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Onderwerp
Proactieve uitrol laadpalen elektrische voertuigen

Steenbergen; 19 januari 2021

Aan de Raad,

Vattenfall is onze nieuwe marktpartij voor de uitrol van openbare laadpunten. De komende tijd gaan 
zij proactief laadpunten uitrollen binnen alle gemeenten die deelgenomen hebben aan de 
aanbesteding afgelopen zomer.

In week 2 hebben wij de plankaarten ontvangen waarop Vattenfall 24 locaties heeft aangewezen om 
proactief laadpunten te gaan plaatsen in fase 1. Deze plankaarten moeten voor 19 februari 
gevalideerd worden. Wij hebben ons door het meedoen aan de aanbesteding geconformeerd aan de 
voorwaarden van Vattenfall. Dit vergt een behoorlijke inspanning vanuit onze kant maar levert 24 
laadlocaties in fase 1 op binnen onze gemeente. Deze laadpunten worden bekostigd en 
geëxploiteerd door Vattenfall.

Vattenfall heeft de eerste 24 locaties bepaald aan de hand van onze voorkeurslocaties, laadbehoefte 
en prognoses voor 2025. In bijgaande memo vindt u een volledig overzicht van voorkeurslocaties en 
toegekende locaties. Fase 1 zal dit jaar uitgerold worden en fase 2 in de periode voor 2025. Het is de 
bedoeling dat in 2025 een dekkend netwerk binnen de gehele gemeente is gerealiseerd.

Gezien de tijdsdruk is het lastig om een goed en uitgebreid participatietraject op te zetten. Bureau 
Kragten heeft ons ondersteund door het maken van een digitaal hulpmiddel, Maptionnaire. Hierop 
kunnen burgers en stakeholders aangeven wat de reacties zijn op de voorgestelde locaties en tevens 
wenslocaties aangeven. De bewoners die geconfronteerd worden met een laadpunt in hun directe 
leefomgeving zullen middels een brief persoonlijk op de hoogte gesteld worden van het 
voorgenomen verkeersbesluit.

Veel deelnemende gemeenten hebben, gezien de tijdsdruk, besloten om geen participatietraject op 
te zetten. Zij nemen na toetsing een verzamelverkeersbesluit en wachten de bezwaren hierop af. Dit 
vinden wij geen wenselijke situatie en onze voorkeur gaat er dan ook naar uit om iedereen conform 
voorstel te informeren en mee te laten denken.
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De verwachting is dat er veel vragen zullen binnenstromen over de voorgestelde locaties en daarom 
willen wij u hierover informeren middels deze mededeling.

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

lelt, MBA
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