


Reden voor initiatiefvoorstel

• Ons groene gezicht: Wijchense energieambities.

• Meerdere inwoners van Wijchen hebben ons aangesproken.

• Goede voorbeelden uit andere gemeenten in Nederland.



3 afwegingen voor een e-rijder

1. Afstand tot het laadpunt

2. De kosten
• Kosten laden bij eigen laadpaal zijn 2/3 van openbare laadpaal (ong. 

2,50)

• 8 euro bij een snellaadpunt

3. De beschikbaarheid van het laadpunt



Huidige situatie Wijchen

• Niet duidelijk waar de gemeente Wijchen op beoordeelt bij aanvraag 
openbare laadpaal

• Risico op misgrijpen is groot

• Kosten gebruiker hoger



Ladder van laden:

1) Eigen terrein: zelfvoorzienendheid e-rijder

2a) Kabel-over-de-stoep-regeling

Voorbeeld Nijmegen en Heemskerk

Voor eventuele schade of letsel (bijvoorbeeld als 

een voorbijganger struikelt) is de eigenaar van 

de kabel verantwoordelijk. 

2b) Parkeren op openbaar terrein en privaat laadpunt

3) Oplaadpunt in de openbare ruimte 



Voorbeeld Zaanstad

• U parkeert op een openbare parkeerplaats. De openbare parkeerplaats 
moet direct grenzen aan het trottoir. Er mag geen elektrische kabel over de 
openbare weg (rijbaan/fietspad) neergelegd worden;

• De elektrische kabel moet in goede staat zijn;
• U kunt de openbare parkeerplaats niet claimen, deze blijft beschikbaar als 

openbare parkeerplaats;
• U houdt met het laden van uw voertuig rekening met de buren;
• De kabel mag maximaal 10 meter over het trottoir liggen. Dit is de afstand 

vanaf de grens van uw eigen terrein tot aan de auto;
• U legt de kabel voor zover mogelijk langs het trottoir;
• U dekt de kabel op deugdelijke wijze af met een kabelmat zodat andere 

gebruikers van het trottoir geen hinder ondervinden en hier niet over 
kunnen struikelen.



Beslispunten initiatiefvoorstel

1. Het mogelijk te maken om een elektrische auto op een openbare 
parkeerplek te laden vanuit een laadpaal bij de woning.  

2. Richtlijnen te definiëren, waaraan de manier waarop de auto mag 
worden opgeladen moet voldoen. 

3. De inwoners hierover actief te informeren. 



Argumenten

• Risico’s bij openbare laadplek
• Kleven: gemiddelde laadpaal voor particulieren is de laadtijd 6 tot 8 uur.

• Afstand

• Maximaal faciliteren in energietransitie

• Financieel geen investering

• Goede ervaringen in andere gemeenten

• Beleidskaders nader in te vullen

• Handhaven



Argumenten

• Eigen stroom van zonnepanelen gebruiken

• De loopafstand tussen de bestemming en een laadpaal

• De kosten om te laden

• De beschikbaarheid van een laadpunt

• Veilig
• Aparte groep
• Op de laadpaal voor je auto staat pas spanning als deze met een kabel wordt 

aangesloten op de auto + geen vonken

• Struikelgevaar nihil:
• Afdekmat
• Faciliteren als gemeente met aanleg kabelgoot


