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Geachte leden,
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Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u dat wij hebben besloten het
werkprogramma MRA-Elektrisch 201 8 vast te stellen.
Het platform Mobiliteit van de MRA (toen PBMA) sloot in 201 2 een
samenwerkingsovereenkomst om elektrisch vervoer te stimuleren. De
gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Holland is bestuurlijk
trekker van het project.
De provincie Utrecht heeft zich in 201 4 bij het project aangesloten.
Voor de uitvoering van het project is een projectbureau opgericht. De
werkzaamheden worden jaarlijks vastgelegd in een werkprogramma. De
werkzaamheden worden hierna kort toegelicht.
Het project MRA-E ondersteunt de marktontwikkeling van elektrische
mobiliteit in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.
Daarmee worden de beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat mede
vormgegeven. Het stimuleren van elektrisch vervoer creëert nieuwe
bedrijvigheid en het draagt bij aan het realiseren van een aantrekkelijk
leef- en vestigingsklimaat voor mens en bedrijf.
Het project kenmerkt zich door initiatief te nemen en samenwerking te
organiseren tussen overheden, kennisinstellingen en marktpartijen.
Door samen te werken, kennis en kosten te delen, lukt wat individuele
gemeenten niet of moeilijk lukt.
Elektrische mobiliteit groeit. In Nederland reden eind 201 7 bijna 1 20.00
elektrische voertuigen rond waarvan een belangrijk deel in de
provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De beschikbaarheid van
publieke laadinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde om elektrisch
te kunnen rijden.
Het projectbureau organiseerde hiervoor een aantal aanbestedingen.
Door als decentrale overheden samen een uitvraag te doen is het voor
marktpartijen, door omvang en uniforme voorwaarden, aantrekkelijk
om laadpalen te plaatsen en te exploiteren. In de drie provincies
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plaatsen en beheren nu een viertal marktpartijen in opdracht van het
project laadpalen. Tot nu toe zijn er zo via het MRA-E 2.300 publieke
laadpunten gerealiseerd. De plaatsing van nog eens 1 .250 punten is in
voorbereiding.
In 201 8 zal MRA-E de verbinding tussen de energietransitie en
elektrisch rijden verder vormgeven.
Het doel is om de elektrische voertuigen zoveel mogelijk te laden
wanneer er een overschot is aan duurzame energie en daarbij rekening
te houden met de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Naast
afstemming en samenwerking met netwerkbeheerders, markt en
overheid, zal er in 201 8 naar een aantal concrete resultaten worden
toegewerkt.
Het betreft:
Plaatsing van 1 000 laadpunten en contractmanagement van
2.300 laadpunten.
Plaatsing snelladers. Naast het plaatsen van normale laadpalen
is er, met name op de corridors, behoefte aan snelladers.
Realiseren en vastleggen van (internationale) standaarden rond
laadinfrastructuur. Elektrisch rijden houdt niet op bij de
landsgrenzen. Om ook in het buitenland goed te kunnen laden
moeten laadprotocollen internationaal worden vastgelegd.
Stimuleren van efficiënt elektrisch goederenvervoer en goederen
distributie hubs.
Realiseren elektrische autodeel projecten.
Handleiding voor inpassing elektrisch vervoer bij
gebiedsontwikkeling. Daarin wordt aangegeven hoe elektrisch
vervoer in de planvorming en uitvoering kan worden
geïntegreerd en waarmee rekening moet worden gehouden.
Kennisdeling. De opgedane kennis en ervaring bij MRA-E is
interessant voor andere partijen en wordt actief gedeeld met
andere overheden, kennisinstellingen en met marktpartijen.
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Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pr6vinciesecretaris

Rk Bergkamp
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