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Openbaar zonne-energie oplaadpunt voor
elektrische voertuigen aan de Leidseweg

Sinds september 2012 staat ter hoogte van de
Jan Pieterszoon Coenstraat 7 een laadpaal die
werkt op zonnestroom. Een initiatief van
LomboXnet Oombox.nl). de lokale provider van
snel internet. Inmiddels wordt deze 'zonne-
laadpaal' zeer intensief gebruikt, onder andere
door een sterke toename van het aantal
elektrische auto's in Lombok en omgeving.
Sinds eind 2013 is er ook een elektrische
deelauto (htto: / /deelauto.lombox.nl).

De gemeente wil daarom meewerken aan een 2e
zonnelaadpaal in de openbare ruimte. LomboXnet
is van plan om deze laadpaal te laten plaatsen aan
de Leidseweg, voor de gymzaal van het Christelijk
Gymnasium Utrecht. Op het dak daarvan staan
zonnepanelen die gebruikt zullen worden voor het
laden aan deze nieuwe paal.
Deze laadpaal komt ten oosten van de kruising
met de Koningsbergerstraat, tussen die kruising
en de Leidseweg 65c.

Figuur 1: Huidige zonnelaadpaal Jan
Pieterszoon Coenstraat 7

Bij het plaatsen van een oplaadpunt, wordt er
tussen twee parkeerplaatsen een oplaadpaal (zie
foto) geplaatst. De beide parkeerplaatsen zijn
daarna alleen te gebruiken voor het laden en
parkeren van elektrische auto's, in dit wijkbericht
informeren wij u over het gemeentelijk beleid
rond oplaadpunten en de procedure rond
aanvraag en plaatsing van een oplaadpunt.

Utrecht schoon en bereikbaar
Elektrisch rijden is schoon, stil en zuinig en
draagt als schoon vervoer bij aan een
aantrekkelijk en bereikbaar Utrecht.
Om gebruik van elektrische auto's te stimuleren
plaatst de gemeente sinds 201 1 op aanvraag
openbare oplaadpunten voor het parkeren en
opladen van elektrische auto's. De aanvragen voor
oplaadpunten komen van bewoners die geen
eigen garage of oprit hebben waar ze hun auto op
kunnen laden. Wanneer de oplaadpalen
(bijvoorbeeld overdag) niet gebruikt worden,
kunnen bezoekers van de stad hun auto's hier
opladen.

Waarom stelt de gemeente deze locatie voor?
Het bepalen van een oplaadlocatie is op veel
plaatsen in de stad een lastig karwei doordat de
parkeerdruk in veel buurten als hoog wordt
ervaren en de belangen van individuele bewoners
vaak verschillen. De in uw buurt gekozen locatie
moet er voor zorgen dat eventuele overlast voor
bewoners zoveel mogelijk beperkt blijft.

Voor deze locatie is gekozen op basis van de
volgende criteria: bereikbaarheid, zichtbaarheid,
bruikbaarheid voor een grote groep, geen
belemmering voor verkeer, openbare parkeerplek.

Verspreidingsgebied: dit wijkbericht wordt verspreid in de nabije omgeving van het, in dit wijkbericht genoemde, openbare oplaadpunt.



Figuur 2: Locatie laadobject/zonnelaadpaal

Wie bepaalt de voorgenomen locatie van het
oplaadpunt?
De projectleider van Utrecht Elektrisch van de
gemeente behandelt deze aanvraag, in
samenwerking met de parkeer- of
wijkverkeersadviseur en de wijkadviseur van het
wijkbureau. Zij beoordelen de voorgenomen
locatie op parkeerdrukte, veiligheid, zichtbaarheid
en bereikbaarheid, commerciële belangen, hinder
voor omwonenden en de algemene
verkeerssituatie in de buurt.

Wie vraagt het oplaadpunt aan?
LomboXnet heeft deze tweede zonnelaadpaal
aangevraagd. Ook een bewoner die een
elektrische auto koopt of least kan een (regulier)
oplaadpunt aanvragen bij de gemeente Utrecht,
als er binnen 250 meter van het woonadres nog
geen staat. Als de bewoner aan de eisen voor de
aanvraag voldoet (zie ikwileenoplaadpaal.nl).
realiseert de gemeente in de buurt van het
woonadres van de aanvrager een oplaadlocatie.

Hoe kan ik reageren op dit voorstel?
Als u wilt reageren op de voorgestelde locatie van
het oplaadpunt dan kunt u tot uiterlijk woensdag
16 april 2014 een reactie indienen via
utrechtelektrisch@utrecht.nl of
030 286 0000.

Als daar steekhoudende argumenten voor zijn,
kan de gemeente de locatie heroverwegen.

Verdere procedure plaatsing oplaadpunt
Nadat de (nieuwe) locatie is vastgesteld, start de
procedure voor het wettelijke Verkeersbesluit
voor het reserveren van twee parkeerplaatsen. De
verkeersbesluiten publiceert de gemeente altijd
via de Staatscourant
www.officielebekendmakinqen.nl/staatscourant.
Realisatie en ingebruikname van een oplaadlocatie
duurt ongeveer 3 a 4 maanden vanaf het moment
van indiening door de gemeente van het
voorgenomen besluit.

Behalve een officieel bezwaar naar aanleiding van
het Verkeersbesluit kunt u dus ook vooraf, naar
aanleiding van dit wijkbericht, een reactie geven
aan de gemeente op de voorgenomen plaatsing
van het oplaadpunt.

Contactgegevens
Voor meer informatie of uw reactie kunt u terecht
bij Utrecht Elektrisch via
utrechtelektrisch@utrecht.nl of via het
klantcontactcentrum van de gemeente Utrecht:
030-286 0000.

Wilt u meer weten over de projecten van Utrecht
Elektrisch of heeft u belangstelling voor elektrisch
rijden? Ca dan naar
www.utrecht.nl/utrechtelektrisch of volg ons via
twitter: @030elektrisch


