
GROENLINKS

Motie' Rea I isatiepla n Zero Em issie Busve¡voer'

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 juli 2016 ter bespreking van de Kadernota 2016;

Constaterende dat;
De provincie Utrecht in het bestuursakkoord 'Zero Emissie Busvervoer' onlangs samen met
de andere provincies zich er aan heeft gecommitteerd dat over 9 jaar alle nieuwe OV-bussen
en 5 jaar later alle OV-bussen emissievrij zijn;

Overwegende dat:
De omslag naar zero emissie busvervoer leidt tot energiebesparing en een over de gehele
keten gerekend veel lagere uitstoot van COe, NO* en fijnstof;

- Een koploperspositie in deze transitie naar zero emissie busvervoer de profilering van de
Topregio met het speerpunt'groene economie' enorm versterkt;
De realisatie van de afspraken uit het bestuursakkoord betekent dat zowel het hele
bussenpark (in beide concessies) moet worden vervangen maar ook dat de benodigde
energie-infrastructuur moet worden opgebouwd, zoals het elektriciteitsnet of eventuele
waterstofproductiefaciliteiten en tankstations, wat veel aanlooptljd kost;

Voorts overwegende dat:
Er momenteel al overleg ptaats vindt met de gemeente Utrecht en QBuzz om de voor volgend
jaar geplande uitbreiding van het bussenpark in te gaan vullen met volledig elektrische
bussen;
Het voor het realiseren van de ambitie uit het bestuursakkoord en benutten van de kansen in

de regio nu alvan belang is om de verdere vervolgstappen in beeld te brengen, gezien de
lange doorlooptijd die dit kost;

Vezoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

Vóór het indienen van de begroting over 2017 een realisatieplan op te stellen om helder te
krijgen wat er wanneer nodig en mogelijk is om de afspraken uit het bestuursakkoord Zero
Emissie Busvervoer na te komen;
Hierin aan te geven welke economische kansen dit bestuursakkoord biedt voor de regio
Utrecht, in het bijzonder voor het speerpunt'groene economie' en wat is er voor nodig om
deze kansen te benutten;
De eerstvolgende kansen om bij te dragen aan de realisatie van deze ambitie te benutten.
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