
Z/21/115650/232631

r ilil ililililil ililt ililr]ilt]ilt ilt]t lilt llilt ililil ilt ilt

leËderdc$'p

Gemeente Leiderdorp
o7154 58 500

datum
ons kenmerk
uw kenmerk
bijlage
betreft

2t21t115650/23263'1
4 maart.2021

Raad Leiderdorp

VERZO|"IDEN |l l- i'ïiiï ?i]?1

3 maart2021-
zl2t/ttst3g/231424
n.v.t.
n.v.t.
Regiona le Aanpa k Laadinfrastructuur Zuidwest

Geachte leden van de Raad,

Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord (2019) is het ontwikkelen van een
toekomstbestendig, dekkend, toega nkelij k en betrouwbaa r netwerk van
laadinfrastructuur voor alle soorten elektrisch vervoer. ln het Klimaatakkoord is de
ambitie opgenomen om in 2030 alle nieuwe auto's emissieloos te laten rijden. De
verwachting is dat er dan 1,9 miljoen elektrische personenauto's op de weg zijn,
waarvoor ongeveer 1,8 miljoen laadpunten nodig zijn in Nederland. Dit is een
enorme opgave die grote impact heeft op het elektriciteitsnet en de openbare
ruimte. Daarom heeft de rijksoverheid met decentrale overheden (lpO en VNG),
marktpartijen en netbeheerders afspraken gemaakt over de ontwikkeling van
voldoende laadinfrastructuur en een slim dekkend, toegankelijk en betrouwbaar
netwerk in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. De NAL is een bijlage van het
Klimaatakkoord.

Nationale Agenda Laadinlrastructuur en Regionale Aanpak Laadinlrastructuur
Gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitrol van laadinfrastructuur, omdat
een deel van de laadvraag moet worden opgevangen in de publieke ruimte. De
gemeente faciliteert de uitrolvan voldoende publieke laadinfrastructuur op de
juiste plek en met een goede ruimtelijke inpassing, zowel voor de elektrische rijder
als voor de omwonende die nog niet elektrisch rijdt. Daarom zijn in de NAL onder
andere afspraken gemaakt over het opstellen van integrale visies, plaatsingsbeleid
en versnelde procedures voor de uitrol van laadinfrastructuur.
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Om gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van voldoende laadinfrastructuur
voor elektrisch vervoer is in de NAL ook afgesproken om samenwerking op
landsdeelniveau te organiseren. Zuid-Holland en Zeeland zijn door het Rijk ingedeeld
als samenwerkingsregio Zuidwest. De beide provincies zijn verzocht om dezePOSÏBUS 35
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samenwerking samen met gemeenten binnen landsdeel Zuidwest verder vorm te
geven in een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Zeeland hebben de Regionale Aanpak

Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW) op 19 januari 2021 vastgesteld. Met deze

brief informeren wij u op hoofdlijnen over de inhoud van de RAL ZW en geven we

aan hoe onze gemeente deelneemt en wat wij doen aan de realisatie van

laad infrastructu ur.

Regionale Aanpak Loadinfrastructuur Zuidwest

De Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW) is met input van regio's,

gemeenten en netbeheerders tot stand gekomen. ln de RAL ZW staat hoe in

landsdeel Zuidwest invulling wordt gegeven aan de regionale samenwerking en aan

de afspraken met het Rijk. Het dient als werkplan voor de betrokken partijen, biedt

inzicht in de geplande ondersteuning en is onderdeel van de verantwoording die de

provincies afleggen aan het Rijk.

voor de periodc t/m2o23 hcbbcn de provincies Zeeland en Zuid-Holland een
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en uitvoeren van de genoemde activiteiten in de RAL ZW. Met deze activiteiten

kunnen de provincies gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van

werkzaamheden gericht op realisatie van (openbare) laadinfrastructuur. Deze

ondersteunende activiteiten zijn verdeeld in vijf categorieën:

Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het opstellen van prognoses voor

laadinfrastructuur en plankaarten openbaar laden, een integrale visie die ingaat in

op verschillende vormen van laden (van publiek tot privaat) en op de laadtechniek

(snel/ langzaam, palen/ pleinen), hulp bij het opstellen van plaatsingsbeleid en het

faciliteren van pilots.

ln overeenstemming met afspraken die tussen het Rijk en de provincies Zeeland en

Zuid-Holland zijn gemaakt wordt cofinanciering geleverd in de vorm van

werkzaamheden. Het betreft werkzaamheden van gemeenten in de beide provincies

die gemoeid zijn met het plaatsen van publieke laadpunten.

De RAL ZW wordt jaarlijks geactualiseerd om de uitvoering in de pas te laten lopen

met de beoogde resultaten.

Plonning op hooldliin
ln het eerste jaar van de RAL ZW wordt ondersteuning geboden om inzicht te krijgen

in de opgave voor gemeenten door middel van prognoses en plankaarten openbaar

laden voor personenauto's. Daarnaast wordt hulp geboden voor het opstellen van

een integrale visie op laadinfrastructuur, wordt gewerkt aan een regionale

snellaadvisie en wordt er ondersteuning geboden voor het opstellen van

plaatsingsbeleid. Plaatsingsbeleid gaat in op het wanneer, waar en met welke eisen

laadpunten geplaatst mogen worden. Ook wordt er aandacht besteed aan het

opzetten van een loket om kennisdeling en informatievoorziening te bevorderen. ln
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de jaren daarna blijft er aandacht voor de uitrol van laadpunten voor
personenauto's maar komt er ook aandacht voor onder andere stadslogistiek en
zwaarder goederenvervoer over weg en water.

Relatíe met de Regionole Energiestrategie
Door provincies, gemeenten en netbeheerders wordt de verbinding gelegd tussen
de RAL Zuidwest en de Regionale Energiestrategie (RES). ln het Klimaatakkoord is
opgenomen dat de Nationale Agenda laadinfrastructuur moet worden geborgd in de
Regionale Energiestrategie (RES)van elke regio. ln de RES Holland Rijnland is het
thema laadinfrastructuur al onderdeel van het hoofdstuk Duurzame Mobiliteit,

lnzet en samenwerking vanuit Holland Rijnland
Binnen Holland Rijnland werken wij al een aantaljaren samen op het thema
laadinfrastructuur, onder andere in de werkgroep duurzame mobiliteit. Gezamenlijk
is er in de regio al behoorl'rjk wat werk verzet rondom laadinfrastructuur. Alle
gemeenten in Holland Rijnland hebben een vorm van plaatsingsbeleid. Voor elke
gemeente in Holland Rijnland zijn prognose- en plankaarten opgesteld in 2018.
Daarnaast worden er voortdurend openbare laadpalen bijgeplaatst of gewerkt aan
aanpassingen van het beleid om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen.

ln 2020 is een plan van aanpak opgesteld waarin staat hoe wij regionaal omgaan
met de realisatie van laadinfrastructuur. ln Holland Rijnland hebben wij daarnaast
met elkaar 'de opzet integrale visie voor laadinfrastructuur' opgesteld. Deze opzet
kan elke gemeente binnen Holland Rijnland gebruiken als basis voor de vanuit de
NAL verplichte integrale visie op laadinfrastructuur. De RAL Zuidwest regio heeft
inmiddels gevraagd om deze opzet te delen, zodat andere gemeenten hier (wellicht)
ook gebruik van kunnen maken.

Holland Rijnland schuift namens de gemeenten aan bij de samenwerkingsregio
Zuidwest. Bestuurlijk vindt vertegenwoordiging van Holland Rijnland plaats door het
Dagelijks Bestuurslid van Holland Rijnland met Mobiliteit in de portefeuille.

Lokale i nvulling gemeente
Zoals onlangs geïnformeerd ligt momenteel de conceptvisie "lntegrale visie
laadinfrastructuur gemeente Leiderdorp" ter ínzage. De visie ligt nog ter inzage tot
en met 10 maart 2027. Deze gemeentelijke visie vloeit voort uit de afspraken die
staan in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en is een concreet voorbeeld
van een product dat in samenwerking met de regio is opgesteld.
De visie gaat met name in op de opgave die eraan komt op het gebied van elektrisch
vervoer en welke strategie daarbij wordt gevolgd om deze opgave te faciliteren.
Deze 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 bl'rjft.

Na de inzageperiode worden de reacties verwerkt in een nota van beantwoording
en wordt de visie, waar nodig, bijgesteld. De visie wordt vervolgens besproken in het
politiek forum van 31. mel 2021-. Afhankelijk van de uitkomsten hiervàn, wordt de
visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op 7 juni 2021. Het college
actualiseert vervolgens de beleidsregels en indien nodig de overeenkomst op basis
van de vastgestelde visie.
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De RAL ZW kunt u binnenkort vinden op de regiopagina Zuidwest van de Nationale

Agenda Laadinfrastructuur:

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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