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Onderwerp: Stimuleren en promoten van oplaadpunten elektrisch fietsen 
 
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling. 
 
Een elektrische fiets, of E-bike, is een fiets met trapondersteuning: je moet zelf fietsen, maar 
wordt daarbij ondersteund door een accu. Het gebruik van de E-bike is een groeiende trend. 
De elektrische fiets wordt vooral door ouderen veel gebruikt voor recreatieve doeleinden, 
maar ook andere doelgroepen worden steeds meer gestimuleerd om de E-bike te gebruiken. 
Een nadeel van de E-bike is dat de actieradius van de fiets bij volledige accuaandrijving nog 
niet groot genoeg is om een lange fietstocht te maken.  
 
Voor de recreatieschappen biedt dit een uitgelezen kans om eenvoudig in te springen op 
nieuwe recreatieve ontwikkelingen door ondernemers binnen gebieden te stimuleren om een 
oplaadpunt voor elektrische fietsen te maken. Door, als recreatieschap, de oplaadpunten 
voor elektrisch fietsen te promoten kunnen de gebieden zich onderscheiden als 
recreatiegebied waar je als elektrische fietser zonder zorgen kan bewegen. Zoals zichtbaar 
op de kaart in bijlage één is er nog veel ruimte voor nieuwe oplaadpunten. 
 
Het doel van het project is om binnen twee jaar binnen de recreatieschappen te voorzien in 
de maatschappelijke behoefte van verspreid liggende oplaadpunten voor elektrische fietsen. 
De ondernemers voor wie een oplaadpunt binnen het bedrijf past, veelal 
horecaondernemingen, zullen door gerichte communicatie en promotie gestimuleerd worden 
om een oplaadpunt aan te leggen. Ondernemers in de ondernemingsraad van het 
recreatieschap Spaarnwoude hebben al positief gereageerd op het voorstel, de verwachting 
is dat er onder de ondernemers in de verschillende schappen voldoende animo zal zijn. 
 
De werkzaamheden voor Recreatie Noord-Holland bestaan enerzijds uit het vinden en 
stimuleren van ondernemers en indien noodzakelijk het bieden van begeleiding. Anderzijds 
richt Recreatie Noord-Holland zich op de promotie van de oplaadpunten bij het publiek. Dit 
levert voor zowel  de ondernemers als voor het schap goede publiciteit op. De ondernemers 
zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van de oplaadpunten en  het leveren van de 
stroom (respectievelijk € 500,00 per oplaadpunt en 3,4 cent per fiets).  
 
Gezien de omvang van het schap en de aanwezige routestructuren wordt voor 
Geestmerambacht uitgegaan van 2 oplaadpunten. De kosten komen hiermee voor het 
Geestmerambacht op € 2.272,00 die voor het grootste gedeelte ten laste van de lopende 
begroting komen.  
 
De locatie van de punten in het GAB of het Park van Luna hangt af van de respons van de 
ondernemers.  
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