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Aanleiding:  
In de raad van 4 november 2010 is unaniem motie 2010-40 aangenomen waarin het 
college is verzocht om te onderzoeken wat in Ridderkerk de mogelijkheden zijn tot 
realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het college heeft het gevraagde 
onderzoek uitgevoerd en per brief van 8 februari 2011 aan de raad verslag gedaan 
van de uitkomsten (bijgevoegd). De motie is daarmee afgedaan.  
 
De gemeente is hiermee aan de slag gegaan. De motie viel samen met de aanvraag 
van een drietal inwoners van Ridderkerk. Tevens lag er een aanbod van een 
landelijke stichting om zonder kosten een aantal oplaadpalen te realiseren.  
 
De stichting E-laad stelt elke gemeente gratis 1 laadpunt per 10.000 inwoners ter 
beschikking. Daarom krijgt Ridderkerk 5 laadpunten in de openbare ruimte. Deze 
plaatsen mag de gemeente zelf aanwijzen. Daarnaast kan elke bestuurder van een 
elektrische auto van de stichting E-laad gratis een laadpunt krijgen op een openbare 
plaats. Met de 3 berijders van elektrische auto’s zou Ridderkerk dus zonder kosten 
de beschikking krijgen over 5+3=8 laadpunten. Elk laadpunt heeft bovendien 2 
aansluitingen zodat er 16 bestuurders geholpen kunnen worden. 
 
Omdat het college aan de stichting E-laad geen vergunning geeft voor het plaatsen 
van laadpunten op openbaar terrein ten behoeve van particulieren die de 
mogelijkheid hebben om op eigen terrein te laden, wordt een kans gemist op gratis 
laadpunten in Ridderkerk. Bovendien worden de echte promotors van elektrisch 
rijden op deze manier door de gemeente ontmoedigd.  
 
Het argument van het college voor het weigeren van de vergunning is schaarste in 
parkeerplaatsen maar dat zal toch niet voor heel Ridderkerk gelden? Met het strikt 
handhaven van deze regel zal Ridderkerk dus voorlopig geen extra laadpunten 
krijgen. Daarnaast kan het aftappen van stroom uit de eigen woning leiden tot 
onveilige situaties. Er gaat 16A door de kabels, als die zo los over straat liggen is dat 
niet zonder risico. 
 
Omdat elk laadpunt van E-laad 2 aansluitingen heeft zou ook geredeneerd kunnen 
worden dat er bij elke aangevraagde oplaadpaal dus een 2e  laadpunt ter beschikking 
komt.  
Een andere overweging voor het bepalen van laadplaatsen is de tijd dat een auto er 
normaal gesproken geparkeerd wordt. 
Elk uur laden levert ongeveer 25 km actieradius. Dus is het logisch dat een 
bestuurder minstens 2 a 3 uur op een laadplaats staat want bij korter verblijf heeft 
het weinig nut om daar te laden. Laadplaatsen worden dus bij voorkeur ingericht op 
plaatsen waar bestuurders langer dan 2 uur parkeren. Dat zal niet in het 
winkelcentrum zijn maar eerder bijvoorbeeld bij sportverenigingen, het zwembad, 
sporthallen etc.  
 



De stichting E-laad is in het leven geroepen om particulier gebruik van elektrische 
auto´s te bevorderen; alleen oplaadplaatsen op de openbare plekken die de 
gemeente nu heeft aangewezen helpen daar onvoldoende bij. 
 
De 10.000 oplaadplaatsen, die de Stichting landelijk wil realiseren,  zijn bedoeld om 
ervaring op te doen in gemeenten bij het uitrollen van de infrastructuur maar ook voor 
de netbeheerders om de toename van de vraag aan stroom te kunnen managen. 
 
Om elektrisch rijden te bevorderen is het nodig om in de komende jaren zeer flexibel 
om te gaan met de aanvragen. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente 
voorrang dient te geven aan elektrisch rijden. Elke elektrische auto die in plaats komt 
van een auto met verbrandingsmotor is winst. 
 
Onze suggestie aan het college is om tot en met 2013 soepel met aanvragen om te 
gaan om daarmee de eerste gebruikers over de streep te trekken om vervolgens op 
basis van de ervaringen, in Ridderkerk maar ook landelijk, nader beleid te 
ontwikkelen.  
 
Het gaat daarbij ook om de kosten. Wie moet wat betalen. En de vraag: wat is het 
ons waard?  
 
Doel bespreking 
Met het college en de leden van de commissie van gedachten wisselen over het 
bovenstaande. 
 
Naar aanleiding van de bespreking in de commissie zal onze fractie bezien of en op 
welke wijze wij aan dit onderwerp vervolg geven. 
 
 
 
 


