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Welke acties onderneemt het college als gevolg van de doorgroei van het aantal
elektrische vervoersmio'delen?
Gemeenten staan aan de lat om de ontwikkeling van laadinfrastructuur in pas te laten
lopen met de groei van het aantal elektrische auto's. Het plaatsen van laadpalen is echter
een complex proces. Er is een beperkt aantal aanbieders en de businesscase voor een
laadpaal is vaak nog niet rendabel. Daarnaast maken ook zaken als procedures,
protocollen, wet- en regelgeving en verschillende belangen het tot een complex geheel.
Voor de ontwikkeling van de benodigde laadinfrastructuur is regionale en provinciale
samenwerking daarom het uitgangspunt.
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ln dit licht zijn medio 2019 voorbereidingen getroffen voor een collectieve aanbesteding,
voor Limburg en Noord-Brabant, waaraan ook de gemeente Eijsden-Margraten
deelneemt. Hierdoor wordt
gebruik gemaakt van de kennis en expertise alle
deelnemende gemeenten, profiteren we van schaalvoordeel, besparen we tijd en
capaciteit in de voorbereiding en uitvoering, worden we ontzorgd door de collectieve
aanpak en geven we op korte termijn invulling aan de NAL, terwijl de kosten en risico*s
minimaal zijn.
Vattenfall is in juli 2020 als winnende partij uit deze aanbesteding gekomen. Op dit
moment worden er voorbereidingen getroffen om samen met Vattenfall te komen tot een
strategisch laadplan op maat, zodat proactief en data gedreven laadpalen geplaatst
kunnen worden. Het laadplan moet zorgen voor een dekkend netwerk van laadpalen, in
lijn zijn met de ambities uit de Nationale Agenda laadinfrastructuur en in lijn zijn met de
werkelijke behoefte in onze gemeente. Vraag en aanbod moeten met elkaar in balans
zijn. Vattenfall zal zorgen voor plaatsing en exploitatie van nieuwe laadpalen. Het
plaatsen (en exploiteren) van nieuwe laadpalen is voor dan ook gemeente kosteloos.
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Bent u reeds bekend met de mogelijkheden van het Combineren van verlichting met
laadinfrastructuur?

Ja, zie antwoord bij vraag
Wat is uw standpunt over deze nieuwe ontwikkeling?
Het combineren van oplaadpunten met openbare verlichting is in de huidige systematiek
moeilijker. De openbare verlichting heeft geen continue spanning meer. Dit is vroeger
vanuit veiligheidsoverwegingen gewijzigd. Dit betekent dat er overdag geen
noodzakelijke spanning ten behoeve van laadpalen voorhanden is. Daarnaast is de
positie van lichtmasten niet altijd optimaal voor het aansluiten van je auto op de stekker.
Niet elke lichtmast staat keurig bij een parkeervak. Bekabeling over de openbare weg
waar mensen over kunnen struikelen is dus ook niet aan te raden. Door te combineren
zijn we tevens minder flexibel in de inzet van laadpunten. De locatie van openbare
verlichting gaat op basis van een lichtberekening. Deze komt niet altijd overeen met de
locatie voor een laadpunt. Door aparte laadpunten te plaatsen ben je vrijer in je keuze
voor de exacte plek van het laadpunt.
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Ondanks bovenstaande beperkingen wordt eventuele combinatie van laadintra en
openbare verlichting onder de aandacht gebracht bij Vattenfall. Zij kunnen vanuit hun
expertise het beste beoordelen of het combineren van openbare verlichting en laadinfra
een mogelijke en gunstige optie is voor Eijsden-Margraten.
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Heeft u al zicht op uitkomsten of zichzelf verdiept in dit soort ontwikkelingen en
eventueel verdere uitrol van dit soort oplossingen voor Eijsden~Margraten?
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Zie antwoorden bij vraag 1 en
Bent u bereid om ook in Eijsden-Margraten aan de gang te gaan met de combinatie
lantaarnpaal/laadpaal?
Zoals aangegeven bij vraag 3 zal deze ontwikkeling onder de aandacht worden gebracht
bij Vattenfall. Zij kunnen vanuit hun expertise het beste beoordelen of het combineren
van openbare verlichting en laadinfra een mogelijke en gunstige optie is voor EijsdenMargraten.

ln hoeverre is het mogelijk om in het lopende contract met ZlUT het aanpassen van
lantaarnpalen met laad mogelijkheden van autots mee te nemen?
Zie antwoord vraag
relevant.

Gezien deze ontwikkeling is deze vraag op dit moment nog niet

Indien dit niet mogelijk is, bent u bereid om het contract niet te verlengen voordat deze
optie opgenomen is en uitrol alsnog op korte termij'n plaats kan vinden?

Zie antwoord vraag
relevant.

Gezien deze ontwikkeíing is deze vraag op dit moment neg niet
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