
   
 

Aan:   College van B&W van de gemeente Venlo 

Van:   Fractie EENLokaal 

Betreft:  Schriftelijke vragen ex. Artikel 44 reglement van orde 

Venlo:   20 augustus 2021 

Onderwerp: laadpalen voor elektrische voertuigen 

 

Geacht college, 

 

 
 

In algemeenheid stellen wij u ook nu weer de vraag om daar waar u onze vragen met “nee” beantwoordt dit 

te onderbouwen. 

 

Vraag 1. Het zal inmiddels een ieder duidelijk zijn dat de voortdurende roofbouw van fossiele brandstoffen 

op Moeder Aarde een halt moet worden toegeroepen, niet alleen om de fauna en flora van deze Blauwe 

Planeet voor extinctie te behoeden, maar ook om de generaties na ons een leefbare wereld na te laten; bent 

u het hiermee eens? 

 

Vraag 2. Het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen van voertuigen met een zogenaamde 

verbrandingsmotor en een toename van het aantal elektrisch aangedreven voertuigen in onze gemeente zal 

een bijdrage leveren aan het verbeteren van het leefklimaat in onze gemeente; bent het hiermee eens? 

 



   
 

Vraag 3. Plaatsing van laadpalen die qua aantal niet in lijn ligt met de toename van het gebruik van elektrische 

voertuigen binnen de gemeente Venlo zal leiden tot een rem op het initiatief van inwoners om van fossiele 

brandstof over te stappen op elektrisch; bent u het hiermee eens? 

 

Vraag 4. Plaatsing van laadpalen die qua aantal niet in lijn ligt met de toename van het gebruik van elektrische 

voertuigen binnen de gemeente Venlo zal leiden tot een rem van het groeiend aantal (koop)toeristen met 

een elektrisch voertuig, en dus ook economische schade zal opleveren; bent u het hiermee eens? 

 

Vraag 5. Bent u het met ons eens dat het succes van de ambitieuze plannen om Venlo leefbaarder, gezonder 

en klimaatbestendig te maken bij voorbaat gedoemd zijn te mislukken als het ons niet lukt om het gebruik 

van fossiele brandstoffen terug te dringen?  

 

Vraag 6. Heeft u zich een doel gesteld om het aantal laadpalen te laten groeien, en zo ja hoe ziet dat plan er 

uit? 

 

Vraag 7. Houdt u een registratie bij van of “monitort” u het aantal laadpalen en hun capaciteit binnen de 

gemeente Venlo in relatie tot de lokale, regionale, provinciale of landelijke groei van elektrische voertuigen? 

 

Vraag 8. Indien uw antwoord op vraag 6 “nee” is, bent u dan voornemens een dergelijke registratie te gaan 

voeren en bent u bereid om dit in overleg met de auditcommissie te concretiseren in een indicator in 

“Meetbaar Venlo”,? 

 

Namens EENLokaal, 

Luud Pieko, fractievoorzitter 

0630828967 

luud@fractieeenlokaal.nl 

 

 

 
 


