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Onderwerp  

Informatie en participatietraject Laadpalen. 

 

Kennisnemen van 

De informatie campagne over laadpalen in de gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Om hen te faciliteren doet de gemeente West Betuwe mee 

aan de concessie laadinfrastructuur vanuit de provincies Gelderland en Overijssel. De gemeenteraad is 

hierover op 30 november 2021 geïnformeerd met een informatienota. Hierin stond dat het college de 

aanbesteding uit besteed aan de provincies Overijssel en Gelderland.  De provincie Overijssel voert het 

contractmanagement voor de nieuwe concessie om laadpalen te plaatsen in de gemeente West 

Betuwe.  

 

De gemeente wil graag dat inwoners bekend zijn met de mogelijkheden die er al zijn om hun 

elektrische auto op te laden of een laadpaal aan te vragen. Daarom starten we een participatietraject 

met als doel onze inwoners te informeren.  

  

De concessie geeft ons de mogelijkheid om 30 laadpalen pro-actief te plaatsen. Dus voor de vraag uit. 

We willen in elke kern tenminste één laadpaal pro-actief plaatsen. Op de door ons geselecteerde  30 

plekken laten we mensen letterlijke tegen onze plannen aan lopen. We plaatsen een tekening van een 

elektrisch auto met een tekst met de strekking: Hier straks ook laden? Westbetuwe.nl/energie. De 

tekening plaatsen we met krijt. Zo bereiken we de direct betrokken inwoners en activeren we hen om 

naar de website te gaan.   

 

Op de website komen 3 onderwerpen aan bod: publieke laadpaal aanvragen, de plankaart met alle 

mogelijk locaties en ons beleid met daarin de randvoorwaarden die we hanteren voor het plaatsen van 

een laadpaal. Het doel is onze inwoners te informeren. Zo hopen we dat laadpalen extra gaan opvallen 

en dat het gebrek aan een laadpaal geen reden meer is om niet over te stappen naar een elektrische 

auto.  

  
Op de website kunnen inwoners reageren op de plankaarten. We bieden een tool aan waarin de 
voorgenomen plankaart staat. Hier kunnen inwoners doormiddel van opmerkingen aangeven of ze de 
locatie een goede keuze vinden of dat zij een beter idee hebben. Deze reacties worden ambtelijk 
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beoordeeld en meegenomen. Officiële bezwaren kunnen op een later moment worden ingediend, 
namelijk wanneer het verkeersbesluit van de definitieve locatie ter inzage wordt gelegd. 

 

 

Kernboodschap 

Kennis te nemen van het informatie/participatietrjacet over laadpalen door deze informatie nota. 

 

Consequenties 

De gemeente profileert zich op deze manier sterk voor elektrisch rijden. Deze extra aandacht zorgt ook 

voor extra vragen en verwachtingen.  Binnen de nieuwe concessie is ingespeeld op de grotere vraag. 

 

Communicatie 

Dit participatieplan heeft twee belangrijke communicatielijnen: de fysieke tekeningen in de kernen en 

de informatie op onze website.  

  

Deze manier van communiceren met onze inwoners doen we vaker, denk aan de campagne zet je licht 

aan en onze oproep aan onze hondenbezitters om hondenpoep op te ruimen. Deze methode is ook 

voor laadpalen in het land vaker gebruikt (de gemeente Houten en Dronten zijn ons voorgegaan).  

  

Het voordeel van deze specifieke communicatievorm is dat direct betrokken inwoners letterlijk tegen 

onze boodschap aanlopen. Dit kan voor veel vragen zorgen. We zorgen voor een script voor het KCC 

en een duidelijke uitleg op de website.  

 

Vervolg 

De nieuwe concessiehouder staat klaar om de 30 palen op korte termijn te plaatsen.  

Opmerkingen en suggesties naar aanleiding van de campagne worden verzameld en meegewogen bij 

de uiteindelijke locatiekeuzes.  

 

Bijlage(n) 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 
 


