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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 13 april 2021 

     

Onderwerp: Integrale visie laadinfrastructuur  Aan de raad.  

 

    

*Z0352927723* 
Beslispunten 

1. Vaststellen van de Integrale visie laadinfrastructuur gemeente Leiderdorp 
 

 

1 SAMENVATTING  

Elektrisch rijden groeit in Nederland en ook in onze gemeente. Deze groei in elektrische auto’s 
levert een bijdrage aan het verwezenlijken van een duurzamere samenleving. Maar de groei in het 
aantal elektrische auto’s zorgt ook voor een groeiende vraag naar passende laadinfrastructuur.  

 
Regeerakkoord 
In het Regeerakkoord 2017 is opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. 
Om deze opgave te verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als bijlage bij 
het Klimaatakkoord gevoegd. Een groot deel van de afspraken uit de NAL moeten op gemeentelijk 
niveau worden uitgevoerd. Een integrale, gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een 
verplichting die hieruit voortvloeit. De visie gaat met name in op de opgave die eraan komt op het 
gebied van elektrisch rijden en welke strategie daarbij wordt gevolgd om deze opgave te 
faciliteren.  
 

Vanuit Holland Rijnland is in samenwerking met de regiogemeentes een opzet gemaakt voor een 
integrale visie op laadinfrastructuur. Deze opzet hebben we nader aangevuld voor de lokale 
Leiderdorpse situatie. Met de Integrale visie laadinfrastructuur geeft Leiderdorp invulling aan de 
verplichting vanuit het Klimaatakkoord en de NAL.  
 
De visie heeft 6 weken ter inzage gelegen en wordt nu aangeboden aan de raad ter vaststelling. 
 

2 Inleiding 

Elektrisch rijden groeit in Nederland en ook in onze gemeente. Deze groei in elektrische auto’s 
levert een bijdrage aan het verwezenlijken van een duurzamere samenleving, door een betere 
luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Elektrisch 
rijden zorgt voor een groeiende vraag naar passende laadinfrastructuur. De verwachting is dat het 
elektrisch rijden de komende jaren exponentieel toeneemt, onder andere door het grotere 
aanbod, grotere actieradius van accu’s, betere betaalbaarheid en de landelijke ingevoerde 
subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische personenauto’s. 

 
In het Regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle 
nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om deze opgave te verwezenlijken is de Nationale Agenda 
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Laadinfrastructuur (NAL) als bijlage bij het Klimaatakkoord toegevoegd. Een groot deel van de 
afspraken uit de NAL moeten op regionaal en gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Een 
integrale, gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting voortvloeiend uit het 
Klimaatakkoord en de NAL. Dit om te borgen dat de realisatie van laadinfrastructuur goed door 
gemeenten wordt opgepakt. Dit betekent dus ook een opgave voor Leiderdorp. 

 
Vanuit Holland Rijnland is in samenwerking met de regiogemeentes een opzet gemaakt voor een 
integrale visie op laadinfrastructuur. Deze opzet hebben we nader aangevuld voor de lokale 
Leiderdorpse situatie. De visie gaat met name in op de opgave die eraan komt op het gebied van 
elektrisch rijden en welke strategie daarbij wordt gevolgd om deze opgave te faciliteren. Met deze 
visie voldoen we aan de verplichting uit het Klimaatakkoord en de NAL. De visie biedt tevens het 
handvat om de opgave uit te werken in lokale spelregels die moeten gaan landen bij de actualisatie 
van de beleidsregels en de modelovereenkomst die Leiderdorp heeft. Om zo het laadnetwerk in 
Leiderdorp verder te completeren waarbij het ingezette open-marktmodel de basis blijft. 

 
Ter inzage legging 
Op 19 januari is in het college de concept visie "Integrale visie laadinfrastructuur gemeente 
Leiderdorp" vastgesteld voor ter inzage legging. Tijdens deze inzage periode van 6 weken (27 
januari tot en met 10 maart) kon een ieder hierop reageren. In deze periode is één zienswijze 
binnen gekomen. Deze is beantwoordt in de Nota van Beantwoording en heeft tot een tekstuele 
aanpassingen geleidt in de voorliggende visie. 

 
Voorgeschiedenis 
Het huidige beleid voor laadpalen is in Leiderdorp uitgewerkt in het Addendum parkeerbeleid uit 
2016 (vastgesteld door de Raad op 7 maart 2016). Daarin is gekozen voor een vraagvolgend 
laadpalenbeleid dat heeft geresulteerd in implementatie van het open-marktmodel in Leiderdorp. 
Dit is verder uitgewerkt in beleidsregels en een modelovereenkomst die in 21 maart 2017 door het 
College zijn vastgesteld. Sinds mei 2017 is marktpartij Allego actief in Leiderdorp en sinds februari 
2020 is daar PARKnCHARGE als tweede marktpartij bijgekomen. Waar er eind 2017 nog 8 openbare 
laadlocaties waren in Leiderdorp is dat inmiddels gestaag gegroeid naar 63 openbare laadlocaties 
met in totaal 80 laadpalen eind 2020. 
 

3 Beoogd effect 

Invulling geven aan de verplichting vanuit het klimaatakkoord en de NAL om een integrale, 
gemeentelijke visie op laadinfrastructuur op te stellen. De visie geeft inzicht in de opgave die eraan 
komt op het gebied van elektrisch rijden en welke strategie daarbij wordt gevolgd om de opgave te 
faciliteren. De visie wordt na vaststelling uitgewerkt in spelregels die moeten gaan landen bij de 
actualisatie van de beleidsregels en de modelovereenkomst die Leiderdorp met marktpartijen 
heeft. 
 

4 Argumenten 

1.1 De visie geeft invulling aan de verplichting vanuit het Klimaatakkoord en de NAL 
In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), die bijgevoegd is bij het Klimaatakkoord, is de 
verplichting opgenomen dat elke gemeente een integrale visie laadinfrastructuur heeft. In Holland 
Rijnland verband is in samenwerking met de regiogemeentes een opzet gemaakt voor een 
integrale visie op laadinfrastructuur deze is aangevuld voor de lokale Leiderdorpse situatie. Met de 
visie geeft Leiderdorp invulling aan de verplichting vanuit het Klimaatakkoord en de NAL. 
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1.2 Met de visie bereidt Leiderdorp zich voor op de opgave op het gebied van elektrisch rijden 
De gestage groei van elektrisch rijden zorgt voor een groeiende vraag naar passende 
laadinfrastructuur. De visie geeft een beeld van de opgave die op ons afkomt en welke strategie 
we volgen om deze te faciliteren. Hiermee zorgen we ervoor dat het laadnetwerk in Leiderdorp 
gericht verder wordt uitgebreid en er voldoende laad mogelijkheden zijn voor elektrische auto's 
waarbij het ingezette open-marktmodel de basis blijft. 

 
1.3 Visie laadinfrastructuur als apart stuk en niet meenemen in parkeerbeleid 
Het huidige laadpalenbeleid is in Leiderdorp uitgewerkt in het Addendum Parkeerbeleid. Om te 
kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen rond het onderwerp laadinfrastructuur wordt dit 
onderwerp uit het parkeerbeleid gehaald dat een langere tijdshorizon beslaat. Hierdoor kunnen 
we de visie als zelfstandig stuk elke 2 jaar actualiseren als daar behoefte aan is conform het gene 
gesteld door de NAL. Daarbij stemmen we de visie altijd af met het parkeerbeleid aangezien deze 
samenhang vertonen. 

 
1.4. De benodigde financiën via kadernota 
De benodigde financiële ruimte is in de Kadernota aangevraagd.  
Tot op heden werden de kosten voor het inrichten van de laadlocaties betaald uit de bestaande 
middelen van wegbeheer. Door de groei van aanvragen gaan deze kosten meer en meer drukken 
op bestaande budgetten. Dit is niet meer wenselijk, zodat er een apart budget nodig is voor 
realisatie en onderhoud van de laadlocaties. Hiervoor vragen we structureel 10.000 euro per jaar 
aan via de Kadernota. Van dit bedrag wordt voor 2.000 euro dekking gevonden doordat we leges 
gaan heffen, de overige 8.000 euro wordt als nieuw geld aangevraagd, zie argument 1.5. 
 
1.5 Naast budget ook leges gaan heffen 
Gemeente Leiderdorp maakt kosten voor het in behandeling nemen van de aanvragen voor een 
laadpaal en voor het inrichten van de parkeerplaatsen. Doorgaans worden er leges geheven om 
deze kosten (deels) te dekken. Destijds is bij de invoering van het laadpalenbeleid ervoor gekozen 
om geen leges te heffen om zodoende plaatsing van laadpalen te stimuleren en daarmee ook het 
elektrisch rijden.  
Door de opkomst van de elektrische auto en de verwachte groei worden laadpalen steeds meer als 
gemeengoed gezien. We vinden daarom dat vergunningen voor laadlocaties ook genormaliseerd 
moeten worden. Dat houdt in dat we net als gemeente Leiden en Alphen ad Rijn leges gaan heffen 
op toestemmingen om zo een deel van de kosten te dekken die worden gemaakt voor het 
opstellen van verkeersbesluiten en het inrichten van de parkeerplaatsen voor elektrische auto’s. 
We neigen ernaar om op termijn de leges kostendekkend te laten zijn, daarom zullen we bij de 
actualisatie van de huidige visie de leges tegen het licht houden.  
De leges werken we uit in de beleidsregels en landen in de legeverordening, zodat vanaf 1 januari 
2022 er leges kunnen worden geheven. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 NAL verplichte elke gemeente in Nederland eind 2020 een integrale visie laadinfrastructuur te 
hebben  
Het is voor Leiderdorp niet haalbaar gebleken om de visie laadinfrastructuur al eind 2020 te 
hebben. Dit komt enerzijds doordat Holland Rijnland pas op 29 oktober 2020 ingestemd heeft met 
deze basis opzet, hierdoor was er onvoldoende tijd om het stuk aan te vullen met de lokale 
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situatie. Anderzijds was er de behoefte om de visie als stuk ter inzage te leggen om inwoners, 
bedrijven en organisaties kennis te laten nemen van de visie en daarop te reageren. Het ter inzage 
leggen kost enige tijd zodat vaststelling voor eind 2020 niet haalbaar is, vaststelling door de raad is 
gepland voor juni 2021. 

 
1.2 Ontwikkelingen rondom elektrisch rijden gaan snel en zijn onzeker 
De visie gaat met name in op de opgave die eraan komt op het gebied van elektrisch rijden en 
welke strategie daarbij wordt gevolgd om deze opgave te faciliteren. Om inzicht te krijgen in wat er 
op ons afkomt worden er prognoses gemaakt van de laadbehoefte. Deze prognoses gaan gepaard 
met onzekerheden. Dit is inherent aan een transitie. Verschillende ontwikkelingen in technologie, 
politiek, markt en onder gebruikers leiden tot een complex samenspel die de innovatie zowel kan 
versnellen als vertragen. Door deze onzekerheid is het noodzakelijk om naast prognoses goed de 
vinger aan de pols te houden om de ontwikkelingen van het aantal elektrische auto’s en laadpalen 
te volgen. Daarom is tussentijds evalueren en indien nodig actualiseren van deze visie van belang. 

 
1.3 Aanvullende besluiten nodig bij uitwerking van visie  
De visie dient na vaststelling uitgewerkt te worden in spelregels die in de beleidsregels en wellicht 
ook in de overeenkomst met marktpartijen gaan landen. Het is mogelijk dat voor verschillende 
aspecten aanvullende besluiten nodig zijn van zowel het College danwel de Raad. Dit is onder 
andere het geval voor het gaan heffen van leges voor laadlocaties, hiervoor dient de 
legeverordening te worden aangepast. Het gevolg is dat de implementatie van de visie in de 
praktijk gefaseerd zal plaatsvinden. 
 

1.4 Nieuw budget terwijl ruimte financieel beperkt is 

De financiële ruimte bij de gemeente Leiderdorp is beperkt, het aanvragen van nieuw budget voor 
laadlocaties ligt daardoor onder een vergrootglas. Echter, wanneer geen nieuw budget wordt 
verstrekt zal de inrichting van laadlocaties uit bestaande wegenbeheerbudgetten moeten worden 
betaald waardoor deze kosten meer en meer gaan drukken op budgetten die voor andere 
doeleinden zijn gereserveerd. Dit is geen wenselijke situatie zeker met de verwachting dat 
elektrisch rijden gaat toenemen en daarmee de vraag naar laadlocaties blijft groeien. 
 

6 Communicatie 

De visie heeft in de aanloop naar vaststelling ter inzage gelegen voor een periode van 6 weken. Via 
de gebruikelijke kanalen is deze ter inzagelegging onder de aandacht gebracht.   
 
Na vaststelling door uw Raad wordt de visie uitgewerkt in spelregels die gaan landen in de 
beleidsregels en wellicht tot enkele aanpassingen leiden in de overeenkomst met marktpartijen. 
Het vaststellen van de aangepaste beleidsregels en overeenkomst is een bevoegdheid van het 
College. 
 

7 Financiën 

Zoals reeds gemeld zijn de benodigde financiële middelen aangevraagd in de kadernota. Na 
vaststelling van de Begroting voor 2022 door uw Raad komen de benodigde middelen beschikbaar. 
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8 Evaluatie 

Om te kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen rond het onderwerp laadinfrastructuur 
trekken we dit onderwerp uit het parkeerbeleid dat een langere tijdshorizon beslaat. Door een 
aparte beleidsvisie voor laadinfrastructuur kunnen we de visie als zelfstandig stuk elke 2 jaar 
actualiseren als daar behoefte aan is conform het gene gesteld door de NAL. De aangeboden 
zelfstandige visie is daarvan het resultaat. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Integrale visie laadinfrastructuur gemeente Leiderdorp 
2. Nota van Beantwoording 
 
 


