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1. Introductie 
 

Op 19 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de conceptvisie op de 

laadinfrastructuur vastgesteld. Deze visie heeft vervolgens ter inzage gelegen van 27 januari tot en 

met 10 maart 2021. Tijdens deze ter inzage periode van 6 weken kon een ieder zijn reactie geven op 

de conceptvisie die digitaal was te raadplegen via www.leiderdorp.nl/oplaadpalen of was in te zien 

op het gemeentehuis tijdens de openingstijden.  

Tijdens de ter inzage periode is één zienswijze ingediend. De voorliggende nota geeft een reactie op 
deze zienswijzen. In verband met de privacy is de zienswijze geanonimiseerd. 
 
 
2. Zienswijze & reactie 
 
2.1 Zienswijzen 
 
De volgende zienswijze heeft de gemeente Leiderdorp ontvangen: 
In paragraaf 7.2 wordt het connectietarief besproken. De voornaamste reden om een connectietarief 
(tijdstarief) te hanteren is om elektrische rijders te stimuleren om de laadpaal alleen te gebruiken als 
dit nodig is en zo de beschikbaarheid te vergroten. Het aantal laadpalen groeit niet evenredig met het 
aantal elektrische auto’s en er ontstaat of is al schaarste aan laadinfrastructuur. We willen 
voorkomen dat elektrische auto’s dagdelen of langer aan de laadpaal gekoppeld zijn terwijl er niet 
wordt geladen. Anderen kunnen daardoor niet laden. Als je volledig elektrisch rijdt en je kan niet 
laden, dan kan je ook niet naar je werk, of andere dingen doen die je graag wil doen. Dit is niet 
bevorderlijk voor de transitie naar duurzame mobiliteit. Ondanks dat er geld wordt verdiend met een 
connectietarief komt de keuze voor een connectietarief daarmee niet voort uit een economisch 
perspectief. Het tarief per kWh is immers lager, zodat elektrische rijders voor een marktconform tarief 
kunnen laden. Of zelfs minder, wanneer zij de laadplek effectief en sociaal gebruiken. In de visie wordt 
ook gesproken over innovaties als bi-directioneel laden waardoor het wellicht juist nodig kan zijn om 
langer aan een laadpaal verbonden te zijn. Als dergelijke innovaties gangbaar worden zullen 
marktpartijen vanzelfsprekend hun propositie hierop aanpassen. Op dit moment en op korte termijn 
is dit echter nog niet van toepassing. 
  
Dat met het connectietarief wordt gestimuleerd dat elektrische rijders laadplekken niet onnodig lang 
bezet houden, betekent niet dat marktpartijen er op uit zijn om elektrische auto’s zo snel mogelijk op 
te laden en te laten verplaatsen, zoals wordt geschreven in de visie. Het doel is niet zo snel mogelijk 
laden, maar op een snelheid die past bij de locatie en gemak biedt voor de elektrische rijder. In 
woonwijken, waar elektrische rijders lang verblijven en de tijd hebben om hun auto op te laden, 
faciliteren we meerdere laadpunten met een lager vermogen en een lager tarief. Zo kunnen meerdere 
elektrische voertuigen op dezelfde netaansluiting tegelijkertijd laden en vergroten we de 
beschikbaarheid. We zijn er dus niet op uit om de auto zo snel mogelijk op te laden, maar juist om dit 
op een manier te doen die voor de elektrische rijder gemak en zekerheid biedt en rekening houdt met 
schaarse netcapaciteit.  
 
2.2 Reactie op de zienswijzen 
 
Opladen versus parkeren 
In paragraaf 7.2 van de visie wordt ingegaan op het effect van openbare laadpalen op het 
parkeerareaal aangezien per laadlocatie 2 parkeerplaatsen worden gereserveerd om elektrische 
auto’s op te laden. 

http://www.leiderdorp.nl/oplaadpalen
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Het parkeerareaal in Leiderdorp is een afspiegeling van de ruimtelijke ontwikkelingen die in 
Leiderdorp hebben plaatsgevonden. Door het hanteren van parkeernormen voor verschillende 
functies groeit het parkeerareaal mee met de parkeervraag die ontstaat bij het ontplooien van 
ruimtelijke activiteiten en wordt ervoor gezorgd dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is bij 
de verschillende functies in ons dorp. 
 
Door de opkomst van de elektrische auto en de behoefte aan openbare laadpalen is het nodig om 
ook openbare parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Gezien de 
beperkte beschikbare openbare ruimte achten we het niet mogelijk om nieuwe parkeerplaatsen te 
realiseren bij laadlocaties die alleen gericht zijn op het opladen van elektrische voertuigen. Dit is naar 
onze mening ook niet nodig, omdat immers onze stelling is dat het totaal aantal auto’s op wijk/buurt 
niveau niet wijzigt en het zodoende niet uitmaakt of een auto aan het opladen is of parkeert.  
Zoals gesteld in de visie zien we parkeerplaatsen die we bij een laadlocatie reserveren voor het 
opladen van elektrische auto dan ook niet puur als een laadplek. In dat verband zijn we ook van 
mening dat het reserveren van parkeerplaatsen bij openbare laadpalen niet ten koste gaat van het 
aantal parkeerplaatsen voor parkeren. 
 
Huidige toepassing van connectietarief  
Bekend is dat de marktpartij die momenteel in Leiderdorp het connectietarief hanteert dat als volgt 
doet. Al bij het aansluiten van de auto aan de laadpaal om op te laden gaan twee tarieven lopen. Dat 
is enerzijds het tarief per geladen kWh en anderzijds het connectietarief voor het verbonden zijn met 
de laadpaal. Zodra de accu vol is stopt het tarief per kWh en loopt het connectietarief door totdat de 
auto afgekoppeld wordt van de laadpaal. Het connectietarief heeft daarmee duidelijk als doel om te 
stimuleren dat de elektrische auto binnen een geringe tijd nadat deze vol is te ontkoppelen en de 
auto te verplaatsen naar een andere plek. 
 
Zoals gesteld in de visie spelen op dit punt twee belangen een rol, te weten beschikbaarheid laadpaal 
versus parkeeraanbod en de ontwikkeling smart-charging. Enerzijds, willen we als gemeente dat 
laadpalen voor zoveel mogelijk elektrische auto’s beschikbaar zijn en niet onnodig bezet worden 
door elektrische auto’s die al volgeladen zijn en geen stroom meer afnemen. Anderzijds, willen we 
parkeerplaatsen benutten en voorbereidt zijn op ontwikkelingen op het gebied van smart-charging 
waarbij de elektrische auto gebruikt wordt om het elektriciteitsnet uit te balanceren door technieken 
zoals load balancing, micro grid laden en vehicle to grid laden1, voor deze laadtechniek is het 
interessant om de elektrische auto langer dan puur het opladen bij een laadlocatie te laten staan. 
 
Dilemma beschikbaarheid laadpaal versus parkeerplaatsen  
In de visie wordt het dilemma geschetst. Waarbij de gemeente een parkeerplaats bij een laadpaal 
niet alleen ziet als een plek waar opgeladen kan worden, maar ook als een plek waar geparkeerd mag 
worden door elektrische auto’s (e-auto dient wel aangesloten te zijn op de laadpaal). Anderzijds, 
willen we elektrisch rijden stimuleren en daarvoor is het nodig dat laadpalen niet voor lange tijd 
bezet worden door elektrische auto’s die al volgeladen zijn. 
 
Dit dilemma vergt zoals gesteld in de visie afstemming met marktpartijen. Daarbij wordt het 
instrument “connectietarief” behandeld. In de visie wordt gesteld dat marktpartijen vanwege hun 

 
1 Bij slim laden worden elektrische auto’s zo efficiënt mogelijk opgeladen, met als doel piekbelastingen van het 
net te voorkomen en daarmee overbelasting van de hoofdaansluiting tegen te gaan. Load balancing is een 
techniek die het laadvermogen automatisch aanpast aan de beschikbare hoeveelheid stroom. Dit zorgt ervoor 
dat op de gebruikelijke piekmomenten worden verminderd. Bij micro grid laden worden binnen lokale 
elektriciteitsnetwerken vraag en aanbod verevend. Vehicle-to-grid laden maakt het mogelijk dat elektrische 
voertuigen niet alleen in staat zijn om energie van het elektriciteitsnet af te nemen, maar ook om terug te 
leveren.  
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economische belangen niet willen dat een elektrische auto langer dan nodig bij een laadpaal staat. 
Zoals opgenomen in de concept visie gaat het dan doorgaans om elektrische auto’s die langdurig aan 
de laadpaal aangesloten zijn zonder dat er daadwerkelijk wordt geladen, zodat de laadpaal voor de 
marktpartij geen omzet oplevert. 
 
In de zienswijzen wordt gesteld dat het connectietarief niet ingegeven is vanuit economische 
belangen, maar erop gericht is om de beschikbaarheid van de laadpaal te vergroten en om 
elektrische rijders te stimuleren om de laadpaal alleen te gebruiken als dit nodig is. In de zienswijze 
wordt gesteld dat namelijk het aantal laadpalen niet evenredig meegroeit met het aantal elektrische 
auto’s zodat er een schaarste aan laadinfrastructuur is. 
 
De zienswijze stelt terecht dat er meer redenen voor een marktpartij kunnen zijn om een 
connectietarief te hanteren dan puur het economische belang. Zou zouden ook ideologische 
belangen een rol kunnen spelen. Hierop passen we de visie aan. 
 
Smart-charging 
De zienswijzen stelt terecht dat de ontwikkelingen rondom smart-charging nog in volle gang zijn en 
dat onduidelijk is wanneer en in welke vorm smart-charging zal worden uitgerold. In de zienswijzen 
wordt gesteld dat marktpartijen deze ontwikkelingen vanzelfsprekend volgen en erop zullen 
handelen als dergelijke innovaties gangbaar worden. Al wordt tevens gesteld dat dit nog niet van 
toepassing is op dit moment danwel op de korte termijn. 
 
Als wegbeheerder vinden we dat we oog moeten hebben voor toekomstige ontwikkelingen en 
keuzes dienen te maken waarbij we de toekomstige ontwikkelingen niet bij voorbaat uitsluiten 
danwel onmogelijk maken. Het is daarom zaak dat ruimte wordt geboden om smart-charging toe te 
passen in de gemeente Leiderdorp als het moment daar is. Hiervoor volgt de gemeente Leiderdorp 
de ontwikkelingen op het gebied van smart-charging en zal het in samenwerking met de 
belanghebbenden onderzoeken hoe smart-charging vormgegeven kan worden tegen de tijd dat het 
uitgerold wordt. Gezien de vele onduidelijkheden rond smart-charging zien we vooralsnog geen 
reden om het connectietarief vanuit deze ontwikkelingen uit te sluiten in Leiderdorp. 
 
Zo snel mogelijk laden 
In de zienswijzen wordt aangegeven dat de marktpartijen niet erop uit zijn om zo snel als mogelijk te 
laden, maar op een snelheid uit zijn die past bij de locatie en het gemak voor de elektrische rijder. Als 
voorbeeld wordt gegeven dat er op een laadlocatie twee typen laadpunten worden geplaatst een 
Smooth laadpunt en een Power laadpunt, elk met een eigen tarief. Door deze differentiatie is de 
marktpartij niet gericht op het zo snel als mogelijk laden, maar op het laden dat past bij de gebruiker. 
 
Vanuit de gemeente herkennen we het geschetste beeld dat sommige marktpartijen twee type 
laadpalen realiseren met een verschillende laadsnelheid en daarbij tevens verschillende tarieven 
hanteren. Wel wordt bij beide type laadpalen een connectietarief gehanteerd, met als doel om de 
laadpaal weer beschikbaar te krijgen als een auto volgeladen is. Doordat er verschillende snelheden 
van laden op een laadlocatie worden aangeboden klopt het dat een marktpartij niet erop gericht is 
om een elektrische auto zo snel als mogelijk vol te laden, maar er wel erop gericht is om een laadpaal 
binnen beperkte tijd weer beschikbaar te maken zodra een elektrische auto volgeladen is. Deze 
nuance voeren we door in de visie. 


