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Motie 10

Pilot Elektrische Poolauto/Deelauto
Aangenomen:
Voor:

2 leden van CDA,
D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal
Wijchen

Tegen: 1 lid van CDA, VVD,
Wijchen Lokaal

Motie van de fracties van PvdA Wijchen, Kernachtig
Wijchen
Eerste indiener motie: Peter Gatzen
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 6 juli 2017.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat:
-

-

-

Autodelen landelijk en internationaal sterk in opkomst is en
Wijchen achterblijft bij deze trend.
Eén deelauto al snel leidt tot 9 tot 13 minder auto’s, autodelers
20% minder kilometers rijden per jaar en iedere autodeler 175265 KG minder CO², 13% minder PM10 en NO, Autodelen an
sich daarmee dus al goed is voor het milieu.
Deelauto’s een belangrijk aspect kunnen zijn in de routekaart
naar een energieneutraal Wijchen in 2040.
Er in Wijchen (nog) weinig deelauto’s beschikbaar worden gesteld in vergelijking met andere gemeenten van gelijke omvang
en gemeenten in de regio.
Mede door de samenwerking met Druten, de ambtelijke behoefte naar poolauto’s nog verder toeneemt.
De mogelijkheden voor gebruik van openbaar vervoer naar
Druten beperkt zijn.
Een pilot geïnitieerd door de gemeente een belangrijke impuls
kan geven aan de bekendheid en het gebruik van deelauto’s
binnen de gemeente.
Bestaande software en hardware oplossingen (bijv.
MyWheels.nl) het mogelijk maken om zakelijke poolauto’s voor
ambtenaren in de avonduren en weekenden beschikbaar te
stellen als deelauto voor inwoners en bezoekers (zonder fysieke
sleuteloverdracht, via beveiligde software kan auto worden ontgrendeld. Hierdoor zijn er geen extra uren voor beheer nodig).
Informatievoorziening richting inwoners via website, Wegwijs
en andere (sociale) media van belang is om bekendheid te geven aan de beschikbaarheid van de deelauto.
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Roept het college op:
-

-

Om de haalbaarheid te onderzoeken van twee elektrische poolen deelauto’s:
o
Auto 1: Standplaats gemeentekantoor, in eerste instantie
niet te reserveren door inwoners/bezoekers. Na eerste ervaringen wellicht wel in avonduren en weekend.
o
Auto 2: Standplaats station Wijchen, te reserveren door
inwoners/bezoekers
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek vóór de begrotingsbehandeling te presenteren inclusief een dekkingsvoorstel.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van
PvdA, Peter Gatzen
Kernachtig Wijchen, Pim Verbeeten

