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Geachte Statenleden, 

In 2019 is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)1 opgesteld, waarin afspraken zijn

opgenomen over de ontwikkeling van een slim dekkend, toegankelijk en betrouwbaar netwerk

van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Afspraken over de uitvoering van de NAL zijn

vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest

(provincies Zeeland en Zuid-Holland) welke u op 8 juli 2020 van gedeputeerde Vermeulen

ontvangen heeft. 

Onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst is het opstellen en uitvoeren van een Regionale

Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest. Gedeputeerde Staten hebben de Regionale Aanpak

Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW) op 19 januari 2021 vastgesteld. Met deze brief informeren

wij u op hoofdlijnen over de inhoud van de RAL ZW en over de overeenkomst die we met de

provincie Zeeland zijn aangegaan om de onderlinge werkafspraken vast te leggen.

Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest

Voor de periode t/m 2023 hebben de provincies Zeeland en Zuid-Holland een Rijksbijdrage van 

€ 2.120.047, - (excl. BTW) toegekend gekregen voor het opstellen en uitvoeren van de RAL ZW.

Hiermee kunnen de provincies gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de NAL omdat een

groot deel van de afspraken op regionaal of gemeentelijk niveau moet worden uitgevoerd. In

overeenstemming met de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

Zuidwest wordt cofinanciering geleverd in de vorm van werkzaamheden. Het betreft

werkzaamheden van gemeenten in de provincies Zeeland en Zuid-Holland die gemoeid zijn met

het plaatsen van publieke laadpunten. 

In de RAL ZW staat hoe in landsdeel Zuidwest invulling wordt gegeven aan de regionale

samenwerking en aan de afspraken met het Rijk. Het dient als werkplan voor de betrokken

partijen, biedt inzicht in de geplande ondersteuning, en is onderdeel van de verantwoording die

de provincies afleggen aan het Rijk. 

                                                       
1 Onderdeel van het Klimaatakkoord

http://www.zuid-holland.nl
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De provincies Zeeland en Zuid-Holland, in dit kader bekend als Samenwerkingsregio Zuidwest, 

komen met een pakket aan ondersteunende activiteiten waar gemeenten gebruik van kunnen

maken. Op basis van de afspraken in de NAL en de input van gemeenten en netbeheerders is de

ondersteuning van de Samenwerkingsregio Zuidwest verdeeld in vijf categorieën: 

  Bewustwording en kennisdeling

  Visievorming en beleid

  Uitrol van laadinfrastructuur

  Samenwerking met netbeheerders

  Relatie met nationale ontwikkelingen

Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het opstellen van prognoses voor

laadinfrastructuur en plankaarten openbaar laden, een integrale visie die ingaat op verschillende

vormen van laden (van publiek tot privaat) en op de laadtechniek (snel/ langzaam, palen/

pleinen), hulp bij het opstellen van plaatsingsbeleid en het faciliteren van pilots. De RAL ZW

wordt jaarlijks geactualiseerd om de uitvoering in de pas te laten lopen met de beoogde

resultaten. 

Werkafspraken tussen de provincies Zeeland en Zuid-Holland 

Om de afspraken tussen Zeeland en Zuid-Holland vast te leggen is een onderlinge 

overeenkomst met de provincie Zeeland aangegaan door Gedeputeerde Staten. Het doel hiervan

is het vastleggen van afspraken over de wijze van samenwerking, opdrachtverlening, financiën en

de taken en verantwoordelijkheden van de provincies die voortvloeien uit

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


