
Wat	wil	de	EV	Rijder?	
Do’s	en	Don’ts.	Best	prac9ces.	

	
Workshop		

Vereniging	Elektrische	Rijders		



Laadpalen	in	NL	



Ontwikkelingen	
•  Van	het	gehele	wagenpark	in	NL	hee@	1,4%	van	de	auto’s	een	

stekker	
•  Nieuw	verkopen	met	stekker:	2015:	9,2%		
•  Forse	s9jging	BaNerij	Elektrische	Voertuigen	(BEV)	verwacht	

door	s9mulering	zakelijke	markt	t/m	2020	door	4%	bijtelling	
i.p.v.	22%	

•  Niet	kunnen	laden	op	bezoekloca9e	voor	PHEV	gebruiker	is	
pech	voor	milieu	

•  Niet	kunnen	laden	voor	BEV	gebruiker	is	stranden!	
•  Parkeren	is	laden!	



•  In	2017/2018	meerdere	BEV’s	met	voldoende	bereik	en	prijs	
•  Break-even	punt	verbrandingsmotor	(ICE)	t.o.v.	BaNerij-

elektrisch	(BEV)	verwacht	binnen	enkele	jaren	(2020-2025)	
•  Laadinfrastructuur	is	knelpunt	









Rol	Gemeente	bij	laadpaalvoorziening	
	•  Laadpaal	voor	gebruiker	(zonder	eigen	oprit)	

											-	meedoen	met	aanbesteding	voor	openbare	LP	
											-	toestaan	dat	gebruiker	LP	betaalt	en	onderhoudt	
	
•  Laadpaal	voor	bezoeker!	
											-	A_oms9g	van	buiten	de	regio	
											-	Bezoek	van	enkele	uren	
											-	Zalencentrum	/	sporNerrein	/	stadscentra	/	begraafplaats				

	hotel	/	industrieterrein	





Best	Prac9ce:		
gemeente	Zoetermeer	

	



Workshop- werkconferentie 
elektrisch vervoer 

"Grid" van laadpalen in Zoetermeer 
 

 
 
 

Klaas van der Veen en Wietske Romijn 
19 april 2017  
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Grote veranderingen 
•  Andere (en voortschrijdende) techniek 
•  Maatschappelijke ontwikkelingen 
•  Bestuurlijke positie (regisseur) 
•  Juridische kaders 

(wegenverkeerswetgeving, Algemene wet 
bestuursrecht en straks Omgevingswet  

•  Betrokkenheid van bewoners 
(samenspraak) 14 



Actoren in eerste aanleg 
•  Bezitters van een elektrische auto, zonder 

eigen oplaadgelegenheid 
•  Bewoners met een andere auto 
•  De gemeente (initiator en facilitator)  
•  Bedrijven  

-  die de palen plaatsen 
-  die de stroomvoorziening verzorgen 
-  die de borden plaatsen 
-  die de markering aanbrengen  

15 



Mogelijk vervolg  

•  Bezwaarschriften 
•  Behandeling door adviescommissie 
•  Beslissing op bezwaarschrift 
•  Beroep bij de rechtbank 
•  Hoger beroep bij de Raad van State 

16 



Bestuurlijke stappen   
•  Een plan maken 
•  Communicatie daarover vormgeven 
•  Het plan vaststellen 
•  Het plan (laten) uitvoeren: 

-  verkeersbesluit (eventueel APV-besluit) 
-  plaatsing oplaadpalen 
-  bebording en markering  
 17 



Bestuurlijke doelstellingen 
•  Financiële mogelijkheden benutten en 

bewaken 
•  Maatschappelijk gedragen 

beoordelingsfactoren nastreven  
•  Inspelen op wensen en behoeften  
•  Een evenwichtige spreiding nastreven 
•  Oog voor technische aspecten 
•  Rekening houden met “critici” en 

bezwaarmakers 
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Opgedane ervaringen 
•  8 laadpalen in 2015 

-  Verkeersbesluit zonder vooraankondiging leidt 
tot bezwaren 

•  17 laadpalen in 2016 
-  Vooraankondiging leidt tot minder bezwaren 
-  Langere voorbereiding versus subsidietermijn 
-  Opdracht tot plaatsing duurt 20 weken 19 



Plaatsing 130 laadpalen 
•  130 laadpalen in 2017-2018 

-  "Grid" van 200 laadpalen  
-  Doel: iedere inwoner binnen 300 m een 

oplaadpaal 
-  Samenspraak traject 
-  Gemeente verdiend in 10 jaar eigen inleg 

terug door een opslag op de stroomkosten 

20 



Criteria locatiekeuze 
•  Parkeerdruk 
•  Vindbaarheid voor bezoekers 
•  Ligging kabels 
•  Sociale veiligheid 
•  Kwetsbaarheid 
•  Niet in het zicht van bewoners 
•  Het 300 meter criterium 
•  Combinatie aanvragers in de buurt  21 



Samenspraak  
 

22 https://doemee.zoetermeer.nl 
 



reacties 
•  157 locaties op de kaart 
•  In totaal 187 reacties  

•  Op 36 locaties is positief gereageerd  
•  Op 80 locaties is geen reactie ontvangen 
•  19 locaties zijn negatief i.vm. parkeerdruk 
•  22 locaties suggesties voor verplaatsing 
 

23 



      Bestaand 
      In procedure 
      Beoogd 

Definitieve locatiekaart  
•  Locatiekaart op de website 

•  Bewoners belangstelling voor specifieke 
locatie kenbaar maken 

•  Verkeersbesluit met mogelijke bezwaren 
•  Plaatsing oplaadpaal 
•  Plaatsing verkeersbord  
•  Aanbrengen markering 24 



Vragen 

  ?  ? 
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Op	de	hoogte	blijven?		
Wordt	(gra9s!)	lid:		

www.verenigingelektrischerijders.nl		


