
Artikel 41 vragen over infrastructuur voor opladen elektrische auto’s 

Datum 
2 februari 2023 

Onderwerp 
Infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s in Ridderkerk 

Vragensteller 
Michel J. Borst – VVD Ridderkerk 

Vragen 
De verkoop van elektrische auto's in Nederland neemt snel toe. Volgens de brancheorganisatie 

RAI Vereniging was 26 procent van de auto's die particulieren het afgelopen jaar kochten volledig 

elektrisch. In 2030 moeten alle nieuwe personenauto's die in op de markt komen 100% elektrisch 

zijn.  

Dat is een goede ontwikkeling want elektrische auto’s hebben veel minder impact op de lokale 

leefomgeving. De VVD Ridderkerk vindt dat we in Ridderkerk nu moeten nadenken over de 

manier waarop we het elektrisch vervoer toekomstbestendig maken. Goede infrastructuur voor 

opladen is dan onmisbaar!  

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Welke stappen gaat de gemeente ondernemen om te zorgen dat de infrastructuur voor

thuisladen van elektrische auto's op tijd klaar is voor de groeiende vraag?

2. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat eigenaren van elektrische auto's de mogelijkheid

krijgen om thuis over de stoep te laden zonder inbreuk te maken op de openbare ruimte en

de verkeersveiligheid?

3. Is de gemeente het met de VVD eens dat er heldere richtlijnen moeten komen voor de

plaatsing van thuislaadpunten waarbij opladen via de stoep noodzakelijk is, zodat inwoners

duidelijkheid hebben over de verwachtingen en er geen wildgroei van obstakels ontstaan

voor voetgangers en verkeer?

4. Hoe gaat de gemeente hierbij de verantwoordelijkheid verdelen tussen de eigenaren van

de elektrische auto's en de gemeente voor het aanleggen en onderhoud?



5. Welke vergunningen of toestemmingen zijn vereist voor eigenaren van elektrische auto's 

om een thuislaadpunt aan te leggen en over de stoep te laden? 

 

6. Hoe gaat de gemeente de elektrische auto-eigenaren informeren en ondersteunen bij het 

installeren van thuislaadpunten over de stoep? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Regelement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag.  
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