
                                        
Eindhoven/Best, 5 december 2017

 
Betreft:
Schriftelijke vragen ex art. 30 RvO Statenfracties VVD en D66 inzake privileges voor E-rijders

 
 
 
Geacht College,

 
Naar aanleiding van het artikel ‘Je bent gek als je hier benzine rijdt’ in o.a. AD en ED d.d. 2/12/17, waarin
wordt toegelicht hoe het komt dat er nergens zoveel elektrische auto’s rijden als in Noorwegen, lijkt het de
Statenfracties van VVD en D66 een goed idee om ook in Brabant via privileges voor E-rijders het elektrisch
rijden te stimuleren.
Zeker nu blijkt uit de eerste Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB (nos.nl 4/12/17) dat elektrisch rijden
bij veel Nederlanders interesse wekt, maar de opmars ervan te langzaam gaat, gezien de kabinetswens om
vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's te verkopen in Nederland.

 
In Noorwegen zorgde de beslissing, dat elektrische auto’s over de vrije busbaan mochten, voor de grote
doorbraak in de verkoop van elektrische auto’s. Rijden over de busbaan werd er zelfs zo populair dat bussen
niet meer op tijd reden. Nu is op de Noorse busbaan alleen toegang voor elektrische auto’s met minstens
twee inzittenden (carpoolen).

 
Wij hebben daarom voor u de volgende vragen:

 
1. In sommige Brabantse steden worden i.v.m. de ongezonde lucht in de binnenstad al maatregelen genomen

om vervuilend autoverkeer te beperken. (Denk aan de Vestdijk in Eindhoven.) Zou het in dit kader
mogelijk zijn om op bepaalde straten in binnensteden elektrische auto’s privileges te geven?
Bijvoorbeeld m.b.v. een digitaal vignet? Zo ja, waar denkt u aan? Zo nee, waarom niet?

2. Zijn er busbanen en/of spitsstroken in Brabant waar het vrij eenvoudig te realiseren is om privileges voor
elektrische auto’s toe te staan? Bijvoorbeeld door een combinatie te maken met busbanen? Zo ja, waar
denkt u aan? Zo nee, waarom niet?

3. Zijn er wellicht andere privileges bedacht of te bedenken voor (toekomstige) E-rijders in Brabant? Zo ja,
waar denkt u aan?

4. Via Twitter zagen wij dat gedeputeerde Van der Maat op 6 december een afspraak heeft met
staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu. In het regeerakkoord staat dat het streven is
dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Wilt u de mogelijkheid om in Brabant een proef
te starten met privileges voor E-rijders ook met de staatssecretaris bespreken? Zo ja, kunt u ons
informeren over haar reactie? Zo nee, waarom niet?

5. Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling heeft gedeputeerde Spierings toegezegd om met een update
te komen m.b.t. slimme laadpalen en elektrisch rijden. Kunt u die update wellicht combineren met de
antwoorden op onze vragen?

 
 
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

 
 
Met vriendelijke groet,

 
Namens de VVD-fractie Noord-Brabant,  Namens de D66-fractie Noord-Brabant

Peter Portheine     Ine Meeuwis
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Bijlage(n) 
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Bij brief van 5 december 2017, ingekomen op 5 december 2017, heeft u 

namens de D66-fractie en de VVD--fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. In sommige Brabantse steden worden i.v.m. de ongezonde lucht in de 
binnenstad al maatregelen genomen om vervuilend autoverkeer te beperken. 
(Denk aan de Vestdijk in Eindhoven.) Zou het in dit kader 
mogelijk zijn om op bepaalde straten in binnensteden elektrische auto’s 
privileges te geven? Bijvoorbeeld m.b.v. een digitaal vignet? Zo ja, waar denkt u 
aan? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: Ja, volgens ons is het mogelijk om ook in Brabant maatregelen te 

nemen die elektrisch rijden in de stedelijke omgeving stimuleren. De gemeenten 

zijn verantwoordelijk voor het nemen van die maatregelen in de stedelijke 

omgeving. Wij kaarten dit onderwerp actief aan in onze overleggen met de 

gemeenten en denken actief mee over het onderwerp. 

 

2. Zijn er busbanen en/of spitsstroken in Brabant waar het vrij eenvoudig te 
realiseren is om privileges voor elektrische auto’s toe te staan? Bijvoorbeeld door 
een combinatie te maken met busbanen? Zo ja, waar denkt u aan? Zo nee, 
waarom niet? 
Antwoord: Nee, wij hebben op dit moment onvoldoende zicht of er in Brabant 

dergelijke busbanen of spitsstroken geschikt zijn. Voor onze provinciale wegen 

zijn er nauwelijks tot geen mogelijkheden omdat op onze wegen geen 

spitsstroken en nauwelijks vrije busbanen aanwezig zijn. Wij nemen deze punten 

actief op met onze gemeentelijke partners en het Rijk. 

 

3. Zijn er wellicht andere privileges bedacht of te bedenken voor (toekomstige) 
E-rijders in Brabant? Zo ja, waar denkt u aan? 
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Antwoord: Ja, wij denken ook aan andere privileges voor e-rijders zoals 

parkeerprivileges en het laden van eigen opgewekte groene stroom. Zie verder 

ook ons antwoord op vraag 5. 

 

4. Via Twitter zagen wij dat gedeputeerde Van der Maat op 6 december een 
afspraak heeft met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu. In 
het regeerakkoord staat dat het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s 
emissieloos zijn. Wilt u de mogelijkheid om in Brabant een proef te starten met 
privileges voor E-rijders ook met de staatssecretaris bespreken? Zo ja, kunt u ons 
informeren over haar reactie? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: Ja, wij bespreken in 2018 ook met het Rijk de mogelijkheden voor 

het stimuleren van elektrisch rijden. Haar reactie zullen wij indien van toepassing 

en relevant met u delen. 

 

5. Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling heeft gedeputeerde Spierings 
toegezegd om met een update te komen m.b.t. slimme laadpalen en elektrisch 
rijden. Kunt u die update wellicht combineren met de antwoorden op onze 
vragen? 
Antwoord: Nee, ons college is voornemens om in de loop van januari 2018 

nader te besluiten over het stimuleren van elektrisch rijden. Wij informeren u 

daarover binnenkort in een statenmededeling. Een aantal van de onderwerpen 

uit uw vragen komt daarin aan bod. 
 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
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