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beleid oplaadinfrastructuur elektrische
voertuigen

Geachte raad,
Op 11 april 2016 is besloten om, gezien de groei van het aantal elektrische voertuigen, de
laadinfrastructuur voor elektrische auto's te faciliteren en daarbij samen te werken binnen de
MRDH. In de uitvoeringspraktijk blijkt dat er behoefte is aan duidelijkheid over criteria en
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een laadpaal in de openbare ruimte. Tevens zal
vastgesteld beleid handvatten bieden bij de motivatie van verkeersbesluiten en het optreden
tegen ongewenste (illegale) situaties. Op 2 oktober 2018 is daarom opdracht gegeven tot het
opstellen van beleid inzake de oplaadinfrastructuur ten aanzien van elektrische voertuigen. In
onze vergadering van 11 juni 2019 hebben wij het beleid oplaadinfrastructuur elektrische
voertuigen vastgesteld.
Dit beleid is opgesteld in samenspraak met de Westlandse inwoners. Zij zijn hiervoor
geraadpleegd door middel van een enquête. Hiermee willen wij particulieren, bedrijven,
netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur duidelijkheid geven over de criteria en
voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van
oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte, over het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het
opladen van elektrische voertuigen en over de daarbij te volgen procedure. Door elektrisch
vervoer te faciliteren wordt een bijdrage geleverd aan de energietransitie.
Om te komen tot een zo efficiënt mogelijk ingericht laadpalennetwerk is het handig om het
faciliteren van de laadinfrastructuur gebiedsgericht aan te gaan pakken. Een instrument hiervoor
is een strategische kaart. Dit beleid omvat het voornemen een dergelijke kaart te ontwikkelen. Dit
betreft een digitale plankaart die in de gebieden waar een toekomstvraag verwacht wordt de
ruimtelijk en technisch geschikte locaties in beeld brengt voor (te realiseren) openbare laadpalen.
Aan de totstandkoming van de strategische kaart zal een participatietraject worden gekoppeld
waarbij de burgers nadrukkelijk gevraagd wordt om mee te denken.
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Tevens zal er via diverse gemeentelijke kanalen aandacht worden besteed aan het beleid
oplaadinfrastructuur en aan de voordelen van elektrische mobiliteit. Ook zullen de hoofdlijnen van
het beleid onder de aandacht worden gebracht van de lokale media.
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