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Onderwerp 

Afdoening motie over “Afschaffen BPM-teruggaaf taxi’s benutten bij 

verduurzamen taxivloot” 

  

 

Uw raad heeft bij de bespreking van de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit (RIS 299438) op  

28 juni 2018 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Afschaffen BPM-teruggaaf taxi’s 

benutten bij verduurzamen taxivloot’ (RIS 300060) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, ter bespreking van de 

brief inzake Voortgangsrapportage luchtkwaliteit Den Haag 2017 (RIS299438), 

 

constaterende dat: 

 de Haagse taxivloot nog grotendeels bestaat uit auto’s die rijden op fossiele brandstoffen; 

 in het coalitieakkoord 2018-2022 staat: “Samen met de taxibranche maken we afspraken hoe de 

taxivloot elektrisch kan worden gemaakt”; 

 er in 2016 verschillende maatregelen genomen zijn om het voor taxiondernemers aantrekkelijker 

te maken om over te gaan op elektrische taxi’s, waaronder een aanschafsubsidieregeling, maar 

dat desondanks sindsdien slechts 12 volledig elektrische taxi’s met behulp van deze regeling zijn 

aangeschaft; 

 de subsidieregeling voor elektrische taxi’s mede daarom is verlengd tot oktober 2018; 

 het kabinet voornemens is de BPM-teruggaaf op taxi’s af te schaffen per 1-1-2020; 

 

overwegende dat: 

 deze maatregel de kans biedt de taxivloot te verduurzamen aangezien het BPM-tarief voor een 

personenauto afhankelijk is van de CO2-uitstoot; 

 

verzoekt het college: 

 bij het maken van de afspraken met de taxibranche om de taxivloot te elektrificeren, maximaal 

op de afschaffing van de BPM-teruggaaf in te spelen en zo nodig de bestaande 

aanschafsubsidieregeling te verlengen, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 

 

Het stimuleren van de overgang van taxi’s naar elektrisch rijden is een van de maatregelen uit het 

Actieplan luchtkwaliteit (2015-2018). Zoals in de motie wordt geconstateerd, is er een subsidieregeling 

voor de aanschaf van een elektrische taxi die in oktober 2018 afloopt. Wethouder Van Tongeren heeft 

in de raadsvergadering van 28 juni 2018 toegezegd dat het college bereid is om de regeling te 

verlengen tot 31 december 2018, of zolang het beschikbare budget niet is uitgeput. 

 

Om in te spelen op de afschaffing van de BPM-teruggaaf, waar de motie om verzoekt, onderzoekt het 

college wat mogelijke maatregelen zijn om te voorkomen dat taxiondernemers in 2019 op grote schaal 

over gaan op de aanschaf van een dieselvoertuig. 

 

Verder gaan wij de komende maanden in gesprek  met de taxibranche om verdere afspraken te maken 

over hoe de taxivloot versneld elektrisch kan worden gemaakt en wij brengen daarbij de 

subsidieregeling nog een keer onder hun aandacht. Bij de afspraken met de taxiondernemers worden 

ook Haagse bedrijven betrokken die taxidiensten afnemen, zoals hotels en grote kantoorbedrijven, om 

de vraag naar elektrische taxi’s te stimuleren. Op initiatief van de gemeente is dit jaar een convenant 

gesloten tussen taxiondernemers en bedrijven om zo veel mogelijk gebruik te maken van elektrische 

taxi’s. De komende tijd zullen meer bedrijven worden benaderd om zich hierbij aan te sluiten. Ook zal 

de gemeente om bij het zelf inkopen van taxivervoer daar waar dat kan elektrische taxi’s eisen.  

 

Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 
 


