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Eerste van 1.000 extra openbare laadpalen in Groningen
en Drenthe feestelijk onthuld op P+R Hoogkerk
De provincies Groningen en Drenthe
krijgen er de komende drie jaar in
21 gemeenten 1.000 openbare
laadpalen bij, waarvan 400 in de
gemeente Groningen. Daarmee speelt
de gemeente in op de groei naar ruim
4.000 elektrische auto’s die naar
verwachting in 2020 in de gemeente
zullen rijden. Vrijdag 30 augustus
onthulden gedeputeerden Fleur
Gräper (Groningen) en Tjisse Stelpstra
(Drenthe) samen met de wethouders
Philip Broeksma (gemeente Groningen)
en Henk Lammers (gemeente
Tynaarlo) officieel de eerste nieuwe
laadpaal die duurzame energie levert,
op P+R Hoogkerk. E-rijders kunnen
naar verwachting eind van het jaar
bij deze laadpalen zelf hun energieleverancier kiezen; dat is nieuw in
Nederland.
“De gemeente Groningen streeft
ernaar in 2035 CO2-neutraal te zijn.
Duurzame mobiliteit is daarin een
belangrijke pijler. Elektrische voertuigen dragen bij aan minder uitstoot
van CO2 en fijnstof en minder
geluidsoverlast. Met de 400 laadpalen
willen we elektrisch rijden stimuleren
en spelen we alvast in op de groei
van het aantal e-rijders in onze
gemeente”, zegt wethouder Broeksma.
Meedenken over locaties
Uit onderzoek van de ANWB (Monitor
Elektrisch Rijden 2018) blijkt dat 37%
van de Nederlanders interesse heeft
in elektrisch rijden, maar bijna een
kwart van de ondervraagden nog
geen elektrische auto koopt omdat er
te weinig laadpalen zijn. Waar de
laadpalen in de gemeente Groningen
komen te staan, wordt nu nog per
aanvraag bekeken, maar dat
verandert. Er komt een plankaart voor
alle openbare laadpalen, waar de
gemeente vóór vaststelling over in
gesprek gaat met de bewoners.
“We stellen voorwaarden aan de
plaatsing van laadpalen en vragen
bewoners mee te denken over de
locaties, want zij kennen hun straat
tenslotte het beste”, meent Broeksma.
Opladen bij eigen energieleverancier
In samenwerking met Enpuls maakt
Allego, winnaar van de aanbesteding,
het in de toekomst voor meerdere
energieleveranciers mogelijk stroom
te leveren. Het unieke ervan is dat een
elektrische rijder dan kan opladen met
een laadpas van zijn eigen energieleverancier, mits die energieleverancier
deelneemt.
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Zo kan een e-rijder bijvoorbeeld
groene stroom gebruiken van het
zonnepark van de lokale energiecoöperatie, waar zij of hij zelf
misschien een aandeel in heeft.
Aanvraag laadpaal
De laadpalen - met elk twee
laadpunten - worden de komende drie
jaar geplaatst, beheerd en onder-

houden door Allego. E-rijders kunnen
bij Allego, onder voorwaarden, gratis
een laadpaal aanvragen voor hun
elektrische auto via de website
openbaarladen.nl. De openbare
laadpaal komt in de straat of iets
verderop te staan, altijd op loopafstand. Ook komen er laadpalen
op P+R-terreinen en carpoolplaatsen
en eventueel laadpleinen.

Rondkomen kun je leren
Hebt u iedere maand geld tekort?
Doe dan mee aan de gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’
van de Groningse Kredietbank. U leert in vier lessen van
2 uur beter om te gaan met uw geld.
Wanneer en waar?
De cursus is op 23 september, 30 september, 7oktober en 14 oktober (2019).
Elke les is van 19.30 tot 21.30 uur in Buurtcentrum Poortershoes, Oosterweg
13 in de Oosterpoortwijk.

Gemeenteraad Groningen
Samenvatting Agenda

Woensdag 11 september 2019, oude raadzaal
13.00 uur Raadscommissie Financiën & Veiligheid
Conform
• Gemeentelijke programma 75 jaar vrijheid
Inhoudelijk
• Centrale vuurwerkshow(s) rond de jaarwisseling (n.a.v. motie)
• Groningen Confucius Institute
• Terugblik sluiting tippelzone
16.30 uur Raadscommissie Beheer & Verkeer
Inhoudelijk
• Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) Groningen
• Strategie en aanpak voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen
• Beleidskader Zonneparken fase 1
20.00 uur Raadscommissie Ruimte & Wonen
Inhoudelijk
•V
 aststellen bestemmingsplan Haren Raadhuisplein en Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2, Haren
•G
 roningen Spoorzone, aanbesteding Stationscontract + Aanvullende
financiering project Groningen Spoorzone, aanbesteding Stationscontract
• Ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads)
• Aanvraag Crisis- en herstelwet
Voorafgaand aan de inhoudelijke agendapunten bestaat de mogelijkheid om
maximaal 3 minuten in te spreken. De totale inspreektijd per vergadering is
maximaal een kwartier. Insprekers dienen zich minimaal 24 uur voor de
vergadering aan te melden via griffie@groningen.nl of via telefoonnummer
050 367 7702.
De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.
Voor volledige agenda’s kunt u kijken
op de raadskalender
via groningen.raadsinformatie.nl
U kunt vergaderingen live volgen via
groningen.raadsinformatie.nl/live

Meer informatie

Daarnaast kunt u zich ook opgeven voor dezelfde cursus, maar dan in de
ochtend (van 09.30 uur tot 11.30 uur) aan het Harm Buiterplein 1 in
Groningen
Deze cursus is op de volgende dagen: 28 oktober,4 november, 11 november
en 18 november (2019).

Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Wat gaat u leren?
• u leert beter om te gaan met uw geld
• u leert toeslagen en regelingen aan te vragen
• u leert hoe u kunt bezuinigen op uw uitgaven

Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Aanmelden?
Bel met cursusleidster Hanneke Prins, tel. 14 050 op maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 16.00 uur of mail naar gkb@groningen.nl
Groningse Kredietbank
Harm Buiterplein 1
gemeente.groningen.nl/gkb
Open op werkdagen: zonder afspraak van 9.00 - 13.00 uur, aanmelden voor
schuldhulpverlening van 9.00 - 12.00 uur, met afspraak van 13.00 - 17.00 uur.

Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73

Of bezoek ons aan de balie:
• Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
Maandag 13.00-17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
Maak altijd een afspraak.
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur
Maandag 15.00-19.00 uur
Woensdag 14.00-16.30 uur
• Hendrik Westerstraat 24,
9791 CT Ten Boer
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Maandag 14.00-18.00 uur.

U kunt deze vergadering live in beeld en
geluid volgen
via groningen.
raadsinformatie.nl/live

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
of meld u aan voor de nieuws
brieven over uw stad, dorp en
wijk gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief
Kijk voor vergunningaanvragen en
plannen op gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Hier kunt u ook de app Groningen
omgevingsalert downloaden en
een abonnement nemen op de
e-mailservice.

