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Onderwerp 

Stand van zaken plaatsing oplaadpunten voor elektrische motorvoertuigen in 
Almere en Lelystad 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten informeren over de voortgang bij de plaatsing van oplaadpun-
ten voor elektrische voertuigen in de gemeente Almere en Lelystad. 
 
Toezegging/motie/amendement: 

De mededeling wordt u toegezonden op verzoek van gedeputeerde J. Lodders. 
Daarmee wordt uitvoering gegeven aan toezegging RL-12.      
 

Inleiding: 

Door de gemeenten Lelystad en Almere worden, in samenwerking met de provin-
cie Flevoland, de komende periode (2014/2015) minimaal 40 oplaadpalen voor 
elektrische auto’s in de publieke ruimte geplaatst. 
Dit project komt voort uit afspraken die zijn gemaakt met de Metropoolregio 
Amsterdam Elektrisch (MRA-e), over het stimuleren en realiseren van oplaadpa-
len voor elektrische voertuigen in de publieke ruimte. Hiervoor is onlangs een 
aanbestedingstraject gestart waar de provincie Flevoland ook aan deelneemt. 
Omdat het definitieve aanbestedingstraject langer duurt dan gepland, en er veel 
vraag is bij betrokken partners, is besloten om vooruitlopend op de definitieve 
aanbesteding alvast minimaal 100 laadpalen te realiseren in de vorm van een 
‘vooraanbesteding’. Vanuit het definitieve aanbestedingstraject (business case) 
zullen naar verwachting minimaal 600 laadpalen worden geplaatst bij alle deel-
nemende partijen. Deelnemende partijen aan deze aanbesteding zijn onder 
andere de provincie Noord-Holland, stadsregio Amsterdam, diverse Noord-
Hollandse gemeenten, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lely-
stad. Ook de provincie Utrecht heeft interesse getoond om deel te nemen aan 
het traject. 
 
Voor het financieren van dit project zijn voor de Flevolandse deelnemers subsi-
diemiddelen beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). Hiervoor is goedkeuring verleend door het ministerie van 
IenM.  
 
Met de aanleg van een netwerk van publieke opladers draagt Flevoland bij aan 
het stimuleren van elektrisch vervoer. Met elektrisch rijden draagt Flevoland 
daarnaast bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, de belangrijkste doel-
stelling van het NSL.  
 
Mededeling: 

Stand van zaken plaatsing oplaadpunten. 
In de gemeente Almere zijn vanuit de vooraanbesteding 9 oplaadpalen geplaatst 
en operationeel. Daarnaast zijn 5 verkeersbesluiten voor nieuwe laadpunten 
genomen. De bezwarentermijn loopt in week 38/39 af. Tot slot is nog 1 nieuwe 
aanvraag binnengekomen waarvoor een verkeersbesluit in behandeling is. 
In Lelystad loopt een traject voor plaatsing van 6 oplaadpalen. Van 2 hiervan 
loopt de uitvoering (zeer binnenkort operationeel). Bij 1 oplaadpaal loopt een 
bezwarenprocedure en van 2 oplaadpalen moet de bezwarentermijn worden 
afgewacht, daarna volgt plaatsing. 
Tot slot vindt voor  1 oplaadpaal op korte termijn overleg plaats met het Water-
schap, aangezien deze paal op een primaire waterkering is aangevraagd (par-
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keerplaats Bataviahaven). Onduidelijk is wanneer deze oplaadpaal definitief geplaatst gaat worden. 
Naast de 6 laadpalen liggen er nog wel meer aanvragen in de ‘pijplijn’.  
Omdat de nieuwe aanbesteding van de MRA nog niet definitief rond is kunnen deze aanvragen nog 
niet in behandeling worden genomen. Zodra de nieuwe aanbesteding rond is zullen meer palen 
vanuit het aanbestedingstraject worden geplaatst. Dit geldt zowel voor Almere als Lelystad  
Uiteindelijk is de verwachting dat voor eind 2015 minimaal 40 laadpalen geplaatst gaan worden in 
Almere en Lelystad.  
 
 
Het vervolg 

Het definitieve aanbestedingstraject is zo goed als rond. Vanuit dit traject zullen de komende tijd 
meer oplaadpalen geplaatst worden. Het aantal oplaadpalen dat nog geplaatst gaat worden vanuit 
dit traject is afhankelijk van de vraag en procedurele obstakels in het kader van het verkeersbe-
sluit.  
 
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t.      
 
Verdere informatie 

n.v.t.      
 
  

 


