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U heeft namens de fractie van de VVD vragen gesteld, op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad. De vragen gaan over de plaatsing
strategieën van laadpalen in de gemeente Barneveld. Hieronder beantwoorden wij uw
vragen als volgt.
Vraag 1: In hoeverre overlappen de 40 aangevraagde palen met de al geplande
proactief te plaatsen laadpalen?
Antwoord: De 39 laadpalen die in 2022 in behandeling zijn genomen betreffen zowel
proactieve laadpalen (totaal 21), als aanvragen die door inwoners zijn gedaan.
Vraag 2. Hoeveel van deze 40 aangevraagde palen vallen binnen de
acceptabele afstand voor laadmogelijkheden (namelijk 250 meter)?
Antwoord:
Van de laadpalen die op aanvraag van inwoners zijn ingediend is er binnen de 250m
geen laadpaal aanwezig, tenzij reeds aanwezige laadpalen al veelvuldig worden
gebruikt. Voor ca. de helft van de laadpalen die proactief worden geplaatst gelden andere
voorwaarden.
Vraag 3. Wat zijn de doorlooptijden/wachttijden van de aangevraagde
laadpalen? Hoe kan deze doorlooptijd/wachttijd verkort worden?
Antwoord: Op dit moment variëren de doorlooptijden per aanvraag. Dit is een gevolg van
overname van laadpalen die tijdens de vorige concessieperiode zijn gestart. Binnen de
concessie wordt gestreefd naar een doorlooptijd van maximaal 16 weken. De
doorlooptijd wordt door het gebruik van de plankaart zo kort mogelijk gehouden. We
willen belanghebbenden ook informeren over het proces waarbij de mogelijkheid bestaat
tot het maken van bezwaar. Dit kan de doorlooptijd beïnvloeden.
Vraag 4. Moeten we met de wetenschap van nu niet eerst de aangevraagde
palen die buiten de ‘acceptabele afstand’ vallen én de proactieve palen
plaatsen? Om vervolgens over te gaan op het plaatsen van de
aangevraagde palen die binnen de ‘acceptabele afstand’ vallen?
Antwoord: Zie ook het antwoord van vraag 1. Beide plaatsing strategieën vinden naast
elkaar plaats. Bovendien is het plaatsen van proactieve laadpalen een jaarlijks
terugkerende verplichting in de concessie. Voor de gemeente Barneveld geldt een
jaarlijkse verplichting van 23 proactieve laadpalen.

Daarnaast stelt u vragen over het gebruik van eigen stroom door middel voor het opladen
van een elektrische auto. Hieronder beantwoorden we deze vragen:
De Barneveldse VVD wil graag antwoord op de volgende vragen hieromtrent:
Vraag 1. Is het Barneveldse college het met de Barneveldse VVD eens dat de
Barneveldse burgers die geen eigen dam/oprit hebben wel met ‘eigen
opgewerkte stroom’ hun eigen elektrische auto moeten kunnen
opladen?

Blad 2

Antwoord: Nee. Het gebruik van ‘eigen opgewekte stroom’ is niet mogelijk zonder eigen
oprit en zonder gebruik te maken van een laadkabel in de openbare ruimte. Dit sluit aan
bij de beantwoording van de vragen in april 2022. De gemeente Barneveld volgt hierin
het advies vanuit de samenwerkingsregio Gelderland en Overijssel.
Vraag 2. Is het Barneveldse college op de hoogte van het feit dat er een heel kabelgoten
assortiment is, waarbij er kabelgoten zijn die het struikelgevaar wegnemen? Bijvoorbeeld
de kabelgoot in de bijgevoegde afbeelding.
Antwoord: Ja, er zijn veel verschillende varianten waarbij het mogelijk wordt gemaakt om
laden vanaf eigen terrein mogelijk te maken.
Vraag 3. Wil het college nogmaals de mogelijkheid tot het plaatsen van een
kabelgoot in overweging nemen?
Antwoord: Er wordt landelijk nader onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van
privaat laden in de openbare ruimte. We blijven de ontwikkelingen volgen en indien daar
aanleiding voor is spelen we hier op in. Tot die tijd is het voor inwoners zonder eigen
oprit mogelijk om een laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen.
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