
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 28-11-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Uitwerking-opdrachtenmodel-laadinfrastructuur-2023 (10 november 2022) Uitwerking 
opdrachtenmodel laadinfrastructuur 2023

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Eric van Huissteden – strategisch beleidsadviseur stadsontwikkeling, 050-3678759, 
eric.van.huissteden@groningen.nl 

Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma), 050-3677086, Sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Met dit voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor het in eigen beheer nemen van openbare 
laadinfrastructuur gaat de gemeente medio 2023 zelf investeren in laadpalen en deze ook 
exploiteren. Een marktpartij voert bijbehorende werkzaamheden voor de gemeente uit. Dit voorstel 
vraagt krediet voor het aangaan van de investering en budget ter dekking van het aanloopverlies in 
de eerste jaren zodat in januari 2023 de aanbesteding in de markt gezet kan worden. Onderliggende 
keuzes voor het opdrachtenmodel worden toegelicht, de business case wordt aan de raad 
gepresenteerd en de financiële en organisatorische planning wordt voorgelegd.

Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 80 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 
maximaal 12 minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 
aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitwerking-opdrachtenmodel-laadinfrastructuur-2023%20%20(10


Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Het raadsvoorstel betreft een uitwerking van de laadpaleninfrastructuur voor de lange termijn en het
kost veel geld. Tevens wordt een begroting getoond en prognoses betreft laadpalen. Door deze 
redenen is een meningsvormende sessie gewenst.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Mobiliteitsvisie 

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/mobiliteitsvisie 

https://gemeente.groningen.nl/mobiliteitsvisie
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Mobiliteitsvisie
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