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 Mrt. 2014: start beleidsnota Laadinfrastructuur + opstellen 
  basis document laadinfrastructuur 
 Okt. 2014: idee putkast VPA 
  bij VPA géén bovengrondse maar een ondergrondse  
  voorziening (research TecforRec) 
 Jan. 2015: start werkgroep laadinfra Noord-Limburg 
  maatwerk beleid laadinfra, op basis van een   
  strategische kaart + socio-economische analyse 
 Mrt. 2015: start landelijke pilot VPA 
  ervaring VPA delen en integreren in het nog vast te 
  stellen beleidsdocument Laadinfrastructuur  
 Dec. 2015: plaatsing ondergrondse VPA 
  1e prototype wordt bij de gemeentelijke dienst geplaatst 
  om zo in een korte periode ervaring op te doen, daarna 
  worden de andere prototypes op de proeflocaties geplaatst 
 Mei 2016: vaststellen beleid Laadinfrastructuur 2 



 Met de stijging van het aantal elektrische auto’s stijgt ook het aantal 
oplaadvoorzieningen (publiek maar ook verlengd privaat) 

 Een groot aantal van deze voorzieningen staan in de openbare ruimte, zoals: 
 
 
 
 
 
 
 

 Door verschillende aanbieders is er een wildgroei van laadpalen ontstaan 
 Geen fraai gezicht in een straatbeeld en vooral niet in een historische binnenstad 
 Vormt o.a. een obstakel tijdens reinigingsactiviteiten in de openbare ruimte 
 Extra kosten en gevaarsaspecten als de oplaadpaal omver wordt gereden 
 Ook een wallbox kan leiden tot een ongewenste en gevaarlijke situatie 
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De charmante oplossing voor het straatbeeld : 
 
 
 
 

4 

Eigenschappen latent laadpunt: 
 
• Geschikt voor publieke en verlengd-private aansluitingen 
• Semi-automatisch met behulp van een veersysteem 
• De deksel is tijdens het laden vergrendeld 
• De bovenkant is geheel uitgevoerd in RVS 
• LED indicator zowel aan de buiten- als binnenkant versterkt de interactie met het product 
• Voorzien van een enkel laadpunt 
• Intelligent laden met behulp van Smart Charging technologie (App/smartphone) 
• Eenvoudige installatie: twee stoeptegels eruit, laadvoorziening erin (ongeveer 60x30x30 cm) 
• Waterdicht (mogelijkheid tot hemelwaterafvoeraansluiting, onderhoudsarm 
• Veilig en hufterproof (ondergaat nog een Tüf-keuring) 
• De unieke werking is gepatenteerd 
 



 Evolutie ondergrondse VPA 
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 Prototype ondergrondse VPA 
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Je wilt laden, hoe werkt het? 
 
Stap 1: Via de app vind je alle 
laadpunten, waaronder de latente 
laadvoorziening (indien gewenst). 
Stap 2: Je parkeert de auto bij de 
latente laadvoorziening en geeft aan 
op je app dat je wilt laden. 
Stap 3: De laadvoorziening wordt 
geopend, waarbij het stopcontact 
omhoog komt. 
Stap 4: Je steekt de stekker in het 
stopcontact en duwt de klep weer 
dicht. 
Stap 5: Het laadproces begint 
automatisch. Tijdens het laadproces 
kun je bijhouden hoeveel stroom je 
geladen hebt en hoeveel dat kost, net 
als bij een tankstation. 
Stap 6: Als je het laadproces wilt 
beëindigen geef je dat aan op de app, 
waarna de klep weer omhoog komt 
en je de stekker eruit kunt trekken. 
  



Landelijke Pilot VPA-ondergronds: 
 

 College B&W / Raad moet nog worden geïnformeerd en een besluit nemen 
 Komen tot 4 à 5 proeflocaties VPA-ondergronds 
 Intern met afstemming bezig (juridisch, parkeerbeheer, aanvraagprocedure etc.) 
 TecforRec (leverancier) heeft omstreeks december 2015 een aantal prototypes klaar 
 In gesprek met Allego om mogelijk in deze pilot mee te werken 
 Benaderen van 4 à 5 gebruikers van EV’s om aan deze pilot mee te werken (4x akkoord) 
 Stroomvoorziening via MK bewoner maar ook via netwerkbeheerder mogelijk 
 De leverancier blijft voorlopig eigenaar (financiering, service en onderhoud) 
 Ondergrondse voorziening net zo duur als een laadpaal  
 Kostenverdeling, leverancier, gemeente en aanvrager (met koop als optie) 
 Deelname Greendeal in 2016 wordt om financiële redenen overwogen 
 Gemeente sluit met de leverancier een contract (RVO) en de leverancier met de aanvrager 
 Duur uitvoering pilot min. 1 jaar (verlenging van deze periode wordt onderzocht) 
 Uitgangspunt (ERVARING) is dat er géén verkeersbesluit wordt genomen (maatwerk) 
 Uitgangspunt is ook géén parkeerplaats inrichten en géén bord plaatsen (maatwerk) 
 Bovenstaande uitgangspunten zijn om precedentwerking te voorkomen  
 Om te komen tot een dergelijke VPA wordt natuurlijk wel eerst gekeken naar andere 

mogelijke oplossingen (openbare laadpunten, laadplein, stakeholdersmodel, etc.) 
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 Landelijke Pilot VPA-ondergronds:  
 

 Is de ondergrondse VPA dan het ei van Columbus, dé oplossing ? 
 
 
 
 
 
 

 Om eerlijk te zijn, geen flauw idee maar het is wel een voorziening om in de 
praktijk aan te bieden c.q. toe te passen naast de bestaande voorzieningen. 

 Ook zou deze ondergrondse VPA niet misstaan op eigen terrein (oprit) i.p.v. 
bijvoorbeeld een wallbox. 

 Via de ledverlichting in de deksel van deze laadvoorziening en de optie om de 
locatie via een app/kaart zichtbaar te maken (i.o.v. met de aanvrager) is het 
mogelijk om er ook een openbaar laadpunt van te maken. En ja, dan is de 
ondergrondse VPA vindbaar zonder markering van een parkeerplaats en een 
verkeersbord. Ook hier geldt maatwerk als het gaat om het wel/niet nemen 
van een verkeersbesluit om zo optimaal mogelijk te kunnen laden. 

 Daarom deze pilot en voor ons een manier om te ervaren en kennis te delen ! 
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 Er is nog een aardige weg te gaan en ik verwacht dat dit ook gepaard  
zal gaan met vallen en opstaan ! 

 Wanneer is dit project voor mij geslaagd ? 
 Als deze ondergrondse VPA op weg van prototype naar een volwaardig product 

groeit en op grote schaal kan/zal worden toegepast, zodat de gebruiker zo 
optimaal mogelijk gefaciliteerd kan worden. 

 De ervaring van de pilotgemeenten gedeeld kunnen worden met andere 
gemeenten of instanties en dat een VPA (ondergronds/bovengronds) in de nabije 
toekomst eenvoudiger en wel overwogen kan worden toegepast om zo het  
E-rijden te stimuleren. 

 
 

Bedankt voor uw aandacht. 
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