
            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

Oktober 2013         Nieuwsbrief 

 

 

Elektrische  auto’s 

 

In de 4 Werelden is het eerste oplaadpunt voor een bezitter van een elektrische auto geplaatst. 

In 2013 worden diverse subsidies verstrekt voor het aanbrengen van deze oplaadpunten.  

 

Bij de gemeente is navraag gedaan om een algemeen centraal oplaadpunt aan de 

Hongerlandsedijk te laten plaatsen. De gemeente is geen voorstander van een algemeen 

oplaadpunt aan de buitenzijde van de appartementen. De gemeente wil dat iedere autobezitter 

een eigen oplaadpunt laat plaatsen, want de Elementengebouwen hebben allemaal eigen 

parkeerterreinen aan de achterzijde. 

 

De Technische Commissie oriënteert zich op de verschillende mogelijkheden voor het 

installeren van laadstations voor personenauto’s, omdat wij ons realiseren dat dit een 

ontwikkeling is die er aan komt. 

 

Bewoners die nog in 2013 een elektrische auto  aanschaffen, moeten zich bij het bestuur 

melden.  Officieel moet de ALV ( voorjaar 2014) hiervoor toestemming geven. Tot die tijd 

zou het mogelijk moeten zijn een tijdelijk oplaadpunt met subsidie aan te leggen.  

De VvE loopt geen risico's bij het plaatsen van een privé-laadpaal. De kosten komen geheel 

voor rekening van de eigenaar van de betreffende auto. 

 

De voeding moet komen van de algemene voorzieningen, het energieverbruik wordt gemeten, 

er zal een verrekening plaatsvinden met de bewoner voor de gebruikte energie. Als er 

meerdere aanvragers komen, dan zullen wij moeten laten bepalen hoeveel energie we in totaal 

kunnen leveren van onze voedingen minus de energie welke we zelf gebruiken. 

Dit geeft ons het inzicht welke energie ruimte we hebben. 

 
Er kan in de toekomst eventueel met de 4 Werelden en andere Elementenappartementen een 

ringleiding worden gelegd over de parkeerdekken  met de verschillende laadstations. 

De nieuwe systemen kunnen worden uitgerust met systemen die continu meten welke 

energieruimte er is en die energieruimte gebruiken voor het laden van de auto’s. 

Daarbij worden niet alle auto’s gelijktijdig geladen om piekbelasting te voorkomen. 

 


