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: Motie meer laadpalen voor elektrische auto's

De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 6 juli 2021
Constaterende dat:
Volgens het Klimaatakkoord in Nederland vanaf 2030 alleen nog maar nieuwe
auto's met een elektromotor mogen worden verkocht.
Autofabrikanten dan ook vol inzetten op elektrisch vanwege strengere C02normen in de Europese Unie.
Vorig jaar had al zo'n 25% van de nieuwe auto's een stekker en dat percentage
zal snel stijgen. In 2030 rijden er naar verwachting zo'n 9,4 miljoen
personenauto's rond in Nederland. Eén op de vijf auto's zal dan elektrisch
aangedreven zijn. Om die op te laden zijn er 1,5 miljoen extra laadpalen nodig.
Eind vorig jaar stonden er 230.000 laadpalen in Nederland.
De verwachting van de autobranche is dat in 2025 (over 4 jaar dus al) elektrische
auto's goedkoper zijn dan fossiele auto's.
Netbeheerders er vanuit gaan dat vanaf 2025 vrijwel alle nieuwe auto's al
elektrisch zullen zijn.

Overwegende dat
Gemeenten daar op moeten inspelen door te zorgen voor voldoende laadpalen in
openbare ruimtes.
De aanvraagprocedure voor burgers nu nog 15 weken in beslag neemt. Wetende
daarbij dat als er binnen 250 ml al een laadpaal staat er dan géén één wordt
bijgeplaatst, tenzij uit de gegevens blijkt dat het noodzakelijk is.
Het de gemeente veel ambtelijke capaciteit kost omdat er voor iedere
afzonderlijke laadpaal een verkeersbesluit genomen moet worden.
Dat dit veel efficiënter kan, door samen met burgers, eenmalig alle geschikte
locaties te bepalen en daarvoor alvast, in één procedure, de benodigde
verkeersbesluiten te nemen.
Laadpalen kunnen daarna direct bijgeplaatst worden indien ze ook echt gebruikt
worden.

Verzoekt het college;
Plankaarten te maken met alle toekomstige locaties in openbare ruimtes voor
laadpalen in de gemeente Coevorden.

Daarbij zorgvuldig aandacht te besteden aan communicatie en participatie van
onze inwoners (verbindend besturen)
De uitbreiding van laadpalen kostenneutraal en gebaseerd op bezettingsgraad te
faciliteren, zoals dat nu ook in onze gemeente wordt gedaan.
Er voor te zorgen dat alle nieuwe laadpalen geschikt of eenvoudig geschikt te
maken zijn voor de nieuwste technieken.
Deze resultaten uiterlijk 1 maart 2022 terug te koppelen aan de gemeenteraad
van Coevorden.
en gaat over tot de orde van de dag.
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