BELEID PLAATSBEPALING LAADPALEN IN OPENBAAR GEBIED IN DE
GEMEENTE ZEEWOLDE
Inleiding
M
B
om de
locatie van een openbare laadpaal in het openbaar gebied van de gemeente Zeewolde te bepalen.
Deze criteria worden gebruikt bij aanvragen voor een laadpaal voor een elektrisch voertuig door
bewoners zonder een parkeerplaats op eigen terrein. Deze aanvragen worden ingediend bij het
bedrijf Allego, die, samen met de gemeente Zeewolde, de keuze maakt voor de locatie van de
laadpaal.
De betreffende laadpaal kan gebruikt worden door de betreffende aanvrager, maar de laadpaal kan
ook gebruikt worden door andere mensen met een elektrisch voertuig. Het betreft dus een
openbare laadpaal en er is dan ook geen sprake van een exclusief recht door de aanvrager.

Criteria
Bij het bepalen van een exacte locatie voor een laadpaal in het openbaar gebied in een woonwijk
wordt door de gemeente Zeewolde de volgende criteria gehanteerd:

Criterium 1:
De door de aanvrager aangevraagde laadpaal wordt niet geplaatst op een locatie direct
voor of achter de woning/het perceel van de aanvrager.
Toelichting:
Dit criterium is opgenomen om te voorkomen dat de aanvrager min of meer claimt dat er voor of
achter zijn of haar woning in het openbaar gebied alleen geparkeerd mag worden door de aanvrager
zelf. Er is sprake van een openbare laadpaal en daar mogen andere mensen met een elektrisch
voertuig ook hun voertuig parkeren om deze op te laden.

Criterium 2:
De door een aanvrager aangevraagde laadpaal wordt niet bij een andere bewoner voor de
woning, direct in het zicht, geplaatst.
Toelichting:
Dit criterium is opgenomen om te voorkomen dat een andere bewoner een paal direct in het zicht
krijgt. Onder direct in het zicht wordt verstaan dat de paal vanuit de woning zichtbaar is, waarbij
zicht vanuit minder relevante verblijfsruimtes, zoals hal, douche en dergelijke, is uitgesloten.
Onder direct zicht wordt ook verstaan het zicht op de dichtstbijzijnde parkeerplaats. Tussen de
woning met eventueel tuin, haag en de parkeerplaats ligt hooguit een trottoir. Indien de betreffende
parkeerplaats gesitueerd is aan de overzijde van de weg, gezien vanuit de woning, dan is geen

sprake van direct zicht. In dat geval is de afstand groter en kunnen geparkeerde voertuigen het zicht
op de paal ontnemen.
Ook als de paal 5 meter links of rechts vanaf de erfgrens van een woning is geplaatst , is er geen
.

Criterium 3:
De openbare laadpaal wordt geplaatst binnen een straal van maximaal 200 meter van de
woning van de aanvrager, met de voorkeur om de paal dichterbij te plaatsen.
Toelichting:
Een straal van 200 meter vanaf de woning wordt als een acceptabele afstand gezien tussen de
woning van de aanvrager en de parkeerplaats met laadpaal. Deze afstand is overbrugbaar. Het heeft
de voorkeur om dichterbij de woning een parkeerplaats met laadpaal te kiezen, maar hierbij spelen
de overige criteria een belangrijke rol. Er wordt in ieder geval gestreefd naar een parkeerplaats op
een zo kort mogelijke afstand van de woning, maar maximaal op 200 meter afstand.

Criterium 4:
De locatie van de openbare laadpaal vormt geen belemmering voor het gebruik van het
trottoir.
Toelichting:
De laadpaal wordt geplaatst in de berm of het trottoir grenzend aan de parkeerplaats. Aangezien
een auto mogelijk wat uitsteekt over het trottoir, buiten de parkeerplaats, zal de laadpaal niet direct
tegen de parkeerplaats geplaatst worden. Maar wel zo dichtbij mogelijk. Er moet in ieder geval
minimaal 90 cm beschikbaar zijn op het trottoir voor mensen met rolstoel of rollator.

Criterium 5:
Een openbare laadpaal mag niet geplaatst worden op een locatie waar sprake is van een
grote parkeerdruk.
Toelichting:
Om te bepalen of er sprake is van een grote parkeerdruk zal, binnen de proceduretijd voor een
verkeersbesluit, gedurende een week gekeken worden naar de daadwerkelijke
parkeermogelijkheden in de nabijheid van een mogelijke laadpaallocatie op verschillende tijden
gedurende een etmaal, maar voornamelijk in de avond- en nachturen. Op basis hiervan kan objectief
beoordeeld worden of al dan niet sprake is van een hoge parkeerdruk.
Indien uit het onderzoek blijkt dat regelmatig parkeerplaatsen ongebruikt zijn, dan wordt
geconcludeerd dat er ruimte is voor het onttrekken van een parkeerplaats voor elektrische
voertuigen.

Reeds gereserveerde parkeerplaatsen (meestal parkeerplaatsen voor gehandicapten) tellen in de
parkeerdrukmeting als een gebruikte parkeerplaats.

Criterium 6:
Een tweede aanvrager, woonachtig binnen een straal van 200 meter van de laadpaal,
maakt gebruik van dezelfde parkeerplaats. Pas bij een derde aanvrager wordt de
naastgelegen parkeerplaats mogelijk (na aanvraag) ingericht voor een elektrisch voertuig.
Toelichting:
In principe zijn tussen de verschillende gebruikers in de buurt van een laadpaal afspraken te maken
over het gebruik van de laadpaal. Dat zal ook gestimuleerd worden. In dat geval is het goed mogelijk
dat na elkaar beide gebruikers gebruik maken van één parkeerplaats.
Pas als er een derde aanvrager binnen een straal van 200 meter zich aandient, zal ook de
parkeerplaats naast de al in gebruik zijnde parkeerplaats met behulp van een verkeersbesluit
vrijgegeven worden voor elektrische voertuigen, mits voldaan is aan de overige criteria. Er wordt in
dat geval wederom een parkeerdrukmeting uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een
acceptabele parkeerdruk. De betreffende derde aanvrager dient een verzoek in bij Allego voor het
plaatsen van een laadpaal.
In de praktijk kan een tweede gebruiker gebruik maken van de naastgelegen parkeerplaats, indien
deze vrij is. De laadpaal zal namelijk direct uitgevoerd worden voor twee aansluitingen.

