
 

 
 

 
 
 
 

Aanbod lokaal laden 
 
Module 1 – opmaak beleidsplan laadinfrastructuur  

Het plaatsen van laadinfrastructuur op openbaar domein heeft zowel een ruimtelijke als een beheersmatige 
impact. Om te vermijden dat gemeentebesturen overvallen worden door deze nieuwe publieke 
infrastructuur, is het aangewezen om als gemeente op voorhand een visie en aanpak te hebben over 
publieke laadinfrastructuur op haar grondgebied en hoe daar beheersmatig mee om te gaan. Dit omvat 
bepalingen over het al dan niet toelaten van kabels op voetpaden, over aanpassing van parkeertarieven, 
het nemen van aanvullende politiereglementen,… 
 
Om de gemeente te ontzorgen biedt Veneco aan om een beleidsplan laadinfrastructuur op te maken. 
Afhankelijk van het reeds aanwezige beleid in een gemeente gaat dit over een nieuw beleidsplan of de 
aanpassing van bestaand beleid. 
 
Module 2 – opmaak strategisch locatieplan 

Aanvullend op aanvragen door burgers, kan de gemeente strategische potentiële locaties aanduiden. Dit 
voorstel wordt besproken met MOW, de geselecteerde CPO en Fluvius. Het strategisch locatieplan biedt 
de mogelijkheid aan de gemeente om op voorhand na te denken over een logisch spreidingsplan op haar 
grondgebied.  
 
Veneco kan de gemeente begeleiden bij het bepalen van die strategische locaties en bij de opmaak van 
een locatieplan. Door het verzamelen van verschillende datalagen (bevolkingsdichtheid, autobezit, aantal 
huishoudens, centrumlocatie, nabijheid hoppinpunten, …), aangevuld met de kennis van de gemeente, 
wordt via een GIS-systeem bepaald welke strategische locaties er zijn. In overleg met de gemeente wordt 
deze info vertaald naar een strategisch locatieplan.  
 
Van zodra het strategisch locatieplan beschikbaar is, is het mogelijk om particuliere aanvragen hieraan te 
toetsen, om een wildgroei aan laadpalen te vermijden. 
 
Module 3 – ondersteuning implementatie 

Indien gewenst kan een gemeente ook ad hoc gebruik maken van de ondersteuning van Veneco. Zo kan 
de gemeente de beslissing over de effectieve locatie bij de stap ‘locatiekeuze’ overlaten aan Veneco, zodat 
Veneco in naam van de gemeente samen met de CPO en Fluvius de beslissing neemt.  


