
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
28 mei 2013 
Beantwoording vragen EVA m.b.t. elektrisch rijden 
Het college 
129591 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de 
EVA m.b.t. het elektrisch rijden.  
 
1) Heeft de gemeente reeds een beleid op het gebied van het stimuleren en/of 
faciliteren van elektrisch transport zoals b.v. beleid ten aanzien van de plaatsing van 
oplaadpunten voor zowel particulieren als publieke punten? 
Antwoord: Ja, In het onlangs vastgestelde Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan is 
het beleid t.a.v. elektrisch rijden verwoord. Daarnaast zijn de beleidsregels door het 
college vastgesteld. 

 
2) Indien ja hoe is dit beleid inzichtelijk voor belangstellenden (burgers/ondernemers) 
 binnen de gemeente? 
Antwoord: Alle vragen over elektrisch rijden en oplaadpalen komen terecht bij de 
afdeling BOR. Onlangs is er een artikel over het elektrische rijden in Albrandswaard is 
De Schakel geplaatst. 
 
3) Zijn door de gemeente reeds samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met bv de 
stichting e-laad e.d. t.b.v. van de plaatsing van laadpunten? 
Antwoord: Ja, de gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 
de stichting e-laad.  Op basis van deze overeenkomst zijn er al oplaadpalen geplaatst 
aan de Hofhoek in Poortugaal en in het Ghijseland in Rhoon (op verzoek particulier). 
Deze overeenkomst is inmiddels door e-laad per 1 januari 2013 opgezegd. De 
stadsregio Rotterdam heeft daarop het initiatief genomen om de plaatsing van 
oplaadpalen regionaal op te pakken. Hiertoe heeft de stadsregio een concept-
convenant afgesloten met een bedrijf voor het plaatsen van elektrische oplaadpalen. 
Vervolgens zal de stadsregio met alle stadsregio-gemeenten een uitvoerings-
overeenkomst afsluiten. De stadsregio zal zorgdragen voor de financiering van het 
project. Inmiddels is er overleg gaande tussen de stadsregio en de stadsregio-
gemeenten om deze overeenkomst verder uit te werken. Naar verwachting zal de 
overeenkomst in juli/augustus 2013 gereed zijn. 
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4) Indien vraag 1 negatief beantwoord is wat zijn dan de plannen van de gemeente tav 
elektrisch rijden en wanneer kan een visie hierop van de gemeente verwacht worden? 
Antwoord: n.v.t. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris de burgemeester, 

 
 

 

Hans Cats G.J. van de Velde-de Wilde 
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