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Verkeerbesluit 2022-13 
Intrekken deelbesluit locaties Margrietstraat, Wielewaal en Zaailand, uit VKB 2022-10 laadplaatsen 
elektrische voertuigen gemeente Geldrop-Mierlo  
  
Nummer besluit: VKB2022-13 
Datum besluit: 23-2-2022 

 
Burgemeesters en wethouders van gemeente Geldrop-Mierlo, 
 
Gelet op: 
• het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990); 
• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); 
• het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW); 
 
Overwegende: 
• dat de provincie Noord-Brabant en Limburg  elektrisch rijden willen bevorderen en samen de 

NAL regio Zuid vormen; 
• dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Geldrop-Mierlo een 

contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme 
laadinfrastructuur; 

• dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall 
voor het verlenen van openbare laaddiensten; 

• dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende 
gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de 
Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL); 

• dat een plankaart is opgesteld waarin 47 locaties zijn bepaald waar op basis van de 
geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;  

• dat de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de 
plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale 
kennis vanuit gemeente Geldrop-Mierlo; 

• dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot 
het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor 
het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer; 

• dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren 
op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een 
elektrische auto, indien de auto wordt opgeladen aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats; 

• dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot: 
1. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 
2. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 
3. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het 

karakter of van de functie van objecten en gebieden; 
• dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie; 
• dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Geldrop-Mierlo. 
• dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het 

opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit; 
• dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere 

laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend 
bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek 
ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van 
elektrische auto’s; 

• dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de 
plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur 
wordt verkort; 

• dat echter tegen het genomen verkeersbesluit van 25 augustus 2022 voor de gereserveerde 
parkeerplaats opladen elektrische auto’s, een aantal bezwaren is ingediend; 

• dat er na aanleiding van dit bezwaar overleg is geweest met de bezwaarmakers met de 
concessiehouder (Vattenfall) en aanvullende onderzoeken zijn verricht door de gemeente; 

• dat zowel bezwaarmakers als gemeente Geldrop-Mierlo en de concessiehouder van de 
laadpaal instemmen met het intrekken van het verkeersbesluit om een laadpaal te plaatsen ter 
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hoogte van ter hoogte van Zaailand 1 en Wielewaal 21 te Geldrop en Margrietstraat 21 te 
Mierlo en hierbij twee parkeerplaatsen te reserveren voor het laden van elektrische 
voertuigen. 

 
Gelet op het bovenstaande, besluit de gemeente Geldrop-Mierlo: 

1) Het in verkeersbesluit 2022-10 genomen besluit om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als 
oplaadgelegenheid voor elektrische voertuigen ter hoogte van Zaailand 1 te Geldrop, 
Wielewaal 21 te Geldrop en Margrietstraat 21 te Mierlo, in te trekken. 

 
Bent u het niet eens met ons besluit?  
 
Bezwaar 
Mocht u het niet eens zijn met deze beslissing dan kunt u ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar bij ons aantekenen. Het 
bezwaarschrift bevat ten minste uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift heeft 
geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het 
bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift door u te zijn ondertekend. Uw bezwaarschrift kunt u per 
post aan het college burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo richten. Het postadres is 
postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw bezwaarschrift digitaal in te 
dienen via https://www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-maken/. Hiervoor moet u beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD voor particulieren / E-Herkenning voor bedrijven).   
 
Geldrop-Mierlo, 16 februari 2023 
  
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Barbara Savelsberg 
Afdelingsmanager Ruimte  
  
Bijlage:   verkeersbesluit VKB2022-10 aanwijzen diverse laadplaatsen voor elektrische 

voertuigen  gemeente Geldrop-Mierlo, 25 augustus 2022. 
 
 
Op donderdag 23 februari 2023 wordt dit besluit bekendgemaakt via het gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Het besluit ligt vanaf donderdag 23 februari 2023 gedurende 6 
weken ter inzage in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. 
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