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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over aanschaf dienstauto's college
GS

Geachte mevrouw van der Hoek,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 19 augustus 2020 beantwoorden wij als volgt.

Uw inleidende toelichting
In de media (o.a. Friesch Dagblad, 19 augustus, Omrop Fryslán 18 augustus) zijn de nieuwe
dienstauto's gepresenteerd van GS. Er blijkt niet gekozen te zijn voor fossielvrije auto's,
maar voor hybride dienstauto's, die bij meer dan 60 kilometer op benzine rijden. Hiervoor is
gekozen volgens GS omdat er geregeld naar Den Haag en Brussel gereden moet worden en
de actieradius van een aantal geselecteerde auto's te klein zou zijn.

Deze keuze voor hybride benzinedienstwagens is gemaakt ondanks dat GS namens de pro-
vincie Fryslán het Ambitiedocument Circulaire Economie heeft ondertekend, samen met Ver-
eniging Circulair Friesland, alle Friese gemeenten, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip
Fryslán. Een van de drie basisafspraken in dit document is: Bij vervanging binnen het wa-
genpark zetten we in op voertuigen op basis van niet-fossiele brandstoffen.
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Daarnaast is op 22 mei 2019 besloten dat de provincie Fryslán in 2025 een energie neutrale,
zelfvoorzienende organisatie wordt, waarbij een flinke plus is gezet op de voorbeeldfunctie
van de provincie.

Vraag 1:
Staat GS nog steeds achter de handtekening onder het Ambitiedocument Circulaire
Economie?

Antwoord vraag 1:
Op 19 maart 2019, tijdens de Business Contact Dagen Noord (BCDN), heeft de provincie
Fryslán inderdaad samen met de Friese gemeenten, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip
Fryslán het Ambitiedocument Circulaire Economie ondertekend. De ambities in dit document
zijn:

• in 2020 kopen we tenminste 10% van de fysieke producten circulair in;
• we kiezen alleen nog voor circulair geproduceerd straatmeubilair;
O bij vervanging binnen het wagenpark zetten we in op voertuigen op basis van niet-

fossiele brandstoffen.

Deze ambities sluiten naadloos aan bij onze ambitie om in 2025 bij de top 3 van de meest
circulaire regio's van Europa te horen. We staan dan ook nog 100 procent achter de onderte-
kening van het document. Die ambitie hebben we meegewogen bij onze keuze voor de
dienstauto's voor ons College en de afweging die we daaromtrent maakten.

Het volledige provinciale wagenpark bestaat op dit moment uit 83 voertuigen. Daarvan rijdt
liefst 93 procent fossielvrij; dit betreft 77 voertuigen. Van de overige 6 voertuigen rijden er bo-
vendien 5 (de auto's voor ons College) deels fossielvrij. Deze auto's kunnen aaneengesloten
60 kilometer elektrisch rijden. Het College wil dat dit vermogen maximaal wordt benut, ook
door op gepaste momenten laadpalen op te zoeken en 'bij te tanken'. Slechts 1 auto rijdt niet
fossielvrij.

Dit laat zien dat de provincie de eigen duurzaamheidsambities serieus neemt en al in zeer
hoge mate conform onze ambitie inzet op een wagenpark dat op niet-fossiele brandstoffen
rijdt.

Vraag 2:
Waarom zijn er in de selectie auto's meegenomen die niet fossielvrij zijn?

Antwoord vraag 2:
Onze uitgangspunten bij de besluitvorming waren de volgende criteria:

O Vanuit de in het antwoord op vraag 1 genoemde ambities is voor de vervanging van de
collegevoertuigen ingezet op volledig elektrisch vervoer voor het college.

O Daarnaast heeft het college bij eerdere vervangingsrondes criteria meegegeven:
• duurzaamheid;
• voertuigen moeten passen binnen de Rijksnormering;
• voertuigen moeten passen binnen het beschikbare budget;
• comfort en uitstraling moet passend zijn voor het toe te passen gebruik.
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Binnen die uitgangspunten is een selectie gemaakt binnen het zogenoemde hogere midden-
klasse (E) segment dat gebruikelijk is bij college- en directievervoer. Hierbij moet qua com-
fort ook rekening worden gehouden met het gegeven dat de auto's werkplekken zijn voor de
chauffeurs en GS-leden.
Bij de selectie zijn ook auto's meegenomen die deels fossiel vrij zijn, omdat de actieradius
van een elektrische auto in combinatie met de (snel)laadtijd van 30-40 minuten onvoldoende
wordt geacht voor het beoogde gebruik. Dit vanwege het feit dat door de beperkte actiera-
dius de collegeleden en de chauffeurs in de praktijk door de dagelijkse gang van zaken niet
goed genoeg kunnen werken. Dat heeft onder andere te maken met volle agenda's, op één
dag verschillende (soms onverwachtse) ritten moeten maken, laadtijden, chauffeurs die de
auto mee naar huis nemen, et cetera. Logistiek wordt dat een te grote puzzel. Ook ontstaat
het risico dat onze chauffeurs hierdoor mogelijk niet meer kunnen voldoen aan de Arbeidstij-
denwet. Daarnaast hebben de voertuigen niet de ingetogen uitstraling die de collegeleden
wensen voor het collegevervoer.

Vraag 3:
Verschillende elektrische auto's hebben een onderzocht reëel bereik van meer dan 400 km.
Onder meer een Kia. Ook met een Tesla 3 Performance kan makkelijk naar Den Haag gere-
den worden (reëel bereik 384 km). Waarom heeft GS niet naar meer elektrische wagens ge-
keken?

Antwoord vraag 3:
De Kia valt buiten het E-segment. Binnen het E-segment hebben we een vergelijking ge-
maakt bij volledig elektrisch auto's tussen de Mercedes EQC en de Audit E-tron. De Tesla
model S is niet meegenomen, omdat de voordelen van deze auto niet opwegen tegen de na-
delen ervan. Zo laat het comfort te wensen over (lage zitpositie en weinig hoofdruimte) en is
het contact met de dealer over onderhoud en reparatie alleen mogelijk via de Tesla App of e-
mail. Het dichtstbijzijnde servicepunt zit in Groningen.

Vraag 4:
In de argumentatie wordt ook aangegeven dat de nieuwe dienstauto's goedkoper zouden
zijn. Geldt dit ook all-in per kilometer, benzine versus elektriciteit meegerekend?

Antwoord vraag 4:
De vraag is niet geheel duidelijk. Wij nemen aan dat u bedoelt een vergelijking tussen de
nieuwe dienstauto's en de meest voor de hand liggende vergelijkbare Audit Etrons. Op basis
een leasetermijn van 36 maanden incl. brandstof en 62.000 km per jaar bedraagt het verschil
voor de 5 BMW hybride auto's ten opzicht van 5 volledige elektrische auto Audi Etrons in to-
taal ca. 90.000 euro.

Vraag 5:
De keuze voor de dienstauto's ligt volledig bij de organisatie zelf Hoe rijmt GS de keuze voor
deze dienstauto's met de voorbeeldfunctie die de provincie heeft als hoogste Friese over-
heidsorgaan?
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Antwoord vraag 5:
We gaan er in het antwoord vanuit dat u het bij de voorbeeldfunctie heeft over duurzaam-
heid. Met nu al eenwagenpark dat voor 93 procent fossielvrij is, met daarnaast nog eens 5
auto's die deels fossielvrij rijden, geeft de provincie naar het oordeel van ons College een
goed invulling aan haar voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid.

Vraag 6:
Is er ook een mix overwogen van één auto op bijvoorbeeld groengas en overige auto's
elektrisch?

Antwoord vraag 6:
Nee, er is geen mix overwogen van één auto op bijvoorbeeld groengas en overige auto's elek-
trisch. Wel is een mix overwogen van elektrisch/hybride.
Twee volledig elektrische voertuigen (Audi) en drie Plug-in Hybride/benzine modellen (BMW).
De mix van elektrische en hybride/benzine modellen maakt het voor het college mogelijk voor
elke reis de meest duurzame vorm van vervoer te kiezen. Echter, vanwege de eerder ge-
noemde nadelen van de beperkte actieradius (zie antwoord 2) is hier uiteindelijk niet voor ge-
kozen.

Vraag 7:
Als verre ritten vaak voorkomen, zoals de gedeputeerde aangeeft, zal er veel op benzine ge-
reden worden. Als elektrisch echt niet haalbaar zou zijn, is dan gekeken naar het meest mili-
euvriendelijke alternatief? Bijvoorbeeld groen gas of blauwe diesel?

Antwoord vraag 7:
Ja, we hebben gekeken naar het alternatief groen gas. In het E-segment zijn geen groengas-
voertuigen leverbaar. De inzet van blauwe diesel is niet overwogen omdat dieselvoertuigen
in het algemeen onder een negatief vergrootglas liggen en er veel politieke en maatschappe-
lijke aandacht is voor de uitstoot van dieselvoertuigen.

Vraag 8:
Hoe vaak wordt er naar Brussel gereden? Rijden gedeputeerden daar altijd alleen naartoe?
Is daar ook alternatief vervoer voor mogelijk?

Antwoord vraag 8:
Uitgangspunt is dat GS-leden waar mogelijk met elkaar carpoolen. In 2018 is er in totaal 11
keer naar Brussel gereden waarvan 1 keer met 2 gedeputeerden en 2 keer met meerdere
gedeputeerden in een busje, 2 keer per auto naar Berlijn en 1 keer met een busje naar
Frankrijk.

Ons kenmerk: 01791565



provinsje fryslán <et
provincie fryslán b rammi

In 2019 is in totaal 5 keer per auto naar Brussel gereden waarvan 1 keer gezamenlijk met
het hele college en 1 keer per auto naar Berlijn. Collegeleden zouden ook per trein naar
Brussel en Berlijn kunnen reizen. Het nadeel hiervan is dat de reistijd toeneemt, er in de trein
minder goed kan worden doorgewerkt omdat er niet vertrouwelijk gepraat kan worden en in
de stilte coupé niet gebeld mag worden.

HoogacINend,

GedeputOrde Staten van Fryslán,

drs. A.A. er
2,

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris

voordeze,deloco-provinciesecretaris
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