
 

Toelichting bij samenwerkingsovereenkomst Vergunningenmodel 
 

 

1. De onderhavige samenwerkingsovereenkomst is een standaardovereenkomst die kan 

worden toegepast door gemeenten en charge point operators in het vergunningenmodel 

ten behoeve van het plaatsen en exploiteren van laadpalen voor elektrisch vervoer in de 

publieke ruimte. De samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen na breed overleg 

tussen vertegenwoordigers van gemeenten, charge point operators, de Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. 

2. Doel van de samenwerkingsovereenkomst is het faciliteren van de samenwerking tussen 

gemeenten en charge point operators zodat - rekening houdend met de belangen van 

beide partijen - het plaatsen en exploiteren van laadpalen in de gemeente op efficiënte 

wijze plaats kan vinden en de plaatsing van laadpalen op publieke grond wordt versneld. 

Om dat te kunnen bereiken is van belang dat de taken en verantwoordelijkheden op 

zodanige wijze over de gemeente en de charge point operator verdeeld zijn dat partijen 

elkaar versterken en aanvullen. 

3. In de onderhavige samenwerkingsovereenkomst is globaal de navolgende rolverdeling 

vastgelegd tussen de gemeente en de charge point operator:  

a. de gemeente heeft beleidsdoelstellingen en faciliteert – als beheerder en eigenaar 

van de publieke ruimte – de activiteiten van de charge point operator en oefent 

haar publiekrechtelijke bevoegdheden uit; en, 

b. de charge point operator draagt zorg voor de investering, (voorbereiding van) 

plaatsing, de exploitatie, beheer en onderhoud van de laadpalen en de 

dienstverlening aan de gebruikers van elektrische voertuigen. 

4. Uit het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst vloeit op voorhand nog geen 

verplichting voort om laadpalen te plaatsen. Bewoners (o.a. op aanvraag), de gemeente 

(o.a. plankaart) en/of de charge point operator (o.a. datamodellen en plankaart) kunnen 

het initiatief nemen voor een of meer te plaatsen laadpalen en de charge point operator 

kan op basis daarvan een locatievoorstel aan de gemeente voorleggen. Om te komen tot 

plaatsing is vervolgens instemming van de gemeente met het locatievoorstel vereist. 

5. De samenwerkingsovereenkomst is niet exclusief en de gemeente kan met meerdere 

charge point operators een samenwerkingsovereenkomst aangaan. Hieraan ligt de 

gedachte ten grondslag dat in het vergunningenmodel verschillende charge point 

operators in de gelegenheid kunnen worden gesteld om binnen de gemeente laadpalen te 

plaatsen en exploiteren om zo de kracht van de markt optimaal te kunnen benutten. 

6. Enkele passages in de samenwerkingsovereenkomst dienen nog te worden ingevuld en/of 

behoeven nog nadere overweging door en afstemming tussen de gemeente en de charge 

point operator voorafgaand aan ondertekening. Die passages zijn gemarkeerd met [@]. 

Kort gezegd gaat het om de passages zoals in onderstaande tabel opgenomen: 

  



 

Nr. In te vullen gegevens Vindplaats in de overeenkomst 

a. De gegevens van partijen Ondergetekenden | handtekeningenblad 

b. De bevestiging van de looptijd van de plaatsingstermijn Artikel 13.2 

c. De lijst van laadpalen die kunnen worden geplaatst Bijlage 2, Paragraaf C 

d. In specifieke gevallen: de optionele bepalingen die van 

toepassing zijn 

Bijlage 3 

 

e. Een opsomming van de laadpalen van de Aanbieder 

binnen de gemeente 

Bijlage 6 

 

 

7. Deze toelichting betreft slechts een handreiking ter introductie van de 

samenwerkingsovereenkomst. De rechten en verplichtingen van de gemeente en de 

charge point operator zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. 


