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Geactua liseerde Beleidsregels en Modelovereenkomst
laadpalen en nieuwe marktpartijen

Geachte leden van de Raad,

U heeft op 7 juni 2O2t de lntegrale visie laadinfrastructuur unaniem vastgesteld.
Deze 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

strategie van de visie is Ínmiddels nader uitgewerkt en heeft geleid tot aanpassingen
aan de Beleidsregels en Modelovereenkomst. Met deze brief informeren we u over
deze aanpassingen. Tevens informeren we u met deze brief dat er twee nieuwe
marktpartijen vanaf januariactief gaan worden in Leiderdorp voor het realiseren,

exploiteren en onderhouden van openbare laadvoorzieningen.

U itwerking Beleidsregels en Modelovereenkomst
ln de lntegrale visie laadinfrastructuur is op hoofdlijnen uitgezet hoe Leiderdorp het
laadnetwerk in de gemeente wil voorbereiden op de transitie naar elektrisch rijden.
Deze hoofdlijnen zijn nader uitgewerkt in de geactualiseerde Beleidsregels en

Modelovereenkomst die ingaan vanaf l januari 2022.Bij deze uitwerking is nauw

samengewerkt met marktpartijen. Op deze wijze is kennis en ervaring van deze

marktpartijen meegenomen.
De belangrijkste wijzigingen van deze actualisatie is dat vanaf l januari 2O22leges
worden geheven op nieuwe laadlocaties. Tevens is opgenomen dat conform de visie

de heersende parkeerdruk geen rol meer gaat spelen bij de beoordeling van nieuwe

laadlocaties. Om daarnaast het laadnetwerk gericht uit te bouwen wordt er vanaf
januari voor strategische laadlocaties gewerkt met een vooraf opgestelde plankaart.

Tot slot maakt de actualisatie het mogelijk om laadvoorzieningen in openbare
lichtmasten te gaan integreren in Leiderdorp. Door deze nieuwe ontwikkeling in

Leiderdorp te gaan toestaan kunnen we als gemeente hiermee ervaring op gaan

doen.
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Nieuwe marktpartijen
Momenteel zijn er twee marktpartijen actief in Leiderdorp op het gebied van
openbare laadpalen. Op verzoek van de Raad hebben we andere marktpartijen
benaderd om ook actief te worden in Leiderdorp. Deze contacten hebben erin
geresulteerd dat vanaf 1 januari 2022 twee nieuwe marktpartijen toetreden tot het
open-marktmodelvan Leiderdorp. Dat zijn de marktpartijen Orange Charging en

Dutch Charge. Hiermee komt het aantal marktpartijen dat actief is in Leiderdorp uit
op vier.

Het bedrijf Orange Charge is een marktpartij dat net als Allego en PARKnCHARGE

laadpalen plaatst op zowel aanvraag van particulieren als op eigen initiatief
(strategische laadpalen). Het bedrijf Dutch Charge daarentegen wil ook aan de slag
gaan met het integreren van laadpalen in lichtmasten, zodat er geen aparte
laadpalen in de openbare ruimte komen. Door aanpassingen in de Beleidsregels en

Modelovereenkomst is deze nieuwe vorm van laadvoorzieningen ook mogelijk in
Leiderdorp.

Daarbij merken we op dat laadlichtmasten nog een nieuw fenomeen zijn in
Nederland. Voor het realiseren van geïntegreerde laadpalen in lie htmasten dienen
nog aanvullende afspraken te worden gemaakt. Het gaat dan onder andere om
zaken als beheer en onderhoud, acteren bij calamiteiten en de kostenverdeling. Om

laadlichtmasten te kunnen gaan realiseren, exploiteren en onderhouden in

Leiderdorp wordt daarom nog een apart addendum opgesteld voor laadlichtmasten
dat bij de Modelovereenkomst te zijner tijd wordt gevoegd.

Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

{i/tn,Pfu,
A.M. Roos

secreta ris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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