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Betreft: Uitgangspunten laadpaalbeleid Den Helder 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Het college heeft dit jaar de uitgangspunten van het nieuwe laadpaalbeleid vastgesteld.  
Met deze brief wordt u geïnformeerd over de uitgangspunten van dit beleid.  
 
Huidig gebruik van de laadpalen 
Het huidig gebruik van de laadpalen in Den Helder laat zien dat er een toenemende vraag is naar 
laadpalen in de stad vanuit inwoners en bezoekers. De laadpalen zijn inmiddels op verschillende 
locaties in de stad gerealiseerd. 
 

 2016 2017 2018 2019 ( tot en met 
september) 

Aantal 
laadpalen 
beschikbaar 

8 10 18 21 

Geconsumeerde 
energie (in kWh) 

3.364 12.036 9.418 32.752 

Aantal 
laadsessies 

374 1.119 822 2.148 

Aantal unieke 
gebruikers 

53 142 123 317 

Tabel 1: Gebruiksgegevens van de laadpalen van marktpartij Allego in onze gemeente.  

Uitgangspunten nieuw laadpaalbeleid 

Omdat de verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte bij ons ligt, streven wij naar het 

realiseren van een dekkend netwerk van openbare laadinfrastructuur waarin bewoners, forenzen en 

bezoekers die niet in de gelegenheid zijn hun elektrische auto op eigen terrein op te laden, worden 

voorzien in hun laadbehoefte. 

 

Om een dekkend netwerk van laadinfrastructuur binnen onze gemeente te faciliteren zetten wij in op 2 

sporen, te weten: 

1. Verkenning voor het proactief plaatsen van tien openbare laadpalen op locaties waar veel 

bezoekers komen die behoefte hebben aan elektrisch laden en; 
2. Het vooraf nemen van een gezamenlijk verkeersbesluit met daarin de locaties van de 

toekomstige laadpalen. Er worden circa 270 locaties voorzien waarover een verkeersbesluit 
zal worden genomen.  

 
Voordelen nieuw laadpaalbeleid 
De voordelen van het nieuwe laadpalenbeleid zijn: 

 Regie op het laadnetwerk: Doordat de verkeersbesluiten met daarin de locaties voor de 
laadpunten vooraf worden genomen behoudt de gemeente regie op het laadnetwerk, en dus 
op de openbare ruimte. 

 Kortere doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van laadinfrastructuur: Doordat de 
verkeersbesluiten vooraf zijn genomen kost het proces tot realisatie van de laadpaal minder 
tijd. 

 Duidelijkheid naar de inwoners: Voor de inwoners van Den Helder is er vooraf duidelijkheid 
waar een laadpaal komt als zij een aanvraag doen voor plaatsing van een laadpaal. 

 Voorbeeldfunctie vervullen: De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen bij het stimuleren 
van duurzame mobiliteit. Vanuit deze ambitie worden de mogelijkheden verkend tot het 
plaatsen van tien palen welke worden geplaatst op strategische locaties, zoals 
bezoekerslocaties, om (toekomstige) elektrische rijders in hun laadbehoefte te voorzien. 
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Realisatie 10 strategische laadpaallocaties 

Door proactief op 10 locaties een laadvoorziening te realiseren geven wij invulling aan onze 

voorbeeldrol op het gebied van duurzaam verkeer en vervoer. 

De tien locaties waar de gemeente verkent of het mogelijk is om proactief een paal te realiseren zijn:  

1. Willemsoord zuid 

2. Ziekenhuis 

3. Fort Kijkduin 

4. Willemsoord Marine museum 

5. Parkeerterrein Breewater 

6. Parkeergarage Gravenstraat 

7. Ravelijncenter 

8. Parkeergarage Koninckshoek 

9. Zwembad het Heersdiep 

10. Winkelcentrum Dorperweerth 
De partijen waarvan de grond niet in eigendom is van de gemeente zijn geïnformeerd over plaatsing 
van de laadpalen. 
 
Vraagafhankelijk plaatsen 
Voor circa 270 nieuwe locaties stellen wij een verkeersbesluit op.  
Dit betekent niet dat er in de stad meteen 270 locaties worden gerealiseerd. Pas als iemand uit de 
buurt een laadpaal aanvraagt, wordt er door de marktpartij een laadpaal op de dichtstbijzijnde, 
vastgelegde locatie gerealiseerd. 
 
Financiën 
Realisatie van de 10 strategische locaties wordt gefinancierd uit het budget energieneutraal. 
Realisatie van de overige locaties gebeurt op kosten van marktpartijen.  
 
Communicatie 
Inwoners worden via social media, stadsnieuws en een persbericht geattendeerd op de terinzage 
legging van het verkeersbesluit. 
Rond het moment van plaatsen van het laadpunt en inrichten van de parkeerplaatsen worden 
omwonenden in de directe omgeving door middel van een bewonersbrief /flyer geïnformeerd 
 
Vervolg 
Na informering van de Raad werkt het college het laadbeleid verder uit. Concreet worden nu de 
volgende stappen genomen: 

 Vaststellen van het verkeersbesluit en definitieve beleid laadpalen door college. 

 Opdracht geven tot realisatie van strategische locaties 
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