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De elektrische auto is in opkomst, ook in onze 
gemeente. Elektrisch rijden zorgt voor een 
schonere en duurzame gemeente Oosterhout. 
Dat zien we graag, omdat elektrisch vervoer een 
belangrijke bijdrage levert aan onze luchtkwaliteit 
en duurzaamheidsambities. Het heeft een 
positief effect op de leefbaarheid en is steeds 
meer een serieus alternatief voor de traditionele 
benzineauto. 

Omdat we landelijk en ook lokaal steeds snellere  
ontwikkelingen zien op dit gebied, moeten we als  
gemeente hier rekening mee houden. Zo is er vanuit 
het Klimaatakkoord, de Nationale Agenda Laadinfra-
structuur (NAL; www.laadinfrastructuur.nl) opgesteld, 
waar de gemeente op regionale schaal binnen de  
Samenwerkingsregio Zuid verder invulling aan geeft. 

Ook willen we de groei in elektrisch vervoer 
stimuleren en mogelijk maken. Om onze inwoners 
in de gemeente zo te bewegen om de overstap naar 
elektrisch rijden te maken. Iedereen die elektrisch 

rijdt of wil gaan rijden, moet de mogelijkheid 
hebben om te laden. Daarvoor zijn veel laadpunten 
nodig. Op basis van provinciale prognoses uit de 
NAL, is de verwachting dat er in Oosterhout in 2030 
ongeveer 1075 publieke laadpunten nodig zijn. 
Eind 2022 heeft de gemeente circa 400 publieke 
laadpunten. In de prognose (pagina 6) gingen wij uit 
van 200 laadpunten. Op dit moment echter zijn deze 
cijfers achterhaald. 

Daarom is het goed om nu koers te bepalen en 
alvast een brede visie op laadinfrastructuur op te
stellen. Daarna kunnen we tijdig en effectief naar 
een toekomstbestendig laadnetwerk toewerken. We 
nemen steeds zelf initiatief en we kijken tussentijds 
of ons beleid werkt.  
Met het Beleid Laadinfrastructuur geven we richting 
en kaders wat de mogelijkheden zijn voor elektrisch 
vervoer en laadinfrastructuur in onze gemeente. 
We geven aan welke rol wij als gemeente hebben of 
innemen en waar we kansen zien in onze gemeente.

Inleiding
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Landelijk zijn er de komende 5 tot 10 jaar snel 
meer laadpalen nodig. Dit om de daarmee samen-
hangende toenemende laadbehoefte op te vangen. 
Zowel op privaat terrein bij woningen en bedrijven, 
als in de openbare ruimte.

2.1. Toename elektrisch vervoer
Elektrisch vervoer neemt al een aantal jaren toe en 
die groei gaat de komende jaren in vogelvlucht
verder. Volgens prognoses uit de NAL zijn er in 
Nederland in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische 
auto’s. En dat betreft alleen nog maar de 
personenvoertuigen. Elektrisch vervoer is een 
volwassen markt nu de batterijen een steeds 
beter en groter bereik hebben. De tijd van enkele 
koplopers van elektrische auto’s is voorbij, nu vrijwel 
alle bekende automerken een hybride en/of volledig 
elektrische variant(en) aanbieden, waaronder ook 
meer betaalbare varianten. Tot slot wordt elektrisch 
vervoer ook beter bereikbaar voor een breder 
publiek nu de tweedehandsmarkt begint toe te 
nemen. 

Duurzame mobiliteit
Elektrisch vervoer is belangrijk bij de verduurzaming 
van mobiliteit. Mobiliteit is een grote veroorzaker 
van CO2-uitstoot en wegverkeer is hierin een grote 
factor. In het Klimaatakkoord staat de ambitie om 
de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen met 49% 
vergeleken met 1990. En zelfs met 95% in 2050.  
In het regeerakkoord staat dat uiterlijk in 2030 
alle nieuwe auto’s emissieloos (geen schadelijke 
uitlaatgassen) moeten zijn. Elektrisch vervoer is 
hierin de meest volwassen en meest logische vorm. 
Het is een stuk schoner en leidt tot minder CO2-
uitstoot.

2.2. Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) 
Als uitwerking van het Klimaatakkoord is de 
Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) 
opgesteld.

Daarin staat dat er in 2030 voor een wagenpark van 
naar schatting 1,9 miljoen elektrische
personenvoertuigen een laadbehoefte nodig is van 
7.100 GWh. Dit betekent dat er ongeveer 1,7 miljoen 
laadpunten nodig zijn. 
De laadbehoefte voor andere type voertuigen 
in 2030, zoals elektrische bussen, bestelauto’s, 
vrachtwagens, etc. wordt geschat op 1.700 GWh. 
Dit komt overeen met 18.600 laadpunten voor 
bestelauto’s en 7.400 voor vrachtauto’s. Nederland 
staat daarom de komende jaren voor een grote 
opgave om de benodigde laadinfrastructuur te 
realiseren. In de NAL staan de activiteiten die 
hiervoor nodig zijn. Er wordt gestreefd naar 
voldoende laadpunten en een dekkend netwerk, 
zodat elektrisch rijden voor iedereen mogelijk 
wordt.

Het merendeel van de laadpalen in de gemeente 
Oosterhout wordt strategisch (hiermee bedoelen 
we interessant voor een (grote) groep elektrische 
rijders) en proactief door de gemeente geplaatst. 
Dit om snel en effectief aan de slag te gaan met 
de uitrol, onder andere door het verkorten van 
procedurele doorlooptijden. 

De opgaves van de NAL zijn uitgewerkt in een 
Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) 
door de Samenwerkingsregio Zuid. Met daarin 
vertegenwoordigd de provincies Limburg en 
Noord-Brabant, netbeheerders en gemeenten. De 
provincie Noord-Brabant ondersteunt de gemeenten 
in de regio in de specifieke opgave. Dit doet zij 
door te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur, 
de doorlooptijden van aanvraag tot plaatsing te 
verkorten en door te kiezen voor een strategische 
aanpak. 

2. Actuele landelijke ontwikkelingen
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2.3. Laadinfrastructuur en de energie- en  
mobiliteitstransitie
Nu bronnen die minder duurzaam zijn, worden 
vervangen door schonere (elektrische) oplossingen, 
zet de elektrificatie van vervoer en van de gebouwde 
omgeving door. Ook het aanbod van duurzaam 
opgewekte elektriciteit neemt toe. Dit vraagt om 
een slimme afstemming tussen energieaanbod 
en energievraag. De laadinfrastructuur en de 
elektrische auto spelen hierin een belangrijke rol.

De laadinfrastructuur kan bijdragen aan de 
flexibiliteit in het elektriciteitsnet door te spelen met 
tijdstip en vermogen van het laden. Op die manier 
kan het laden worden afgestemd op het
energieverbruik van bijvoorbeeld een gebouw. 
Maar ook op de capaciteit en mogelijkheden van het 
elektriciteitsnetwerk.

Elektrische auto’s kunnen als tijdelijke buffer dienen 
bij een overschot aan elektriciteit
(bijv. op een zonnige dag) of terugleveren aan het 
net wanneer er onvoldoende aanbod is (via
directioneel laden/Vehicle-2-Grid toepassingen). 

De elektrische auto wordt als ‘batterij-op-wielen’ 
dan de schakel tussen opwekking en verbruik. Op 
dit moment hebben de meeste elektrische auto’s 
nog geen slimme ‘energiebalancing’. Maar de eerste 
modellen die dit wel kunnen, zijn er al. De komende 
jaren worden verschillende doorontwikkelingen 
verwacht. 

Elektrisch vervoer is schoner dan traditionele 
brandstofvoertuigen. Het is daarom een belangrijk 
onderdeel in de verduurzaming van de mobiliteit. 
Andere mogelijkheden zijn waterstof en groen gas. 
Maar momenteel is elektrisch vervoer veruit het 
meest ontwikkeld en wordt het landelijk gezien 
als het meest logische, schone alternatief. Voor 
de komende jaren wordt daarom vooral ingezet 
op elektrisch rijden. Waterstof wordt als serieuze 
mogelijkheid gezien, maar meer voor het zwaardere 
transport en op de langere termijn.
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3. Gemeente Oosterhout

3.1. Stand van zaken

Laadinfrastructuur 
In de afgelopen jaren is het aantal elektrische 
personenauto’s in de gemeente toegenomen. Er 
rijden nu ca. 1.125 volledig elektrische auto’s die 
afhankelijk zijn van laadpunten. Dit is ongeveer 
4% van het totale wagenpark in de gemeente. 
Het landelijk gemiddelde ligt op 1,3% (bron KiM). 
Deels kunnen deze auto’s thuis laden op de eigen 
oprit, maar er is ook al een groot aantal publieke 
laadpunten geplaatst in de gemeente. 

3.2. De opgave 

De verwachting is dat het aantal elektrische auto’s 
in Oosterhout de komende jaren sterk toeneemt. In 
2025 zijn er al ongeveer 600 publieke laadpunten 
nodig om in onze gemeente de groei van het 
aantal elektrische auto’s op te vangen. In 2030 
zijn dat er ongeveer 1.300. Daarbij wordt ervan 
uitgegaan dat de accucapaciteit van auto’s verder 
is doorontwikkeld. Laden is dan minder vaak nodig. 
Maar het aantal auto’s dat gebruik maakt van een 
laadpunt neemt toe. We bereiken de ‘geschatte’ groei 
van het aantal laadpunten door deelname aan de 
collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur 
van de provincie Noord-Brabant. 
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Om een impuls te geven aan het elektrisch rijden 
is in 2014 een pilot gestart met 12 laadpunten. De 
verwachting is dat er in 2023 circa 400 publieke 
laadpunten, verspreid over de gemeente, zullen zijn. 

De meeste laadpalen zijn tot nu toe geplaatst volgens 
het ‘paal-volgt-auto’ principe. Dit werkt als volgt: 
Als een inwoner elektrisch gaat rijden en thuis niet 
de mogelijkheid heeft om op te laden, dan wordt er 
in de nabije omgeving (na een verzoek) een laadpaal 
geplaatst. Deze ad-hoc benadering van het ‘paal-
volgt-auto’ principe werkt prima voor kleine aantallen 
elektrische voertuigen in de gemeente. Net zoals het 
(sporadisch) plaatsen van laadpalen op strategische 
locaties. Maar voor de komende jaren is de opgave 
veel groter en is deze kleinschalige aanpak niet 
houdbaar. Daarom is  gestart met het proactief 
plaatsen van laadpalen. In 2021 zijn er 80 laadpunten 
proactief geplaatst en in de loop van 2022 is dit 
aantal uitgebreid met nog eens 90 laadpunten. 

Bovenstaande prognose maakt de nieuwe fase van 
elektrisch vervoer zichtbaar. Een nieuwe fase vraagt 
ook om een nieuwe aanpak. Met een opgave van 
deze grootte is het belangrijk om strategischer om te 
gaan met het plaatsen van de laadpalen en te zorgen 
voor een dekkend en toekomstbestendig netwerk. 
Iedereen moet op het gewenste moment kunnen 
laden.
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4. Aanpak

In dit hoofdstuk staat meer over de aanpak 
elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. 

4.1. Publieke laadinfrastructuur

Voor  de uitrol van publieke laadpunten werken we 
als gemeente samen met de provincie (Regionale 
Aanpak Laadinfrastructuur) en laadpaalexploitanten. 
Tot medio 2024 is dit bij laadpaalexploitant 
Vattenfall, dit in verband met onze deelname aan de 
collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur 
van de provincie. Bewoners in onze gemeente 
kunnen bij Vattenfall een publieke laadpaal 
aanvragen. Dit kan alleen als zij een elektrische auto 
hebben en alleen de mogelijkheid hebben om op 
een openbare parkeerplaats te parkeren (dus geen 
oprit/terrein hebben). We plaatsen als gemeente 
zelf geen publieke laadpalen. Maar we zijn wel 
medeverantwoordelijk voor het kiezen van geschikte 
locaties en het vinden van een juiste balans tussen 
spreiding en clustering. 
Vanaf 2021 worden publieke laadpalen steeds meer 
op proactieve en strategische wijze uitgerold. Dat 
doen we door het opstellen van een plankaart met 
voorziene locaties. Deze wordt opgesteld door 
Vattenfall in samenwerking met de gemeente. 

Plankaart
De plankaart is een kaart met voorgestelde locaties 
voor publieke laadpalen en wordt gebruikt
voor de proactieve uitrol. De plankaart wordt 
opgesteld op basis van demografische en ruimtelijke 
gegevens en voorspellingen voor de laadbehoefte en 
het aantal voertuigen. De aangewezen locaties zijn 
dus niet gebaseerd op aanvragen van bewoners met 
een elektrische auto.
De plankaart houdt rekening met wettelijke eisen 

rondom de plaatsing van laadinfrastructuur. Ook  
wordt er rekening gehouden met alle algemene 
locatievoorwaarden zoals:
-  Spreiding door de wijk (rekening houdend met 

de bestaande laadpalen). De laadpalen hebben 
doorgaans een acceptabel dekkingsgebied van 
ongeveer 300 meter. Er moet in de gemeente 
een dekkend netwerk worden ontwikkeld om 
bewoners en/of medewerkers overal in hun 
laadbehoefte te kunnen voorzien.

-  Locaties met uitbreidingsmogelijkheden: 
meerdere laadpalen kunnen plaatsen.

-  Locaties met centrale ligging: toegankelijkheid en 
vindbaarheid waarborgen.

-  Ruimtelijke inpassing: doorgang stoep 
waarborgen (minimaal 90 cm doorgang).

-  Zoveel mogelijk rekening houden met 
parkeerbeleid.

Nieuwbouw (en renovatie)
Het is een uitgelezen kans om bij planontwikkelingen 
nieuwe laadinfrastructuur mee te nemen. In nieuwe 
woonwijken zorgen we al in een vroeg stadium dat er 
voldoende laadpalen komen. Als blijkt dat dit aantal 
niet toereikend is, dan kunnen er extra laadpalen 
worden aangevraagd. Ook wordt artikel 5.15 van 
het Bouwbesluit 2012 in acht genomen, bij nieuw te 
bouwen (woon)gebouwen of renovatie. 
De gemeentelijke ambitie is om 8% van de 
parkeervakken te reserveren voor elektrische 
voertuigen. Deze worden direct voorzien van een 
laadpaal. Afhankelijk van het type bebouwing 
en andere omstandigheden kan hiervan worden 
afgeweken met lagere of hogere percentages, 
aangepast aan de verwachte laadbehoefte.
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4.2. Laadplekken en parkeren 

Op sommige locaties ontstaat spanning tussen het 
parkeren en het reserveren van laadplekken voor 
elektrische auto’s. Want waar een laadpaal staat, kan 
niet worden geparkeerd. We proberen die spanning 
zo beperkt mogelijk te houden. Dit doen we op 
verschillende manieren:

-  We passen de laadladder toe. In hoofdstuk 5 
wordt toegelicht wat dit betekent.  

-  We richten niet direct twee parkeervakken naast 
elkaar in als laadplek. Dit biedt meer flexibiliteit 
en ruimte. Als blijkt dat er veel gebruik wordt 

  gemaakt van de laadpaal, dan  kan er een tweede 
parkeervak worden ingericht. Ook aanvragen van 
bewoners, deelmobiliteit initiatieven en andere 
indicatoren voor elektrisch vervoer kunnen 
aanleiding zijn voor meer laadpalen. De gemeente 
zorgt voor de benodigde bebording en eventueel 
voor wegmarkering.

-  Een laadplek in de publieke ruimte is enkel bestemd 
voor het laden van elektrische auto’s en dus niet 
voor een specifieke e-rijder. De mogelijkheid bestaat 
dat de e-rijders onderlinge afspraken maken over 
het gebruik van het laadpunt. 

Locatie openbare laadpalen in Oosterhout per 2022.
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Voor een toekomstbestendig netwerk aan 
laadinfrastructuur en voor een toenemende en
meer gevarieerde laadbehoefte, spelen verschillende 
aspecten een rol. Met de beleidsuitgangspunten 
sluiten we aan bij de landelijke en regionale kaders. 

5.1. Balans in vraag en aanbod 

We streven naar een balans in de laadvraag en 
het aanbod van laadinfrastructuur. Enerzijds 
is er voldoende laadinfrastructuur nodig om te 
voorzien in de groeiende laadvraag voor elektrisch 
vervoer. Anderzijds is de publieke ruimte schaars 
en is een overschot aan (publieke) laadpunten 
niet wenselijk. Het is daarom belangrijk om de 
locaties van laadpunten strategisch te kiezen. De 
gemeente neemt initiatief om het plaatsingsproces 
te versnellen en zorg te dragen voor een dekkend 
netwerk met voldoende spreiding. 

5.2. Focus op de juiste doelgroepen 
en laadbehoeftes 

De laadbehoefte groeit mee met het aantal 
elektrische voertuigen. Nu neemt vooral het 
aantal elektrische personenvoertuigen toe. Maar 
er komen ook andere type voertuigen bij zoals 
e-bikes en e-scooters, bestelwagens, taxi- en 
doelgroepenvervoer, etc. Met het laadpalenbeleid 
richten we ons nu vooral op elektrische 
personenvoertuigen. Dit doen we met een mix van 
laadinfrastructuur.

5.3. Mix van laadinfrastructuur 

De mix van laadinfrastructuur bestaat uit private, 
semi-publieke en publieke laadpunten,
aangevuld met snelladers en eventueel laadpleinen.

Private laadpunten
Private laadpunten zijn laadpunten op oprit/eigen 
terrein, dus thuis in de eigen garage of op de eigen
oprit. Het laadpunt wordt aangesloten op de 

elektriciteitsaansluiting van de woning en is alleen 
voor de bewoner(s) beschikbaar. Daarnaast zijn er 
private laadpunten op eigen terrein die beschikbaar 
zijn voor een besloten groep van meerdere bewoners. 
Dit geldt onder andere voor gezamenlijke
parkeerplaatsen van appartementencomplexen en 
VvE’s. Ook de laadpunten op het terrein
van een ondernemer of bij een kantoor zijn private 
laadpunten. Op plekken waar private en semi-publieke 
laadpunten niet mogelijk zijn, zijn laadpunten in de 
publieke ruimte nodig (straatparkeren).  

Kabelgoten
Vanaf juni 2022 is het voor iedereen mogelijk om 
een kabelgoot aan te vragen als wordt voldaan aan 
de geldende spelregels. Deze spelregels staan op 
de website van de gemeente Oosterhout. Hiervoor 
verwijderen we een aantal stoeptegels en vervangen 
die door nieuwe exemplaren met een geïntegreerde 
kabelgoot. De eigenaar kan de laadkabel zo veilig 
richting de aan de straat geparkeerde auto leggen.

Semi-publieke laadpunten
Semi-publieke laadpunten zijn laadpunten op eigen 
terrein, maar worden opengesteld voor derden, 
zoals bezoekers of omwonenden. Een bedrijf kan 
bijvoorbeeld de eigen laadinfrastructuur buiten 
kantoortijden, of zelfs tijdens kantoortijden, 
openstellen voor derden. Dit type laadinfrastructuur 
zien we bijvoorbeeld ook bij supermarktketens als 
service voor de klanten.

5. Beleidsuitgangspunten
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Publieke laadpunten
Publiek laden betreft het laden in de openbare 
ruimte. Laadpunten zijn hier voor iedereen met een 
elektrische auto beschikbaar en worden beheerd 
door een marktpartij. Per laadpaal zijn één of twee 
parkeervakken gereserveerd voor elektrische 
voertuigen. Alleen elektrische voertuigen mogen hier 
staan om te laden.

Laadpleinen
Wanneer vier of meer laadpalen bij elkaar staan, 
spreken we van een laadplein.

Snelladen
Snelladers zijn laadpalen op gelijkstroom die laden 
met 50 kW of meer. Ten opzichte van reguliere 
laadpalen (22 kW) laden voertuigen in veel kortere 
tijd op. Snelladers hebben een aanzienlijk hoger 
laadtarief (circa 3x) dan reguliere laadpalen en 
belasten het elektriciteitsnetwerk veel meer. 
Deze laders zijn daarom vooral een aanvulling op 
reguliere laders om even snel ‘bij te tanken’. Ze 
worden geplaatst op locaties die zich hiervoor lenen, 
zoals langs snelwegen of op bedrijventerreinen.

Het realiseren en beheren van snelladers laten we 
over aan de markt. We verlenen onze medewerking 
als dit past in het bestemmingsplan. Voor wat 
betreft de laadpleinen: die kunnen we in de toekomst 
wellicht onderbrengen in de overeenkomst met de 
exploitant, onder de dan geldende voorwaarden.

5.4. Uitgaande van de laadladder

We gaan zoveel mogelijk uit van de laadladder. De 
laadladder geeft aan dat de eerste voorkeur uitgaat
naar privaat laden (op eigen terrein), vervolgens 
semi-publiek laden en tot slot publiek laden.

De laadbehoefte wordt dus zo veel mogelijk 
opgevangen met laadpunten op privaat/eigen 

terrein om de publieke ruimte zo veel mogelijk te 
ontzien. Dat voorkomt een hogere parkeerdruk, 
want een verschuiving van parkeren op eigen 
terrein naar laden op een publieke parkeerplek 
wordt hiermee voorkomen. Ook zorgt een privaat 
laadpunt voor minder maatschappelijke kosten 
en biedt het gebruikers vaak financieel voordeel 
en gebruiksgemak. Laadpunten bij bedrijven en 
kantoren kunnen (buiten kantoortijden) beschikbaar 
gesteld worden aan derden. Een bedrijf kan 
bijvoorbeeld laadpunten binnen kantoortijden 
beschikbaar stellen aan collega-bedrijven en hun 
medewerkers. In dat geval betreft het semi-publieke 
laadpunten.

Schematische weergave van de laadladder waarin wordt aangegeven 

dat in principe de voorkeur uitgaat naar privaat laden, vervolgens 

semi-publiekladen, en tot slot publiek laden voor locaties en situaties 

waar privaat en/of semi-publiek laden niet volstaan.

Privaat

Semi-publiek

Publiek
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We staan open voor innovaties en proeven op het 
gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. 
We zien veelbelovende nieuwe ontwikkelingen. Een 
aantal daarvan wordt naar verwachting toegepast 
bij de publieke laadpalen die er de komende jaren 
in onze gemeente komen. Hieronder vallen onder 
andere:
•  slim-laden-toepassingen, voor het aanpassen van 

het moment en de snelheid waarmee geladen 
wordt;

•  vrije-keuze-energieleverancier, waarbij de 
e-rijder zelf de stroomleverancier kan kiezen.

Maar we zien vooral ook kansen voor nieuwe 
initiatieven op het gebied van 
• laadpleinen
• deelmobiliteit
• de energietransitie
• e-bike-oplaadpunten met zonne-energie
• parkeerdruk en laadpaalklevers
• innovaties specifiek voor het landelijke gebied. 

We staan open voor nieuwe initiatieven waarbij we 
per initiatief aangeven wat wel of niet mogelijk is. 

5.5. Participatie en communicatie

Bij plaatsing van proactieve laadpalen benaderen 
we inwoners en belanghebbenden via social media. 
Direct betrokkenen ontvangen een bewonersbrief. 
Zo kan men reageren op voorgestelde locaties en/of 
met eigen voorstellen komen. Pas daarna worden de 
definitieve laadpaallocaties bepaald. 
Vervolgens wordt de definitieve plankaart opgesteld 
waarover een gezamenlijk verkeersbesluit voor 
alle voorgestelde locaties wordt genomen. Na 
bekendmaking van het verkeersbesluit kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken. 
Hiervoor geldt de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb).
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