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Beste meneer Van der Lee,

In antwoord op uw brief van 7 juni 2020 vindt u hieronder de beantwoording van 
uw schriftelijk gestelde vragen over beleid betreffende openbare laadpalen voor 
elektrische auto’s.

Vraag 1
Welk beleid voert de gemeente ten aanzien van het plaatsen van laadpalen? 

Antwoord 
Voor de korte termijn geldt dat we volop inzetten op het beschikbaar stellen van 
laadinfrastructuur. We zetten erop in dat verplaatsingen met de personenauto, 
bestelbus of vrachtauto in 2040 voor 100% emissieloos zijn en op basis van 
hernieuwbare energiebronnen.  

Vraag 2
Waar is dat beleid vastgesteld en waarin is dat vastgelegd? 

Antwoord 
Er is geen apart beleid voor openbare laadpalen. Het stimuleren van elektrisch 
vervoer wordt genoemd in de recent vastgestelde mobiliteitsvisie en in de 
duurzaamheidsagenda.

Vraag 3
Hoe wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een auto veel langer aan een laadpaal 
staat dan nodig is voor het laden en zo dus onnodig lang een laadpaal bezet 
houdt? 
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Antwoord 
Dit gebeurt door een parkeerplaats bij een laadpaal te reserveren voor opladende 
auto’s. Wanneer een auto niet meer oplaadt, moet deze worden verplaatst. Als dit 
niet gebeurt, kan hiertegen handhavend worden opgetreden.  

Vraag 4
Hoe wordt precies de locatie van zo’n openbare laadpaal bepaald? 

Antwoord 
Voor de locatiebepaling vindt er enerzijds binnen de gemeentelijke organisatie 
afstemming plaats (milieu, verkeer, buitendienst) en anderzijds met de betrokken 
bedrijven Vattenfall en Heijmans. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei 
locatiespecifieke aspecten zoals parkeerdruk, afstand tot aanvrager, aanzicht, 
eigendom, kabels/leidingen, dwars/langsparkeren, openbare voorzieningen, et 
cetera. Wij wegen bij het nemen van een dergelijk besluit alle betrokken belangen 
tegen elkaar af.

Vraag 5
Gebeurt dat in samenspraak met omwonenden of rest hun slechts de gebruikelijke 
bezwaarprocedure? 

Antwoord 
Het bepalen van de locatie gebeurt niet in overleg met omwonenden. De gemeente 
neemt hierin het voortouw omdat het om een openbare nutsfunctie gaat van 
algemeen maatschappelijk belang. Alle prognoses wijzen op een zeer sterke 
ontwikkeling van het elektrisch rijden in de nabije toekomst. Het plaatsen van 
laadpalen zal een ‘gewone’ bezigheid worden, bijna vergelijkbaar met het plaatsen 
van lantaarnpalen. Omwonenden kunnen natuurlijk wel gebruik maken van de 
bezwaarprocedure.

Met vriendelijke groet,

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees


