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Aanleiding: 

Op basis van de huidige ontwikkelingen en inzichten is de verwachting dat de transitie naar zero emissie een 

kostenverhogend effect heeft op de vervoerskosten. In de kaderbrief 2023 (MJPB 2023-2026), behandeld in het AB 

van 25 november 2021, is voorgesteld om vanaf het tweede half jaar van 2024 rekening te houden met een 

kostentoename zero emissie van 10% van de vervoerskosten en de mogelijke (deel) financiering daarvan vanuit de 

besparingen vanaf 2022. In het AB van november jl. is afgesproken om in februari een extra AB te organiseren 

waarbij dieper op dit onderwerp wordt ingegaan.  

 

Notitie “van duurzaam naar zero emissie”: 

Het doel van deze notitie is om meer inzicht te verschaffen in mogelijke begrotingsconsequenties bij de transitie 

van duurzaam naar zero emissie vanaf medio 2024. Deze begrotingsconsequenties zijn een inschatting op basis van 

de huidige inzichten. Een exacte doorrekening is momenteel niet te maken. Deze zal wel onderdeel zijn van de 

infaseringsplannen zero emissie die eind 2022 worden opgeleverd. 

 

Het inzichtelijk maken van deze begrotingsconsequenties steunt het bestuur in de (langere termijn) besluitvorming 

en daartoe het overleg met de raden. Het heeft de absolute voorkeur dat de BVO-gemeenten voor het 

doelgroepenvervoer een gezamenlijke visie ontwikkelen voor de transitie van duurzaam naar zero emissie. Bij het 

ontbreken van deze gezamenlijke BVO brede visie is het wel noodzakelijk dat perceelgemeenten komen tot één 

visie. Dit gelet op de samenhang van het vervoer. 

 

Presentatie en discussie in het AB van 23 februari 

• Presentatie GO-RAL door Erik van der Staak: GO-RAL is de regionale uitwerking in Gelderland en 

Overijssel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de NAL maken sectoren, IPO, VNG en Rijk 

afspraken om de uitrol laadinfrastructuur te versnellen. 

• Presentatie “van duurzaam naar zero emissie” door Math v.d. Beucken: Aan de hand van bijgevoegde 

notitie wordt ingegaan op de geschetste ontwikkelingen en mogelijkheden. 

 

Advies aan bestuurders: 

Het nadrukkelijk advies is om de ontwikkelingen ook te delen met de ambtenaren duurzaamheid/mobiliteit en 

zowel contactambtenaren als ambtenaren duurzaamheid/mobiliteit uit te nodigen voor dit agendapunt. 
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