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Haarlem, 30 november 2018
Geachte mevrouw Sikkema, geachte mevrouw Meijs,
Naar wij op 19 november hebben begrepen heeft de gemeente Haarlem besloten om de oplaadpaal
voor electrische voortuigen ter hoogte van Gibraltarstraat 2 te Haarlem (hierna: de laadpaal) te
verwijderen. Met deze brief maken wij bezwaar tegen dit besluit.
De laadpaal is in het voorjaar 2018 geplaatst, binnen de kaders van het beleid van de gemeente dat
gericht is op de verduurzaming in het algemeen en op het bevorderen van electrisch vervoer in het
bijzonder. In de 'Routekaart naar klimaatneutraal in 2030 en aardgasvrij in 2040', zoals door de
gemeente Haarlem1 gepubliceerd is, staat de concrete ambitie om het aantal laadpalen te laten
meegroeien met het aantal electrische auto's, van 70 naar 370 in hetjaar 2020. De plaatsing van de
laadpaal in de Gibraltarstraat past uiteraard in die doelstelling. Via de website laadpaal.mrae.nl2 staat
te lezen: "De gemeente stimuleert elektrisch rijden met een netwerk van publieke laadpalen."
Sinds september 2018 zijn wij de gebruikers van een (volledig) electrische auto. Wij maken dan ook
met enige regelmaat gebruik van de laadpaal in kwestie, mede omdat deze het dichtst bij ons huis
staat. Relatief vaak blijkt de laadpaal echter niet te gebruiken, omdat op de twee bijbehorende
parkeerplaatsen andere auto's geparkeerd staan, die geen gebruik maken van de laadpaal. Dit is
toegestaan, omdat de gemeente besloten heeft deze plaatsen niet exclusief te reserveren voor het
laden van een electrisch voertuig.
Daarnaast merken wij dat het aantal electrische auto's in de buurt toeneemt. Concreet betekent dit,
dat de (andere) laadpalen in de wijk vaak bezet zijn. De huidige capaciteit mag dus worden gezien als
het absoluut minimum om het electrisch rijden te faciliteren.
Navraag heeft geleerd dat de laadpaal voornamelijk weggehaald wordt om tegemoet te komen aan de
bezwaren van één buurtbewoner. De bezwaren gaan enerzijds over overlast van het licht (waarmee de
laadpaal communiceert met de gebruiker), anderzijds op de (vermeende) invloed van de laadpaal op
de parkeerdruk in de buurt. Vanzelfsprekend kennen wij deze bezwaren alleen uit de tweede hand, het
bezwaarschrift is niet openbaar en dus ook niet met ons gedeeld.
Het probleem met het licht is naar ons idee inmiddels opgelost (door een stuk tape over het lampje te
plakken). Bijgaande foto toont de situatie waarbij een auto 's avonds staat te laden.
De parkeerdruk zou niet serieus moeten fluctueren door de aanwezigheid van de laadpaal.
Vanzelfsprekend maakt het voor de parkeerdruk weinig uit of onze auto direct voor ons huis
geparkeerd staat, of 30 meter verderop bij de laadpaal.
Wat ons het meest verbaasd is het feit dat de bezwaren van één enkele buurtbewoner aanleiding zijn
voor deze desinvestering en een breuk met het gemeentelijk beleid. Naar wij begrepen hebben kost
de verwijdering zo'n €3600.

1 http://www.haarlemaasvriier.nl/wpcontent/uploads/sites/5/2018/02/Routekaart Haarlem klimaatneutraal in 2030 en aardgasvrij in 204
O.pdf geraadpleegd op 20 november 2018
2 https://laadpaal.mrae.nl/ geraadpleegd op 20 november 2018

Tevens begrepen wij dat de plaatsing van laadpalen binnen de gemeente ernstig stagneert. Naar
verluidt staan momenteel zo'n 350 aanvragen open, zonder in behandeling genomen te zijn. Dat
betekent niet alleen dat het onwaarschijnlijk is dat de capaciteit in onze wijk binnen een redelijke
termijn weer op peil gebracht wordt, maar ook dat de doelstelling uit de routekaart uit beeld
verdwijnt. Hoewel wij deze informatie niet kunnen controleren, is dit in lijn met het beeld dat de
gemeente Haarlem zelf communiceert via zijn website3; te weten dat de wachtlijst lang is.
Kort samengevat komen onze bezwaren neer op het volgende:
• De beschikbare capaciteit om electrische voertuigen op te laden zakt in onze wijk onder het
•

minimum noodzakelijke niveau
Het verwijderen van de iaadpaal beperkt ons in het gebruik van onze auto en daarmee in onze

•
•
•

mobiliteit
De bezwaren van de buurtbewoner zijn in onze ogen niet realistisch
Het verwijderen is een aanzienlijke verspilling van gemeenschapsgeld (€3600)
Het verwijderen staat haaks op het duurzaamheidsbeleid dat de gemeente Haarlem zegt te
voeren.

Wij verzoeken u om uw besluit om bovengenoemde Iaadpaal te verwijderen in te trekken, cq
uitvoering te geven aan verkeersbesluit Nr. 2017/467287, inclusief de daarin opgenomen reservering
van de parkeerplaatsen voor het laden van electrische voertuigen. Vanzelfsprekend is verplaatsing van
de iaadpaal naar een andere plaats in de directe omgeving voor ons ook een acceptabele oplossing.
Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid deze te
geven.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

MA Broerse en O. Verhei

iCnrnr adn.

-gemeenteraad Haarlem, commissie Beheer
-dhr. G. van Dungen, gemeente Haarlem
-PitPoint, exploitant van de Iaadpaal

3 https://www.haarlem.nl/ooiaadpaal-eiektrische-auto/ geraadpleegd op 20 november 2018

Beeld van de lichtoverlast bij het laden van een electrische auto, gezien vanuit de Van 't Hoffstraat in de
lengterichting van de Gibraltarstraat.

