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Motie 
ex artikel 35 van het Reglement van Orde 
 

Onderwerp 

Laadinfrastructuur 

 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 18 juni 2019; 
 
Gehoord de beraadslaging, overwegende dat: 
▪ De gemeente het gebruik van duurzame vervoersmiddelen wil stimuleren; 
▪ Het realiseren van oplaadpunten voor elektrische en hybride voertuigen en tweewielers bij 

draagt aan het behalen van de CO2-doelstellingen als ook het verbeteren van de luchtkwaliteit; 
▪ De gemeente op dit moment geen actief beleid voert als het gaat om het toekennen van 

oplaadpunten; 

▪ Goirle op dit moment meer dan 50% achterblijft bij het Nederlands gemiddelde qua 
beschikbaarheid van het aantal laadpalen per 1000 voertuigen (1,6 vs. 3,9); 

▪ Het aanbod van elektrische en hybride voertuigen en tweewielers in alle scenario’s de komende 
jaren toeneemt; 

▪ De adoptiesnelheid van deze voertuigen en tweewielers mede afhankelijk is van de aanwezige 
infrastructuur; 

▪ In de nota parkeernormen en uitvoeringsregels op dit moment geen passage is opgenomen  
voor het creëren van voorzieningen ten behoeve van dit typen voertuigen en tweewielers; 

▪ Europese wetgeving per 2020 enkel voorziet in de realisatie van de laadinfrastructuur bij 
parkeerterreinen met een (semi-)commerciële functie en bedrijven en 

▪ Deze wet- en regelgeving te beperkend en vrijblijvend is waardoor bepaalde doelgroepen in 

onze samenleving niet worden gestimuleerd aan te haken bij dit deel van energietransitie. 
 
Verzoekt het college: 
▪ Een beleidsplan laadinfrastructuur op te stellen, waarbij er van uit wordt gegaan dat de 

uitvoering ervan voor de gemeente kostenneutraal is; 
▪ De nota parkeernormen en uitvoeringsregels naar aanleiding van dit beleidsplan te herzien; 

▪ Na te gaan of er een regionaal normenkader laadinfrastructuur kan worden opgesteld met de 
samenwerking GHO of de regio Hart van Brabant; 

▪ De motie te delen met de gemeenteraden van Hilvarenbeek en Oisterwijk en 
▪ Het beleidsplan en de herziende nota voor 2020 aan de gemeenteraad aan te bieden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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