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Onze voorzitter, Richard, geeft aan dat we beter nog even kunnen wachten met het aanschaffen van
een slimme bandenspanningsmeter, want het apparaat geeft nog veel storingen. De koppeling met de
RDW werkt ook nog niet.
Merel wil weten hoe we het effect van de bandenspanning inzichtelijk kunnen krijgen. We zijn het er
over eens dat dat niet zal gaan.
Hiermee sluiten we het onderwerp bandenspanning voorlopig af. We gaan door met het stimuleren
van elektrisch rijden.
Bezwaren: elektrische bestelbussen zijn er nog nauwelijks (ze kunnen omgebouwd worden)
Gebrek aan openbare laadpalen (zie fastnet.nl)
Actieradius van de auto’s
Dure auto’s (Ampera E, er komt een goedkopere Tesla aan)
Status
Je kan maar een aantal laadpalen op je locatie aansluiten, anders moet er een travo tussen
Volgens de maatregelen lijst is het hebben van meerdere laadpalen op een locatie niet
vooruitstrevend.
Pro’s: groen hart/ overtuiging/ reductie CO2
Imago/ status/ trekt jonge mensen aan
Je kan er geld mee verdienen: bijvoorbeeld in Utrecht lenen bedrijven hun elektrische auto’s uit aan
omwonenden voor korte ritjes. De bestuurder kan dan ’s avonds gewoon naar huis (met een geladen
auto)

Hybride wordt gezien als een tussenstap naar volledig elektrisch rijden. (Ook voor elektrisch rijden is
de rijstijl belangrijk voor het gebruik.)
Er is ook een leasemaatschappij die volledig groen is. We moeten nog onderzoek doen naar de
mogelijkheden en financiën.
Volgende keer hebben we een presentatie van Jan en de keer daarna komt de ANWB iets vertellen
over elektrisch rijden.
We verzoeken alle leden na te denken over redenen voor het management om juist wel of niet over te
gaan op elektrisch rijden.

