
 

Motie ‘Provinciale regie elektrische laadinfrastructuur’  

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 9 november 2018,  

Constateren dat:  

 In 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij moeten zijn. Onder de noemer ‘Klimaatafspraken op zijn Zeeuws’ 

uit de energiedialoog 2017, de doelstelling is benoemd om in 2025 3.000 openbare laadpalen 

operationeel te hebben.  

 Er nu ca. 557 openbare laadpalen zijn (volgens de recente informatie van RDW/oplaadpalen.nl – 

klimaatmonitor).  

 Door de toename van het aantal hybride en elektrische auto’s in Zeeland (nu ca. 1.450) de druk op het 

gebruik van de bestaande laadpalen hoog is.  

 De uitbreiding van het aantal openbare laadpalen in Zeeland afgelopen jaar gestegen is met 43% tot 557 

laadpalen.  

 De toename vooral in de toeristische gebieden tot stand komt en niet in de grotere Zeeuwse gemeenten.  

 Nu geen evenredige verdeling en doelmatige elektrische laadinfrastructuur beschikbaar is in Zeeland.  

Overwegen dat:  

 Provincie Zeeland een Zeeuws Klimaatakkoord heeft opgesteld, waarin zij zich heeft verbonden aan 

Klimaatadaptatie en Energietransitie.  

 GS het ontwikkelen van laadinfrastructuur nu volledig aan de markt overlaat. 

 De laadpaal nu de elektrische auto - voertuig volgt.  

 De regie en visie op de toekomst van elektrische laadinfrastructuur ontbreekt.   

 Er in Zeeland diverse ondernemers zijn die innovatieve laadsystemen ontwikkelen voor laadpunten en 

zelfstandig duurzame energie opwekken.  

Verzoeken GS om:  

 De regie te nemen om een ondoelmatige en onsamenhangende elektrische laadinfrastructuur in Zeeland 
te voorkomen.  

 Een onderzoek te laten uitvoeren naar het verwachte aantal elektrische auto’s tot 2030, naar de 
gewenste laadinfrastructuur en welke rol de Zeeuwse overheden hierin moeten spelen.  

 De rapportage hierover nog voor PS2019 verkiezingen voor te leggen aan de Staten met een voorstel 
voor het noodzakelijke budget voor de aanpak en regierol van de Provincie.  

 
 

En gaan over tot de orde van de dag,  

Ton Veraart – D66 Zeeland    Patricia van Veen – de Rechter - D66 Zeeland  

 


