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De raad van de gemeente Huizen, in vergadering bijeen op 12 mei 2020,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van orde voor
de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2020, “Doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek”

overwegende dat:

• in het Ontwerp bedrijfsplan BV Vervoer Gooi en Vechtstreek beschreven staat dat het wagenpark
in 2030 uitstootvrij is, en dat elektrificeren van de helft van het wagenpark wel haalbaar is (p. 14);

• men daarom uitgaat van geleidelijke elektrificatie;
• de gemeente en de regio Gooi en Vechtstreek bij duurzaamheidsontwikkelingen in de voorhoede

moeten zijn;
• de kosten bij aankoop wellicht hoger zijn dan dieselauto’s maar de maatschappelijke baten

aanzienlijk hoger zijn met elektrische auto’s of auto’s die op andere groene brandstof (bijvoorbeeld
groengas of waterstof) rijden;

• te verwachten is dat de waardevastheid van dieselauto’s snel zal afnemen;
• het openbaar vervoer in de regio vanaf volgend jaar ook geëlektrificeerd zal zijn;
• bij de beantwoording van technische vragen over dit onderwerp aangegeven is, dat er niet

gewacht wordt met verduurzaming van het wagenpark, maar dat uitsluitend omwille van het goed
vergelijkbaar maken van de business case is uitgegaan van een volledig diesel wagenpark;

• tevens de meerkosten van een half en volledig geëlektrificeerd wagenpark in beeld zijn gebracht;
• bij de beantwoording is aangegeven dat in de praktijk ingezet zal worden op een mix van

elektrische, hybride en dieselvoertuigen;
• bij een gelijkblijvend fiscaal stelsel de jaarlijkse meerkosten marginaal zullen zijn ten opzichte van

de totale kosten;

besluit:

o beslispunt punt 2 als volgt te wijzigen (wijziging cursief en dikgedrukt):
Bij het algemeen bestuur als wens indienen dat het wagenpark ten behoeve van het
doeigroepenvervoer versneld bestaat uit geëlektrificeerde of op andere groene brandstof
rijdende vervoersmiddelen, waardoor uitstoot van fijnstof en koolstofdioxide én
geluidshinder beperkt wordt, en voor het overige geen wensen en bedenkingen kenbaar
maken ten aanzien van het ‘Ontwerpbesluit doelgroepenvervoer Regio Gooi en Vechtstreek’
(bijlage 2).
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