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Geachte raadsleden,

Tijdens de behandeling van de voorjaarsbrief op 5 juli jongstleden heeft het college een toezegging 
gedaan rondom het verduurzamen van het wagenpark van de gemeente Tynaarlo.

In het afgelopen jaar is het wagen- en machinepark van de gemeente doorgelicht en is er gekeken naar 
de mogelijkheden om deze te verduurzamen. Deze doorlichting treft u aan in het ‘Adviesrapport 
Verduurzaming Wagenpark’ gemeente Tynaarlo. In dit rapport is het bestaande wagenpark doorgelicht 
en is er gekeken naar verschillende scenario’s voor verduurzaming hiervan.
Wij hadden toegezegd, na bestudering van het rapport, u te informeren en ook het ambitieniveau door de 
raad vast te laten stellen. 

Vooruitlopend op deze verduurzaming voor de langere termijn, willen we voor komend jaar eerst een 
flinke reductie van onze CO2 uitstoot realiseren door over te stappen op een andere brandstof. 
Daarnaast willen we samen met uw raad nadenken over het duurzaam vernieuwen van het wagenpark 
voor de toekomst. Daar komen we bij uw raad over terug en een logische volgende stap zou zijn dit te 
bespreken in de werkgroep duurzaamheid.  

Een van de oorzaken voor deze getrapte aanpak is de keuze om de beperkte ambtelijke capaciteit aan te
wenden voor de aanpak van de energiearmoede en bijbehorende noodplannen. Het helpen van inwoners
in deze crisis heeft wat het college betreft hier prioriteit.

Wat betreft het verduurzamen van het wagenpark op de korte termijn, hebben we de keuze gemaakt om 
met name de bussen en het personentransport te verduurzamen en ervoor te kiezen voor de 
strooivoertuigen en het groot materiaal over te stappen op HVO-brandstof in plaats van het huidige GTL-
dieselbrandstof. Deze voorstellen treft u aan in de begroting van 2023.

Graag gaan wij met uw raad nader in overleg over het verder verduurzamen van ons wagenpark.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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