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Publieke laadpalen binnen Gemeente Zevenaar
Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook binnen Gemeente Zevenaar. Naar schatting
rijden er in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland. Deze ontwikkelingen
vragen om een gelijktijdige ontwikkeling van de benodigde laadinfrastructuur. In het Klimaatakkoord
staat dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn.
Publieke laadpalen in de Gemeente Zevenaar
In de gemeente Zevenaar wordt er ingezet op het aardgasvrij maken van onze gemeente in 2040.
Daarnaast streeft de gemeente ook naar een schonere en gezondere lucht. Vanuit het Klimaatakkoord is één
van de afspraken dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid.

Onderzoek onder inwoners
Medio december 2021 heeft Gemeente Zevenaar de inwoners gevraagd naar de ervaringen met elektrisch
rijden en laden. Deze informatie is, waar mogelijk, meegenomen in de Laadvisie.
Waar komen de nieuwe publieke laadpalen?
De gemeente moet zorgen voor een goed publiek laadnetwerk, daarbij spelen vele factoren een rol. Denk
hierbij aan het aangezicht, de bereikbaarheid, veiligheid en parkeerdruk. De locaties van de nieuwe
laadpalen zijn zorgvuldig gekozen met als hoofddoel, een evenredige spreiding en een goede
beschikbaarheid publieke laadpalen over de Gemeente Zevenaar. De hoeveelheid plekken is gebaseerd op de
vraag die de komende vier jaar wordt verwacht en is afhankelijk van de grootte van de gemeente, het aantal
woningen met een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s.
Betrekken van de inwoners
Gemeente Zevenaar wilt graag inwoners betrekken bij de toekomstige laadinfrastructuur, daarom bieden zij
inwoners de kans om de locaties van de nieuwe publieke laadpalen te beoordelen. De plankaart is interactief
gemaakt, waardoor het mogelijk is om opmerkingen toe te voegen.

Alle informatie is te vinden op: https://www.zevenaar.nl/nieuwe-publieke-laadpalen en
https://www.zevenaar.nl/openbare-laadpalen

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij team communicatie van de gemeente Zevenaar, telefoonnummer
(0316) 595 111. Buiten kantoortijden kunt u bellen met (0316) 595 101.

