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MOTIE
Titel motie

Datum PS

Voordrachtnr

Onderwerp

Laadstations in de provincie

9 november 2016

6946

Voorstel van GS tot vaststelling Provinciale Begroting 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Gonstaterende dat:

het gebruik van elektrische voertuigen sterk aan populariteit wint;

het aantal laadstations voor elektrische voertuigen nog onvoldoende is;

de Provincie Zuid-Holland een ambitieuze energieagenda heeft vastgesteld;

CO2-reductie daarin een centrale doelstelling is;

een groter aanbod van laadstations voor elektrische voertuigen het gebruik van elektrische voertuigen

kan stimuleren;

overwegende dat:
- een succesvolle transitie naar elektronische voertuigen afhankelijk is van een goede energie

infrastructuur;

- elektrisch vervoer een bijdrage levert aan schone lucht en een beter klimaat;

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om

te inventariseren op welke locatíes langs provinciale wegen laadstations voor elektrische auto's en

fietsen zouden kunnen worden geplaatst;

bij voorjaarsnota over deze locaties te rapporteren, samen met een voorstel voor de verlening van

de benodigde concessíes.

en gaan over tot de orde van de dag.
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