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Motie vreemd aan de orde van de dag:
Parkeerplaatsen/ oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Van: Hart voor Bloemendaal, 6*1, vóéyvD
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: participatie verkeersbesluit locatiekeuze laadpalen

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 2 juni 2022,

Constaterende dat

De gemeente het gebruik van elektrische voertuigen stimuleert;
- Het stimuleringsbeleid voorziet in de opbouw van een netwerk van parkeerplaatsen 

c.q. oplaadpunten voor elektrische voertuigen;
- Het college verklaart dat locaties van oplaadpunten zorgvuldig worden uitgekozen 

n.a.v. aanvragen door gebruikers van elektrische voertuigen en rekening houdend 
met de technische randvoorwaarden en de gewenste omgevingskenmerken zoals 
vastgelegd in overeenkomsten met de provincie NH en de MRA-regio;

- Genoemde parkeerplaatsen deel uitmaken van de in de gemeente gelegen openbare 
wegen.

Overwegende dat

De gemeente omwonenden informeert over de locatie van een oplaadpunt via een 
brief;
De omwonenden hierin wordt meegedeeld dat de locatie zich zo dicht mogelijk 
bevindt bij het woonadres van de aanvrager en bij ieder oplaadpunt twee 
parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische auto's;

- In de brief ook staat dat omwonenden met de gemeente contact op kunnen nemen;
- Vooraf geen overleg plaatsvindt met omwonenden over locatiekeuze; 

Omwonenden, wanneer zij n.a.v. de brief contact opnemen met de gemeente wordt 
meegedeeld dat de locatiekeuze definitief is;

- Overleg ook niet mogelijk is wanneer omwonenden laten weten grote praktische 
bezwaren hebben tegen de locatie vanwege het tekort aan parkeerplaatsen in de 
buurt;

- Ook wanneer omwonenden een alternatieve locatie aanwijzen die in de buurt niet 
op bezwaren stuit en ook binnen de gewenste afstand van het woonadres van de 
aanvrager ligt, de gemeente verklaart dat inspraak niet mogelijk is;

- De gemeente tenslotte meedeelt dat als de omwonenden het niet eens zijn met het 
verkeersbesluit, zij bezwaar kunnen indienen;

- Het standpunt dat de locatiekeuze geen rol meer kan spelen bij het verkeersbesluit 
geen recht doet aan de belangenafweging die het college bij een verkeersbesluit 
moet maken;
Het college zich hoort te vergewissen van de eventuele onevenredige uitkomst van 
een verkeersbesluit die bij de locatiekeuze van een oplaadpunt moet worden 
betrokken;

- Door omwonenden alleen maar te wijzen op de mogelijkheid bezwaar te maken 
tegen het verkeersbesluit, het college zijn verantwoordelijkheid als bestuursorgaan 
miskent omdat van omwonenden niet kan worden gevergd dat zij zich tot de rechter 
wenden omdat daarmee op onaanvaardbare wijze afbreuk wordt gedaan aan de 
wettelijke systematiek rondom het nemen van verkeersbesluiten waarbij door de 
wetgever is beoogd dat een afweging van alle relevante belangen plaatsvindt.
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Verzoekt het college op:

* Voorafgaand aan het nemen van een verkeersbesluit tot het aanwijzen van een 
locatie voor het opladen van elektrische voertuigen op de openbare weg, ook 
rekening te houden met belangen van de buurt, door eerst met de buurt overleg te 
voeren en alternatieve locaties die door de buurt worden aangereikt, te bestuderen 
en daar welwillend mee om te gaan. n

U 'hfilcà 2A Z&ncj fvúr tàfthl. f&uã,

De verkee/sbesluiten voor Wilhelminalaan 10 en Schoollaan 113 in Bennebroek-m- 
■te-tfekke^d&fKiezien daar sprake is van een t-pknrt 
verkeersbesluiten te nemen in overlctrrTrertĩe buurt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal

M Roos


