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Toelichting beleid laadpalen en deelvervoer

veranderingen laadpaalbeleid veranderingen deelvervoer beleid

Palen 
plaatsen op 

verzoek

Pro actief 
palen 

plaatsen

deelauto’s deelfietsen deel
bakfietsen

deelscooters

Locatie 
aangegeven 

door 
aanvrager

Locaties 
aangegeven 

door  
gemeente

Locaties toetsen 
bij bewoners

Verzamelen wensen, behoeften, suggesties 
bij bewoners over locaties en invulling

Maximale aantallen 



Opties plaatsing laadpalen Alteveer / Cranevelt

Palen 
plaatsen op 

verzoek

Locatie 
aangegeven 

door 
aanvrager

Locatie 
aangegeven 

door  
gemeente

(in overleg met 
de wijk)

Proactieve 
palen vanuit 

provincie

Straten 
aangegeven 

door  
Duurzaam 
Craneveer 

Pilot laden uit 
lantaarnpalen

Afhankelijk van 
haalbaarheids

onderzoek

Alternatief:
Volgende  lichting
pro actieve palen 2e helft 2023

Opties plaatsing laadpalen:



Voorlopige planning nieuwe laadpalen

Voorbehouden bij planning: 
1. Capaciteit bij de installateurs
2. Eventuele bezwaren verkeersbesluit

Bewonersoverleg wijken

Definitieve kaarten

verkeersbesluiten

Voorbereiding Vattenfall

PlaatsingJuli 2022

oktober 2022

november 2022

jan 2023

maart 2023



Uitbreiding deelvervoer 2023



Deelvervoer 2022-2025

Vraag aan bewoners: 

Welke wensen & behoeften heeft u ten aanzien van deelvervoer? 

- Type deelvervoer?

- Minimale of maximale aantallen?

- Specifieke locaties?

- Specifieke aanbieder? 

- Specifieke randvoorwaarden? 

Doel:

Maximaal gebruik deelvervoer 

Stelling:

Deelvervoer dat zo goed mogelijk voldoet 
aan de behoeften en wensen van de gebruikers, 

wordt maximaal benut

Online enquête over 
deelvervoer:

www.arnhem.nl/deelvervoer



Deelvervoer 2022-2025

Uitgifte van vergunningen voor 3 jaar voor de volgende aantallen soorten 
vervoer:

• circa 4x 50 (elektrische) deelauto’s (200)

• 2x 200 (elektrische) deelfietsen (400) 

• 2x 20 (elektrische) bakfietsen (40)

• 1x 150 elektrische deelscooters als proef (150) (proef 1,5 jaar)

• Gemeente faciliteert toegelaten aantallen en plekken

• Voorrang aan reeds opererende marktpartijen en marktpartijen die 
worden aangedragen door bewoners.

• Indien nodig gaat gemeente actief bewoners en marktpartijen benaderen 
om deelvervoer te stimuleren (vooralsnog veel aanvragen van bestaande 
partijen)



Voorlopige planning uitbreiding deelvervoer

Bewonersoverleg wijken

Afronding besluitvorming 

Uitvraag vergunningen 
deelvervoer

GunningJuli 2022

September 2022
jan 2023

Eind 1e kwartaal 2023

Plaatsing

2e kwartaal 2023



Nog vragen? 
Bereikbaar via: 

ladenendelen@arnhem.nl

Online enquête over 
deelvervoer:

www.arnhem.nl/deelvervoer

mailto:ladenendelen@arnhem.nl

