
 
 

Mondelinge vraag raadsvergadering 19 december 2016 

 
 

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders 

Datum: 10 februari 2018 

Betreft: Toewijzen (openbare) oplaadvoorzieningen elektrische 

voertuigen  

 

 
Bij de begrotingsbehandeling 2014 heeft de VVD een motie ingediend 
om beleid te ontwikkelen voor het plaatsen van oplaadpalen. Deze motie 
is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Dit heeft 
geresulteerd in 2015 in een raadsbesluit 993277 waarin geen 
oplaadpunten voor elektrische voertuigen gerealiseerd zouden worden 
voor er een gedegen beleid is ontwikkeld. Op de ingekomen stukkenlijst 
van de raadsvergadering is in september 2016 een raadsinformatiebrief 
met beleidsregels aan de raad aangeboden. Op basis van deze 
beleidsregels is een contract afgesloten met Allego voor het plaatsen, 
beheren en exploiteren van oplaadvoorzieningen van elektrische 
voertuigen. 
 
Afgelopen vrijdag kreeg de VVD fractie de toewijzing van wederom 6 
openbare parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen 
onder ogen, te weten op de Bouwlust, de Sikkel en de Kees van 
Dongelaan.  
 

• Kan het college aangeven op grond van welk vastgesteld beleid 
door de gemeenteraad deze beleidsregels zijn uitgewerkt? 

• Kan het college verklaren waarom er afgeweken wordt van de 
beleidsregels bij het toewijzen van de oplaadpalen voor wat 
betreft de afstand tot een andere oplaadvoorziening binnen een 
straal van 200 meter hemelsbreed? 

• Kan het college aangeven waarom aan de parkeerdruk als 
criterium bij het toewijzen voorbij wordt gegaan aangezien daar in 
2 van de laatste toewijzingen zeker sprake van is? 

• Kan het college aangeven waarom het voldoende is om een 
aanvraag voor een openbare laadpaal in de dienen via de 
website van de gemeente als iemand aan kan tonen in het bezit 
te zijn van een elektrische of hybride auto? 

• Is het college het met ons eens dat bewoners bij een aanvraag op 
de hoogte zouden moeten zijn welke beleidsregels gehanteerd 
worden voor een toewijzing zodat zij ook weten dat zij niet in 
aanmerking komen als er binnen een straal van 200 meter een 
openbare oplaadpaal beschikbaar is? 

 
 
 
Vera Spruit 
VVD fractie Albrandswaard 


