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Betreft Beantwoorden artikel 40-vervolgvragen inzake laadpalen in Dordrecht

Geachte fractieleden,

Bij ongedateerde brief, bij ons ingekomen op 13 februari 2023, heeft u op grond
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad vragen gesteld
met betrekking tot laadpalen in Dordrecht. Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Is er vanuit de gemeente contact geweest met Allegro als beheerder 
van een groot deel van de publiek toegankelijke infrastructuur voor het
opladen van elektrische auto's?

Antwoord Ja, nadat op vrijdag 27 januari laat in de middag een mailbericht van 
Allego is ontvangen, waarin het buiten bedrijf stellen van 53 laadpalen 
in Dordrecht is gemeld, is op 30 januari ambtelijk telefonisch contact 
geweest met Allego, waarin de ontstane situatie is besproken.

Vraag 2. Is er vanuit de gemeente navraag gedaan of deze uitval van alle 
laadpalen van Allego daadwerkelijk een technisch mankement is of dat
er andere oorzaken aan ten grondslag liggen? Is bekend hoelang alle 
laadpalen van Allego buiten gebruik, c.q. in storing blijven?

Antwoord Ja, in het gesprek van 30 januari is gevraagd naar de reden van het 
buiten bedrijf stellen. Allego stelt dat bij preventieve onderhouds-
werkzaamheden is gebleken dat bij een bepaalde serie van een 
bepaald type laadpalen een veiligheidsprobleem kan optreden, dat 
mogelijk gevaar kan opleveren voor de gebruiker van de laadpaal. 
Allego heeft daarop besloten deze laadpalen buiten bedrijf te zetten. 
Ten tijde van het telefonisch contact met Allego was de verwachting 
dat alle laadpalen binnen vier weken weer hersteld zouden zijn, 
inmiddels is deze verwachting bijgesteld en zullen de laatste laadpalen
medio maart weer in bedrijf zijn.

Vraag 3. Is er al nagedacht over noodmaatregelen of structurele maatregelen 
om het verlies aan oplaadmogelijkheden te compenseren, bijvoorbeeld
door andere leveranciers te verzoeken versneld hun capaciteit uit te 
breiden?

Antwoord Het is niet zomaar mogelijk om laadpalen te plaatsen. Enerzijds omdat 
aan de plaatsing een besluitvormingstraject inclusief bezwaarprocedure
vooraf gaat, anderzijds omdat de laadpaal aangesloten moet worden 
op het laagspanningsnetwerk van Stedin. Dit laatste is al enige tijd de 
bepalende factor bij het plaatsen van laadpalen, er geldt een wachttijd 
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die gemiddeld circa 26 weken bedraagt. Als gemeente hebben we hier 
geen invloed op. 

Vraag 4. Bijkomend probleem is dat het vaak voorkomt dat er auto's met een 
verbrandingsmotor worden geparkeerd op parkeervakken bij een 
laadpaal. Dit is een extra beperking van de beschikbare capaciteit. Is 
het college van B&W voornemens hiertegen op te treden?

Antwoord In Dordrecht wordt bij plaatsing van een laadpaal standaard één 
parkeerplaats gereserveerd voor het opladen van elektrische 
voertuigen. Wanneer uit het gebruik van de laadpaal blijkt dat dit 
nodig is, wordt ook de tweede parkeerplaats gereserveerd voor het 
opladen. Op deze manier wordt de beste balans verkregen tussen de 
parkeerdruk voor voertuigen met een verbrandingsmotor en 
elektrische voertuigen. Hiermee wordt ook het risico op tijdrovende 
bezwaarprocedures geminimaliseerd en kan een laadpaal zo snel 
mogelijk worden gerealiseerd.

Op een niet-gereserveerde parkeerplaats bij een laadpaal mag door 
elk voertuig, elektrisch aangedreven of niet, worden geparkeerd. Dit is 
zo geregeld in de Wegenverkeerswet, in combinatie met het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Indien op een parkeerplaats gereserveerd voor het opladen van 
elektrische voertuigen wordt geparkeerd door een voertuig met een 
verbrandingsmotor, dan kan hierop handhavend worden opgetreden. 
Bij de reguliere handhavingsrondes wordt hierop toegezien.

Vraag 5. Is het college van B&W bijvoorbeeld bereid in de Algemene Politie 
Verordening een artikel op te nemen waarin dit 'foutparkeren' 
daadwerkelijk wordt verboden binnen onze gemeente? (Zo ja, wilt u 
dan daartoe in de eerstvolgende gemeenteraad een wijziging van de 
APV hierover ter besluitvorming aan de raad voorleggen?)

Antwoord Er is geen aanleiding om de Algemene plaatselijke verordening 
Dordrecht (APV) hierop aan te passen, aangezien in de 
Wegenverkeerswet is geregeld welke voertuig categorieën waar 
mogen parkeren. De Wegenverkeerswet betreft landelijke wetgeving 
en gaat daarmee boven een bepaling in de gemeentelijke APV.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post M.D. Burggraaf
secretaris locoburgemeester
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