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: Opstellen integrale visie laadinfrastructuur

Geachte leden van de raad,

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. De verwachting is dat het elektrisch rijden de komende jaren
exponentieel toeneemt. onder andere door het grotere aanbod van auto's, grotere
actieradius van accu's, betere betaalbaarheid en de landelijke ingevoerde
subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische personenauto,s.

ln het Regeerakkoord 2o17 is opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto's
emissieloos zijn. Dit vraagt om een laadnetwerk dat hierop voorbereid is. Om deze
opgave te verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als b'ljlage
bij het Klimaatakkoord gevoegd. Een groot deelvan 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. De NAL stelt daarbij dat de visie steeds voor
2 jaar opgesteld wordt, met een zichttermijn van 10-15 jaar.

Regionale samenwerking
Vanuit Holland Rijnland is in samenwerking met de regiogemeentes een opzet
gemaakt voor een integrale visie op laadinfrastructuur. Het dagelijks bestuur van
Holland Rijnland heeft op 29 oktober ingestemd met deze basis opzet. Deze basis
opzet is een werkdocument dat elke gemeente gaat completeren zodat elke
gemeente straks een visie heeft voor de laadinfrastructuur die inspeelt op de lokale
situatie en waarmee voldaan wordt aan de verplicht uit het Klimaatakkoord en de
NAL.
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Opstellen visie LeiderdorP
Het huidige oplaadpalenbeleid is in Leiderdorp uitgewerkt in het Addendum

Parkeerbeleid. Om te kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen rond het

onderwerp laadinfrastructuur trekken we dit onderwerp uit het parkeerbeleid 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 en werken we deze uit in de Beleidsregels en Overeenkomst

met de marktpart'tjen.

Uitwerking visie in Beleidsregels

De visie zal met name ingaan op de opgave die eraan komt op het gebied van

elektrisch vervoer en welke strategie daarbij wordt gevolgd om deze opgave te

faciliteren. Na vaststelling van de visie zal deze zoals vermeld uitgewerkt dienen te

worden en moeten gaan landen in de al geldende beleidsregels en

modelovereenkomst tussen de gemeente Leiderdorp en de marktpartijen.

Planning
Vanuit de NAL wás aanvànketifk hét strwen óm èind 2020 in alle gemeentes in

Nederland een visie laadinfrastructuur te hebben vastgesteld. Helaas is dit niet

haalbaar vanwege enerzijds de lokale aanvullingen die nodig zijn op de opzet van

Holland Rijnland, anderzijds vanwege de behoefte om de visie als stuk ter inzage te

leggen en de tijd die daarmee gemoeid is.

ln onze planning gaan we er vanuit dat we begin 202L de opzet aangevuld hebben

met de Leiderdorpse situatie, waarna het stuk ter inzage wordt gelegd. ln maart en

april verwerken we de zienswijzen en wordt de visie afgerond. We streven ernaar

om de visie in juni 2021 aan u ter vaststelling aan te bieden.

Vragen?
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar

aanleiding van deze brief vragen hebben over het oplaadpalen beleid dan kunt u

contact opnemen met de heer R. Verhoeven via r.verhoeven@leiderdorp.nl.

ren

ns burgemeester

-2-


