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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Gesteld door mevrouw A. Poppe namens SP betreffende 
Syntus (d.d. 8-01-2019) 

Geachte mevrouw Poppe, 

Hieronder treft u de beantwoording van de door u gestelde vragen aan betreffende laadinfrastructuur 
serviceauto's Syntus Bunnik. 

Toelichting: 
In een artikel van het AD van 10 december lezen wij dat Syntus niet in staat is om alle accu's van haar 
serviceauto's op de locatie Bunnik met groene stroom. De auto's worden opgeladen met een vervuilende 
dieselgenerator. Ook in Amersfoort kampt de vervoerder met capaciteitsproblemen, waardoor de elektrische 
bussen niet de gehele dienst kunnen uitrijden. 

De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen: 

1. Bent u bekend met de problemen zoals beschreven in het AD?" 
Antwoord: 
Wij zijn bekend met het laadprobleem van de serviceauto's in Bunnik. Het capaciteitsprobleem in 
Amersfoort, waarover in het artikel wordt gesproken, is ons niet bekend. Navraag bij Syntus heeft 
opgeleverd dat deze informatie onjuist is. Er is geen sprake van elektrische bussen die diensten niet 
kunnen uitrijden als gevolg van capaciteitsproblemen van de laadinfrastructuur. 

2. "Weet u of dit bij meer vestigingen gebeurt dan Bunnik en Amersfoort en zo ja, waar?" 
Antwoord: 
Het probleem met het niet kunnen laden van serviceauto's met groene stroom speelt alleen bij Syntus 
vestiging Bunnik. 

3. "Bent u met ons eens dat dit een ongewenste situatie is en in hoeverre gaat het gebruik van deze 
dieselaggregaten in tegen de duurzaamheidsafspraken die daarover zijn gemaakt met Syntus?" 

Antwoord: 
De duurzaamheidsafspraken gemaakt met Syntus gaan over het inzetten van elektrische voertuigen. 
Over de wijze van laden van de voertuigen zijn geen afspraken gemaakt. Desalniettemin zoekt Syntus 
wel naar een oplossing voor het probleem. Dit vinden wij een goede ontwikkeling. 
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4. "Bent u bereid om Syntus hierop aan te spreken en ze te vragen deze situatie binnen enkele maanden 
op te lossen?" 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 3. Syntus voldoet formeel aan de duurzaamheidsafspraken uit de 
concessie, maar zowel Syntus als provincie vinden het ongewenst dat de auto's op deze wijze geladen 
worden. We hebben hier met Syntus ook over gesproken en Syntus heeft aangegeven dat men alles in 
het werk stelt om deze situatie op te lossen. Het probleem ligt volgens hen bij de stroomleverancier. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
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