
 
 
 
 
 
Artikel 40 vragen: laadpalen in Dordrecht  

Begin februari 2023 ontstond er een storing aan alle laadpalen van Allegro in Nederland; 400 
laadpalen staan in storing. In Dordrecht is hierdoor een fors gedeelte van de mogelijkheden 
elektrische auto's bij publiek toegankelijke palen op te laden weggevallen. Daar ondervinden 
inwoners met een elektrische auto zonder laadstation op eigen terrein veel hinder van; het bedreigt 
hun (auto)mobiliteit. 
 
Daarover heeft Gewoon Dordt de volgende vragen: 
 

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? 

 
2. Is er vanuit de gemeente navraag gedaan of deze uitval van alle laadpalen van Allegro 

daadwerkelijk een techniosch mankement is of dat er andere oorzaken aan ten grondslag 
liggen? Is bekend hoelang alle laadpalen van Allegro buiten gebruik, c.q. in storing blijven? 

   
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? 

 
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?  

 
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?)  

 
Toelichting: 
Hoofdstuk 5 van de APV kent een aantal regels en bepalingen over parkeerexcessen. In dat 
hoofdstuk zou een bapaling kunnen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld: Het is binnen de gemeente 
niet toegestaan een auto met verbrandingsmotor te parkeren op een parkeervak dat grenst aan 
een laadpaal voor elektrische voertuigen. Overtreding van deze bepaling wordt bestraft met een 
sanctie die vergelijkbaar/even groot is aan de sancties voor andere overtredingen ten aanzien van 
het parkeren op plaatsen waar dat niet is toegestaan of de sanctie die geldt bij het niet betalen van 
het verschuldigde parkeergeld.  


