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Beste meneer S. Zoodsma,

U heeft een aantal raadsvragen over het toepassen van elektrische laadpalen in de wijk
Ludinga (zuid). ln deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Antwoord op brief bewoner
ln uw raadsvraag wordt verwezen naar een brief die door een bewoner van de wijk Ludinga

(zuid) aan de gemeente is gestuurd over het plaatsen van laadpalen in de wijk Ludinga (zuid).

Er is telefonisch contact geweest met de bewoner. Hierin is verteld, dat hij/zij een aanvraag

kan doen voor een openbare laadpaal. Wij hebben deze bewoner ook aangegeven, dat de

aanvraag 'on-hold' is gezet, totdat het gebied woonrijp is overgedragen aan de gemeente.

Bestek aanbesteed en in uitvoering
Het bestek voor het woonrijp maken van Ludinga is al aanbesteed en in uitvoering. De

laadinfrastructuur maakt geen onderdeel uit van de overeengekomen afspraken met
Ludinga Vastgoed en daarom ook niet van het woonrijp maken van het bestek.

Laadpalen provinciaal aanbesteed
De concessie voor het faciliteren van laadpalen is eind vorig jaar Europees aanbesteed door
bijna alle Friese gemeente en de provincie Fryslàn. Het beheer van dit contract wordt
uitgevoerd door de Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslàn (hierna OVEF).

Gemeente Harlingen is één van de leden van de OVEF. Total Energies heeft deze

aanbesteding gewonnen. Dit houdt in, dat nieuwe aanvragen voor laadpalen door Total
Energies wordt uitgevoerd. Zij plaatsen niet alleen een laadpaal, maar zorgen er ook voor dat
Liander een goede aansluiting voor deze laadpaal aanlegt. De plek van de laadpalen wordt in

samenwerking met team Openbare Werken bepaald.
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Combinatie Iichtmast/laadpaal
Het gebruik van lichtmasten voor laadpalen is op dit moment volop in ontwikkeling. De

huidige lichtmasten zijn hiervoor niet geschikt, maar dit kan in de toekomst veranderen

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan gerust contact op met lVinne

Schiphof van team Openbare Werken. Zijn emailadres is m.schiphof@harlinsen.nl.
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