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1. Afgelopen juni is de integrale visie laadinfrastructuur vastgesteld. In de 
parkeernota die nu voorligt, komt dat aspect niet aan de orde. Hoe verhoudt 
zich dat tot elkaar? Wat is het effect van die centrale visie laadinfrastructuur 
op de parkeerproblematiek/parkeerdruk in Leiderdorp?
Antwoord: In de parkeervisie, welke volgend jaar ter besluitvorming wordt 
aangeboden, zal de relatie tussen de nota laadinfrastructuur en deze 
parkeervisie worden opgenomen. 

Het vorige laadpalenbeleid was in Leiderdorp uitgewerkt in het Addendum 
Parkeerbeleid. Om te kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen rond het 
onderwerp laadinfrastructuur is besloten om dit onderwerp uit het 
parkeerbeleid te halen dat een langere tijdshorizon beslaat. Hierdoor kan de 
visie als zelfstandig stuk eerder worden geactualiseerd als daar behoefte aan 
is. Daarbij stemmen we de visie altijd af met het parkeerbeleid aangezien 
deze samenhang vertonen.

In de visie laadinfrastructuur is het standpunt ingenomen dat het opladen 
van elektrische voertuigen geen effect heeft op de parkeersituatie 
(parkeerdruk). Dit standpunt volgt uit het feit dat een elektrische auto 
doorgaans in de plaats komt van een auto met een conventionele 
verbrandingsmotor. Het aantal auto’s blijft dan ook op buurt/wijkniveau 
gelijk. 

Daarnaast wordt een gereserveerde parkeerplaats bij een laadlocatie ook 
niet puur als een laadplek gezien. Immers door ontwikkelingen zoals smart-
charging (waarbij laden geen continu proces is) zien we de mogelijkheid dat 
elektrische auto’s langer bij een laadpaal staan dan puur de tijd die nodig 
zou zijn om de elektrische auto op te laden. In dat verband is in de visie 



laadinfrastructuur het standpunt ingenomen dat het reserveren van 
parkeerplaatsen bij openbare laadpalen niet ten koste gaat van het aantal 
parkeerplaatsen voor parkeren.

2. Is er onderzocht wat het effect wordt/zou worden van het sluiten van de 
Spanjaardsbrug voor autoverkeer op de parkeerproblematiek in het 
Zijlkwartier? En zo ja, welk effect wordt verwacht? 
Antwoord: Nee, dit is niet expliciet onderzocht. Voor alsnog wordt er geen 
(groot) effect verwacht. De afsluiting van de Spanjaardsbrug heeft vooral 
effect voor de routekeuze van doorgaand (sluip)verkeer. Dit verkeer zal na 
afsluiting rijden over het Engelendaal en de Willem de Zwijgerlaan. 


