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Schriftelijke vragen - Visie op laadpalen in Woerden 
  
Steeds meer inwoners hebben een elektrische auto of overwegen de aanschaf daarvan. Dit leidt tot 
een groeiende behoefte aan mogelijkheden om de auto’s dichtbij de woning op te laden. Tevens leidt 
dit tot allerlei vragen over wat voor inwoners wel en niet toegestaan is bij het opladen van hun auto. 
Deze vragen bereiken inmiddels ook ons als raadsleden. Dit vraagt om een visie vanuit de gemeente. 
Niet alleen over waar en hoeveel laadpalen nodig zijn, maar ook over het gebruik en het effect op de 
parkeersituatie. Tevens is het gewenst om de invalshoek van het gebruik van de openbare ruimte 
daarbij te betrekken. Denk aan de kabels over de stoep.  
 
Diverse malen is vanuit de raad om dit beleid gevraagd. Bij behandeling van de programmabegroting 
2021 is met grote meerderheid een motie aangenomen waarmee het college verzocht is de raad in 
het eerste kwartaal van 2021 te informeren over de stappen die in 2021 gezet zullen worden m.b.t. 
laadlantaarnpalen. Op de langetermijnagenda werd vervolgens voor het derde kwartaal van 2021 een 
laadvisie aangekondigd. Vooralsnog is deze laadvisie nog niet aan de raad aangeboden. Bij de 
behandeling van de programmabegroting van 2022 heeft de raad vervolgens het amendement 
‘Laadpalenbeleid’ aangenomen, waarmee het college de opdracht heeft gekregen voor het tweede 
kwartaal van 2022 (uiterlijk juni) een laadpalenbeleid ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor 
te leggen.  
 
In de huidige langetermijnagenda is tot op heden nog niet aangegeven wanneer de raad het 
laadpalenbeleid of een laadvisie kan verwachten. Gelet op de actualiteit vindt D66 dat de inwoners 
snel recht hebben op duidelijkheid en heeft daarom de volgende vragen:  
 

1. Wanneer kan de gemeenteraad het laadpalenbeleid tegemoet zien?  
2. Wat is nodig om het voorstel voor het beleid in de tijd te versnellen?  

3. Is het uw intentie om het beleid breed in te steken, d.w.z. dat ook het gebruik van de 
laadpalen in relatie tot het gebruik, de parkeersituatie en openbare ruimte daarbij 
wordt betrokken?  

4. Op welke wijze betrekt u in het beleid het doel van verduurzaming van ons 
energieverbruik?   

5. Hoe kijkt u aan tegen de voorzieningen die in andere gemeenten (Nijmegen en 
Zaandam) zijn toegestaan zoals een ‘stoeptegel’ met uitsparing voor de laadkabel en 
een rubberen afdekstrip? 

 
Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting. 
 
Namens de fractie van D66 Woerden, 
Birgitte van Hoesel 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-Programmabegroting-2021/Motie-aan-de-slag-met-laadlantaarnpalen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-november/16:00/Amendement-Laadlantaarnpalen-bij-woningbouw-in-Woerden-1.pdf

