
Beleidsregels laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen; 

overwegende: 

 

• dat het wenselijk is elektrisch rijden te stimuleren; 

• dat er behoefte is aan infrastructuur om elektrische voertuigen op te kunnen laden; 

• dat inwoners of werknemers in onze gemeente, die niet op eigen grond ruimte hebben om 

op te laden, een openbare laadpaal moeten kunnen aanvragen; 

• dat het wenselijk is kaders en voorwaarden te stellen aan het aanvragen, meewerken en 

realiseren van een laadpaal in de openbare ruimte; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 4:81 van de 

Algemene wet bestuursrecht; 

 

besluiten: 

 

vast te stellen: 

 

Beleidsregels laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 

 

• Onder een elektrisch voertuig verstaan we een personen- of bedrijfsauto, zoals bedoeld in 

het eerste lid van artikel 1 sub c, van de Wegenverkeerswet 1994 en nader bepaald in de 

Regeling auto en die is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en die geheel of 

gedeeltelijk, met een minimaal volledig elektrisch bereik van 45 km, door een elektromotor 

wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en 

waarvan deze batterij wordt opgeladen door middel van een voorziening buiten de auto.  

• Het elektrische voertuig mag geen woonwagen, kampeerwagen, kampeerauto, 

aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig zijn dat voor recreatie dan wel 

anderszins of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt. 

• Indien (rechts)personen een elektrisch voertuig vanuit hun woning of bedrijf (willen) opladen 

met een snoer dat over het trottoir en/of andere delen van het openbaar gebied is uitgerold, 

treden we hier handhavend tegen op dan wel stellen we aanvullende eisen, een en ander 

afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. 

• We verlenen geen medewerking aan een verlengd privaat oplaadpunt of een niet openbaar 

te gebruiken oplaadpunt in de openbare ruimte. 

• Een aanvraag voor een openbare laadpaal wordt alleen in behandeling genomen indien deze 

is gedaan via de website www.laadpaal.mrae.nl en alle gevraagde noodzakelijke gegevens 

zijn verstrekt. 

• De gemeente bepaalt de locatie van de aangevraagde laadpaal en neemt daar bij het 

locatievoorstel van MRA-Elektrisch in acht.  

• De aanvrager: 

o woont of werkt aantoonbaar minimaal 18 uur per week in de gemeente Schagen; 

o dient feitelijk op het opgegeven adres te wonen dan wel geregistreerd te zijn in het 

register van de Kamer van koophandel; 

o beschikt over een elektrisch voertuig en toont dit aan door middel van een 

(voorlopige) koop- of leaseovereenkomst; 

o kan per elektrisch voertuig per adres maximaal één aanvraag voor een laadpaal 

indienen; 

o beschikt NIET over parkeermogelijkheden op eigen terrein en/of terrein van de 

werkgever en deze mogelijkheden zijn ook niet te creëren. Onder eigen terrein vallen 



ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen 

van een parkeerplaats in combinatie met een appartement; 

o heeft niet een bestaande openbare laadlocatie binnen 300 meter loopafstand; 

o verwijzen we, indien aan de orde, naar nieuwe laadpaallocaties binnen een 

loopafstand van 300 meter die nog niet aanwezig maar al wel in procedure zijn; 

• Een aanvraag kan aanleiding zijn om, in combinatie met eerdere afgewezen verzoeken, een 

nieuwe laadlocatie voor te stellen. 

• Bij een nieuw te realiseren laadpaal wijzen we twee parkeerplaatsen aan voor het opladen 

van elektrische voertuigen, tenzij de parkeerdruk dit niet toelaat. In dat geval wijzen we één 

parkeerplaats aan. 

• Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen mogen alleen gebruikt worden door een 

elektrisch voertuig met de kabel aangesloten op het laadpunt. 

• Indien wij op aanvraag een laadpaal plaatsen, wijzen wij met een verkeersbesluit de 

parkeerplaats(en) bij de laadvoorziening aan als parkeerplaats voor alléén het opladen van 

elektrische voertuigen. 

• Kosten voor het nemen van een verkeersbesluit zijn voor rekening van de aanvrager. 

• Kosten voor het plaatsen van een verkeersbord, tegel en/of markering op de aangewezen 

parkeerplaats(en ) zijn voor rekening van de gemeente. 

• In gebieden waar een blauwe zone of vergunningshoudersparkeren is/wordt ingevoerd of 

waar bepaalde andere beperkingen gelden, gelden deze onverminderd ook voor de 

bestuurders van elektrische voertuigen. 

• Het college kan de laadpaal verwijderen en het bijbehorende verkeersbesluit wijzigen of 

intrekken: 

o Op eigen initiatief of op verzoek van de exploitant van de laadpaal. 

o Wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de laadpaal. 

o Indien er een wegreconstructie plaats vindt als gevolg waarvan de aangewezen 

parkeerplaats(en) zullen verdwijnen. 

• Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels laadpalen voor elektrische voertuigen op 

openbaar terrein 

 

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 22 november 2016 

Het college voornoemd, 

 

De heer N.S. Swellengrebel         Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

gemeentesecretaris           burgemeester 

 

 

 


