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Inleiding
In de ‘Toekomstvisie laadinfrastructuur elektrisch vervoer’ gaan we in op
verschillende ontwikkelingen op het gebied van laadinfra en geven we aan hoe we
daar in Maastricht mee om willen gaan. Daarbij is met name voor de publieke
ruimte een rol voor ons als gemeente weggelegd, maar ook particulieren en
bedrijven hebben hier nadrukkelijk een rol in. Om deze ontwikkelingen en de
investeringen vanuit de markt en inwoners mogelijk te maken, hebben we in dit
uitvoeringsprogramma acties opgenomen voor de periode 2020 tot en met 2023,
met een evaluatie- en bijsturingsmoment in 2022. Bij de acties verwijzen we naar
de betreffende paragraaf uit de Toekomstvisie.
Budgetten
Door de middelen en capaciteit slim en efficiënt in te zetten, willen we een
vliegwiel in de stad creëren. Door te investeren in het scheppen van de juiste
kaders en voorwaarden, verwachten we een veelvoud aan investeringen te zien
vanuit de markt en private partijen. De collectieve aanbesteding voor publieke
laadinfrastructuur is hiervan een goed voorbeeld. Op initiatief van de gemeente
Maastricht zorgen de deelnemende gemeenten voor de juiste kaders en
doelstellingen. De provincies Brabant en Limburg stellen daarbij een budget van in
totaal € 2 miljoen beschikbaar. Dit leidt tot een investering door andere partijen
oplopend tot tientallen miljoenen in Brabant en Limburg voor publieke
laadinfrastructuur.
De kosten voor de uitvoering van de acties uit dit programma zijn begroot op
€255.000,-. Dit betreft kosten die door externe partners in rekening wordt gebracht
bij de gemeente en zijn voor beleidsmatige activiteiten, onderzoek, voorbereiding

en kleine bijdragen aan projecten. Investeringskosten, bijvoorbeeld
investeringskosten voor laadinfra, zijn hierin niet opgenomen. Indien realisatie en
exploitatie van laadinfrastructuur investeringskosten met zich meebrengt, wordt
hiervoor aparte besluitvorming doorlopen.
Ook zetten we in op het zoeken en verwerven van middelen vanuit externe
bronnen (subsidies bij provincie, Rijk en Europa) voor het uitvoeren van de overige
activiteiten van het programma.
Ambtelijke capaciteit
Voor de beleidsmatige uitvoering van het programma voorzien we een inzet van
1,4 fte. Binnen de organisatie borgen we dat deze capaciteit beschikbaar komt.
Naast deze beleidsmatige werkzaamheden zijn er ook operationele
werkzaamheden, zoals het in behandeling nemen van aanvragen, de afhandeling
van klachten en het nemen van verkeersbesluiten. Dit betreft met name
laadinfrastructuur in de publieke ruimte. Door de nieuwe proactieve aanpak zal
hier de benodigde capaciteit naar verwachting nagenoeg gelijk blijven.
Tussentijdse evaluatie
In 2022 gaan we de uitvoering tot dan toe evalueren en eventueel bijsturen. Na de
eerste twee jaar is het beter te beoordelen of de ingezette acties in voldoende
mate leiden tot de groei van laadinfra op de juiste locaties, rekening houdend met
de geformuleerde uitgangspunten. Vervolgens kan besloten worden of extra inzet
nodig is, waarvoor zo nodig extra financiële middelen aangevraagd dienen te
worden. Dit kan middels een kaderbrief/voorjaarsnota gebeuren.
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Onderdeel/
thema
1.

Publieke laadpalen
bestaande wijken
(H3.7.1)

Project/
werkzaamheden

Planning
Toelichting
2021

2022

2023

a) Beheer en contractmanagement bestaande publieke Hierbij gaat het om werkzaamheden en kosten voor eventuele
laadpalen.
verplaatsingen en verwijderingen van laadpalen die voor rekening komen
van de gemeente. Daarnaast wordt rekening gehouden met kosten voor het
inmeten in de gemeentelijke systemen van de bestaande laadpalen.
b) Begeleiden en uitvoeren aanbesteding publieke In de nieuwe aanbesteding heeft de gemeente de mogelijkheid om ook zelf
laadpalen 2020-2024. O.a. begeleiden aannemers en extra of strategische locaties voor laadpalen aan te wijzen. Als het verbruik
beheer contract.
op deze laadpalen in het tweede jaar onvoldoende is, zijn hier kosten aan
verbonden € 2.000 per laadpaal). De kans dat het minimale verbruik niet
gehaald wordt is klein. Toch reserveren wij een bedrag als risicodekking.
Daarnaast reserveren we enige middelen om andere kosten te dekken.
c) Uitwerken uitrolstrategie locaties nieuwe laadpalen
In eerste instantie is het aan de nieuwe contractpartij om met een voorstel te
komen voor de locaties voor het plaatsen van nieuwe laadpalen.
d) Toets voorgestelde locaties door interne afdelingen De voorgestelde locaties worden getoetst en afgestemd met de betrokken
en voorleggen voorgestelde locaties aan bewoners.
afdelingen (zoals team Ontwerp, Verkeer en Wijkcoördinatoren) en middels
een participatietool krijgen inwoners de mogelijkheid te reageren.

2.

Publieke laadpalen bij
nieuwbouwprojecten
en herstructurering
(H3.11)

a) Opstellen en vaststellen laadnorm voor nieuwbouw en
herstructurering. In afstemming met team Ontwerp.
b) Begeleiden / ondersteunen van projectleiders bij
implementatie, implementatie in de organisatie.
c) Uitvoeren pilotproject om laadpunten te integreren Bijvoorbeeld het integreren van laadpunten in lichtmasten of ondergrondse
in bestaande voorzieningen.
laadpunten. Indien hier kosten aan verbonden zijn, worden eerst
aanvullende middelen gezocht.

3.

Gebiedsspecifieke
acties (H3.8)

a) Onderzoeken of één vergunning voor vergunning- Om de uitwisseling van laadpalen te optimaliseren en het aantal laadpalen
houders in het centrum mogelijk is.
te beperken. Daarbij zouden de aanvraagprocedure en -voorwaarden voor
een vergunning niet aangepast hoeven te worden.
b) Voor het centrum eisen aan laadpalen wat betreft de Aanvullende middelen zoeken.
vormgeving en kleur, zodat dit beter past binnen het
beschermd Stadsgezicht.
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4.

(Commerciële)
parkeergarages en
parkeerlocaties
(H3.7.2)

Project/
werkzaamheden

Snelladen (H3.7.5)

Planning

2021

2022

2023

a/b/c) Structureel overleg met Q-park om bestaande Kosten realisatie laadpalen zijn voor rekening van exploiteerder.
parkeerlocaties en parkeervoorzieningen te voorzien
van en voor te bereiden op voldoende laadpunten. Ook
pva opstellen voor P+R Noord (in beheer van gemeente).
d) Uitvoering en realisatie opgestelde plannen.
Nader uit te werken in het op te stellen plan. Dekking zoeken in exploitatie
parkeergarages.
e) Realisatie laadinfra op nieuwe laadpleinen.

5.

Toelichting

a/b/c) Snelladers private terreinen stimuleren en
faciliteren.

Nader uit te werken in het op te stellen plan. Mogelijke koppeling met lokaal
duurzaam opgewekte energie onderzoeken. Dekking zoeken in exploitatie
parkeergarages.
Knelpunten bij de realisatie van snelladers op private terreinen, welke
publiek toegankelijk zijn, helpen we op te lossen door inbreng van kennis en
kunde.
Reservering voor onvoorziene kosten in de ontwikkeling van de eerste twee
snellaadstations. Bijvoorbeeld in de vorm van juridisch advies, begeleiding
ruimtelijke procedures, contractvorming etc.

d) Pilot: ontwikkeling twee snellaadlocaties in
Maastricht waar met minimaal 100 kW geladen kan
worden. Inclusief afspraken met exploitanten en
realisatie.
e) Evaluatie en uitwerking aanpak snelladen, opschalen Extern advies voor verdere ontwikkeling aanpak snelladen.
naar beleid(sregels).
6.

Collectieve
parkeervoorzieningen
(H3.7.3)

a) Opstellen en uitvoeren gemeentelijke communicatie- Wordt opgenomen/meegenomen in het integrale project communicatie.
campagne VVE’s.
Hierbij gebruik maken van opgezette VVE-balie voor verduurzamen van
appartementencomplexen.
b) Begeleiden/ondersteunen 2-3 VVE’s.
Externe kosten voor individuele ondersteuning door deskundige partijen.
c)
Onderzoeken
op
welke
wijze
voldoende Kosten eventuele realisatie laadvoorzieningen vallen binnen exploitatielaadinfrastructuur gerealiseerd kan worden bij budget gemeentelijk vastgoed.
gemeentelijke VVE’s en andere gemeentelijke
parkeerterreinen (o.a. zorg en onderwijs).
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7.

Privaatterrein van
woningen en bedrijven
(H3.7.4)

Project/
werkzaamheden

Toelichting

Planning

2021

2022

2023

a) Opstellen en uitvoeren communicatiecampagne met Wordt opgenomen/meegenomen in het integrale project communicatie.
acties voor particuliere bewoners.
b) Opstellen en uitvoeren communicatiecampagne met Wordt opgenomen/meegenomen in het integrale project communicatie.
acties voor bedrijven.
Benutten van netwerken van Zuid-Limburg Bereikbaar,
o.a. uit werkgeversaanpak.
Aanbieden van wagenparkscans in combinatie met Uitvoering binnen bestaande middelen, waarbij we gebruikmaken van
analyse van laadmogelijkheden.
subsidiëring door Provincie Limburg en campagne van Zuid-Limburg
Bereikbaar.
Indien extra middelen beschikbaar komen: onder- Alleen indien aanvullende middelen beschikbaar komen.
steuning van bedrijven door inzetten van externe
deskundigheid of middelen. Deze middelen zijn niet
voor investerings- of exploitatiekosten.
c) Één of meerdere voorbeeldprojecten met combinatie Om aan te tonen dat de combinatie van laden en duurzame opwek haalbaar
van laden en duurzame opwek.
is. Alleen indien aanvullende middelen beschikbaar komen.
d) Onderzoeken mogelijkheden en stimuleren gast- Bijvoorbeeld gebruik van laadmogelijkheden buiten ‘kantooruren’.
gebruik op private terreinen indien extra middelen.

8.

Innovaties (H3.12)

Zoeken naar externe financiële middelen.

Subsidiescan uitvoeren op basis van de opgestelde visie en uitvoeringsplan,
om aanvullende middelen te verwerven voor de uitvoering.

Middelen voor uitvoeren/begeleiden of ondersteunen Externe kosten voor nieuwe innovatieve projecten.
van 1-2 innovatieve projecten zoals laden in objecten of
elektrische deelmobiliteit.

9.

Communicatie (H4.1)

Slim laadplein aan de Alex Battenlaan, Alex51.

Project reeds gestart en middelen reeds beschikbaar gesteld.

Pilot 'Deel de Zon’.

Project reeds gestart en middelen reeds beschikbaar gesteld.

Opstellen integrale communicatiecampagne voor de Opstellen door extern communicatiebureau van een integrale
verschillende onderdelen en integrale publieks- communicatieaanpak en uitvoeringsprogramma communicatie voor de
campagne (zie ook punt 5).
verschillende onderdelen.
Uitvoeren communicatiecampagne
communicatieacties.

en

specifieke Externe
kosten
voor
uitvoering
van
het
communicatieplan.
Budget voor: Algemene publiekscommunicatie, communicatie richting
specifieke E-Rijders, communicatie richting bedrijven, communicatie
richting VVE's, communicatie doelgroepen (dealers, taxi's etc), overige
communicatie.
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10.

Algemene en overige
werkzaamheden

Project/
werkzaamheden

Toelichting

Planning

2021

2022

2023

Beleid en strategie, bestuurlijke afstemming, periodieke
verantwoording etc.

Behandelen vragen, klachten en storingen.
Monitoring data en gebruik.

Periodieke monitoring en evaluatie bestaande aanpak publieke laadpalen om
bij te kunnen sturen en nadere acties te kunnen ondernemen.

Reservering specifieke onderzoeksvragen en onvoorzien. Voor uitwerking specifieke vragen door externe partijen. Bijvoorbeeld
vragen mbt het gedeeld gebruik van laadpalen op private aansluitingen.
Daarnaast is budget voor allerhande onvoorziene zaken gereserveerd.
Beleidskeuze maken t.a.v. de handhaving op laden en De afdeling Ruimte en Team Handhaven Openbare Ruimte maken in
afstemmen hoe dit wordt uitgevoerd (H4.3).
gezamenlijkheid een beleidskeuze t.a.v. de handhaving op laden en stemmen
af hoe dit wordt uitgevoerd. De coördinator laadinfra van de gemeente treedt
in overleg met Team Handhaven hoe hieraan gezamenlijk vorm te geven. Dit
wordt op continue basis geactualiseerd en aangepast.
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