M04 Motie oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 2 november 2017, behandelende
de Programmabegroting 2018-2021,
Constaterende dat
1. Elektrische auto’s en fietsen sterk in opkomst zijn;
2. Vrijwel alle grote autofabrikanten de keuze maken om zich vooral toe te gaan leggen
op productie van elektrische auto’s;
3. Slechts 30% van de gemeente1 is toegerust op de openbare laadbehoefte van
bewoners die elektrisch (gaan) rijden tot en met 2020;
4. Het Rijk een bijdrage beschikbaar stelt voor medeoverheden om de laadinfrastructuur
te verbeteren, in de vorm van een Green Deal (‘Rijksbijdrage laadinfrastructuur
elektrische auto's’);
5. Het stimuleren van fietsgebruik één van de projecten is uit het vastgestelde
raadsvoorstel Opgave Duurzame Samenleving,
Overwegende dat
1. Elektrische auto’s en fietsen zuinig zijn in energieverbruik en schoon voor de
omgeving;
2. Uitbreiding van laadinfrastructuur essentieel is voor de marktontwikkeling van
elektrisch rijden;
3. Woerden als doel gesteld heeft in 2030 klimaat neutraal te zijn;
4. Het belangrijk is dat de gemeente beleid formuleert als het gaat om haar rol m.b.t. de
laadinfrastructuur;
5. Er een unieke kans is om te experimenteren met het in elke straat installeren van
oplaadpunten, doordat er gecombineerd kan worden bij de vervanging van
straatverlichting;
6. Bij het ontwerpen van nieuwe wijken al rekening te houden is met het plaatsen van
oplaadpunten voor auto’s;
7. De raad 29 oktober 2015 de motie oplaadpunten E-bikes heeft aangenomen,
Verzoekt het College
1. Om vóór het junioverleg in 2018 te komen met een voorstel dat er voor zorgt dat er
voldoende elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen zijn in de gemeente
Woerden;
2. De daarvoor benodigde beleidsregels op te stellen;
3. Ruimte te bieden aan experimenten indien dat nodig is;
4. Zo spoedig mogelijk de raad een voorstel te doen voor een Green Deal met het Rijk,
om vervolgens een aanvraag te kunnen doen voor een rijksbijdrage voor de
laadinfrastructuur voor elektrische auto’s,

en gaat over tot de orde van de dag.
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