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1. Inleiding 

In het collegeprogramma van Albrandswaard spreekt de gemeente haar ambities uit over de 
buitenruimte. Binnen het thema duurzaamheid en milieu staat Albrandswaard voor een duurzame leef- 
en gedragsstijl en wil het een voorbeeld zijn voor de samenleving. Eén van de speerpunten waarmee 
Albrandswaard dit wil bereiken is het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer. 

 
In 2011 nam de Stichting E-laad het initiatief om oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen te 
plaatsen in de openbare ruimte. Eind 2012  is de Stichting E-laad gestopt het in behandeling nemen 
van aanvragen. In 2013 heeft de Stadsregio Rotterdam het initiatief genomen om een vervolg te 
geven aan het plaatsen van oplaadpalen. Aanvragen daartoe werden t/m juni 2015 in behandeling 
genomen. Waar plaatsing mogelijk en toegestaan is worden de oplaadpalen uiterlijk 31 december 
2015 geplaatst. De gemeente zal dus nu zelf beleid moeten ontwikkelen om toekomstige aanvragen 
van oplaadvoorzieningen in behandeling te kunnen nemen. 
 
Vanaf begin 2015 heeft de MRDH/Stadsregio het initiatief genomen om regiogemeenten te informeren 
over mogelijke vervolgstappen voor het plaatsen van openbare oplaadpalen vanaf 2016. Gezien het 
benoemde speerpunt in het collegeprogramma is het logisch dat de gemeente beleid ontwikkelt om 
die vervolgstappen te kunnen maken. 
 

2. Te nemen besluiten 

De raad zal worden geadviseerd om de volgende besluiten te nemen: 
 

1. De gemeente Albrandswaard zal nader beleid ontwikkelen voor het realiseren van (openbare) 
oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op basis van het Vergunningmodel; 

2. De gemeente zal dientengevolge niet mee-investeren in het realiseren en/of exploiteren van 
(openbare) oplaadvoorzieningen; 

3. Bij aanvragen om laadvoorzieningen zal de voorkeur eerst uitgaan naar realisatie van een 
oplaadvoorziening op eigen terrein; 

4. Bij het realiseren van openbare laadvoorzieningen zal een bedrag aan leges in rekening 
worden gebracht zodat de door de gemeente te maken kosten worden gedekt. 

 

3. Waarom is het nodig?   

In het collegeprogramma van Albrandswaard spreekt de gemeente haar ambities uit over de 
buitenruimte. Eén van de speerpunten waarmee Albrandswaard dit wil bereiken is het stimuleren en 
faciliteren van elektrisch vervoer. Tot op heden zijn in de openbare buitenruimte van Albrandswaard 
circa 20 oplaadpalen geplaatst. Aanvragen daartoe komen nog steeds binnen.  
 
Gezien het feit dat de stadsregio is gestopt met het in behandeling nemen van aanvragen en gezien 
het speerpunt in het collegeprogramma is het logisch dat de gemeente beleid ontwikkelt om 
toekomstige aanvragen van oplaadvoorzieningen in behandeling te kunnen nemen. 
 
 
 
 

 
 



 
4. Gewenste situatie 

Uit de verstrekte informatie van de MRDH/Stadsregio over mogelijke vervolgstappen voor het plaatsen 
van openbare oplaadpalen blijkt dat er keuzes gemaakt moeten worden. De keuzemogelijkheden zijn:  
 

a. niets doen 
b. toepassen van een Vergunningenmodel 
c. toepassen van een Concessiemodel 
d. toepassen van een Publiek model (opdrachtmodel) 

 
Ad.a: “niets doen” is alleen van toepassing als in een gemeente alle bewoners met een elektrische 
auto op eigen terrein kunnen parkeren en laden op een eigen laadvoorziening. Dit is voor zowel voor 
Barendrecht, Albrandswaard als voor Ridderkerk niet van toepassing.  
 
Ad.b: het vergunningenmodel houdt in dat er maximale ruimte wordt gegeven aan de markt. Op basis 
van (nog op te stellen) gemeentelijke beleidsregels kan aan één of meerdere marktpartijen vergunning 
worden verleend om openbare oplaadpalen te plaatsen en exploiteren. De gemeente bepaalt 
uiteindelijk de keuze voor de locatie van de openbare oplaadvoorziening, rekening houdend met 
parkeerdruk en loopafstanden. 
 
De geldigheidsduur van de vergunning en/of het aantal te plaatsen palen binnen de vergunning kan 
worden beperkt. De gemeente kan in dit model het oplaadtarief niet beïnvloeden, de markt bepaalt 
dat. Momenteel is dat tarief € 0,35 a € 0,40 per kWh.  
 
De vergunninghouder kan, indien het te verwachten exploitatieresultaat als te laag wordt ingeschat, 
ook besluiten een oplaadpaal niet te plaatsen. De Stadsregio geeft echter aan dat in een type 
gemeente als Albrandswaard dit niet of nauwelijks voor zal komen. 
 
Ad.c: bij een concessiemodel wordt aan één marktpartij gedurende een periode het recht gegeven om 
laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen en te exploiteren. In dit model is het uitgangspunt dat de 
gemeente mee-investeert in de plaatsingskosten, waarbij zij als “tegenprestatie” eist dat de 
concessiehouder de oplaadtarief lager houdt dan in het vergunningmodel. De beweegreden daartoe is 
dat een gemeente het laadtarief meer concurrerend wil laten zijn ten opzichte van het op brandstof 
rijden. Een indicatie van het laadtarief bij dit model is € 0,28 per kWh. Een indicatie van de 
gemeentelijke bijdrage per laadpaal is € 1.000,- a € 2.000,- met uitschieters naar € 3.500,-. 
 
Ad.d: bij een publiek model wordt door een gemeente, na openbare aanbesteding, aan een marktpartij 
opdracht gegeven tot het plaatsen van palen. De gemeente is opdrachtgever en neemt hierbij de 
exploitatie van het laadsysteem in handen. De gemeentelijke bijdrage per oplaadpaal is minimaal  
€ 2.000,-. Dit model leidt dus tot een contract met één marktpartij. De gemeente beïnvloedt hierbij, net 
als bij het concessiemodel, het oplaadtarief. 
 
Prognoses 
Op rijksniveau is de ambitie geformuleerd om het aantal elektrische voertuigen in 2020 tot minimaal 
200.000 te laten toenemen. Daarvan zullen er ca. 60.000 in Zuid-Holland in bezit zijn. De Stadsregio 
heeft, mede op basis daarvan, gezorgd voor een prognose van het aantal te verwachten laadpalen 
per gemeente. Voor Albrandswaard wordt verwacht dat t/m 2020 er nog 58 openbare laadpalen nodig 
zullen zijn. Zie verder ook “Financiële consequenties gemeente”.  
 
VNG, modelbeleidsregels c.a. 
Om gemeenten te ondersteunen heeft de VNG een aantal model-beleidsregels geformuleerd voor het 
realiseren van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (ook hybride) in de openbare ruimte 
conform het Vergunningmodel. Deze modelregels kunnen worden aangepast naar plaatselijke 
randvoorwaarden en wensen. 
 
 
 
 
 



Rijkssubsidie 
Voor gemeenten en provincies is 5,7 miljoen euro beschikbaar om het plaatsen van laadpalen 
rendabel te maken voor marktpartijen. De decentrale overheden én de aanvrager moeten echter dan 
ook zelf investeren. Met de extra bijdrage in de vorm van een zg. “Green Deal”  hoopt het rijk het 
elektrisch rijden een impuls te geven. Bij de voorliggende keuze voor het Vergunningmodel is echter 
geen sprake van investeren door de gemeente en zal er dus ook geen subsidiemogelijkheid zijn. 
 
Financiële consequenties gemeente 
Ongeacht de te maken keuze (zie paragraaf hierna) zal de gemeente kosten moeten maken. 
Bij het Vergunningmodel zal de gemeente (net zoals de afgelopen jaren ook gebruikelijk was) kosten 
moeten maken voor het inrichten van de oplaadparkeerplaats (markering en bebording) en het maken 
van een verkeersbesluit.  
 
Zou gekozen worden voor het concessie- of opdrachtmodel, dan heeft dit, naast de voornoemde 
inrichtingskosten, grotere gevolgen voor de gemeentelijke begroting, er wordt dan immers bijgedragen 
in de investering van de oplaadpaal.  
 
Onderstaand is per keuze indicatief aangegeven wat de kosten zijn over de periode 2016 t/m 2020. 
Hierbij wordt geen rekening wordt gehouden met eventuele subsidie. 
 
Aantal laadpalen Vergunningmodel  Concessie- of opdrachtmodel 
58   €   58.000,-   € 174.000,- 
 
Voor dekkingsmogelijkheden van deze kosten wordt verwezen naar de onderstaande paragraaf:  
“Dekking kosten door heffing leges” 
 
 

Maken modelkeuze 
De keuze voor een bepaald model kan bij voorbeeld bepaald worden door de politiek-bestuurlijke 
prioriteit van elektrisch rijden, of de urgentie als gevolg van het aantal aanvragen.  
Doorslaggevend is echter de vraag of de gemeente wel of absoluut niet wil investeren of financieel 
bijdragen in het verder ontwikkelen van oplaadlocaties. 
Wij zijn van mening dat de gemeente niet mee-investeert in oplaadvoorzieningen, maar uitsluitend 
vanuit haar regierol faciliteert. Daarmee valt het concessie- en opdrachtmodel af, en blijft het 
vergunningmodel over. 
Bij toepassen van dit model biedt de gemeente dus een of meerdere marktpartijen de gelegenheid 
om, binnen een vergunning, laadpalen te plaatsen en exploiteren.  
 
Dekking kosten door heffing leges 
Met het heffen van leges kan de gemeente bij de keuze voor het Vergunningmodel de kosten dekken 
voor het nemen van het verkeersbesluit en het inrichten van parkeerplaatsen als oplaadlocatie. Wij 
hebben daar een voorkeur voor. 
 
Uit navraag bij de VNG blijkt dat een gemeente precariobelasting kan heffen voor  laadpalen van 
derden op gemeentegrond. Ook als voor het plaatsen van de oplaadpaal een vergunning nodig is, kan 
de gemeente hiervoor leges heffen. Juridisch zijn er geen beletsels. Binnen de huidige gemeentelijke 
Legesverordening is het heffen van leges mogelijk; bij vergunningverlening kan aan een marktpartij 
dus een bedrag aan leges worden geheven. 
 
Ook kan de gemeente in principe leges heffen bij de aanvrager van de openbare oplaadvoorziening. 
In de huidige legesverordening is dit echter nog niet mogelijk, deze zou daar dan op moeten worden 
aangepast.  
 
Bij een eventuele keuze voor het concessie- of opdrachtmodel zal de gemeente altijd kosten moeten 
maken omdat er mee-geïnvesteerd wordt in de oplaadvoorziening. Deze kosten kunnen onsinziens 
redelijkerwijze niet budgettair neutraal worden gemaakt en werken dus lastenverzwarend voor de 
gemeente. Gezien deze consequenties heeft dit niet onze voorkeur. 
 
Bij het nader uitwerken van de beleidsregels zal, op basis van de in dit voorstel te maken keuze, dit 
aspect verder worden uitgewerkt en aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 



5. Hoe gaan we het aanpakken?  

Met het voorliggend geadviseerd raadsbesluit is de gemeente in staat om 
- afspraken te maken met marktpartijen middels het Vergunningmodel; 
- passende beleidsregels op te stellen voor oplaadvoorzieningen; 
- op basis daarvan aanvragen voor oplaadvoorzieningen weer in behandeling te kunnen 

nemen. 

 
Wij verwachten dat de op te stellen contract middels het Vergunningmodel en de gemeentelijke 
beleidsregels in het 4

e
 kwartaal 2015 gereed kunnen zijn, zodat in ieder geval in 2016 nieuwe 

aanvragen voor oplaadvoorzieningen in behandeling kunnen worden genomen. 
Zodra lokale beleidsregels zijn vastgesteld  kan daarover in de plaatselijke media worden bericht. 
Zie hiervoor ook paragraaf 10.  
 

6. Wie doen er mee? 
 

- MRDH/Stadsregio: zij heeft geadviseerd hoe de gemeente verder kan met haar beleid. 
- VNG: zij heeft modelbeleidsregels opgesteld aan de hand waarvan plaatselijke beleidsregels 

kunnen worden opgesteld. 
- Marktpartijen: één of meerdere zullen worden gecontracteerd middels een Vergunningmodel. 
- Belanghebbenden bij het maken van een keuze van de oplaadlocatie. 

 

7. Wat gaat het kosten? 

Een vervolgaanpak conform het Vergunningmodel kan budgettair neutraal verlopen, mits er leges 
worden geheven voor de door de gemeente te maken kosten. Bij de uitwerking van de beleidsregels  
zal hiervoor een voorstel worden opgesteld en aan raad worden voorgelegd. 

8. Waar moeten we op letten? 

Tarief: 
Bij een Vergunningmodel heeft de gemeente geen invloed op het laadtarief aan de openbare 
oplaadvoorziening. De markt bepaalt in dit geval het tarief.  
Beleidsregels 
Bij het opstellen van de beleidsregels zijn –als voorbeeld-  de volgende aspecten relevant: 

- de bestaande parkeerdruk in de openbare ruimte; 
- wordt een elektrische auto aangeschaft ter vervanging of wordt deze als extra voertuig  

aangeschaft op één adres; 
- de hoogte van de te betalen leges; 
- acceptabele loopafstand van het aanvraagadres tot de oplaadlocatie; 
- communicatieregels bij het vaststellen van een oplaadlocatie.  

Beperkte periode of beperkt aantal 
De MRDH/stadsregio adviseert de gemeenten die een vergunningmodel willen hanteren, dit model toe 
te gaan passen voor een beperkte periode of voor een beperkt aantal te plaatsen laadpalen. Dit 
advies is gebaseerd op het feit dat 

- de gemeente daardoor snel door kan met het honoreren van aanvragen;  
- de technische ontwikkelingen snel gaan (zie ook toelichting onder); 
- de gemeente tijd krijgt om in te spelen op die ontwikkelingen; 
- de gemeente daardoor haar beleid voor de langere termijn kan bepalen. 

 
Toelichting: 
Het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte in de huidige vorm en kwaliteit wordt over het 
algemeen gezien als een tijdelijke oplossing om te kunnen voldoen aan de vraag naar 
oplaadvoorzieningen. Er zijn namelijk technieken in ontwikkeling die laadpalen wellicht over een 
beperkt aantal jaren al overbodig zouden kunnen maken. 
 
Dat betekent dat het contract met een marktpartij daarop moet zijn ingericht. Daarom gaan wij er nu 
van uit dat wij de contractperiode beperken t/m 2020 en/of tot een moment dat er vanaf 2016 58 
laadpalen zijn aangevraagd. 



Beheer en Onderhoud, consequenties reeds geplaatste laadpalen 
De reeds geplaatste laadpalen van Stichting E-laad en Stadsregio Rotterdam komen op enig moment 
in eigendom en beheer van de gemeente. Dit zijn contractuele consequenties. Het is onsinziens 
echter niet logisch dat de gemeente de eigenaar en beheerder wordt van de laadpalen. Dat is nu ook 
niet zo; de huidige situatie is overzichtelijk en ontzorgt de gemeente van verantwoording m.b.t. 
beheer, onderhoud, aansprakelijkheid en exploitatie.  
Bij het ontwikkelen van een overeenkomst op basis van een Vergunningmodel is het daarom 
noodzakelijk na te gaan onder welke condities een te contracteren marktpartij bereid is de t/m 2015 
geplaatste c.q. te plaatsen laadpalen over te nemen in eigendom en beheer.  

 
Communicatie naar omwonenden 
Bij het bepalen van een oplaadlocatie is het vooraf informeren van omwonenden en/of 
belanghebbenden van belang. Tekortkomingen hierin kunnen tot gevolg hebben dat formele bezwaren 
worden ingediend op basis van een gepubliceerd verkeersbesluit. Dit geeft vaak veel irritatie en 
tijdverlies. 

 
9. Hoe weten we dat het goed gaat? 

Als het contract en de beleidsregels goed zijn opgesteld heeft de gemeente (dit toont de huidige 
praktijk aan) naast de locatiekeuze, het nemen van een verkeersbesluit en het inrichten van een 
parkeerplaats als oplaadlocatie geen echte zorgen.  

Als bij het ter visie leggen van een verkeersbesluit geen bezwaren worden ingediend mag er van 
worden uitgegaan dat de communicatie die in voorafging aan het kiezen voor de oplaadlocatie van 
voldoende kwaliteit was. 

Circa een jaar na het in werking treden van het nieuwe beleid (naar verwachting 1
e
 kwartaal 2017) 

zullen wij het nieuwe beleid evalueren conform wat bij paragraaf 8. als aandachtspunten is vermeld.  
 

10.  Waar kunnen betrokkenen en andere inwoners de afspraken van dit                        
beleid vinden?  

Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in huis-aan-huisblad De Schakel en op de 
gemeentelijke website. 

De te publiceren tekst: 

In het collegeprogramma van Albrandswaard spreekt de gemeente haar ambities uit over de 
duurzaamheid van de buitenruimte. Eén van de speerpunten waarmee Albrandswaard dit wil bereiken 
is het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer. Tot op heden zijn in de openbare buitenruimte 
van Albrandswaard daartoe circa 20 oplaadpalen geplaatst. Aanvragen komen nog steeds binnen.  
 
Gezien het feit dat de Stadsregio is gestopt met het in behandeling nemen van aanvragen en gezien 
het speerpunt in het collegeprogramma zal de gemeente Albrandswaard beleid ontwikkelen om 
toekomstige aanvragen van oplaadvoorzieningen in behandeling te kunnen nemen. 
 
De gemeenteraad heeft daartoe de volgende besluiten genomen: 

1. De gemeente Albrandswaard zal nader beleid ontwikkelen voor het realiseren van (openbare) 
oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op basis van een Vergunningmodel; 

2. De gemeente zal dientengevolge niet mee-investeren in het realiseren en/of exploiteren van 
(openbare) oplaadvoorzieningen; 

3. Bij aanvragen om laadvoorzieningen zal de voorkeur eerst uitgaan naar realisatie van een 
oplaadvoorziening op eigen terrein; 

4. Bij het realiseren van openbare laadvoorzieningen zal bij vergunningverlening een bedrag aan 
leges in rekening worden gebracht zodat de door de gemeente te maken kosten worden 
gedekt. 

 
Zodra het nieuwe beleid is ontwikkeld en vastgesteld zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed 
middels publicaties op de gemeentelijke website en in De Schakel. 


