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Aanleiding 
Gemeente Steenbergen laat komende jaren circa 85 laadpalen bijplaatsen in de openbare 

ruimte. Dat is mogelijk dankzij deelname aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur 

door de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg. Hiermee stimuleert de gemeente de 

verduurzaming van mobiliteit. 

 

Bij iedere laadpaal worden twee parkeerplaatsen bestemd voor elektrische auto’s. Dit komt neer 

op in totaal circa 240 openbare parkeervakken (dit is inclusief de reeds aanwezige laadpunten) in 

2025 die bedoeld zijn voor elektrisch rijdende inwoners, bezoekers en forenzen. Vattenfall - tot 

2030 exploitant van deze laadpalen – zorgt er door middel van plankaarten voor dat er een dek-

kend openbaar laadnetwerk ontstaat. Alle gemeenten die samenwerken met Vattenfall, waaron-

der de gemeente Steenbergen, moeten deze plankaarten in januari 2021 controleren.  

 

Een gemeentelijke visie en beleid voor laadinfrastructuur zijn de basis voor een toekomstbesten-

dige uitrol van laadpunten in de openbare ruimte en op eigen terrein. Vattenfall en Samenwer-

kingsregio Zuid – een samenwerkingsverband tussen provincie Limburg, provincie Noord-Brabant 

en netbeheerder Enexis – roepen de gemeente op om visie en beleid op korte termijn vast te 

stellen. Zij komen gemeenten hierin tegemoet door het verstrekken van ‘bouwblokken’ door het 

eigen expertise centrum. De gemeente Steenbergen kan de bouwblokken naar eigen inzicht toe-

passen in haar beleid. 

Proeftuin Slimme Laadpleinen Culemborg ©Ecoengineers 
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De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio’s die door het Rijk verantwoordelijk is ge-

steld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Deze maatregelen zijn 

gespecificeerd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het bevat stimuleringsmaatrege-

len om 1,9 miljoen elektrische personenauto’s de weg op te krijgen in 2030. Voor de gemeente 

Steenbergen betekent dit een groei naar circa 1.400 elektrische personenauto’s in 2025 tot circa 

5.400 elektrische personenauto’s in 2035. Op dit moment telt de gemeente Steenbergen ruim 

140 elektrische personenauto’s. 

 

 

 
 

Aantal elektrische personenauto’s per buurt in gemeente Steenbergen (bron: Klimaatmonitor, Vattenfall en RVO) 

 

 

De toename van elektrische personenauto’s op de weg levert een belangrijke bijdrage aan de 

CO2-reductiedoelstelling voor de mobiliteitssector. Daarmee draagt Nederland bij aan het  

VN-Klimaatakkoord van Parijs om in 2030 minimaal 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte 

van 1990. Een maatregelenpakket van de Europese Unie zorgt ervoor dat de ambities door de au-

tobranche mogelijk worden gemaakt. 
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Rol van de gemeente Steenbergen 
De gemeente Steenbergen spreekt de ambitie uit om de verduurzaming van mobiliteit – en daar-

mee de opkomst van elektrische voertuigen – in haar gemeente te stimuleren. Door het opstellen 

van een visiedocument schetst de gemeente de contouren van het beleid dat nodig is om deze 

mobiliteitstransitie gecontroleerd te laten verlopen. Hierbij worden zowel de belangen van berij-

ders van elektrische voertuigen als de belangen van berijders van brandstofvoertuigen erkend. 

 

In januari 2021 moet de gemeente Steenbergen plaatsingskaarten voor de uitrol van openbare 

laadpalen valideren. De kaders die in het visiedocument worden geschetst dragen bij aan de  

beoordeling van de plaatsingskaarten. Daarnaast is de gemeente Steenbergen erbij gebaat om op 

korte termijn inwoners en ondernemers te betrekken. Zonder gedragen plankaarten voor laadin-

frastructuur is er mogelijk onvoldoende draagvlak om de benodigde uitrol te ondersteunen. 

 

Onderstaande tijdslijn biedt inzicht in de recente ontwikkelingen voor de gemeente Steenbergen 

op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur en hoe de gemeente hierop wil inspe-

len. De gemeente wordt hierin ondersteund door Michiel Huurdeman (adviseur duurzame mobili-

teit bij Kragten) en Jo Deckers (adviseur elektrisch vervoer bij Driven by Values). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recente ontwikkelingen voor de gemeente Steenbergen op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur 
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Locaties laadpunten gemeente Steenbergen 
Al in oktober 2020 heeft gemeente Steenbergen een 36tal voorkeurslocaties doorgegeven ten 

behoeve van de totstandkoming van de plaatsingskaart. Deze locaties zijn integraal afgestemd. 

Hieronder vindt u een vergelijking van de aangevraagde locaties ten opzichte van de voorgestelde 

locaties door Vattenfall in fase 1.  

 

Voorkeurslocaties gemeente Steenbergen Ingetekende locaties Vattenfall fase 1 

Steenbergen Steenbergen 

Westdam thv Xin en Hao Westdam thv Xin en Hao 

Spelleborg parkeerterrein Spelleborg parkeerterrein 

Seringenlaan nieuw parkeerterrein Seringenlaan parkeerterrein sportpark 

Carpool Nassaulaan Fase 2 voorzien 

Carpool Waterhoefke Technisch niet uitvoerbaar 

Reinierpolder I 3 stuks in fase 2 voorzien 

Reinierpolder II 3 stuks in fase 2 voorzien 

Zwembad Meermin parkeerterrein Technisch niet uitvoerbaar 

Parkeerhaven Wijngaarden Bolwerk Parkeerhaven Wijngaarden Bolwerk 

Parkeerhaven Van Glymesstraat Fase 2 voorzien 

Oosterzeel parkeerhaven Fase 2 voorzien 

Kade – parkeerterrein haven Fase 2 voorzien 

Vlierstraat parkeerhaven Fase 2 voorzien 

Montenaken parkeerhaven Fase 2 voorzien – ligt al particuliere aanvraag 

Hof van Steenbergen – nieuwbouwwijk Hof van Steenbergen – nieuwbouwwijk 

Rietveen parkeerhaven Rietveen parkeerhaven 

Slagblok parkeerhaven Fase 2 voorzien 

Plein 40-45 parkeerhaven Plein 40-45 parkeerhaven 

 Panneman 1 parkeerhaven 

 Vlamingvaart 49 parkeerhaven 

 Westlake parkeerterrein 

 Noorddonk 10 parkeerterrein 

 Lindenburghlaan 2c 

 Vissersstraat 39 parkeerterrein 

 Zuidwal 21 parkeerhaven 

 Seringenlaan 4  

 Oudlandsestraat 25 

 Anjerstraat 48 

 Magnoliastraat 9 

 Magnoliastraat 37 

 Van Leuvenstraat 

  

Dinteloord  

Sportpark Dinteloord Fase 2 voorzien 

Zwembad Aquadintel parkeerterrein Fase 2 voorzien 

Parkeerterrein Buitelstee Fase 2 voorzien  
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Carpool nabij A4 Fase 2 voorzien 

Zaagmolen parkeerhaven Fase 2 voorzien – verplaatst naar Weidemolen 

Van Nesstraat parkeerhaven Fase 2 voorzien – verplaatst naar W. Barentzhof 

 Raadhuisplein 8 

 Westgroeneweg 14 

 Vezelstraat 8 

 Burg. Mr. H. Popstraat 33 

  

Nieuw-Vossemeer  

Nieuw-Vossemeersedijk parkeerhaven Fase 2 voorzien 

Heerlijckheid parkeerhaven Fase 2 voorzien – discussie exacte locatie 

De Vossemeren – verzamelgebouw Fase 2 voorzien – discussie exacte locatie 

  

Kruisland  

Markt Kruisland Fase 2 voorzien 

Sportpark Kruisland Fase 2 voorzien 

Dorpshuis de Siemburg Fase 2 voorzien 

Blauwe Sluis parkeerhaven Technisch niet uitvoerbaar 

  

Welberg  

Sportpark SC Welberg Fase 2 voorzien 

Dorpshuis De Vaert Fase 2 voorzien 

  

De Heen  

Schutbocht parkeerhaven Fase 2 voorzien 

Benedensas De Heen Fase 2 voorzien 

Heense Molen parkeerstrook Fase 2 discussie 

 

Verder zijn in fase 2 nog de volgende locaties voorzien buiten de voorgestelde locaties: 

 

Steenbergen: 

• Solmsbolwerk 

• Oostdam 

• Kruitweg 

• Kleine Kerkstraat 

• Wipstraat 

• Franseweg 

• Liedekerke 

• Iepstraat 

• Wilgepad 

• Berkepad 

• Dalem 
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Dinteloord: 

• Trompstraat 

• Omloop 

• Weidemolen 

• Wipmolen 

• Prinses Irenestraat 

• Oostgroeneweg 

 

Nieuw-Vossemeer: 

• Simon Luymesstraat 

• Merijntje Gijzenstraat 

• Grondzeiler 

 

Kruisland: 

• De Darink 

• Van Diepenbeekstraat 

• Roemrijkhof 

• Engels Dorp 

• Molenweg  

 

Welberg: 

• Pastoor Ermenstraat 

• Kartuizerstraat 

• Stella Maris 

• Laurentiusdijk 
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Communicatie en burgerparticipatie 
Zoals in bovenstaand tijdspad te zien is dient de validatie van de voorgestelde plankaart uiterlijk 

19 februari plaats te vinden. Wij vinden het als gemeente belangrijk dat de burgers en stakehol-

ders hierover vooraf geïnformeerd worden. Het is namelijk mogelijk om iets van inspraak te laten 

plaatsvinden. De locaties op de voorgestelde plankaart zijn zo goed als definitief maar kunnen 

nog iets geschoven worden binnen de behoeftegebieden. We willen de communicatie en in-

spraak als volgt laten plaatsvinden. 

 

Communicatieopzet 

De communicatieopzet is als volgt opgesteld in samenwerking met afdeling communicatie. 

 

Aandachtspunten 

• Alle inwoners van de gemeente Steenbergen mogen reageren op de vastgestelde laadpalen 

van fase 1. 

• Reacties kunnen ingediend worden middels Maptionnaire, het programma dat opgesteld en 

beheerd wordt door Kragten. 

• Het bijgevoegde persbericht wordt gebruikt als basis voor alle berichtgeving. 

• Manon van Broekhoven is betrokken om mee te denken over participatie. 

• In de communicatie gaan we vooral uit van de positieve punten van het plaatsen van laadpa-

len. Wethouder Baartmans kan dit benadrukken met een quote in het persbericht.  

 

Communiceren wordt gedaan met: 

• Alle inwoners van de gemeente Steenbergen. 

• Dorpsraden en wijkraden. 

• Gemeenschapshuizen. 

• Ondernemersverenigingen. 

• Interne collega’s. 

 

Middelen die we inzetten: 

• Brieven aan de bewoners die direct in de omgeving van een geplande laadlocatie wonen. 

• Persbericht in lokale bladen. 

• Social media. 

• Gemeentelijke website. 

• Intranet. 

• Informatiepagina. 

 

Planning: 

• 20 januari 2021: publicatie gemeentelijke website en intranet. 

• 21 januari 2021: persbericht en brieven richting omwonenden. 

• 22 januari 2021: Social media. 

• 27 januari 2021: informatiepagina. 

 
 


