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De provincie wil het gebruik van elektrische auto's in
samenwerking met de Brabantse gemeenten verder
stimuleren door het realiseren van een 'state of the art'
openbare laadinfrastructuur. In de periode 2017-2019
komen via een aanbesteding ca. 1.000 laadpalen
beschikbaar die door de Brabantse gemeenten gezamenlijk
op nader te bepalen locaties kunnen worden geplaatst
volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst
maalt'.

Het college besluit,
1.
kennis te nemen van het aanbod ‘Slim Laden,
de Brabantse aanpak’ van de provincie, waarmee zij
de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s in de
openbare ruimte wil faciliteren;
2.
kennis te nemen van het feit dat de provincie
voor de financiering van de aanbesteding een beroep
doet op de Green Deal ‘Publieke Toegankelijke
Elektrische Laadinfrastructuur’ en hiervoor een
bestuursovereenkomst aangaat met de Rijksdienst
De provincie organiseert de aanbesteding voor de
voor Ondernemend Nederland;
realisatie én exploitatie van deze laadpalen. Brabantse
3.
de provincie mandaat te verlenen en
gemeenten kunnen indien gewenst hieraan meedoen. De
machtigen een openbare Europese aanbesteding te
insteek van de aanbesteding is om de gemeenten in
organiseren ten behoeve van en namens alle
uitvoering en inzet zoveel mogelijk te ontzorgen en de edeelnemende gemeenten voor het aangaan van een
rijder een goede oplaadmogelijkheid te bieden tegen een
Concessieovereenkomst met één infraprovider die
gunstig laadtarief. De provincie besteedt aan, doet het
zorg draagt voor het realiseren en exploiteren van
contractmanagement en organiseert de financiën voor het laadpalen. In deze Concessieovereenkomst wordt
project. Daarnaast dient de provincie namens alle
vastgelegd dat de infraprovider gedurende de
deelnemende gemeenten een Green Deal aanvraag in voor plaatsingstermijn het exclusieve recht én de
een rijksbijdrage bij de Rijksdienst voor Ondernemend
verplichting heeft voor het plaatsen van de laadpalen
Nederland.
in de openbare ruimte;
4.
de provincie mandaat te verlenen en te
Ten behoeve van dit project dient de provincie te worden
machtigen namens de gemeente het
gemandateerd en gemachtigd en dient een
contractmanagement met de infraprovider te voeren
samenwerkingsovereenkomst te worden gesloten.
gedurende de looptijd van de
Concessieovereenkomst;
5.
in te stemmen met het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met de provincie,
waarin de afspraken zijn vastgelegd. Deze wordt op
korte termijn aan de burgemeester ter tekening
aangeboden.

