Pahlplatz.
Dé procesbegeleider
met toolbox.
Elektrische laadinfrastructuur, er komt nogal wat bij kijken. Alle betrokken
stakeholders (netbeheerder, inwoners, leveranciers, gemeenten) zijn afhankelijk
van de handelingssnelheid van de ander. Gevolg? We wachten op elkaar, terwijl
we het liefst samen vooruitgaan. Pahlplatz schetst een toekomstbeeld, zonder
dat dat definitief of concreet ingevuld moet worden. Het is geen verplichting,
het is een visie. Maar dan wel een onderbouwde visie, een stip op de horizon,
voor alle stakeholders. Een ingevulde ambitie op maat, die flexibel aangepast
kan worden aan veranderende wensen of omstandigheden. De gemeente kan
grip houden op de posities maar geeft de leverancier tegelijkertijd de vrijheid
om eigen keuzes te maken, met respect voor commerciële belangen.

Leverancier

Welke garanties
hebben wij? Is er
voldoende vraag
om een interessant
project te hebben?

Bewoner

“Wanneer komt er een
laadpaal bij mij in de
buurt? Is de capaciteit
wel voldoende of ben
ik aan het wachten op
medegebruikers?”

Netbeheerders

Wat is de (actuele)
situatie van de
netwerkcapaciteit?

Gemeenten

Wij willen graag helderheid op de
punten waar wij als gemeente over
moeten beslissen. Hoe stemmen
wij alle processen op elkaar af?
Hoe blijven wij flexibel en houden
wij als gemeente toch de regie?

WAAROM?
Er zijn verschillende behoeften, op verschillende niveaus,
die (in combinatie) voorkomen:
•
•
•
•

Beleidsmatig, proactief: elektrisch rijden proactief faciliteren
Beleidsmatig, reactief: voldoen aan de wettelijke verplichtingen NAL (Nationale Agenda
Laadinfrastructuur)
Uitvoerend, proactief: openbare ruimte goed inrichten, verrommeling en onevenredige
verdelingen voorkomen
Uitvoerend, reactief: afhandeling van (grote hoeveelheden) laadpaalaanvragen

HOE?
Op basis van bovenstaande (combinatie van) behoeften is specifieke kennis en kunde
nodig om elektrische laadinfrastructuur goed te kunnen borgen binnen iedere gemeente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis over de eisen uit de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur)
Kennis van de ontwikkeling (omvang, locaties etc.) van privaat elektrisch rijden én andere vormen
van elektrisch vervoer, zoals transport en doelgroepenvervoer
Kennis van ruimtelijke aspecten die cruciaal zijn voor laadpalenplaatsing (parkeerdruk, ‘bezit’
eigen parkeerplaats etc.)
Kennis van (toekomstige) capaciteit energienet
Integrale situatieschets ruimtelijke opgaven in combinatie met laadinfrastructuur (toekomstige
gemeentelijk onderhoud, nieuwbouw etc.)
Het meenemen en overtuigen van wethouder(s), college en gemeenteraad
Communicatie met en participatie van inwoners en andere belanghebbenden
Kaders voor laadpaalaanvragen en daarmee gemoeide procedures, zoals verkeersbesluiten
en bezwarenprocedures
Middelen om het groeiende aantal laadpaalaanvragen goed te kunnen afhandelen

WAT?
Pahlplatz geeft invulling aan al deze behoeften door totaalontzorging, een integrale benadering,
vertrouwen, kennis, kunde en bovenal gebruiksgemak:
•
•
•

Flexibiliteit: continue aan te passen locaties, plaatsingscriteria en plankaart(en)
Ondersteuning in beleid én uitvoering: van visieontwikkeling tot ‘handjes’ voor de uitvoering
Integrale, strategische aanpak: oog voor álle relevante factoren en stakeholders door middel
van inschatting op strategisch niveau
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