
Amendement

Amendement voor de vergadering van de raad van: 14 oktober 2021

Agendanummer: 13

Onderwerp: Vaststellen beleidsvisie laadinfrastructuur Hillegom, verlengd private 
aansluiting

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Aan het conceptbesluit toe te voegen:

met dien verstande dat op pagina 17 onder 6.5 Verlengde private aansluiting de passage: 
“Een andere vorm van verlengde huisaansluiting is om het oplaadpunt op eigen terrein te  
plaatsen met een snoer dat over het trottoir wordt uitgerold om de auto in de openbare 
ruimte op te laden. Beiden situaties kunnen hinder geven of tot gevaarlijke situaties 
leiden, zeker als er geen direct toezicht wordt gehouden tijdens het opladen. Daarom 
staan wij deze twee vormen van laden niet toe. Dit is gebaseerd op artikel 2:10 en 2:11 
Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom” wordt vervangen door:
“Wij willen initiatieven van inwoners en andere partijen voor verduurzaming 
stimuleren, vooral daar waar het gaat om het gebruik van zelf opgewekte 
duurzame energie. Daarom gaan wij onderzoek doen naar de mogelijkheden om 
verlengde private aansluitingen toe te staan en te faciliteren in onze 
gemeente. De resultaten hiervan zullen wij in het eerste kwartaal van 2022 aan 
de raad voorleggen.”

Toelichting:
Een verlengd private aansluiting kan bijdragen aan de ambities en doelstellingen die wij 
als gemeente hebben m.b.t. de energietransitie en duurzame mobiliteit. Naast deze 
voordelen kent de verlengd private aansluiting ook nadelen, zoals hinder of potentieel 
gevaarlijke situaties. Enige jaren geleden is in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken in 5 gemeenten een pilot uitgevoerd met het plaatsen van verlengd 
private aansluitingen. Dit heeft een gebalanceerd inzicht gegeven in de voor- en nadelen.
Wij zijn van mening dat dit middel een goede aanvulling kan zijn op de openbare 
laadinfrastructuur en bovendien invulling geeft aan de houding van onze gemeente om 
verduurzamingsinitiatieven te stimuleren. Met het niet toestaan van dit middel op grond 
van genoemde nadelen, wordt geen recht gedaan aan de positieve bijdrage die het kan 
leveren aan ons duurzaamheidsbeleid (denk hierbij bv. aan lokaal gebruik van lokaal 
opgewekte duurzame energie). Een nader onderzoek naar de mogelijkheden lijkt ons dan 
ook gewenst.
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