Wezenbeek

Agendapunt 7f
MOTIE 5.
Laadpuntenbeleid Roosendaal
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, gehoord hebbende de
beraadslagingen over raadsmededeling 81-2019 Laadpuntenbeleid.
Constaterende dat:
• In de beleidsregels bij artikel 16 (handhaving) wordt aangegeven dat het college toeziet op het
juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en indien nodig handhavend kan optreden,
waarbij als juiste gebruik wordt omschreven: als een elektrisch motorvoertuig met de kabel
aangesloten is op het oplaadpunt en oplaad. Hierbij is aangegeven dat het niet is toegestaan een
fossiele brandstof aangedreven voertuig te parkeren op een laadparkeerplaats;
• In de toelichting bij artikel 16 (handhaving) wordt aangegeven dat, wanneer een motorvoertuig
niet hybride is maar alleen is aangedreven op een fossiele brandstof en deze geparkeerd staat op
de oplaadparkeerplaats, een proces-verbaal (Mulder-feit) kan worden opgemaakt;
Overwegende dat:
• Gemeentebeleid eenduidig en voor slechts een uitleg vatbaar dient te zijn;
• Hetgeen in de toelichting bij artikel 16 staat vermeld omtrent een nadere duiding van het type
motorvoertuig dat geparkeerd mag staan op een oplaadparkeerplaats, niet letterlijk is terug te
lezen in de beleidsregels. Dit kan leiden tot verwarring bij de uitvoering van het
laadpuntenbeleid;
Verzoekt het college om:
1. De beleidsregels omtrent het laadpuntenbeleid Roosendaal op vorengenoemd punt
eenduidig te omschrijven, door artikel 16 van de beleidsregels als volgt te formuleren:
“16. Handhaving
Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig
handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrisch (al dan niet hybride) motorvoertuig met
de kabel aangesloten is op het oplaadpunt en oplaadt. De eis van het opladen geldt van 07:00u tot en
met 21:00u.
Het is niet toegestaan een motorvoertuig dat niet hybride is, maar alleen is aangedreven op fossiele
brandstof, te parkeren op een laadparkeerplaats.
Daarnaast wordt ook gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunning, en andere restricties
die voor alle parkeerplaatsen gelden.”
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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