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Beantwoording vervolgvraag raad over laadpalen in relatie tot
parkeerdruk

Geachte leden van de Raad,

Tijdens de raadsvergadering van maandag 1"6 november 2020 is de beantwoording
van de raadsvraag van D66 over " Ploatsing loodpalen voor elektrische voertuigen in
Leiderdorp" behandeld. Naar aanleiding van de beantwoording zijn twee
vervolgvragen gesteld. De vervolgvragen hebben beide betrekking op de situatie dat
er een laadpaal geplaatst wordt terwijl de parkeerdruk in de directe omgeving hoger
is dan 85%. Met deze brief geven we antwoord op deze vervolgvragen.

De vervolgvragen zijn:
7. Hoe voak komt het voor dot de parkeerdruk hoaer is dan BS% en er toch

I o od pa le n worde n oe pl a atst?
Vanaf de inwerkingtreding van de beleidsregels in 2O17 zijn er tot op heden 61
laadlocaties gerealiseerd in Leiderdorp die uit één of twee laadpalen bestaan.
Wanneer een marktpartij een aanvraag voor een laadlocatie doet toetst de
gemeente de aanvraag aan de beleidsregels waaronder de parkeerdruk in de
directe omgeving. Deze toetsing wordt niet gearchiveerd, zodat niet exact te
achterhalen is wat de parkeerdruk was bij aanvraag van de laadlocatie. Over
hct algemeen is wel bekend dat de parkeerdruk met nanre hoog is in cle wijken
Leyhof, Buitenhof, Kerkwijk en Oranjewijk. Laadpalen die in deze wijken
worden geplaatst komen dan ook doorgaans op locaties waar de parkeerdruk
hoog is.

2. ln hoeveel oevollen komt het voor dot no evoluotie er extro porkeerplaatsen ziin
qerealiseerd?

ln de beantwoording van de raadsvraag is reeds aangegeven hoe bij de
plaatsing van laadpalen met de parkeerdruk rekening wordt gehouden.
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Zo is aangegeven dat conform de beleidsregels bij een hogere parkeerdruk dan
85% in de directe omgeving er geen restcapaciteit aanwezig is. Wel wordt
momenteel bij een hoge parkeerdruk onderzocht of er extra parkeerplaatsen
aangelegd kunnen worden die het benodigde aantal parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen compenseert. Of er extra parkeerplaatsen daadwerkelijk
worden gerealiseerd is afhankelijk van de monitoring en meldingen vanuit de
omgeving na realisatie van de laadpaal.

ln Leiderdorp is de parkeerdruk in wijken met name hoog doordat het autobezit
de laatste decennia is toegenomen waar bij de bouw en opzet van de w'rjken
geen rekening mee is gehouden. Uit de onderzoeken die worden gedaan om
extra parkeerplaatsen te realiseren blijkt dat door de beperkte ruimte er vaak
weinig geschikte locaties aanwezig zijn om extra parkeerplaatsen te realiseren
in de directe omgeving van de laadlocatie. Of de aanleg van extra
parkeerplaatsen gaat ten kosten van groen, wat doorgaans niet gewenst is.

Gezien bovenstaande ervaringen gaan we de relatie tussen parkeerdruk en
plaatsing van laadpalen heroverwegen in de integrale visie laadinfrastructuur
die we momenteel aan het opstellen zijn. Zoals gemeld in de brief van 13
november 2020 verwachten we rond juni 2O2L de visie aan u ter vaststelling te
kunnen aanbieden.

Overigens, wanneer bij de toetsing van de aanvraag al blijkt dat op een
laadlocatie de parkeerdruk hoger is dan 85% en er op een eenvoudige wijze
extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd dan worden extra
parkeerplaatsen vaak al direct geplaatst bij de aanleg van de laadlocatie. Zo

hebben wij tot op heden bij 4 laadlocaties extra parkeerplaatsen gerealiseerd
om de lokale parkeerdruk te verlagen. Dat zijn de locaties Schoolstraat,
Meerburglaan, Lijnbaan en Brugwacht (t.h.v. nr. 206).

We gaan er vanuit met deze brief de vervolgvragen te hebben beantwoord.
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn dan vernemen we dat
graag.
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