brandenbarg: Dat is volstrekt anders omdat de gemeente de exploitatie van die 
laadpalen gaat doen. Natuurlijk hadden wij het graag gezien dat we ook een gemeentelijke 
laadpalenfabrikant hadden gehad. Misschien zou je dat op nationale schaal moeten doen. 
Natuurlijk hadden wij het graag gezien dat dat niet via een aannemer gaat die winst maakt, 
maar dat we een gemeentelijk aannemersbedrijf hadden. Dat is allemaal toekomst, 
mevrouw van D66. Zoals ik al zei: het is goed dat we dit kunnen combineren met onze 
gemeentelijke energieopwek en in de toekomst ook misschien op zeer lokale schaal die 
opwek kunnen gaan doen. Misschien in combinatie met buurtbatterijen of die auto's op een 
interessante manier in een lokaal grid inzetten. Vooral zodat we zelf weer zeggenschap 
hebben over waar we plaatsen, in welk tempo en tegen welke tarieven. Natuurlijk, 
voorzitter, zijn er partijen in deze raad die toch behoudend vasthouden aan een achterhaald 
economisch systeem, die dogmatisch zijn en zeggen: "Dat systeem is zo belangrijk", maar dat
hoort tot de verleden tijd. Tegen hen wil ik zeggen: wees nou eens niet zo conservatief. 
Houd niet zo vast aan dat idee van vroeger was alles beter, maar wees pragmatisch zodat wij
goede diensten kunnen leveren aan onze inwoners, waar we zelf zeggenschap over hebben.

00:19:30

Voorzitter: Dat roept reacties op van mevrouw Poelstra-Bos van D66. Gaat uw gang.
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00:19:35

Mevrouw Poelstra-Bos: Dank u wel, voorzitter, dat u wel mijn achternaam nog kent. Vroeger 
was alles beter. Dat hoorde ik ook bij de schoonmakers. De gemeente wil graag de 
schoonmakers weer in dienst. De schoonmakers willen graag weer bij de gemeente in 
dienst, net als vroeger. Toch blijkt dat de gemeente dat niet beter kan dan een marktpartij. 
De CAO is niet beter. In die zin snap ik die opmerking niet helemaal goed. Ik denk nog steeds 
dat we met concessiemodel ook een hele goede zou kunnen hebben. Waarom zouden de 
provincie Groningen en Drenthe dan nog steeds blijven kiezen voor het concessiemodel?

00:20:09

Voorzitter: De heer Brandenbarg.

00:20:10

De heer Brandenbarg: Omdat in die provincies nog niet de SP aan de knoppen zit, waarbij 
dat gevoel van dat publieke regie echte toekomst is en dat we die kant op moeten als we 
vooruit willen met elkaar belangrijk is. Dat blijkt ook wel een beetje uit uw interrupties. 
Wees eens een beetje optimistisch naar de toekomst.

00:20:36

Voorzitter: Dat was uw woordvoering neem ik aan. Ik zie de heer Dwarshuis van de 
ChristenUnie voor de woordvoering. Gaat uw gang.

00:20:46

De heer Dwarshuis: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie is ook blij met het voorstel wat 
hier ligt. Het is volgens ons goed onderbouwd. Wij hebben destijds inderdaad niet met 
meneer Brandenbarg en zijn partij meegestemd maar wij zijn er inmiddels wel achter dat het
model wat we nu hanteren echt nadelen heeft. We zien dat de laadpalen op plekken zijn die 
inderdaad minder rendabel zijn, maar wel maatschappelijk gewenst zijn niet van de grond 
komen. Dan kijken we vooral ook naar dorpen die om Groningen heen liggen. Ik zie in mijn 
eigen ervaring toch dat de laadpalen in Groningen op zich best verschijnen, grote steden in 
de regio ook. Als je in een dorp met minder dan 10.000 inwoners woont, is het toch altijd 
even zoeken is naar een laadpaal. Dan praat niet over twee straten verderop. Wij zien dat 
het een goed idee is om over te gaan naar een opdrachtenmodel en dat in eigen beheer te 
nemen.

00:21:48

Voorzitter: U heeft de vraag van de heer Ubbens van het CDA.

00:22:00

De heer Ubbens: Mijn vraag gaat over het punt van de omliggende dorpen. Het zijn een 
aantal dorpen in onze gemeente, maar verreweg het grootste aantal dorpen rondom onze 
stad liggen niet in onze gemeente. Daar krijgen we misschien juist veel minder laadpalen als 
die concessie moeten aanvragen bij een aanbieder die dan niet in Groningen kan plaatsen. 
Hoe ziet u dat probleem?

00:22:25

Voorzitter: De heer Dwarshuis.
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00:22:29

De heer Dwarshuis: Ik snap uw vraag niet helemaal. U bedoelt als wij tegen de 
gemeentegrens aan laadpaal zouden--

00:22:38

De heer Ubbens: Nee, nee. Ik bedoel als [crosstalk]

00:22:39

Voorzitter: Via de voorzitter. Kunt u uw vraag nog een keer formuleren?

00:22:42

De heer Ubbens: Ik zal mijn vraag verduidelijken. Als een concessie is waar een aanbod 
wordt gedaan, inclusief de gemeente Groningen, en we doen gezamenlijke concessie 
aanbieding, kan een aanbieder ook alle lucratieve plek in de gemeente Groningen 
aanbieden. Dan kunnen we ook vragen: "Je moet ook plaatsen in de dorpen." Als de 
gemeente Groningen uit die concessie stapt en die gaat het zelf aanbieden, is de concessie 
voor de omliggende gemeenten veel minder lucratief. Die krijgen misschien wel moeite om 
überhaupt laadpalen te plaatsen. Misschien wordt het wel lastiger met het in eigen beheer 
nemen van de stad Groningen om laadpalen in de dorpen te plaatsen die niet in onze 
gemeente liggen.

00:23:19

Voorzitter: Is dat nu duidelijk geformuleerd?

00:23:21

De heer Dwarshuis: Ja, dank u. Zo heb ik de vraag goed begrepen. Ik vind dat ook een beetje 
een wat -als discussie. We weten helemaal niet of dat gaat gebeuren. Ten tweede hebben 
wij als gemeente in het verleden samengewerkt met andere gemeenten en daar dingen voor
uitgevoerd, dus als meneer Brandenbarg nog een publiek bedrijf wil hebben in het 
fabriceren van laadpalen kunnen misschien andere gemeenten ook aansluiten. Ik zie dat 
probleem niet zoals de heer Ubbens dat ziet. Ik denk dat wij ons moeten richten op wat wij 
in onze gemeente willen bereiken en ik denk dat het opdrachtenmodel in de huidige tijd 
daar goed bij past. Daarmee wou ik ook mijn woordvoering afronden. Dank u wel.

00:24:11

Voorzitter: Dat was uw woordvoering. Heeft u nog een vraag, meneer Ubbens? Nee. Dan kijk
ik even de commissie rond voor de woordvoering. Ik zag de heer Van der Laan als eerste, dus
dan kom ik later bij jullie. Gaat uw gang.

00:24:27

De heer Van der Laan: Dank u wel, voorzitter. We kunnen ons goed vinden in de visie van het
college aangaande de laadpalen. Het in eigen beheer nemen voorkomt dat een bedrijf, 
bijvoorbeeld Shell, in dit gat gaat springen. Natuurlijk zullen er irritaties ontstaan tussen 
elektrische autobezitter en autobezitters die op fossiele brandstoffen rijden. Ik ben wat dat 
betreft ervaringsdeskundige met twee elektrische laadpalen voor mijn deur. Toch is het goed
spreidingsbeleid ook van groot belang en natuurlijk moeten we ook de dorpen niet vergeten 
te voorzien van openbare laadpalen. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de 
bezoekers van onze dorpen. Ik zie ook van mijn huis geregeld bezoekers staan, soms met 
Duitse kentekens, die uren staan te wachten alvorens ze hun auto weer hebben opgeladen 
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en terug te reizen naar onze oosterburen. Het is dus niet alleen voor de bewoners, maar ook
voor de bezoekers. Het moet wel aantrekkelijk blijven, ook richting dorpen, om ook voor 
bezoekers die laadpalen in een redelijke hoeveelheid aan te treffen. Verder ontstond er 
enige ambtelijke discussie of misverstand van mijn kant over dat ik dacht dat de fossiele 
brandstofauto's niet meer na 2035 mogen worden verkocht in Nederland. Dat blijkt 2030 
inderdaad zijn, zoals keurig vermeld staat in de notitie. Daar heeft mijn fractie nog niet zo 
een goed beeld bij, dat echt realistisch gaat worden. Dat is feitelijk over zeven jaar. Het gaat 
heel snel nu. De vraag die wij aan dat het college hebben, is om het beleid waar we nu 
voorstaan blijvend te monitoren en ook te evalueren. Het tempo gaat straks echt komen, 
tenminste als we én de EU en onze eigen nationale overheid mogen geloven wat betreft het 
aantal elektrische auto's. Wellicht kan het college ons meenemen hoe we dit beleid gaan 
monitoren en evalueren om scherp te blijven in de toekomst. We hebben nog wel een slag 
te maken, voorzitter. Daar wil mijn fractie het even bij laten.

00:26:54

Voorzitter: Dank. Ik zie de heer Ram net binnenkomen van de PVV. De heer Staijen van de 
Stadspartij 100%, gaat uw gang.

00:27:05

De heer Staijen: Dank u wel, voorzitter. Geen eieren? Dan ook geen kip. Geen kippen? Dan 
krijg je ook geen eieren. U ziet: ik woon in een agrarisch dorp. Uiteraard een dorp zonder 
laadpalen. Diezelfde vicieuze cirkel kom je ook tegen het verband laadpalen en elektrische 
auto's. Als het een er niet is, kan het ander er ook niet zijn. Voorzitter, de elektrische auto zal
zeker in de nabije toekomst het vervoermiddel worden. En dat moeten we faciliteren. Met 
het huidige concessiemodel concentreert de infrastructuur zich in hoofdzaak op de 
winstgevende locaties met als gevolg dat buitenwijken en vooral de dorpen verstoken 
blijven van oplaadmogelijkheden. Nu als mogelijke oplossing wordt gezocht in het 
zogenaamde opdrachtenmodel waarin de gemeente dus zowel energie als exploitatie 
volledig in eigen hand neemt. Voorzitter, de gepresenteerde businesscase is weliswaar reëel,
maar is wel gebaseerd op heel veel aannames en niet op erg harde verwachtingen. Die 
exploitatie is nogal onzeker en toch moeten we daar 12 miljoen in investeren en bijna 2 
miljoen aanloopverlies over in de eerste zeven jaar maken. Dat alles dekken we dan uit de 
exploitatie van het parkeerterrein. De inkoopprijs van de energie fluctueert nogal. Het 
laadtarief wordt gekoppeld aan het particulier laadtarief. Hierop kan je winst maken, maar 
hierop kan je ook verlies maken.

00:28:36

Voorzitter: U heeft vragen over wat u nu allemaal verteld van de heer Van der Laan van de 
Partij voor het Noorden.

00:28:47

De heer Van der Laan: Dank, voorzitter. Misschien kan de heer Staijen ons meenemen in een
dorpsverhaal. De meeste dorpelingen beschikken over een oprit, meestal zelfs nog ook nog 
over een garage. Is het mogelijk om zelf een auto op te laden op een oprit via een 
laadsysteem of iets dergelijks? Hoeveel van die laadpalen zouden er nog nodig zijn in 
bijvoorbeeld Woltersum?
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00:29:16

De heer Staijen: Ik heb dat nooit zo geïnventariseerd. Ik denk dat je in een mini dorp als 
Woltersum met 350 inwoners toch drie openbare laadpalen zou moeten hebben. Heel veel 
mensen zet hem inderdaad op hun eigen oprit. Ook Woltersum bestaat niet alleen uit mooie
koophuizen. Er zitten ook twee wijkjes in met rijtjeshuizen. Daar zullen dus openbare palen 
moeten staan. Ik had twee vragen aan de wethouder. De eerste vraag naar aanleiding van 
mogelijke verliezen in de exploitatie. Hoe snel kan de gemeente reageren op de fluctuaties 
van de energietarieven? Willen we dat trouwens wel? De tweede is: worden de al hoge 
parkeertarieven in onze gemeente straks afhankelijk van de winsten of verliezen op al die 
laadpalen? Tot slot voorzitter, de Stadspartij is echt geen voorstander om activiteiten in 
eigen beheer te nemen die ook door gespecialiseerde marktpartijen kunnen worden 
uitgevoerd. In dit geval is echter wel iets extra's nodig om de cirkel te doorbreken waar je 
anders in het blijft ronddraaien. Zodat ook minder aantrekkelijke locaties, bijvoorbeeld 
Woltersum, opgenomen kunnen worden in de laadinfrastructuur. Omdat mijn fractie dit ziet 
als een soort nutsvoorziening, vergelijkbaar met de openbare verlichting en zo, en dat 
bovendien wordt uitgevoerd door een al bestaande gemeentelijke organisatie nemen we 
hier een wat positiever standpunt in als dat we normaal doet in dit soort zaken. Voorzitter, 
mijn fractie vertrouwt er hierbij op dat de aanbestedingscriteria zodanig worden opgesteld 
dat vooral de lokale bedrijven hierop kunnen offreren. Het overleg over de plaatsing van de 
palen met de direct omwonenden zullen we zeer kritisch blijven volgen. Dank u.

00:31:15

Voorzitter: Dank voor uw woordvoering. Ik zie de heer Pechler van Partij voor de Dieren.

00:31:20

De heer Pechler: Dank, voorzitter. Vijf keer mijn hand omhoog gehad, dus gelukkig is de 
voorzitter lekker onafhankelijker voor de partijgenoten. Allereerst dank voor de heldere, 
beeldvormende sessie van vorige week, waar alle aspecten duidelijk naar voren kwamen. Als
Partij voor de Dieren zijn we erg blij met dit plan, en wel om drie redenen. Allereerst dat we 
hiermee de aanleg van laadpalen en het komen tot duurzamer autovervoer een impuls 
kunnen geven en kunnen versnellen. Ten tweede dat we hiermee de ambtelijke 
proceskosten van het plaatsen kunnen dekken uit de baten die ten goede komen van de 
gemeentekas. Ten derde, omdat het op termijn ook echt geld gaat opleveren, waarbij we 
dan kunnen kiezen om elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken door de laadprijs te 
verlagen of het geld kunnen inzetten om onze andere mooie doelen op bijvoorbeeld het vlak
van duurzaamheid te realiseren. Met de businesscase die is opgesteld door een 
onafhankelijk adviesbureau en getoetst door een tweede onafhankelijk bureau hebben wij 
er vertrouwen in dat dit ook gaat lukken. Het was goed om vorige week te horen dat als de 
laadpalen in eigen beheer komen we ook sneller kunnen ingrijpen als palen bijvoorbeeld 
onverhoopt zou zijn geplaatst dat het de stoep ontoegankelijk maakt voor mensen met een 
rolstoel of rollator en dat we als gemeente met het nieuwe opdrachtenmodel ook sneller 
kunnen inspelen op technische innovaties zoals in de stoep geïntegreerde laadinfrastructuur 
of terugladen. Dat is echt de kers op de taart. Voorzitter, wel heb ik tot slot nog een vraag. 
Zoals nu omschreven duurt het tot 2030 voordat alle laadpalen in de gemeente dezelfde 
laadsnelheid en kostprijs hebben. Is het uit oogpunt van gemak en eenduidigheid voor onze 
inwoners niet mogelijk om dat wat naar voren te halen? Daar wou ik het graag bij laten.
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00:32:55

Voorzitter: Dank voor uw woordvoering. Ik zie de heer Leemhuis van GroenLinks. U gaat voor
uw woordvoering. Gaat uw gang.

00:32:59

De heer Leemhuis: Dank u wel, voorzitter. Ook mijn fractie is blij. Misschien net niet zo blij als
de heer Brandenbarg van de SP, maar we komen er heel dichtbij. Mijn fractie is blij met het 
voorstel dat het college hier doet om naar een opdrachtenmodel te gaan. Het is belangrijk 
dat de gemeente zelf meer regie kan nemen, meer aandacht kan hebben voor de 
onrendabele plekken. We kunnen eigenlijk niet wachten op de markt om die transitie naar 
andere aandrijvingsvormen te maken en de energietransitie ter hand te nemen. Waarbij ik 
overigens wel wil aanmerken: liever nog dat er meer deelauto's bijkomen dan alleen maar 
private auto's. Dat is even een ander onderwerp. Dit is dit systeem en het overstappen op 
elektrisch rijden is echt de toekomst. Mijn fractie zegt net als andere partijen dat de 
laadinfrastructuur een nutsvoorziening is. Dat is een publieke dienst en het is goed om dat in
de publieke regie te houden. Het is belangrijk om de innovatie op het gebied van energie zelf
dichtbij in de hand te houden, zoals het gaat om het balanceren van energienet, buurt 
balanceren, terugladen, de mogelijkheden om vooral lokale wind en zon te gebruiken. Dat 
biedt heel veel perspectief als je zowel beleidsmatig maar ook praktisch aan het stuur zit als 
gemeente. Zo is bijvoorbeeld de mogelijkheid om die herwinning van de openbare ruimte 
ook praktisch in wijken op een goede manier gestalte te geven. Wij horen toch nog te veel 
zesjes of misschien zelfs vijfjes over hoe sommige geplaatst worden. Als we dat kunnen 
integreren in ons beleid van de inrichting van de openbare ruimte, zien we daar ook nog 
grote winst. Het mooie is dat het allemaal ook financieel gunstig uitvalt op de lange termijn. 
Zoals sommigen al gezegd hebben, daarmee zijn de kosten die we ambtelijk moeten maken 
ook nog eens een keer gedekt met de opbrengsten vanuit dit systeem. Ik heb nog wel een 
paar vragen aan het college. Ik doe er nog een schepje bovenop. Ik geloof dat zelfs de heer 
Brandenbarg dat niet gevraagd heeft. Heeft het college overwogen om het bijvoorbeeld nu 
of op termijn zelf te doen, dus helemaal zelf? We hebben slimme mensen bij Stadsbeheer 
die misschien dingen zelf hadden kunnen doen. Daarmee maak je de gemeente een 
aantrekkelijke werkgever. Je krijgt meer garantie van lokale banen. Ik ga niet een motie 
indienen volgende week komt of een amendement om dat meteen te regelen, maar het 
blijkt me wel goed om dat ook serieus in ogenschouw te nemen als werkgever in de 
gemeente Groningen. Ik heb vervolgvragen maar ik zie een vinger.

00:35:49

Voorzitter: De heer Dwarshuis van de ChristenUnie heeft een vraag.

00:35:53

De heer Dwarshuis: Een verhelderende vraag voor de heer Leemhuis. U zegt: "Alles zelf 
doen", maar wat bedoelt u daarmee? Moet ik dan denken aan die fabriek van de heer 
Brandenbarg?

00:36:05

De heer Leemhuis: Nee, geen fabriek. Wij zullen hier een bedrijf inhuren, of misschien een 
paar, die dit voor de gemeente gaat doen, waarbij de gemeente de opdracht geeft en de 
regie voert en dergelijke. We hebben heel capabele mensen werken bij Stadsbeheer en 
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misschien kunnen we daar nog wat mensen bijkomen. Ik zou niet bij voorbaat willen 
uitsluiten dat we dat op termijn als gemeente zelf doen. Goed werkgeverschap zoals ik zeg, 
lokale banen. Daar is niks mis mee. Vervolg nog even een aantal afsluitende vragen. In 
principe was dat denk ik ook de vraag van de heer Ubbens. Kan het college nog iets zeggen 
over hoe andere gemeenten al dan niet mee zijn gevraagd om mee te doen? We begrijpen 
dat andere gemeenten blijven bij het concessiemodel. Hebben we dat geprobeerd? Dat zou 
ik graag willen weten.

00:36:58

Voorzitter: Voordat u verdergaat, heeft u nog op een van uw gestelde vragen een vraag van 
de heer Van der Laan. Gaat uw gang.

00:37:05

De heer Van der Laan: Voorzitter, dank. In het verlengde van de vraag van de heer 
Dwarshuis: wat bedoelt GroenLinks nou met alles zelf doen? Is dat echt paal fabriceren en 
alle elektra en alles wat daarbij komt?

00:37:16

De heer Leemhuis: Ik hoopte dat mijn antwoord op de heer Dwarsheid verhelderend genoeg 
was, maar ik ben bereid om die nog een keer te behandelen. Het zelf installeren, het zelf ter 
plekke in de grond zetten van de palen, het aansluiten van de palen, dus gewoon dat wat het
bedrijf voor de gemeente gaat doen. Zelf laadpalen produceren lijkt me echt wel een 
overdreven stap. Al hoorde ik de heer Brandenbarg al dromen over een nationale fabricage. 
De laatste vraag die ik had, is een beetje naar aanleiding van de woordvoering van de heer 
Brandenbarg. Kan het college enigszins reflecteren hoe het kan dat wij in 2020 nog dachten 
dat de markt dit zou kunnen? Wat mijn fractie betreft was dat toen ook prima. We hebben 
de motie gesteund voor het onderzoek. Misschien hebben we toen toch iets te rooskleurig 
gedacht over het vermogen van de markt om de gemeente Groningen goed en snel aan de 
laadpaal te krijgen. Dat was de hoofdreden: investeringskracht en een snelle motor om snel 
veel laadpalen in Groningen te hebben. Tot slot sluit ik me aan bij de vraag van de heer 
Pechler: is het niet mogelijk om toch eerder de andere palen over te nemen, zodat er een 
uniform aanbod is van laadpalen? Daar ben ik ook benieuwd naar.

00:38:39

Voorzitter: Dank. Ik zie mevrouw De Groot van Student en Stad voor de woordvoering.

00:38:48

Mevrouw De Groot: Dank u wel, voorzitter. Elektrisch rijden is de toekomst. Om onze 
klimaatdoelen te halen zullen de meeste mensen liever gisteren dan vandaag hun benzine of
dieselauto moeten verruilen voor een elektrische uitvoering, als het hebben van een auto in 
eigen beheer überhaupt nog gewenst is. Gelukkig stijgt het aantal elektrische auto's dat 
rondrijdt in Nederland snel. Op 1 september dit jaar stonden er voor het eerst meer dan 
300.000 elektrische auto's in Nederland. Dat waren er in begin 2020 nog iets meer dan 
100.000. Het kabinet heeft de ambitie dat in 2030 alle verkochte nieuwe auto's elektrisch 
zijn. Dat geeft ons hier in Groningen ook de opdracht om serieus te kijken naar hoe wij 
elektrisch rijden het best kunnen stimuleren. Het faciliteren van laadpalen is hier een middel
in. Op dit moment biedt het huidige concessiemodel te weinig dekking wat betreft 
laadpalen. Het is voor marktpartijen alleen interessant om palen te plaatsen waar ze ook 
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veel gebruikt worden. Dit resulteert in gaten in de dekking. Student en Stad staat daarom 
positief tegenover dit voorgelegde opdrachtenmodel. Hierdoor kunnen we hopelijk 
elektrisch rijden in onze gemeente nog een stuk aantrekkelijker maken. Wel is het een grote 
investering en niet zonder risico's en onzekerheden. Naar verwachting levert dit model ons 
pas na zeven jaar een positief bedrag op onderaan de streep. Ook is het onzeker hoe het 
aanbod van en de vraag naar laadinfrastructuur zich gaat ontwikkelen in de komende jaren 
en of de door de gemeente ingeschatte dekkingsgraad voldoende of juist te veel blijkt. In het
raadsvoorstel wordt daarom het belang van monitoring, evaluatie en eventuele bijsturing al 
benoemd. Hier willen wij ook nogmaals benadrukken dat deze ontwikkelingen ook 
gaandeweg goed in de gaten moeten worden gehouden. Desalniettemin denkt Student en 
Stad, na de duidelijke presentatie van dit model vorige week, dat het opdrachtenmodel een 
goede stap is om zo hopelijk meer voor onze inwoners laten kiezen voor een elektrische 
auto en zo toe te werken naar een klimaatneutrale gemeente. Liever gisteren dan vandaag.

00:41:08

Voorzitter: Dank. Ik zie de heer Ram van de PVV, dan kom ik daarna bij de VVD.

00:41:18

De heer Ram: Dank u wel, voorzitter. Onze fractie kan dit voorstel helaas niet steunen. Wij 
hebben natuurlijk een andere analyse als het gaat om klimaat. Dat is de onderbouwing van 
de keuze die je daarvoor maakt. Misschien een verrassende reden is misschien wel een hele 
andere. Er wordt gezegd: "Elektrisch is de toekomst", maar de marktleider op dit gebied, 
Tesla, is op dit moment bezig om de overstap te maken naar waterstof. Dan vraag ik me af: 
is het niet een heel groot risico om in elektrische laadpalen te investeren terwijl dat wellicht 
op een hele andere manier kan worden voorzien? Namelijk bij de pomp. Als je waterstof bij 
de pomp haalt, heb je die hele infrastructuur niet nodig. Dat is één risico die ik zie. Dat is ook
een reden om tegen te zijn. Een andere risico wat ik zie, is het volgende: het punt van de 
laadpalen heeft ook onderhoud nodig. Ik heb bij aantal parkeerterreinen gezien dat een 
laadpaal kapot is voor een halfjaar. Er is geen installateur te vinden. Er zijn weinig technici 
voor. De bedrijven moeten dat voorzien, maar doen dat niet. Hoe gaat het college met dit 
soort praktische dingen om? Als je eindelijk een laadpaal in je straat hebt, en je hebt een 
elektrische auto gekocht en die gaat kapot. Wat dan?

00:42:51

Voorzitter: U heeft ook een vraag van de heer Brandenbarg.

00:42:55

De heer Brandenbarg: Even om in te schatten waarop de PVV haar politieke keuze baseert. 
Aan de ene kant heb je de landelijke wetgeving die er aankomt en zegt dat benzineauto's 
over een paar jaar niet eens meer verkocht mogen worden, dus dat er veel meer elektrische 
auto's bij gaan komen. Aan de andere kant heb je een blowende miljardair van Tesla die iets 
zegt. Welke van de twee is voor de PVV belangrijker? Die laatste?

00:43:23

Voorzitter: De heer Ram.

00:43:25

De heer Ram: Van ons hoef je niet van de diesel en benzine af. Dat is een duidelijke keuze. 
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Als iemand een dieselauto heeft en daar dertien jaar heel zuinig mee is, met andere 
woorden, daar heel duurzaam mee omgaat, waarom moet hij dan in een elektrische auto 
gedrukt worden die twee keer zo duur is? Dat is één. Ander punt is: ik geef aan wat één van 
de risico's zijn met het elektriseren van een autopark. Als de auto-industrie helemaal 
overstapt op waterstof, heb je mooi geïnvesteerd in laadpalen maar die staan daar dan 
helemaal voor niks. Dat is een risico waar ik op wijs. De marktleider op dit gebied geeft aan 
dat hij die overstap gaat maken. Vijf jaar geleden niet. Dat is heel duidelijk. Toen was hij heel
erg overtuigd van de elektrische auto's. Hij ziet ook dat de grondstoffen stijgen. We weten 
allemaal wat er speelt in Oost-Europa met de grondstoffenproblemen. Je moet toch op een 
of andere manier die batterijen kunnen maken. Als die knetterduur worden, is een overstap 
naar waterstof heel reëel.

00:44:29

Voorzitter: Dat lijkt mij een uitvoerig antwoord. U heeft nog een vraag van de heer 
Dwarshuis van de ChristenUnie.

00:44:36

De heer Dwarshuis: Dank u, voorzitter. Ik zie tegelijkertijd dat de grote marktleider zoals 
autobouwers in Duitsland juist overstappen naar elektrisch rijden. Even terugkomen op uw 
punt dat u zei: "Ik zie een groot gebrek aan technici in Nederland en dan zijn die laadpalen 
om de haverklap stuk en staan ze niks te doen." Ziet u ook wat in de suggestie van meneer 
Leemhuis van we moeten dat zelf in de hand pakken en laten we er een aantal installateurs 
bij in dienst nemen? Ziet u daar niet heil in? Dan kan een bewoner tenminste naar de 
gemeente toe voor zijn probleem en niet naar een onbekende marktpartij.

00:45:16

Voorzitter: De vraag lijkt me helder.

00:45:19

De heer Ram: Dat is een beetje een gewetensvraag als tegen dit plan bent. Als je zegt van we
willen zelf de regie voeren, kun je het natuurlijk beter in eigen huis hebben. Kijk eens in de 
straat hoe lang een lantaarnpaal helemaal uitstaat. Soms duurt het wel drie maanden voor 
er een lampje gemaakt wordt. Zo is het wel. Er is ook een groot tekort voor deze dienst aan 
technici. Dezelfde probleem geldt voor Groningen zelf. Je moet daar wel ook de investering 
in doen en dat geld vrijmaken. Dan ben als gemeente ook risicodragend als het misgaat. Als 
je dan burgers hebt die hun auto niet kunnen opladen, wie betaalt dan de kosten? Wie gaat 
dat dan voor je regelen? Die mensen moeten ook naar hun werk. Ik zie dat er wat 
kanttekeningen blijven.

00:46:14

Voorzitter: Bent u klaar met uw woordvoering? U heeft nog een halve minuut. Anders is er 
nog een vervolgvraag van de heer Dwarshuis.

00:46:20

De heer Ram: Ik wil best wel nog op een vraag antwoorden.

00:46:23

Voorzitter: Dan mag u nog een vraag stellen. Gaat uw gang.
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00:46:26

De heer Dwarshuis: Dank u, voorzitter. Als er te weinig technici zijn, hebben we toch 
hetzelfde probleem voor de inwoner? Dan is de laadpaal stuk. Waar ziet u het nadeel in als 
de gemeente het in beheer zou nemen?

00:46:43

De heer Ram: De dienst moet bijvoorbeeld ook lantaarnpalen vervangen. We weten allemaal
dat sommige straten op zwart staan. Dat gebeurt regelmatig. Met zo een 
laadpaalconstructie leg je wel heel veel druk en verantwoordelijkheid bij zo een dienst. Dat 
is een risico wat je loopt. Als je een hele grote infrastructuur hebt in heel Groningen met 
allemaal technische problemen kan je uittekenen wat er mis kan gaan.

00:47:16

Voorzitter: Lijkt me helder. Dank voor uw woordvoering. Ik zou bij de VVD komen. Gaat uw 
gang, de heer Havinga.

00:47:24

De heer Havinga: Dank u wel, voorzitter. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen dat 
wij als VVD dit een zeer slecht idee vinden. De argumentatie dat het huidige concessiemodel 
niet zou werken, vinden wij zwak en voorzien dat dit plan potentieel kan leiden tot een 
zware financiële last voor de gemeente en haar bewoners. Een vooroordeel dat we vaak 
verweten te krijgen, is dat wij de belangen van bedrijven zwaar laten wegen. Voorzitter, als 
dit het geval zou zijn, zou ik niet tegen maar positief over dit voorstel zijn. Wat het college 
hier namelijk voorstelt, zorgt ervoor dat een aantal bedrijven die laadpalen produceren en 
exploiteren zonder enig risico dit kunnen doen en het risico volledig bij de gemeente en 
bewoners gaan neerleggen. Als VVD zijn wij hier allerminst blij mee. Onze solvabiliteit is al 
niet iets om naar huis te schrijven en het liefst zien wij geen beleid dat potentieel extra last 
op onze bewoners plaatst. Onze angst voor extra last is ook zeker niet ongegrond sinds in de 
stukken al naar voren komt dat de gemeente 1,8 miljoen verlies gaat maken de komende 
zeven jaar en het maar zeer de vraag is of de huidige vorm van opladen nog wel relevant is 
in 2030.

00:48:22

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Dwarshuis van de ChristenUnie.

00:48:28

De heer Dwarshuis: Voorzitter, meneer Havinga, ziet u niet dat de markt ons de laatste jaren 
niet gebracht heeft wat wij ervan hadden verwacht, namelijk ook laadpalen in gebieden 
waar niet alle mensen bovenop elkaar wonen, zoals midden in Groningen. Dan kunt u toch 
niet zeggen dat het concessiemodel fantastisch werkt?

00:48:46

Voorzitter: De heer Havinga.

00:48:48

De heer Havinga: Ik kom er straks nog op terug dat wij inderdaad vinden dat het 
concessiemodel nu misschien wat gaten heeft, maar dat het makkelijk opgelost kan worden 
als de gemeente opnieuw naar de marktpartijen gaat en daarover in gesprek gaat. Ik kom er 
straks nog verder op terug in mijn woordvoering, dus ik zal er nu niet te diep op ingaan. Het 
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komt ook een beetje op vraag en aanbod neer. Ik denk dat u vraag redelijk beantwoord is. 
Anders moet u hem nog een keer maar stellen.

00:49:11

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Leemhuis.

00:49:14

De heer Leemhuis: De VVD-fractie noemt in zijn woordvoering voorbeelden voor het geval 
als het misgaat. Ik ben wel benieuwd of de VVD-fractie het op zijn minst eens is met wat er 
in de stukken staat, dat als het goed gaat, zoals het uitgezocht is door een extern bureau en 
nog eens een keer gecheckt door een tweede extern bureau, als second opinion, die zegt: 
"De kansen zijn heel groot en het is een goed businessmodel." Is de VVD het in dat geval 
eens dat het wel mooi is dat het uitkomt dat de gemeente Groningen hier geldt overgaat 
houden, zodat we dat kunnen investeren in dingen die onze inwoners belangrijk vinden, 
namelijk meer laadpalen, betere openbare ruimte, betere integratie van laadinfrastructuur 
in onze gemeente.

00:50:03

Voorzitter: Duidelijk. Het mag wel iets bondiger.

00:50:09

De heer Havinga: Mocht het winst gaan opleveren, zouden we daar zeker tevreden mee zijn 
en heel blij mee zijn. Ons punt is dat de innovatie nogal snel gaat. Zeven jaar is nogal veel 
tijd. De kans dat er andere vormen zijn tegen die tijd van opladen, andere stekkers, 
misschien wel verwisselbare batterijen, is heel erg groot. Ervan uitgaande dat er dan winst 
gemaakt gaat worden, na zeven jaar, is dus een enorm risico. Eentje die je als gemeente niet 
zou moeten willen lopen. Dit plan veronderstelt dat de markt niet zal zorgen voor een 
adequate spreiding van laadpalen voor alle inwoners, maar dit is kortzichtig.

00:50:46

Voorzitter: Ik zie meerdere vragen, maar u moet ook door met uw woordvoering. Ik zie de 
heer Ubbens. Even kort en bondig vragen.

00:50:53

De heer Ubbens: Waar baseert de VVD-fractie op dat het een enorm risico is, dat het niet 
gaat lukken of dat het tot financiële problemen leidt? Er ligt er een second opinion waar je 
niet kan zeggen dat daarin staat dat er een enorm risico is dat het misgaat.

00:51:08

Voorzitter: Gaat uw gang.

00:51:09

De heer Havinga: Dat is gebaseerd op het feit dat we sowieso de eerstkomende zeven jaar 
verlies gaan lijden, we geen idee hebben wat de energieprijs gaat doen over zeven jaar en 
het ook echt nog maar de vraag is of die laadpalen die wij neer gaan zetten überhaupt nog 
wel gebruikt gaan worden over zeven jaar. Als u terugkijkt waar zeven jaar geleden de 
elektrische auto's stonden en wat de innovatie gedaan heeft in die tijd, is heel veel. Kans dat 
we dan op waterstof rijden of andere soort vormen van stekkers hebben, is heel groot.
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00:51:35

Voorzitter: U heeft nu een vraag van de heer Leemhuis. Gaat uw gang.

00:51:38

De heer Leemhuis: Ik was benieuwd hoe de heer Havinga de resultaten uit het verleden, die 
niet heel erg rooskleurig zijn, bekijkt en waar haalt de heer Havinga het dan vandaan dat in 
de toekomst het per definitie minder goed zal gaan als de gemeente doet? Ook dat is op zijn 
minst gissen en ingaand tegen twee onderzoeken.

00:52:01

Voorzitter: De heer Havinga.

00:52:05

De heer Havinga: Ten eerste hebben we al best wel wat progressie geboekt als het aankomt 
op nieuwe auto's. We hebben zelfs ook elektrificatie en andere dingen. We zijn het er niet 
mee eens dat er geen progressie geboekt is. Waar wij bang voor zijn, is dat als de gemeente 
dit gaat doen dit financieel een heel groot financieel risico is. Ten tweede: ondanks dat er 
hier gezegd wordt dat get mogelijk met innovatie beter zou gaan, zijn wij heel erg bang dat 
het helemaal niet het geval zou zijn en deze laadpalen die we neer gaan zetten zo outdated 
zijn straks dat je een hele nieuwe infrastructuur moet neerleggen.

00:52:36

Voorzitter: Ik zie allemaal vragen. De heer Brandenbarg is nog niet geweest en dan kunt u 
door met uw woordvoering. Gaat uw gang, meneer Brandenbarg.

00:52:44

De heer Brandenbarg: Voorzitter, ik begrijp het wel van de VVD, want die zien hier natuurlijk 
een verandering die ingaat tegen waar zij twintig jaar dogmatisch in hebben geloofd. Waar 
haalt de VVD het vandaan dat als de gemeente laadpalen koopt, dat dan ineens de stekkers 
binnen tien jaar outdated zijn? Terwijl dat de markt super efficiënt opgelost allemaal of zo. 
Kunt u me één voorbeeld noemen waar de markt in de afgelopen tien, vijftien jaar dit soort 
maatschappelijke problemen wel zinnig heeft opgelost? Dan zou ik nog een begin kunnen 
maken met u geloven.

00:53:14

Voorzitter: Eén voorbeeld, en dan graag door met uw woordvoering.

00:53:18

De heer Havinga: Ik zal geen direct voorbeeld noemen, maar het punt is dat een marktpartij 
het risico neemt om zo een paal neer te zetten. Ook het financieel risico. De kans dat die 
straks niet meer nuttig is. Als bedrijf kun je dat doen. Als gemeente moet je dat niet willen. Ik
zal verdergaan met mijn woordvoering. Dit plan veronderstelt dat de markt niet zal zorgen 
voor een adequate spreiding voor laadpalen voor alle inwoners, maar dit vinden wij 
kortzichtig. Het komt neer op de vraag: wat komt eerst? Een laadpaal of de elektrische auto?
De meeste elektrische auto's zijn leasewagens die of verplicht worden door het bedrijf of 
door aantrekkelijke regelingen gekozen zijn. Een deel hiervan zal opgeladen worden op de 
oprit in delen van de stad waar daar ruimte voor is, zoals Ten Boer en Haren en nog vele 
andere plekken in de buitengebieden. Met openbare parkeerplaatsen zorgt dat automatisch 
voor een toenemende vraag naar laadpalen. Simpele economie leert ons dat vraag zal leiden
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tot aanbod, mits daar ruimte voor gegeven wordt. Daarentegen het idee dat laadpalen 
zullen leiden tot een stimulans van privé elektrische autobezit is een illusie sinds dit vrijwel 
nooit goedkoper is dan verbrandingsmotoren, iets wat gemeentelijke aangewezen laadpalen
ook niet zou kunnen oplossen. Concluderend: het voorstel zal leiden tot een groot financieel 
risico en het vrijwel geen meerwaarde voor bewoners of voor de ambitie om elektrificeren. 
We willen het college dan ook oproepen om in plaats van dit plan om tafel te gaan met 
marktpartijen en in een concessiemodel betere afspraken te maken. Wij vinden het namelijk
moeilijk te geloven dat men in dialoog de problematiek die het nieuwe systeem zou moeten 
oplossen niet ook opgelost zou kunnen worden in het concessiemodel. Laat het financieel 
risico bij bedrijven, niet bij bewoners.

00:54:58

Voorzitter: Dank. Ik zie echt heel veel vragen. Misschien moet ik nog een vraag verloten. We 
moeten ook door. De heer Leemhuis, u heeft nog een korte vraag.

00:55:08

De heer Leemhuis: Heel kort. De heer Havinga zegt dat er een groot financieel risico is. Daar 
maak ik toch wel een beetje bezwaar tegen. Het zijn serieuze stukken, serieus onderbouwd 
dus ik zou de heer Havinga willen vragen om iets dichter bij de werkelijkheid te zitten met 
zijn woordvoering.

00:55:25

Voorzitter: Dat was geen vraag, maar misschien dat u hele korte reactie wilt geven. Gaat uw 
gang.

00:55:34

De heer Havinga: Uiteraard hebben wij de stukken gelezen, maar als wij ook kijken naar het 
verleden en hoe de innovatie gaat en dat we sowieso zeven jaar al verlies gaan lijden, zijn we
toch van mening dat dit een groot risico is voor de gemeente en dus ook bewoners.

00:55:47

Voorzitter: Dat was duidelijk. We gaan door. Mevrouw Pestman voor uw woordvoering, gaat 
uw gang.

00:55:57

Mevrouw Pestman: Wij kunnen kort zijn. We zijn het eens met de plannen zoals ze 
voorliggen. Wij danken de heer Brandenbarg nederig dat hij de eerste was die hiermee 
kwam. Je hebt het wel eens over stil genieten. Dat is aan hem blijkbaar niet besteed. Dit 
moet in alle openheid. Hij geniet de werkelijk van. Fijn om eens te zien dat iemand zichzelf 
het ene schouderklopje na de andere geeft. Er is al een paar keer gesproken over de dorpen.
Prachtig natuurlijk. Heel fijn dat er nu ook van die laadpalen komen, omdat we het niet aan 
marktpartijen over laten. Wij willen graag aan het college meegeven: overleg dan wel met 
Vereniging Dorpsbelangen waar ze het beste kunnen komen te staan. Kom niet als 
gemeente aan van hup, sla zo een paal de grond in zoals hoe een bedrijf dat zou doen. Doe 
dat in onderling overleg. Waar in Garmerwolde? Waar in Woltersum? Waar in Onnen? Waar 
in Glimmen? Dank u.

00:56:54

Voorzitter: De heer Brandenbarg wilt u nog bedanken voor de complimenten.
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00:56:59

De heer Brandenbarg: Dat en ik wil ook wel even aangeven dat ik hier natuurlijk simpelweg 
als volksvertegenwoordiger namens mijn partij zit, dus dat het niet gaat om het feit dat ik dit
destijds heb gedaan, maar dat mijn partij met haar ideologie hier natuurlijk al jaren in 
gelooft.

00:57:16

Voorzitter: Even nog kort een reactie.

00:57:17

Mevrouw Pestman: Ik dacht eerst dat u nou bescheiden ging worden, maar dat was het dus 
ook niet.

00:57:24

Voorzitter: We gaan door. Mevrouw Poelstra-Bos van D66, gaat uw gang.

00:57:31

Mevrouw Poelstra-Bos: Dank u wel, voorzitter. Ik zat even te denken: ga ik nou nog een veer 
in zijn reet steken? Ondanks de vele interrupties aan het begin - want dat vond ik eigenlijk 
wel heel erg leuk om daar een beetje mee te spelen - zien we best wel de overeenkomsten 
met de nutsvoorzieningen. Wat ons heel erg zorgen baart, is dat er een aantal inwoners 
wachten. We hebben een flinke wachtlijst van mensen die al anderhalf á twee jaar wachten 
op een laadpaal. Wij zijn niet van mening dat dat alleen aan de concessiehouder ligt. Als er 
twee vechten, hebben er twee schuld. Voor ons is het het belangrijkste dat we de 
klimaatdoelen gaan halen. Op welke manier dat gaat gebeuren, daar willen we de beste 
oplossing voorzien. Wij zien alleen nog grote problemen bij het huidige opdrachtenmodel. 
Die wil ik wel graag benoemen.

00:58:28

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Dwarshuis van de ChristenUnie.

00:58:31

De heer Dwarshuis: Voorzitter, ik hoor het verhaal van D66. Zij zegt van twee vechtende 
partijen, we willen de klimaatdoelstellingen halen. Dan zie ik niet zo goed waarom u niet 
heel blij bent met dit voorstel. We nemen het zelf in eigen hand, geen ruzie meer en we 
hebben zelf regie op de klimaatdoelstellingen. Dat is toch fantastisch? Kunt u mij uitleggen 
waarom u dat anders ziet?

00:58:59

Mevrouw Poelstra-Bos: Ik ben nog een beetje zoekende of dit wel een goede oplossing is, 
want ik denk niet dat het aan feit ligt dat het een concessiemodel was, maar dat wij een 
slechte opdrachtgevers zijn geweest onder andere. De vraag is: gaan we dat oplossen met 
deze constructie? We zullen nog steeds de opdrachtgever zijn aan leveranciers. Is dit 
opdrachtenmodel wel aantrekkelijk voor die marktpartijen om hierin te gaan werken? We 
zullen nog steeds marktpartijen moeten gaan aansturen. Kunnen wij dat wel? Hebben we 
daar genoeg mensen voor? Kunnen we dat op de juiste wijze? Ik weet niet zeker of dit het 
gaat oplossen. Daar wil ik graag op sturen. Gelukkig wordt er gemonitord. Voor ons is het 
het belangrijkst dat die wachtlijst weggewerkt wordt en dat we heel snel kunnen gaan 
reageren en straks echt snel kunnen plaatsen. Op deze manier zie ik dat niet gebeuren. Op 
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zich vind ik het wel interessant om daar een stap in te gaan maken. Alleen ik weet niet of wij 
daar als gemeente aan toe zijn. Het zijn risico's. Daar wil ik toch echt wel kijken naar wat de 
VVD en PVV hebben gezegd. Er zijn heel grote risico's. De businesscase is nu positief. We 
hebben nu te maken met goede energieprijzen. Hoe is dat over een aantal jaar? We moeten 
echt langer rekenen. We rekenen met HBE's die er misschien afgaan. De businesscase kan 
zomaar eens wat minder positief uitvallen. Als gemeente moet je dus inderdaad niet al te 
veel risico's nemen op kosten van de belastingbetaler.

01:00:30

Voorzitter: Dat was een punt. U heeft een vraag van uw buurman, de heer Leemhuis.

01:00:35

De heer Leemhuis: Het was een opmerking al redelijk lang geleden in de woordvoering. De 
stelling die mevrouw Poelstra-Bos leek in te nemen, was dat de gemeente het ook niet goed 
had gedaan. Dat is best een stevig feit. Ik zou wel willen weten of mevrouw Poelstra-Bos 
concrete aanwijzingen heeft voor zo een stelling.

01:00:58

Voorzitter: Ik vind dat een hele goede vraag. Ik vind het zelf ook een hele moeilijke om te 
beantwoorden. Er zijn twee partijen die afspraken met elkaar maken. We hebben ook van de
marktpartij wel gehoord dat daar echt concrete voorstellen zijn geweest om die laadpalen te
plaatsen op plekken die niet direct rendabel waren. Daar zijn best goede gesprekken over 
geweest, maar toch kwam het er niet uit. Dat leek wat ons betreft dat de gemeente daar 
toch al te veel heeft voorgesorteerd op het gemeentelijk laadpalenbedrijf.

01:01:34

Voorzitter: De heer Brandenbarg heeft ook nog een vraag. Ik denk even wat korter en 
bondiger beantwoorden en vragen, want u moet ook nog een stukje woordvoering doen, 
neem ik aan.

01:01:42

De heer Brandenbarg: Het grappige is dat D66 hiermee - dat heeft ze ook met schriftelijke 
vragen al gedaan en complimenten daarvoor - laat zien waarom dat concessiemodel niet 
werkt. Die palen kwamen er niet bij, die wachtlijsten namen toe. Als je afspraken gaat 
maken met een bedrijf dat zegt: "Die plaatsen we niet, want dat zit niet als businessmodel. 
Die zijn nog niet winstgevend", kun je toch doen wat je wilt als college, hoog of laag 
springen. Dan zegt u: "Ik deel de zorgen van de PVV en de VVD", dat is precies de hoek 
waarin u zit. Dogmatisch vasthouden aan een achterhaald economisch systeem onder een 
progressief sausje. Bent u dat met mij eens?

01:02:21

Voorzitter: Bent u dat met hem eens?

01:02:22

Mevrouw Poelstra-Bos: Dank u wel, voorzitter. Ik ben dat volledig niet met u eens. Ik denk 
eerder dat de SP wellicht vasthoudt aan een verkeerd model maar daar kunnen we het een 
andere keer over hebben. Ik heb niet gezegd dat we tegen gaan stemmen namelijk. Ik wil dit 
goede gesprek aangaan om te kijken of we dit wel aankunnen. Dat is mijn insteek. Het 
belangrijkste doel is snel laadpalen voor de inwoners en snel de klimaat doelen halen. Ik wil 
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daar de beste oplossing voor. Als dat het opdrachtenmodel is, is dat prima. Op dit moment 
zie ik nog heel veel risico's en zie ik nog niet in dat de gemeente dit beter kan dan een 
marktpartij. Ik zie risico's en ik zie een opdrachtgeverschap dat nog niet tot wasdom is. 
Daarin kunnen we nog wel wat stappen maken. Eigenlijk is deze woordvoering ook bedoeld 
om ons daarvan bewust te maken en daarin mee te blijven denken. Daarnaast zou ik heel 
graag een toezegging willen: hoe gaan we die achterstand wegwerken? Daar wil ik strak op 
blijven controleren. De HW's vind ik een belangrijk punt om stil bij te blijven staan. De 
businesscase wordt regelmatige update. Volgens mij kunnen we daar ook wel van uitgaan, 
maar dat zijn wel dingen die we echt goed moeten blijven volgen. We kunnen geen risico's 
blijven lopen op de portemonnee van de inwoner. We moeten een interessante 
opdrachtgever blijven. Dat zijn voor mij de belangrijkste dingen: achterstand wegwerken en 
een goede opdrachtgever zijn.

01:04:04

Voorzitter: Dank. Dan gaan we verder. De heer Ubbens voor de woordvoering, CDA.

01:04:09

De heer Ubbens: Bedankt, voorzitter. Destijds bij de motie hebben wij niet voorgestemd dus 
wij waren van die motie geen voorstander. Dat wil niet per se zeggen dat wij principieel 
tegen zijn. Het is goed uit te leggen dat de laadpalenstructuur een nutsvoorziening is. Er 
zitten ook voordelen aan het opdrachtgeversmodel. Er waren wellicht grote nadelen bij de 
concessie, zoals we in de praktijk hebben gezien. Onze twijfels zitten hem ook wel bij de 
risico's die aan het opdrachtgeversmodel kleven. Als de exploitatie positief is, kunnen we 
wel geld uitgeven door op minder rendabele plekken alsnog laadpalen te kunnen uitleggen. 
Dat zou een groot voordeel zijn. Zou in de toekomst - en dat is één van de risico's - de range 
van elektrische auto's enorm toenemen, heb je veel minder laadpalen nodig. Dan hebben 
we dus inderdaad een risico dat er palen geplaatst die niet rendabel zijn. Aan de andere kant
heeft een marktpartij dat risico ook en dat zal in de kosten worden verwerkt. Die risico's 
zitten aan beide kanten. Als de marktpartij het risico groter acht gedurende de concessie, 
gaan ze weer op de rem trappen bij de realisatie van palen die we misschien wel nodig 
hebben. Ik denk dat we de risico's min of meer in beide modellen hebben. Waar we nog wel 
groot probleem zien, is de samenwerking met de gemeenten om ons heen. De gemeenten 
om ons heen kiezen nog voor een concessiemodel. Wij zouden wel graag zien - ook als wij 
kiezen voor het opdrachtgeversmodel - dat wij heel goed in gesprek blijven met de 
omliggende gemeenten, omdat inwoners van onze gemeente regelmatig naar buiten onze 
gemeente rijden om daar te werken, om daar ook een auto op te laden. Als daar geen goede
voorzieningen zijn, zullen we er steeds last van krijgen. Het is niet zo dat we zeggen: "Wij 
moeten het voor onze eigen gemeente het goed regelen en dan ziet de rest maar." 
Misschien dat er mogelijkheden zijn voor andere gemeenten om later bij ons aan te sluiten, 
als dit succesvol is. Ik denk dat we daar oog voor moeten houden. Ik wil graag weten hoe de 
wethouder daarnaar kijkt. Uiteindelijk is het wel zo dat wij erin geloven dat als de gemeente 
het zelf beheert dat een aantal dingen wellicht makkelijker gaan, zoals het implementeren 
van innovaties. Dat zou je een concessiemodel ook kunnen doen. Dat moet je allemaal 
contractueel vastleggen. Wij kunnen natuurlijk als raad ook zeggen: "We willen graag 
onderzoek doen naar een aantal innovaties zoals bijvoorbeeld die laadpalen in de stoeprand,
laadpalen in lantarenpalen, dingen sneller invoegen." Dat is een groot voordeel van een 
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opdrachtgeversmodel. Op dit moment neigen wij wel naar een voorstandersschap maar we 
willen wel graag horen wat de wethouder over een aantal van onze vragen te zeggen heeft.

01:06:58

Voorzitter: Dank. Heb ik nu iedereen gehad? Nee, ik ben niemand vergeten. Dat is mooi. Het 
is drie over tien. We hebben tot half elf. De wethouder moet daar binnen blijven met 
eventuele vragen en tussenopmerkingen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Dan geef ik nu de
heer Broeksma het woord.

01:07:28

Wethouder Broeksma: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook aan de commissie voor uw 
vragen. Ook dank aan de motie van de SP destijds bij het concessiemodel om zo snel 
mogelijk te onderzoeken of een opdrachtenmodel mogelijk was, wat dat zou betekenen qua 
investering, qua risico's en qua effectiviteit als het gaat over om dat te realiseren. We willen 
namelijk dat mensen die voor de keuze staan om een nieuwe auto te kopen niet moeten 
kiezen voor een fossiel aangedreven auto, maar kunnen kiezen voor een elektrisch 
aangedreven auto, ook al hebben ze geen plek op de eigen oprit om hem op te kunnen 
laden. Dat geldt voor twee derde van onze inwoners, van onze huishoudens. Dat ze dan toch
voor een elektrische auto kunnen kiezen, omdat die laadpaal die ze daarvoor nodig hebben, 
gerealiseerd kan worden op de plek waar wij hem als gemeente willen hebben. Na dit 
gezegd te hebben, begin ik met de opmerking van mevrouw Poelstra dat wij ons als slechte 
opdrachtgever hebben betoond als het gaat over het concessiemodel. Ik kan het op geen 
enkele manier accepteren dat u dit zegt. We hebben u geïnformeerd over de situatie in een 
brief. Het contractbeheer is het professioneel belegd bij de provincie. Als een goede 
opdrachtgever en contractpartner hebben wij ons binnen het concessiemodel ervoor 
gezorgd dat die achterstanden weggewerkt zijn. Er zijn boetes opgelegd. U heeft dat 
gelezen. Er zijn geen voorbeelden waarbij Allego wilde plaatsen en dat dat van de gemeente 
niet kon. Ik kan op geen enkele manier accepteren dat u zegt dat wij ons als een slecht 
opdrachtgever binnen het concessiemodel hebben gedragen.

01:09:16

Voorzitter: Gaat u door.

01:09:18

Wethouder Broeksma: Voorzitter, we komen van ver. We komen van het 
vergunningenmodel. Vervolgens sinds 2019 een concessiemodel wat nu drie jaar draait, en 
we willen naar een opdrachtenmodel het toe. Voor dat laatste zijn we niet de eerste in 
Nederland. In Den Haag gaat het al jarenlang, sinds 2013, naar volle tevredenheid. Dat 
opdrachtenmodel werkt. Het werkt op de manier zoals zij dat willen. Zijn we nu de enige die 
dat doen? In Noord-Nederland wel. We hebben met de provincie Groningen en provincie 
Drenthe meerdere malen uitgebreid gesproken, ook gewacht ten nadele van ons. Daar 
hebben we een jaar gemist. Willen jullie met ons meedoen? Willen jullie mee verkennen of 
jullie in de aanbesteding van het opdrachtenmodel mee willen doen of niet? Provincie 
Drenthe en Groningen hebben er uiteindelijk voor gekozen om dat niet te doen. Misschien 
als reden omdat zij niet de investering willen dragen voor een andere gemeente. Andere 
gemeenten hebben daarin de keus om dat wel of niet te doen. Veel gemeenten, bijna alle 
gemeenten behalve Groningen, gaan mee in Groningen met het concessiemodel. Er is één 
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gemeente die het vergunningenmodel hanteert. Aan dat concessiemodel hebben wij 
nadelen gemerkt en u heeft dat ook benoemd. Niet altijd wordt geplaatst waar wij het 
zouden willen en een commercieel bedrijf heeft nu eenmaal andere afwegingen dan een 
gemeente waarbij het maatschappelijk rendement leidend is. Dat kun je een commercieel 
bedrijf ook niet kwalijk nemen. Die zullen gaan voor die plekken waar de meeste economisch
voordeel te halen valt. Dat zal zijn in de plekken waar de meeste elektrische auto's verkocht 
zullen worden, zonder eigen oprit, enzovoort. Die zullen op een andere manier afwegingen 
maken waar ze de laadpalen willen zetten. Wij willen dat anders. Wij willen ook een keus 
maken voor bijvoorbeeld de plekken waar misschien nog niet eens verlies geleden wordt op 
een laadpaal maar waar winst minder groot zal zijn dan in dichtbevolkte gebieden, of 
tenminste daar waar veel elektrische auto's op straat zouden moeten laden bijvoorbeeld in 
de dorpen. Het dorp Woltersum is specifiek genoemd. Daar zijn twee plekken op de kaart 
van de 2.672 die we hebben aangewezen. Twee in Woltersum, één daarvan is overigens nu 
in behandeling. Met de aanvrager wordt daar goed over gecommuniceerd. Omwonenden 
worden daarover ingelicht. We willen dat op een nette manier doen. Andere gemeenten, 
het CDA vraagt daar concreet naar, hadden mee mogen doen. We hebben daarop gewacht. 
We hebben iets langer gewacht dan goed voor ons was, omdat we van belang vinden dat 
mensen uit de omgeving ook met een elektrische auto naar de stad kunnen, hier eventueel 
kunnen opladen en dan ook thuis weer kunnen opladen in het dorp of de stad waar ze 
wonen. Dan moet die laadpaal daar wel staan, anders ben je alsnog gedwongen om een 
fossiel aangedreven auto te kopen. Dat willen we allemaal niet. Dat past niet bij onze 
mobiliteitsvisie. Het past niet bij onze [onhoorbaar] missie doelstellingen. Dat betekent dat 
in de toekomst alsnog gemeenten zouden kunnen meedoen met ons opdrachtenmodel. 
Daar staan wij open voor. We stellen nu deze keuze aan u voor om deze keuze nu te maken 
voor ons als gemeente, voor het stedelijk gebied, maar ook voor ons dorpsgebied. Destijds 
kozen wij wel voor dat concessiemodel. Dat is nog maar drie jaar geleden. We willen in ieder
geval van het vergunningenmodel af. Dat betekent dat als een partij zich meldt dat je het 
toestaat of niet. We waren toen nog niet ver genoeg. We hadden nog onvoldoende ervaring 
om te zeggen: "We gaan nu kiezen voor een opdrachten model." Het is ook een stevig 
onderzoek geweest. We hebben daar een second opinion op gevraagd. Het gaat ook over 
veel geld. We hebben dat zorgvuldig en diepgaand willen uitzoeken. Daar waren we op dat 
moment nog niet aan toe, eigenlijk tot onze spijt, omdat we nu zeggen dat opdrachtenmodel
echt beter past bij ons, bij ons en onze inwoners. Ik heb het gezegd: een financiële, stevige 
investering. Anders dan bij andere investeringen die we maken in een verkeerssituaties, bij 
een nieuwe weg of een rotonde is dit een investering die zich terugverdient. Dat betekent 
dat we investeren in een zaak die we graag willen hebben. We willen graag fossiel 
aangedreven auto's verminderen, überhaupt het autogebruik verminderen. U kent onze 
drieslag: minder mobiliteit, ander type mobiliteit en groene mobiliteit. Als er dan toch 
gereden moet worden - dat is voor sommige automobilisten nou eenmaal niet uit te sluiten -
dan het liefst zo groen mogelijk is. Dat doel weten we te bereiken en dan levert het ook nog 
geld op. We gaan er dus nog geld mee verdienen. De investering die we doen, krijgen we 
terug. De jaren daarna levert het geld op en dat kunnen we gebruiken voor onze 
verkeersagenda. U gaat er uiteindelijk zelf over wat u met de al die overtollige miljoenen 
gaat doen.
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01:14:58

Voorzitter: U heeft de vraag van de heer Leemhuis.

01:15:01

De heer Leemhuis: Dank u wel, voorzitter. Even over dat laatste: het is natuurlijk heel mooi 
om dat aan verkeer mogelijk te kunnen uitgeven om onze doelen daarin te bereiken. De 
wethouder zegt: "We gaan erover." Is het niet ook juist een idee om te kijken of we dat op 
de energie-agenda eventueel in de toekomst zouden kunnen gebruiken? Dat lijkt me 
misschien ook wel een naastliggend doel van deze zaak.

01:15:23

Wethouder Broeksma: Ik denk dat dat een heel goede opmerking is, ook omdat we zeggen: 
"Omdat we nu zelf het opdrachtenmodel hebben, kunnen die auto's die aan de laadpaal te 
leveren-- De batterijen van die auto's kunnen ook een element zijn om het energienet te 
balanceren. Het balanceren van de opslag van energie is een cruciaal element om de 
overbelasting van het net ook te kunnen verminderen." Ook omdat we zelf het 
opdrachtenmodel hebben, kunnen wij zelf zeggen welke innovaties we toegepast willen 
hebben. Het CDA vraagt er specifiek naar. We kunnen zeggen dat we laadpalen in 
lantarenpalen willen, maar ook laadpalen die twee kanten opgaan. Dan moet de auto daar 
wel geschikt voor zijn, maar ook de laadpaal. Het zijn onze laadpalen. Wij bestellen wat we 
hebben willen. Die laten we plaatsen door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dus het 
antwoord is: ja, uiteindelijk gaat u er als raad over op het moment dat het aan de orde is. De 
VVD en andere partijen noemen specifiek de risico's die bij de investering gemoeid zijn. 
Eigenlijk suggereert u: pak dat concessiemodel en maak nog steeds betere afspraken met 
degenen aan wie de concessie verleend is. Ik wil niet badinerend doen, maar als je dat 
doorredeneert, kom je uit op het opdrachtenmodel. Dat betekent dus dat je als gemeente, 
als opdrachtnemer, als contractpartner zegt: "Wij willen hier in Woltersum, Garmerwolde of 
in de binnenstad een laadpaal en we betalen ervoor en u zet hem neer." Het dicht bouwen 
van het concessiemodel is juist het opdrachtenmodel waar we nu voorstaan. We plaatsen 
ook daar waar vraag is. We plaatsen niet daar waar geen vraag is. Ik heb u net het voorbeeld
gegeven van Woltersum. Er is één aanvrager en er is één in behandeling. Er zijn twee 
mogelijke plekken. We zoeken uit wat de beste plek is en daar zetten we hem neer. We 
monitoren ook. Dat betekent dat we kunnen bijsturen op het moment dat de vraag meer of 
minder wordt. De risico's gelden niet alleen voor ons. Als de risico's te groot zijn, stapt de 
markt helemaal niet in. Dat betekent dat er geen laadpalen of de laadpalen slechts 
mondjesmaat geplaatst zullen worden. Dat betekent ook dat we ons hoofddoel - het 
mogelijk maken om voor een elektrisch aangedreven auto te kunnen kiezen - niet zullen 
behalen. Dat betekent dat we dit aan de markt niet kunnen overlaten. De markt kan een 
aantal dingen wel, maar een aantal dingen kan de markt domweg niet. Het plaatsen op 
onrendabele plekken is iets wat de markt niet kan. Dat betekent dat wij daar een concrete 
opdracht voor moeten uitgeven. Wij kunnen dat compenseren door al die laadpalen die wel 
veel winst opleveren. De laadpalen die minder winst opleveren of zelfs iets verlies 
opleveren, kunnen we daarmee financieren daarmee middelen we dat ruimschoots uit, 
omdat het hele verhaal een positieve businesscase heeft. Dat is ook met een second opinion 
bevestigt. Er is verder nog gesproken over waterstof, of dat onze exploitatie nadelig 
beïnvloedt. De levensduur van de palen is nu tien jaar. De businesscase is daarop gebaseerd.
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Binnen tien jaar is waterstof niet alom tegenwoordig voor personenauto's om daarop te 
tanken. We hebben een aantal waterstofstations in de stad. Dat loopt, maar voor de 
gemiddelde particulier zal dat niet aan de orde zijn. Veel investeringen zijn miljarden. Ook 
Tesla is niet van plan om over te gaan op waterstof. Monitoren doen we ook, omdat wij zelf 
aan zet zijn. Dan kunnen we ook data gestuurd bijplaatsen. We zien dus welke laadpalen 
veel of weinig gebruikt worden en laadpalen die doorlopend in gebruik zijn. Dat kan wel 
eens een vraag zijn om een extra laadpaal bij te plaatsen en dus ook op aanvraag van 
bewoners. Dat brengt mij, voorzitter, bij de verdere opmerkingen over de exploitatie. 
Kunnen wij reageren op fluctuaties? De volatiliteit en de veranderlijkheid van de 
energieprijzen. Zeker nu is dat een belangrijk thema. Dat kunnen we meerdere keren per 
jaar. Het is natuurlijk een klus om het tarief vast te stellen, maar dat kunnen we meerdere 
keren per jaar doen. "Valt het allemaal tegen?", vraagt de Stadspartij nog. Betekent dat 
hogere parkeertarieven? We hebben goed doorgerekend dat wij niet verwachten dat het 
allemaal tegen gaat vallen. U stelt zelf de parkeertarieven vast. U weet dat het 
parkeerbedrijf een gezond rendement heeft. Elk jaar bij de begroting stelt u vast wat er met 
dat overschot gaat gebeuren. Dan nog wat kleinere vragen, voorzitter. Eenduidige tarifering, 
kan dat ook eerder dan 2030? Het antwoord is: nee. Alle palen die er nu staan, zijn of via het
vergunningenmodel tot stand gekomen - dus daar zijn we niet de exploitant van - dan wel 
met het concessiemodel zijn en daar zijn we ook niet de exploitant van. Enerzijds is dat de 
vrije markt, anderzijds zitten we in de concessieafspraken met Allego. Dat betekent dat we 
niet zelf die tarieven kunnen veranderen. Dat betekent dat er in de komende jaren 
verschillende tarieven zijn bij verschillende laadpalen. Dat is ook een van de redenen 
waarom we dit opdrachtenmodel willen. Door het opdrachtenmodel zullen we dat steeds 
meer eenduidig vormgeven. Het woord deelauto's is nog even gevallen. Ik wil opmerken dat 
voor deelauto's ook dit opdrachtenmodel gunstiger is. Ook deelmobiliteit is een cruciaal 
element van onze mobiliteitsvisie. Een deelauto staat op een vaste plek. Die staat er wel of 
die staat er niet. Als hij niet staat, kan er geen andere auto staan, dus de laadpaal kan niet 
door een andere auto gebruikt worden. Dat betekent dat het minder interessant is voor een 
commerciële partij om dat te doen, omdat wij ook grip krijgen op waar we de deelauto's 
willen hebben. Ook daar nemen we de regie. Dat betekent ook dat wij de regie op de 
bijbehorende laadpalen hebben. We willen natuurlijk alleen maar elektrisch aangedreven 
deelauto's. Vanaf 2025 verplichten we dat we die regie van beide elementen in de hand 
hebben. Dat is onze ambities met deelauto's, dat we ook via elektrische deelauto's optimaal 
kunnen faciliteren en kunnen sturen. Dan: hadden we het ook helemaal zelf kunnen doen? 
Dat is overwogen. GroenLinks vraagt ernaar en de SP. Het antwoord is: het is specialistisch 
werk. Dat betekent ook dat de mensen die je in dienst neemt, die dat specialisme hebben, 
relatief weinig werk hebben. Dat is dan zo, maar ook dat dit de markt nou eens een keer 
beter kan, omdat die specialisten die een paar honderd palen of enkele duizenden nationaal 
gebied gaan kunnen installeren. Enexis ook natuurlijk. Dat is specialistisch werk, als je dat in 
huis neemt, niet goed gaat werken. Volgens mij heb ik, voorzitter, gereageerd op alle vragen 
en opmerkingen. Ik hoor wel als het anders is.

01:23:07

Voorzitter: Klopt dat? Zijn alle vragen beantwoord? De heer Dwarshuis, heeft u een 
onbeantwoorde vraag? Ik wil eerst de onbeantwoorde vragen langs.
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01:23:17

De heer Dwarshuis: Ik wou nog wel graag wat horen over de toegankelijkheid en de 
herwinning van open ruimte waar GroenLinks naar vroeg. En of dat een 
opdrachtgeversmodel beter kan doen dan nu. Ik loop regelmatig tegen wat vreemd 
geparkeerde laadpalen aan op de stoep.

01:23:38

Voorzitter: Vragen over toegankelijkheid. Kan de wethouder dat beantwoorden?

01:23:44

Wethouder Broeksma: Er is één laadpaal op het Damsterdiep die op een bizarre plek 
geplaatst is. Het heeft ons bijna een jaar gekost om die drie stoeptegels aan de kant te 
krijgen. Het is bizar op het moment dat wij de opdrachtgever zijn. We krijgen ze waar we ze 
hebben willen. Wat we in de toekomst willen doen, is die laadpalen combineren met 
straatverlichting. Die lantarenpaal staat er toch, dus dan heb je geen extra object op de 
stoep. Dat is iets wat we allemaal willen. Als de markt ons die innovatie aanbiedt in zo een 
concessiemodel of een vergunningenmodel staan we te juichen. Als we de garantie willen 
hebben dat het gebeurt, moeten we zelf aan de knoppen zitten en het opdrachtenmodel 
voorziet daarin. Als we het willen, is zelf aan de knoppen zitten. Zelf aan de knoppen zitten is
natuurlijk het beste.

01:24:34

Voorzitter: De heer Leemhuis.

01:24:36

De heer Leemhuis: Dan heb ik daar nog wel een opvolgingsvraag over. Het voorbeeld van het
Damsterdiep is natuurlijk een absurd voorbeeld van hoe slecht het was. Ik zie ook wel eens 
hier en daar laadpalen en als je dan informeert blijkt dat wel volgens de normen geplaatst te
zijn. Als ik daarnaar kijk, zie ik eigenlijk een zesje en niet een acht of een negen of een tien. Is
het nou zo dat, omdat we dit opdrachtenmodel gaan gebruiken, we dat ook nog een beetje 
beter gaan doen? Ook in overleg met omwonenden misschien. Dat zou mijn lieve wens zijn. 
De palen staan volgens de huidige normen goed staan, maar iedereen ziet dat ze een beetje 
raar staan. Dat we ook onze best gaan doen om dat te voorkomen. Dat is gewoon echt 
logisch staan. Dat zou ik het college mee willen aangeven.

01:25:28

Voorzitter: Wil het college daar nog op reageren?

01:25:31

Wethouder Broeksma: Dank voor de aanmoediging. Het zou ook in het concessiemodel niet 
zou moeten zijn. U noemt het een zesje dus voldoende in die zin van het voldoet aan de 
eisen. Had nog een slag beter gekund. We hebben vele gesprekken met Allego. Het 
Damsterdiep is één voorbeeld van vele gesprekken die we gevoerd hebben. Als het voldoet 
aan de eisen ben je uitgepraat. Je kunt zelf natuurlijk je eigen eisen zo hoog stellen als je 
wilt. We kunnen zeggen: "We gaan voor een acht of negen of tien." Dat heb je zelf natuurlijk 
beter in de hand. Het Damsterdiep als karikaturaal voorbeeld had niet had gemoeten. Ook in
het concessiemodel niet. Dat het zolang geduurd heeft om dat 90 centimeter, drie 
stoeptegels, verderop te krijgen, is een disgrace om het zo maar te zeggen. Het is gebeurd 
en ik weet zeker dat we meer grip hebben als we het zelf in de hand hebben.
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01:26:25

Voorzitter: U heeft nog een vraag van mevrouw Pestman, PvdA.

01:26:28

Mevrouw Pestman: Ik weet niet of ik niet goed hebt opgelet maar gaat de gemeente 
inderdaad in gesprek met de dorpen om na te gaan wat de beste plekken zijn?

01:26:37

Wethouder Broeksma: Ja, we hebben dus 2.672 plekken aangewezen. Daar is over 
gecommuniceerd. In Garmerwolde zijn twee plekken en in Woltersum zijn twee plekken. De 
aanvrager heeft daar primaat in, dus de plek het dichtst bij het woonhuis van de aanvrager. 
Die plekken zijn niet waar alle opritten zijn, maar juist daar waar die opritten wat schaarser 
zijn. Daar zetten we die plekken neer en we communiceren daarover met de omgeving.

01:27:19

Mevrouw Pestman: Dat is dus niet in overleg met?

01:27:21

Voorzitter: Als dat relevant is, doen we dat. Dat kan niet voor elke paal, maar voor die 
dorpen lijkt me relevant. We willen het goed doen. Zeg maar waar hij komen moet, dan 
zetten we hem daar neer.

01:27:36

Voorzitter: Dank. Mevrouw Poelstra-Bos.

01:27:40

Mevrouw Poelstra-Bos: Dank u wel, voorzitter. Ik wou nog even reageren op het feit dat ik 
het heel stellig zou hebben gezegd. Dat gaat mij dus om de vraag: "Zijn we een goede 
opdrachtgever?" Dat is wat ik ermee wil aangeven, omdat we dus nog steeds diezelfde rol 
moeten blijven vervullen. Mijn excuses als het gechargeerd leek, maar dat was met name 
voor het debat. Het gaat mij om die vraag. Die moeten we ons blijven stellen. Als laatste heb
ik nog een vraag over de toezegging over de achterstand wegwerken.

01:28:07

Voorzitter: Klopt, die had ik ook gehoord. Wethouder.

01:28:12

Wethouder Broeksma: Dank voor uw excuses. Ik ervoer het als dat u ons een slechte 
opdrachtgever had gevonden bij het concessiemodel. Dat werp ik van mij. Het belang van 
goed opdrachtgeverschap in het opdrachtenmodel is essentieel. Ik heb ook eerder 
aangegeven dat we daar drie jaar geleden onvoldoende aan toe waren om dat op een goede
manier te doen. We hebben er nu bijna drie jaar op gestudeerd. We hebben drie jaar de tijd 
gehad om dat goed uit te vogelen. U hebt alle bijlagen gezien die ons helpen om die keuze te
maken, dat we het opdrachtgeverschap goed kunnen waarnemen. Als het gaat over die 
achterstand wegwerken: ik dacht dat ik het genoemd had. Die achterstand wordt 
weggewerkt, meer dan tien per week was het onlangs. We hadden een wachtlijst van 90 dus
met tien per week gaat het best wel snel. Dat heeft er ook te maken dat boetes zijn 
aangekondigd bij het contractbeheer bij de provincie. Niet alleen wij als gemeente zijn het 
enige slachtoffer van de gang van zaken. Er zijn ook andere gemeenten. De provincie zit daar
bovenop, samen met ons en andere gemeenten. Boetes zijn uitgedeeld. Allego loopt het in. 

23



Allego neemt geen nieuwe aanvragen meer in behandeling is. Het portal daarvoor is 
gesloten. Ze kunnen zich nu volledig richten op de achterstand die ze hebben. Dat doen ze 
ook. Nieuwe aanvragen die binnenkomen, worden binnen ons opdrachtenmodel 
afgehandeld. Tot zover.

01:29:47

Voorzitter: Dank, wethouder. Dan kijk ik nog een keer de commissie rond voor iemand 
denkt: dat is echt nog niet beantwoord. De vraag is nu: is hiermee de discussie voldoende 
gevoerd? Het is een raadsvoorstel. Overweegt de commissie of de nog raad moties, 
amendementen? Nee, het is stil. Het is goed. Dan is het hiermee afgerond en dan wens ik u--
Ik zie nog een vraag van mevrouw Poelstra-Bos.

01:30:17

Mevrouw Poelstra-Bos: Wellicht dat wij nog een motie overwegen.

01:30:19

Voorzitter: Kunt u nog aangeven ongeveer wat de strekking wordt daarvan?

01:30:22

Mevrouw Poelstra-Bos: Dat zal de strekking zijn van het monitoren en het in de gaten 
houden dat die achtergrond ook daadwerkelijk weggewerkt wordt en dat wij ook 
daadwerkelijk een inhaalslag gaan maken en dit beter kunnen doen. Dat zouden we dan wel 
toejuichen, als dat ons lukt.

01:30:37

Voorzitter: Dan staat deze genoteerd. Dan ga ik nu de vergadering sluiten en wens ik jullie 
allemaal en ook de kijkers thuis een hele prettige avond en voor de aanwezige mooie, frisse 
toch naar huis!
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