Vragen ex art. 42 reglement van orde Provinciale Staten van Gelderland betreffende:

De aanpak in Gelderland van laadinfrastructuur voor de elektrische logistiek en logistiek op
waterstof.
Toelichting:
In maart 2020 verscheen het rapport van Buck Consultants International in opdracht van de Provincie
Gelderland in het kader van het Stimuleren van elektrisch laden bij logistieke bedrijven. De VVD vindt
het belangrijk om te werken aan schoon logistiek vervoer. Daarnaast zijn logistieke hotspots gevestigd
in Gelderland die door goede faciliteiten, zoals door bijvoorbeeld elektrische oplaatpunten en waterstof
tankstations voor de logistieke sector, aantrekkelijk worden en blijven voor de logistieke sector. Een
belangrijke economische sector voor onze provincie. Inmiddels rijdt de eerste 100% elektrische 50
tons vrachtwagen op de Nederlandse wegen. (Bron: Transport en Logistiek Nederland 10 mei 2021)
Daarom stelt de VVD de volgende vragen;
Vragen:
1

2
3

4
5

Is het college het met de VVD eens dat een brede, integrale en voortvarende aanpak van
elektrisch laden en waterstof voor de logistieke sector in de provincie Gelderland van
groot belang is voor onze economie? Zo nee, waarom niet?
Is de Gedeputeerde Staten bereid om met een Statenbrief te komen over de genomen
acties en toekomstige acties inzake publieke laadinfra voor de logistieke sector?
Neemt Gedeputeerde Staten hierin uitdrukkelijk de logistieke sector mee over de plaats
van deze laadinfra? Om zo ook het draagvlak bij ondernemers voor het gebruik van
duurzame brandstoffen zoals waterstof en elektriciteit te vergroten?
Zijn er mogelijkheden om op korte termijn, binnen 1 jaar, - in overleg met de logistieke
sector - duurzame laadinfra aan te leggen bij logistieke hotspots in Gelderland?
Werkt het college ook aan extra (nacht-)parkeerplaatsen, al dan niet met laadplaatsen,
voor trucks op bijvoorbeeld de logistieke hotspots? Zo nee, is het college bereid om hierin
te investeren in overleg met de logistieke sector om de aantrekkelijkheid van onze
hotspots in de regio’s te vergroten?
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