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Onderwerp   

Gezamenlijke aanbesteding publieke laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.   

  

 Kennisnemen van  

Samenwerkingsovereenkomst laadinfrastructuur.   

 

Inleiding  

Het aantal elektrische auto's groeit hard in onze gemeente. We zien daarmee ook de behoefte aan 

openbare laadinfrastructuur toenemen. Om in te spelen op de groeiende toekomstige vraag om 

openbare laadpalen, is vanuit de provincies Gelderland en Overijssel ons het aanbod gedaan om mee 

te doen met de Europese aanbesteding van laadinfrastructuur voor gemeentes in Overijssel en 

Gelderland.  

  

Het aanbod van de provincie houdt in dat de provincie Overijssel, namens de deelnemende 

gemeenten,  de aanbesteding voor de concessie voor het alleenrecht van het plaatsen van laadpalen 

in de openbare ruimte te voeren. Dit creëert een schaalvoordeel wat lagere kosten betekent en werk uit 

handen neemt van de gemeente zelf. Ook heeft deelname aan de concessie het voordeel dat er 

proactief geplaatst kan worden (bij voldoende verwachte vraag), zonder extra kosten voor de 

gemeente.  

  

Elektrisch vervoer is van groot belang om de CO2 uitstoot binnen onze gemeente naar beneden te 

brengen. De verdere uitrol van een netwerk van laadpalen neemt een drempel weg voor onze inwoners 

om elektrisch te gaan rijden. Zo maken we een stap om de CO2 uitstoot binnen onze gemeente 

te verlagen.  

  

De gemeente West Betuwe gaat, samen met gemeentes uit Gelderland en Overijssel een 

samenwerkingsovereenkomst aan met de provincie Gelderland en Overijssel. Het doel is om 

gezamenlijk tot een Europese aanbesteding te komen van openbare laadinfrastructuur. De provincie 

Overijssel verzorgt namens de deelnemende gemeenten (in Gelderland en Overijssel) de 

aanbesteding. 

 

Met deze informatienota informeert het college de raad over de samenwerking met de provincie.   
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Kernboodschap  

Het college is akkoord met het aanbod van de provincie. Dit betekent dat de provincie Overijssel 

gemachtigd wordt om namens de gemeente West Betuwe de aanbesteding te verzorgen en het 

contractmanagement voor haar rekening neemt.  

  

De gemeente West Betuwe neemt deel aan de concessie laadinfrastructuur, zoals door de provincie 

voorgesteld.  

  

Het resultaat is dat de gemeente West Betuwe per april 2022 een nieuwe aanbieder van laadpalen 

heeft. Deze concessiehouder heeft voor 3 jaar, met de mogelijkheid van 2 maal een verlenging van 1 

jaar, het exclusieve recht om laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte.   

  

Buiten de concessie vallen:  

- private laadpunten op niet openbare grond, hierbij gaat het om privé aansluitingen bij mensen 

thuis die hun auto op de oprit laden en bij bedrijven.  

- Laadpleinen waar er meer dan 3 laadpalen (met 2 laadpunten per paal) in de openbare ruimte. 

- Elektrische deelauto's, waarbij beide parkeervlakken zijn bestemd voor elektrische deelauto's.  

  

Consequenties  

Het college geeft de provincie Overijssel toestemming om namens de gemeente West Betuwe de 

concessie voor openbare laadinfrastructuur aan te besteden en het contractmanagement te voeren.  

  

Financiën  

Onderdeel van de afspraken met de Provincie is dat er geen leges of precario mogen worden geheven 

over de laadpalen. Degeneratie kosten, kosten voor een graafvergunning en dergelijke mogen wel 

worden doorberekend.  

  

Wanneer de gemeente een laadpaal wil plaatsen waar onvoldoende vraag is aangetoond, wordt 

hiervoor een bedrag in rekening gebracht.   

  

Communicatie  

Communicatie en participatie worden uitgevoerd bij vaststelling van de plankaarten en het 

plaatsingsbeleid.  

  

 

Vervolg  

Later dit jaar worden door de provincie plankaarten met mogelijke locaties voor laadpalen aan de 

gemeente aangeboden. Deze worden geverifieerd en samen met het plaatsingsbeleid aan de raad 

aangeboden.  

  

Bijlage(n)  

Samenvatting concessie publieke laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel  
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Suggestie ter afhandeling  

Voor kennisgeving aannemen  

  

   

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,  

de secretaris,                       de burgemeester,  

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

  

  

 


