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Voorstelnummer: ...
De gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn, in vergadering bijeen op 8 november 2018 inzake
de begroting 2019.
Onderwerp: starten van een pilot inzake elektrische laadpalen in de openbare ruimte.
overwegende dat,
•
•
•

De gemeente Borger-Odoorn verder wil verduurzamen, ook het gebied van elektrisch rijden;
De techniek met sprongen vooruit gaat, zo is het nu ook mogelijk om met een navigatiesysteem van een auto te zien waar laadpalen zich bevinden;
Borger-Odoorn met elektrisch rijden de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast kan
verminderen.

Is van mening dat
•

de ontwikkeling van het elektrisch rijden gebaat is bij het zo aantrekkelijk mogelijk maken
van de voorzieningen die nodig zijn voor deze nieuwe manier van rijden;

•

de gemeente Borger-Odoorn met elektrisch rijden de uitstoot van schadelijke stoffen en
geluidsoverlast kan verminderen;
het starten van een pilot een goede start is om elektrisch rijden nader te faciliteren voor ~l
2.ávÎsl
het fiets- als autoverkeer en zodoende het draagvlak voor elektrisch rijden verder te vergroten.

•

Verzoek het college
•

voor de duur van 2 jaar een pilot te starten voor de realisatie van minimaallO plaatsen waar
men elektrisch kan opladen binnen onze gemeente.

•

in de voorbereiding op de raadsvergadering van december 2018 te komen met een
inventarisatie van de subsidiemogelijkheden van de op te starten pilot* ( *nederlandelekttisch.nl/Etijden in mijn gemeente/ subsidiemogelijkhedenen regelingen)
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•

deze pilot in samenspraak met inwoners en instellingen van onze gemeente verder uit te
werken.

•

in oktober 2020 de raad te informeren over de uitkomsten van de pilot.

en gaat over tot de orde van de dag.
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