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ONDERWERP
Lantaarnpaal als laadpaal, vaststelling antwoord op amendement

SAMENVATTING
Het collegebesluit over het amendement "Lantaarnpaal als laadpaal" is in de commissie 
Middelen aan de orde geweest. Daarbij zijn tevens vragen gesteld over laadvoorzieningen in 
de openbare ruimte, waarop antwoorden worden gegeven. 
Voorgesteld wordt het onderzoek hiernaar als afgerond te beschouwen. 

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2022
Beleid laadvoorzieningen

BESLUIT B&W
1. De beantwoording van de vraag in het amendement van 27 september 2018, om
onderzoek te doen naar de toepassing van lantaarnpalen gecombineerd met 
laadvoorzieningen, als afgerond te beschouwen.
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

AANLEIDING EN MOTIVERING
Het collegebesluit over het amendement van 27 september 2018 naar de mogelijkheden om 
lichtmasten en laadvoorzieningen te combineren in één mast is in de commissie Middelen 
van 13 november aan de orde geweest. De commissie heeft de volgende zienswijze 
gegeven:

- de commissie is van mening dat met het onderzoek lantaarnpaal als laadpaal 
voldoende uitvoering is gegeven aan het amendement.

Daarnaast is afgesproken dat het college de commissie over het volgende informeert:
- over de verhouding tussen het aanbod en de vraag naar laadpalen in Heemstede 

rekening houdend met de capaciteit van het netwerk;
- kan het Heemsteedse beleid als basis dienen voor de gemeentelijke visie op de 

laadinfrastructuur en de laadpalendiscussie meegenomen kan worden in het 
duurzame mobiliteitsvraagstuk.

De vragen kunnen worden vertaald in: 
1. Hoe gaat het met aanvragen en afhandelingen?
2. Hoe verhoudt zich dit met de vraag vanuit het klimaatakkoord m.b.t. het ontwikkelen 

van een visie op de laadinfrastructuur?
3. Hoe staat het met de capaciteit van het netwerk van laagspanning in relatie tot de 

ontwikkeling van de laadinfrastructuur?

1. Hoe gaat het met aanvragen en afhandelingen?

Sinds december 2018 zijn de beleidsregels aangescherpt. Een (te) hoge parkeerdruk vormt 
geen grond meer voor het weigeren van een aanvraag. De visie van de gemeente is dat het 
stimuleren van elektrisch rijden (schonere lucht, stillere voertuigen, bijdrage aan 
duurzaamheidsprincipe, etc.) prevaleert boven parkeerdruk. Door parkeerdruk uit te sluiten 
als weigeringsgrond, is het mogelijk nú veel voortvarender mee te gaan in de omschakeling 
naar elektrisch rijden.

De gemeente behandelt aanvragen conform beleid (zie beleidsregels), maar gaat 
vooralsnog niet actief (zonder aanvragen) laadpalen plaatsen om inefficiënt ruimtegebruik te 
voorkomen. Indien een aanvraag wordt toegekend conform de beleidsregels, gaat een 
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aannemer (o.a. Allego) voor de gemeente op zoek naar een locatie binnen 350 meter 
(straal) van het adres. Ondergrondse infra speelt daarbij deels ook een rol. De gemeente, 
als eindverantwoordelijke, toetst de aanvraag aan de beleidsregels en geeft uiteindelijk 
akkoord door het nemen en publiceren van een verkeersbesluit. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de aanwezige laadpalen en een locatie gekozen op zo’n manier dat zo veel 
als mogelijk een fijnmazig dekkend gebied ontstaat. Indien op enig moment laadpalen 
overbelast raken, kan uitbreiding van de laadinfrastructuur overwogen worden zonder dat 
daar een aanvraag aan ten grondslag ligt. Hiermee wordt het netwerk steeds fijnmaziger, 
omdat dan tussen de bestaande locaties weer een nieuwe locatie wordt gerealiseerd. Dat 
laatste is nu nog niet aan de orde geweest. Alles loopt nu nog op basis van aanvragen. 

Sinds het nieuwe beleid van kracht is, gaat de uitrol een stuk sneller. Het leidt wel tot veel 
bezwaren, maar de meeste daarvan kennen toch als basis van een te hoge parkeerdruk. 
Deze worden ongegrond verklaard omdat hierop geen toetsing meer plaatsvindt.
Op dit moment zijn er vijftien laadpalen operationeel in de openbare ruimte (zie bijgaande 
kaart) en drie zijn binnenkort operationeel. Vijf aanvragen zijn in behandeling. Over het 
aantal laadvoorzieningen op particulier terrein zijn geen gegevens.

2. Hoe verhoudt zich dit met de vraag vanuit het klimaatakkoord m.b.t. het ontwikkelen 
van een visie op de laadinfrastructuur?

Het klimaatakkoord gaat met name in op het stimuleren van de verkoop van emissievrije 
auto’s. De overheid heeft de taak om een landelijk dekkend gebied van laadpalen te 
faciliteren. Met de komst van steeds meer elektrische auto’s komen er steeds meer 
aanvragen die we behandelen. Het dekkend (fijnmazig) netwerk ontstaat daarmee vanzelf.

3. Hoe staat het met de capaciteit van het netwerk van laagspanning in relatie tot de 
ontwikkeling van de laadinfrastructuur?

Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk. Met hen is afgesproken dat dit onderwerp 
binnenkort besproken wordt.

FINANCIËN
N.v.t.

PLANNING/UITVOERING
N.v.t.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
N.v.t.

DUURZAAMHEID
N.v.t.

BIJLAGEN

 kenmerk: 711050; onderwerp: Aanpassen toetsingscriteria aanvraag elektrische 
laadpalen.

 Kenmerk: 719554; onderwerp: Kaart laadvoorzieningen in de openbare ruimte.
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ONDERWERP
Vaststellen beleid voor het aanvragen van elektrische laadpunten.

SAMENVATTING
De huidige (vigerende) beleidsregels uit 2012 zijn niet op alle beleidspunten smart 
omschreven. Daarnaast kan op basis van een vlekkenkaart én op basis van beleidsregels
een aanvraag beoordeeld worden. Dit leidt vaak tot een discussie tussen gemeente, 
aanvragers en omwonenden. Aanpassing van de bestaande beleidsregels moet 
duidelijkheid en helderheid scheppen voor zowel de aanvrager als voor de beoordelaar van 
de aanvraag. Uiteindelijk moet dit leiden tot minder bezwaarprocedures en daarmee een 
sneller behandelproces.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Artikel 18, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 in 

samenhang met hoofdstuk E van bijlage 1 van het RVV 1990;
 Collegebesluit van 30 oktober 2012;
 Beleidspunten t.a.v. beoordeling aanvraag van een openbaar oplaadpunt, van 30 

oktober 2012.

BESLUIT B&W
1. De beleidsregels elektrische laadpunten Heemstede 2019 vast te stellen;
2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

AANLEIDING
De gemeente Heemstede wil elektrische rijders in de gemeente faciliteren door het plaatsen 
van laadpalen in de openbare ruimte en daarmee een toekomstbestendig netwerk openbare 
laadinfrastructuur realiseren, om zodoende bij te dragen aan duurzame en klimaatneutrale 
initiatieven.

Het collegebesluit en de Beleidspunten ten aanzien van elektrische laadpalen dateren van 
2012 en zijn als gevolg van groei in het gebruik van elektrische voertuigen aan een update 
toe. Daarnaast verloopt de huidige procedure van aanvraag tot realisatie van laadpalen 
relatief lang, als gevolg van inspraaktermijnen, bezwaarprocedures en in sommige gevallen 
een vereist parkeeronderzoek. Het vigerende beleid laat bovendien veel aan eigen 
interpretatie over bij de beoordeling van aanvragen, kent tegenstrijdigheden en is derhalve 
niet concreet. Doel is met het aanpassen van de beleidsregels het beleid concreter en 
duidelijker te maken en daarmee de behandelingstermijn te verkorten. Het huidige beleid en
de als gevolg daarvan lange procedures, maakt het wenselijk de doelstelling ervan te 
verbeteren, door meer duidelijkheid te scheppen in beleid- en regelgeving.

Het huidige beleid vraagt om verschillende redenen om een aanpassing:
1) Het huidige beleid bevat criteria ten aanzien van aanvragen voor laadpalen en bevat 

daarnaast een vlekkenkaart (in het collegebesluit van 30 oktober 2012) van de vanaf 
2012 gerealiseerde, voorgenomen en potentiële locaties voor elektrische laadpunten. De 
criteria en de vlekkenkaart leiden tot discussie tijdens bezwaarprocedures. In veel 
gevallen kan niet gelijktijdig aan de beleidsregels en aan de vlekkenkaart worden 
voldaan. Voorstellen tot het realiseren van laadpalen leiden er dan ook veelvuldig toe 
dat bezwaar door omwonenden gemaakt wordt. In dat geval dient de commissie voor 
bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders te adviseren. Dit is 
tijdrovend en aanvraagprocedures duren hierdoor erg lang.

2) Het beleid stelt dat op basis van de parkeerdruk op wegen rondom de geplande locatie, 
besloten wordt of een parkeerplaats gereserveerd wordt voor specifiek het opladen van 
elektrische voertuigen. Te hoge parkeerdruk kan ertoe leiden dat extra 
parkeergelegenheid gecreëerd dient te worden of dat de aanvraag van een laadpaal 
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geweigerd wordt. De grens wanneer de parkeerdruk als (te) hoog wordt ervaren is niet 
vastgesteld in het beleid. Buurten die een hoge parkeerdruk kennen, kunnen volgens dit 
beleid niet voorzien worden van elektrische laadpunten.

Dit beleidsstuk is opgesteld om nieuwe en openstaande aanvragen te behandelen en 
vooruitlopend op een nog op te stellen breder beleidskader.
Overige redenen om het beleid aan te passen, komen aan bod onder ‘Motivering’.

MOTIVERING 
De beleidsregels zijn bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van 
oplaadpunten voor elektrisch vervoer in de openbare ruimte op het grondgebied van de 
gemeente Heemstede. Om de doelstelling van het vigerende beleid te verbeteren en meer 
duidelijkheid te scheppen in de aanvraag en beoordeling van elektrische laadpunten, zijn in 
het nieuwe beleid wijzigingen en toevoegingen in de artikelen doorgevoerd, ten opzichte van 
het beleid uit 2012. Een overzicht van deze aanpassingen met de motivatie is in bijlage 2 
opgenomen.

FINANCIËN
De kosten voor het plaatsen van een laadpaal worden gedragen door of namens de 
netbeheerder. Indien deze niet bereid is deze kosten voor zijn rekening te nemen, verleent 
de gemeente alleen medewerking aan de plaatsing van een openbare laadpaal op de 
openbare weg, indien de aanvrager bereid is deze kosten voor zijn/haar rekening te nemen.

De gemeente verleent alleen toestemming op een aanvraag wanneer in de overeenkomst 
met de leverancier ervan is vastgelegd, dat alle aansprakelijkheid waaronder voor het 
gebruik en onderhoud van de laadpalen en het laadpunt en eventuele schade hiervoor, voor 
rekening van de aanvrager of de leverancier komen.
De bebording en eventueel een aanrijdbeveiliging wordt door de gemeente betaald uit het 
reguliere budget voor verkeersborden.

PLANNING/UITVOERING
Deze regeling treedt in werking op 19 december 2018.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Het beleid wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad (via 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/). Na publicatie is het beleid digitaal beschikbaar via 
www.overheid.nl (onder lokale regelingen). Ook wordt er een publicatie in De Heemsteder 
geplaatst waarin wordt verwezen naar www.overheid.nl.

DUURZAAMHEID
De gemeente steunt duurzame en klimaatneutrale initiatieven, waaronder elektrisch rijden op 
groene stroom, en wil hierin faciliteren door publieke laadvoorzieningen te realiseren. 

BIJLAGEN

1 kenmerk: 711776, onderwerp: Beleidsregels elektrische laadpunten Heemstede 2019

2 kenmerk: 712006, onderwerp: Lijst van wijzigingen beleid toetsingscriteria elektrische 

laadpalen
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