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Aanleiding 

 

In het AB van 23 februari jl. is uitgebreid gesproken over de zero emissie ambitie van het Avan doelgroepenvervoer 

over de periode 2024-2030. Tijdens de toen gehouden presentatie is een voorstel gedaan ter concretisering van 

deze ambitie. Finale besluitvorming daartoe dient plaatst te vinden in het AB van 24 maart a.s.  

Ook is toen afgesproken dat, aansluitend aan deze finale besluitvorming, de BVO gemeenten worden geïnformeerd 

over deze zero ambitie met daarbij de nadrukkelijk oproep om, in samenwerking met de provincie, het initiatief 

te nemen om een dekkend systeem van laadpunten te realiseren tussen 2024 en medio 2027. 

 

Zero ambitie 2024-2030 voorstel 

Vanaf medio 2024 wordt fors ingezet op de transitie van bio brandstoffen naar zero emissie doelgroepenvervoer. 

Het voorstel is dat vanaf 1 januari 2025 sprake is van een volledig duurzaam doelgroepenvervoer. Uiterlijk 1 

januari 2028 is sprake van volledig zero emissie Avan doelgroepenvervoer. Een jaar eerder, uiterlijk 1 januari 2027 

is in het vraagafhankelijk vervoer sprake van zero emissie. Het routevervoer volgt een jaar later en is uiterlijk 1 

januari 2028 volledig zero emissie.  

 

 

 

 

 

Tabel 1: Avan van duurzaam naar zero emissie 2024-2030 

 

Laadinfra oproep Avan gemeenten 

De Avan gemeenten worden vanuit de BVO DRAN per brief geïnformeerd over de besluitvorming aangaande de zero 

emissie ambitie doelgroepenvervoer en opgeroepen het initiatief te nemen om te komen tot een dekkend systeem 

van laadpunten tussen 2024 en medio 2027. Het voorstel is om bij de brief de notitie “BVO DRAN transitie van 

duurzaam naar zero emissie 2024-2030” te voegen voor achtergrondinformatie.  

 

Te nemen besluiten 

• Akkoord te gaan met de zero emissie ambitie 2024-2030. 

• Akkoord te gaan met aan de BVO gemeenten te verzenden brief en bijlage. 
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