
 

 
Schriftelijke vraag 

(art. 27 RvO commissie) 

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken 
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl 

  

Nummer (in te vullen door griffie) 18.0022 

Datum ontvangst raadsgriffie 
(in te vullen door griffie) 

25 oktober 2018 

Datum 25 oktober 2018 

Vraag wordt gesteld aan College B&W 

Naam vragensteller Jacques Dekkers /Jan Heshof : fractie PvdA/GroenLinks 

Verzocht wordt de volgende vraag 
(vragen) te beantwoorden 

*Klopt het dat er  in de kern Tholen geen openbare laadpalen voor 
elektrische voertuigen meer geïnstalleerd worden? 
*Hoe verhoudt dat zich in relatie tot de klimaatdoelstellingen waardoor  
er een sterke toename zal zijn van elektrische auto’s? 
*Hoeveel openbare laadpalen voor elektrische auto’s zijn er in de 
diverse kernen van Tholen en waar zijn deze gesitueerd? 
 

Toelichting  (indien nodig) 

Op vragen van een particulier over laadpalen werd door een 
ambtenaar het antwoord gegeven dat er geen uitbreiding meer komt 
van laadpalen in de kern Tholen. Een week later werd er op de haven 
een nieuwe laadpaal geïnstalleerd waarvan desbetreffende  
ambtenaar niet op de hoogte was.  
De fractie PvdA/GroenLinks is van mening dat er elk jaar in de 
begroting rekening gehouden zou  moeten worden met uitbreiding van 
laadpalen voor elektrische auto’s. 
 

  

Antwoord van college/ 
burgemeester indien schriftelijk 
antwoord wordt gegeven  
(in te vullen door afdeling) 

 Klopt het dat er  in de kern Tholen geen openbare laadpalen 
voor elektrische voertuigen meer geïnstalleerd worden? 

Nee, dit is niet correct. Dit jaar zijn 2 nieuwe openbare laadpalen in de 
kern Tholen geplaatst. Ook is er een ondergronds laadpunt geplaatst 
die (vanwege een testfase) nog niet openbaar beschikbaar is. 
Hiermee zijn er in 2018 al 5 oplaadpunten in de kern Tholen 
bijgekomen (1 laadpaal heeft doorgaans 2 laadpunten). 
 
Iedere (potentiële) elektrische rijder kan via de website 
openbaarladen.nl een aanvraag voor een openbare laadpaal 
indienen. Elke vraag wordt vervolgens getoetst aan het beleid. Hieruit 
volgt of een aanvraag om openbare laadpaal wel of niet toegekend 
wordt. 
 

 Hoe verhoudt dat zich in relatie tot de klimaatdoelstellingen 
waardoor er een sterke toename zal zijn van elektrische 
auto’s? 

Binnen het duurzaamheidsbeleid is mobiliteit één van de 
deelprogramma’s. Ook binnen de energietransitie heeft het elektrisch 
rijden (mobiliteit) de aandacht. Hierdoor is hier zeker aandacht voor. 
 
Daarnaast volgen we de toename van elektrische rijders, aanvragen 
openbare laadpalen en de (beleids)ontwikkelingen rondom elektrisch 
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laden nauwgezet. We hebben in de eerste helft van 2018 een 
evaluatie uitgevoerd over het huidige beleid. Deze wordt op korte 
termijn aan het college aangeboden. Wij menen met de evaluatie 
voldoende inzicht te hebben gekregen in het gebruik van de openbare 
laadpalen en de rijders. Omdat deze evaluatie regelmatig zal 
terugkeren kan naar onze mening worden geanticipeerd op 
veranderingen. 
 

 Hoeveel openbare laadpalen voor elektrische auto’s zijn er in 
de diverse kernen van Tholen en waar zijn deze gesitueerd? 

Er zijn momenteel 12 openbare laadpalen (23 laadpunten), 1 
snellaadpaal en 1 ondergronds laadpunt in de gemeente Tholen. 
Onderstaand plaatje komt uit de recent uitgevoerde evaluatie (zomer 
2018). Na opleverdatum rapport zijn nog 2 nieuwe openbare 
laadpalen in gebruik genomen in de kern Tholen. Op de kaart horen 
daarom nog 2 paarse logo’s extra geplaatst te worden. 

 
*P(paars): Openbare laadpaal 

*P(rood): Openbare snellaadpaal 
* 9: Aantal e-rijders in een kern  

 
Het aantal rijders zal inmiddels wel zijn toegenomen, maar dit gaat 
vermoedelijk om een toename van ‘enkele’.  
 
N.B.: een elektrische rijder met leaseauto kon helaas niet worden 
meegenomen: de RDW kan hierop niet selecteren (postcode 
kentekenbewijs deel 1 geldt en de meeste leasebedrijven staan niet 
geregistreerd in Tholen / hebben geen Thoolse postcode). 
 

Datum beantwoording 
(in te vullen door afdeling) 

20 november 2018 

  

Ingeleverd bij de griffie 
(in te vullen door griffie) 

20 november 2018 

 

 


