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Amendement 03. 
 
 

 

Voorstel nr. 10: Laadvisie 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 april 2022 

 
Inleiding: 

 
Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) 
Eén van de afspraken in de NAL is dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie én 
plaatsingsbeleid. Voor gemeente Midden-Groningen geeft de integrale laadvisie de komende jaren 
richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, en veilig netwerk van 
laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen. Deze visie is de basis voor de uitrol van 
laadinfrastructuur.  

De Raad van de gemeente Midden-Groningen bijeen in vergadering van 28 april 2022 

Overwegende dat: 
• Een laadvisie een laadvisie moet zijn 
• Waterstof geen inhoudelijke aanvulling is voor een laadvisie 

Van mening dat: 
• In een laadvisie geen andere beleidsvelden inhoudelijk vastgesteld horen te worden. 

Stelt voor het besluit van het raadsvoorstel laadvisie als volgt aan te passen: 

Toevoegen aan besluitpunt 1,  

“Met uitzondering van de onderstaande tekst (zie 1.1 op blad 5 van de laadvisie) en daarmee de 
volgende tekst uit de visie te schrappen:   

 
“Waterstof  
Zowel Nederland als Europa ziet een rol weggelegd voor waterstof in het toekomstige 
energiesysteem. Hierbij lijkt een speciale rol weggelegd voor Noord-Nederland, met in het 
bijzonder Eemshaven, als productielocatie van groene waterstof. Op het gebied van mobiliteit heeft 
waterstof met name potentie voor zware, emissievrije voertuigen. De ontwikkeling van waterstof is 
nog niet zo ver als batterij-elektrisch. Het aantal vulpunten, betaalbare voertuigen en de 
beschikbare hoeveelheid groene waterstof is nog heel beperkt en erg duur. Op de korte tot 
middellange termijn lijkt dit voor de gemeente Midden-Groningen niet te veranderen. Hoewel de 
gemeente Midden-Groningen de potentie van waterstof erkent, gaat de gemeente er niet actie mee 
aan de slag in het kader van deze laadvisie. Wel volgt de gemeente de ontwikkelingen rondom 
waterstof op de voet. Bij de tweejaarlijkse herijking van deze visie is er ruimte om in te spelen op 
eventuele nieuwe inzichten en ontwikkelingen op dit gebied.” 

 

Midden-Groningen 

Namens de fractie (s)  
 
PvdA                              GroenLinks                         D66                                    VVD 
Henk Flederus                Roshano Dewnarain             Yannick Lutterop                Marjolein Vulpes 
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    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


