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Vraag nr. : 4 
Onderwerp : OPLADEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Vraagsteller : VVD/Willem Joosten 
Datum : 2 juni 2015 
     
De afgelopen jaren is het gebruik van elektrische voertuigen fors toegenomen. De verwachting is dat er in 
2020 200.000 elektrische voertuigen zijn. 
 
De VVD constateert dat particulieren zonder eigen oprit middels een verlengsnoer uit huis over de 
openbare weg hun voertuig opladen.  
 
Om elektrisch rijden te blijven stimuleren, onwenselijke situaties zoals hierboven beschreven te voorkomen 
en het aantal oplaadpunten te optimaliseren wordt er in bijvoorbeeld Den Bosch en Katwijk gewerkt met 
zogenaamde VPE’s (Verlengde Private Aansluitingen) in de openbare ruimte. 
 
In het gemeentelijke parkeerbeleid staat de volgende passage: 
4.5 Parkeerplaatsen schone voertuigen 
Het parkeerbeleid ten aanzien van schone voertuigen is vraag volgend. Er zal actief meegewerkt worden 
met eigenaren van schone voertuigen, die geen mogelijkheid hebben om parkeren op eigen terrein te 
realiseren. In principe stelt de gemeente in het openbare gebied een parkeerplaats ter beschikking, 
gemarkeerd met een bijbehorend bord. Daarnaast zijn bij het nieuwe gemeentehuis twee oplaadpunten 
(met gereserveerd parkeerplaatsen) 
gerealiseerd. 
 
VRAGEN: 
 
1. Is de het College bekend met het feit, dat particulieren middels verlengsnoeren over de openbare 
weg hun voertuig opladen? 
Antwoord: Bij de gemeente zijn een tweetal locaties bekend van burgers welke op deze wijze hun auto 
opladen. Dit zijn locaties waar omwonenden een vraag/klacht over aan de gemeente hebben gesteld. 
 
2. Op welke wijze geeft het College op dit moment uitvoering aan artikel 4.5 uit het gemeentelijk 
parkeerbeleid? 
Antwoord: In paragraaf 4.5 uit het Parkeerbeleidsplan staat dat de gemeente vraagvolgend is ten aanzien 
van het plaatsen van oplaadpunten op openbare parkeerplaatsen. Het uitgangspunt is dat een particulier 
zelf een partij moet vragen voor het plaatsen van een oplaadpunt en deze ook zelf dient te bekostigen. 
Daarnaast dient men bij de gemeente een aanvraag te doen voor een parkeerplaats waar men het 
oplaadpunt wil plaatsen. De gemeente stelt in principe in het openbare gebied hiervoor een parkeerplaats 
ter beschikking. Deze parkeerplaats wordt gereserveerd voor elektrische/hybride auto’s, waar ook andere 
met een elektrische/hybride auto gebruik van kunnen maken. 

 
3. Zijn er bij het College vragen/aanvragen binnengekomen van particulieren met betrekking tot het 
opladen door middel van een VPA in de openbare ruimte. Zo ja, op welke wijze heeft de gemeente hierop 
gereageerd. En zo niet, hoe denkt het College om te gaan met toekomstige vragen/aanvragen? 
Antwoord: VPA staat voor Verlengd Privaat Aansluitpunt. Bij een VPA wordt een oplaadpunt in de 



publieke ruimte geplaatst en gevoed door een kabel die wordt aangesloten ‘achter’ de elektriciteitsmeter 
van een woonhuis of bedrijfspand. Hierdoor worden extra netwerkkosten vermeden, hetgeen kan 
resulteren in een bedrijfseconomisch gunstiger concept dan een oplaadpunt dat direct wordt aangesloten 
op het elektriciteitsnet. 
 
Bij de gemeente komen enkele vragen per jaar binnen van particulieren over het plaatsen van een 
oplaadpunt in de openbare ruimte. Tot op heden is nog niet specifiek gevraagd naar een VPA. 
In de huidige situatie vinden wij het plaatsen van VPA’s om verschillende redenen onwenselijk. Onder 
vraag 4 wordt ingegaan op de vraag hoe het College denkt over toekomstige aanvragen. 
 
 
4. Is het College bekend met de mogelijkheid van VPA’s en is het bereid hier medewerking aan te 
verlenen? Zo nee, waarom niet?  Zo ja, op welke wijze en voorwaarden? 
Antwoord: We zijn bekend met VPA’s. Met de huidige inzichten zijn wij nog niet bereid om medewerking 
te verlenen aan VPA’s. Het voordeel van een VPA aansluiting is dat extra netwerkkosten vermeden 
worden, omdat de VPA’s aangesloten zijn op de elektriciteitsmeter van een particulier. Dit zijn voordelen 
voor de particulier, daar staat tegenover dat: 

- We willen uitsluiten dat een particulier een parkeerplaats toe-eigent. Bij een VPA kan een 
particulier geneigd zijn om een oplaadpaal niet te delen met andere, want deze is aangesloten op 
zijn stoppenkast. Dit is ongewenst omdat we vinden dat een oplaadpaal bij een openbare 
parkeerplaats door iedereen met een elektrische/hybride auto gebruikt moet kunnen worden. 

 
De gemeente zal daarom nu nog geen medewerking verlenen aan VPA’s. Dit komt overeen met het beleid 
van de buurgemeente Leiden en Alphen a/d Rijn die ook inzetten op openbare oplaadpalen. Wel zal de 
gemeente de ontwikkelingen volgen op het gebied van elektrische oplaadpalen en VPA’s, zodat het 
gebruik van elektrische en hybride voertuigen wel gestimuleerd wordt. Zo gaan we tijdens de update van 
het Parkeerbeleidsplan opnieuw naar de mogelijkheden van (openbare) oplaadpalen in de gemeente 
kijken. 


