
MOTIE

Voorstel nummer: 1

Onderwerp: lntegrale visie laadinfrastructuur - laden met eigen stroom

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 7 juni 2021

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat:

- Het gebruik van elektrische auto's gestimuleerd moet worden en helpt de doelen van de

Leiderdorpse Duurzaamheidsagenda te realiseren;

- Laden met eigen stroom veel goedkoper is dan bij een openbare laadpaal, maar niet

iedereen de mogelijkheid heeft te laden op eigen terrein;

- Het opladen vanuit de woning via een snoer over de stoep een goed alternatief kan zijn voor
deze inwoners;

- Hierb'tj ook de mogelijkheid ontstaat om zelf opgewekte elektriciteit te benutten, waardoor

dit een extra overweging kan zijn zelf zonnepanelen aan te schaffen;

- Hierdoor ruimte vrijkomt bij openbare laadpalen;

Constaterend dat:

- Deze manier van opladen in Leiderdorp niet is toegestaan, maar in andere gemeenten wel;
- ln Leiderdorp deze maniervan opladen in de praktijk toch regelmatig, maar dus wel

ongereguleerd, gebruikt wordt door inwoners;

- Maatregelen om struikelgevaar te verminderen, zoals rubbermatten of kabeldrempels, niet

door iedereen getroffen worden;

Roept het College op:

- Te onderzoeken op welke manier het opladen van elektrische auto's vanuit de woning op

een veilige manier kan worden toegestaan en de Raad zo snel mogelijk te informeren over de

uitkomsten van dit onderzoek;

- Bij voorkeur gereguleerde experimenten hiertoe op te zetten dan wel te stimuleren, maar in

ieder geval toe te staan;

- Succesvolle vormen zo snel mogelijk te vertalen in regulering;



Over toegestane mogelijkheden helder te communiceren met inwoners;

Bij gebleken succes dit laden met eigen stroom op te nemen in de volgende versie van de

integrale visie laadinfrastructuur;

En gaat over tot de orde van de dag

Leiderdorp, T Juni202L
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