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Zie de foto in de bijlage. Hier is te zien hoe een laadpaal, met verkeersbord zo op de stoep is geplaatst dat 
het onmogelijk is voor bijvoorbeeld iemand met een rolstoel om dat nog langs te gaan.

Daarover heb ik de volgende vragen;
1. Is voor de plaatsing van een laadpaal en vergunning vereist
Geachte heer Vastenhoud, allereerst onze dank voor uw oplettendheid.
Voor het plaatsen van een openbare publieke oplaadpaal is het inderdaad vereist dat een bijbehorend 
verkeersbesluit genomen is. Er is een verkeersbesluit nodig om de parkeerplaatsen bij de oplaadpaal toe 
te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, dit om te voorkomen dat niet 
elektrische voertuigen de parkeerplaatsen bezetten en daarmee elektrische voertuigen beletten om op te 
kunnen laden. 
Daarnaast dient voor aanvang van de werkzaamheden een vergunning te worden verleend op grond van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om de kabels aan te leggen (art 2:11 APV). Tot slot is in 
enkele specifieke gevallen ook een ontheffing op grond van artikel 2:10 van de APV benodigd als het 
plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd is met de publieke functie daarvan.

2. Wat zijn de voorwaarden die in die vergunning aan de vrij blijvende ruimte op de stoep worden 
gesteld?
De aanvraag voor een oplaadpaal bestaat onder andere uit een tekening waarop de locatie van de 
oplaadpaal aangegeven is. Voordat het verkeersbesluit wordt genomen wordt getoetst of de locatie voor 
de oplaadpaal voldoet aan de “Beleidsregels laadpalen Leiderdorp”. Deze zijn vastgesteld door het 
College van burgemeester en wethouders op 21 maart 2017. 
Daarnaast worden conform de gangbare werkwijze voor alle werken die aan de weg gebeuren de 
richtlijnen van het landelijke kennisinstituut voor verkeer en vervoer CROW gehanteerd.

CROW geeft richtlijnen voor de inrichting van het trottoir. Zo stelt CROW onder andere dat ter plaatse van 
een vernauwing korter dan 10 m er een minimale doorgang is van 1,2 m. Bij puntvernauwingen 
(bijvoorbeeld ter hoogte van een lantaarnpaal, verkeersbord of oplaadpaal) is een vrije doorgang van 
minimaal 90 cm vereist voor voetgangers. 

In voorliggende situatie staat verschillend wegmeubilair op een rij, dit kan gezien worden als een 
vernauwing korter dan 10 meter. De doorgang voldoet hieraan na verplaatsing van het 
voorrangsverkeersbord.



3. Is het plan in deze uitvoering in overleg met de gemeente verlopen?
De aannemer die de openbare publieke oplaadpaal plaatst doet na het verlenen van alle vergunningen 
een voorschouw met de toezichthouder van de gemeente Leiderdorp. Daarbij worden enkele 
aandachtspunten meegegeven aan de aannemer. Na oplevering van de oplaadpaal vindt er een 
naschouw plaats en wordt het werk gecontroleerd en waar nodig worden aanpassingen gedaan.

In het voorliggende geval heeft de aannemer verzuimd contact op te nemen met de gemeente voor de 
voor- en naschouw. Hierdoor heeft er geen schouw kunnen plaatsvinden. Deze omissie is met de 
aannemer besproken.

4. Indien antwoord op 3 nee is, is er controle geweest op de uitvoer van de plaatsing van de paal?
Zie beantwoording vraag 3.

5. Waarom is er in dat geval niet ingegrepen, bijvoorbeeld door de verkeersborden te verplaatsen en zo 
ruimte te maken op de stoep?
Na oplevering heeft geen naschouw plaatsgevonden. Het is naar aanleiding van uw attenderen alsnog 
hersteld, zie rechter foto hieronder.


