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Toelichting;

Zie voor nota: vervolgvel 26-5-2021/Collegevoorstel strategienota elektrisch vervoer

Een uitwerking van de financiële gevolgen, zowel incidenteel als structureel, zal in het definitieve 
voorstel bijgevoegd worden afhankelijk de keuzes die gemaakt worden. Tevens wordt onderzocht 
welk effect deze keuzes hebben op de hoogte van leges ten aanzien van de ondergrondse 
infrastructuur.

De ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer gaan de laatste tijd erg snel. Binnen de 
energie transitie nemen deze ontwikkelingen een belangrijke plaats in. Wat dit voor de gemeente 
betekent, welke doelen we hebben en de ambitie die we hierin hebben is uiteengezet in de 
strategienota. De vraag naar publieke laadvoorzieningen neemt daarmee ook toe. Via een enquête 
eerder dit jaar hebben inwoners zich hierover uit kunnen spreken. Daarnaast is op ambtelijk niveau 
vanuit verschillende beleidsterreinen informatie aangeleverd.

Op basis van de opgehaalde informatie en in afstemming met de medewerkers van verkeer is een 
conceptversie van de strategienota opgesteld. Het voorstel is om de voorliggende concept nota in te 
dienen als discussiestuk voor de commissie Fysiek Domein.

Kaders
Coalitieakkoord 2018-2022, onderdeel 1.7 Duurzaamheid

Financiën
De kosten ad. € 150.000 per jaar betreffen zoals genoemd in de beleidsnota het deel mobiliteit, waar 
laadinfrastructuur slechts een onderdeel van is. Het totaalbedrag voor laadinfrastructuur zal derhalve 
lager liggen dan dit bedrag. De hoogte van het exacte bedrag is nog niet bekend, wel is duidelijk dat 
de uitvoering van deze faciliterende rol extra kosten met zich mee zal brengen. Op dit moment heeft 
de gemeente Huizen geen middelen structureel in de begroting beschikbaar.

Communicatie
Bijna gelijktijdig met de behandeling in de commissie ligt het verzamel verkeersbesluit voor de 105 
nieuwe laadpalen op de plankaart ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop een zienswijze 
indienen.

Aanleiding
In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is de afspraak opgenomen dat iedere gemeente een 
integrale visie op openbaar laden moet hebben vastgesteld voor de zomer van 2021. In de 
Mobiliteitsvisie hebben wij reeds afgesproken hier als gemeente in te voorzien.

Argumentatie
Het doel van het voorleggen van de concept strategienota aan de commissie fysiek domein voor 
wensen en/of bedenkingen is tweeledig;

1. De commissie informeren over de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer.
2. De commissie actief betrekken door te vragen of de richting die wordt ingezet in de 

strategienota de juiste is. De discussie over het stuk moet helpen het kader aan te scherpen 
en indien nodig accenten aan te brengen en/of te verleggen. Het doel is namelijk om op basis 
van de strategienota en de inbreng van de Commissie Fysiek Domein daarop een definitieve 
nota op te stellen en deze ter vaststelling aan te bieden aan de commissie FD en de 
gemeenteraad;

Alternatieven
Het alternatief is om de commissie in deze fase niet te betrekken en de strategienota alleen ter 
vaststelling voor te leggen. Dit gaat echter ten koste van de zorgvuldigheid en transparantie van het 
proces. Daarbij is het risico groot dat de nota alsnog moet worden aangepast na de behandeling in de 
raad. Het is dan ook beter om de commissie aan de voorkant te betrekken.
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Openbare werken

R. Castelein

Zie voor nota: vervolgvel26-5-2021/Collegevoorstel strategienota wensen en bedenkingen

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Uitvoerinq en evaluatie
Op basis van de wensen en/of bedenkingen die de commissie meegeeft wordt een definitieve nota 
opgesteld. Afhankelijk van de inbreng en de verdere uitwerking, is de verwachting dat het definitieve 
voorstel direct na de zomer aan de raad wordt aangeboden.

Bijlagen
1. Concept strategienota
2. Voorblad Commissiebehandeling


