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Beantwoording van uw vragen 
over kabelgoten voor oplaadkabels 

3287311  7 september 2021 

Geachte heer Oude Munnink, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Onlangs heeft u verschillende vragen gesteld over kabelgoten voor oplaadkabels van elektrische 
auto’s. Met deze brief geven wij u antwoord. 

 
(1) Is het college het met ondergetekende eens dat we zo veel mogelijk naar onze 

inwoners moeten luisteren als het gaat over soortgelijke praktische problemen (én 
oplossingen) bij de uitvoering van de energietransitie? 

 
Gemeente Hengelo is bezig om een nieuwe laadvisie op te stellen met daarbij behorend laadbeleid. 

Hierin beschrijven we welke uitrolstrategie de gemeente de komende jaren gaan hanteren, op 
welke locaties we oplaadpalen willen laten plaatsen en welke eventuele alternatieve mogelijkheden 

er zijn om voldoende laadfaciliteiten in Hengelo te faciliteren. De afgelopen jaren zijn er de nodige 
vragen en suggesties binnen gekomen vanuit de inwoners van Hengelo over dit onderwerp en 

vanzelfsprekend proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden in dit nieuwe beleid. 
 

(2) Is het college het met ondergetekende eens dat er een toekomst voor ons ligt met 
aanzienlijk meer elektrische auto’s? 

Alle automerken werken al jaren aan elektrische modellen. De prijs van deze auto’s daalt en de 
actieradius neemt toe. Dus de elektrische auto wordt voor steeds meer mensen een haalbaar 

alternatief. Daarbij mogen vanaf 2030 in Nederland geen nieuwe auto’s meer verkocht worden op 
de traditionele brandstoffen. Deze ontwikkeling is in gang gezet vanuit onze klimaatdoelstellingen. 

Dus de (landelijke) verwachting is zeker dat er steeds meer elektrische auto’s rondrijden. Op dit 
moment is grofweg 5% van alle auto’s in Hengelo hybride of volledig elektrisch. 

 
(3) Is het college het met ondergetekende eens dat deze auto’s voor een ieder 

toegankelijk moeten zijn? 
Als gemeente hebben we geen invloed op de aanschafprijs van een elektrische auto, voor veel 

mensen vaak dé bottleneck. Maar gelukkig worden dit soort auto’s langzamerhand steeds 
goedkoper. Gemeente Hengelo kan wel de uitrol van een laadnetwerk zo goed mogelijk faciliteren 

zodat laden geen beperking vormt voor de toename van het aantal elektrische auto’s. We werken 
al een aantal jaren samen met verschillende marktpartijen, deels binnen een provinciale concessie, 

om deze uitrol vorm te geven. 
 

(4) Is het college bekend met de ‘kabelgoottegel’? 
Het college is bekend met de zogenaamde kabelgoottegel, daarvan zijn inmiddels meerdere 

modellen op de markt. 
 

 
(5) Wat is het oordeel van het college m.b.t. de ‘kabelgoottegel’ t.o.v. alternatieven? 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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Een kabelgoot is een oplossing waarbij een laadkabel netjes in de grond wordt weg gewerkt. Een 
goede kabelgoot wordt afgedekt met een rooster of klep waardoor niemand over de laadkabel kan 

struikelen en de kabel ook niet beschadigd raakt. Vanuit veiligheid en aanzicht is dit een betere 
optie dan een laadkabel die los over de stoep wordt gelegd. 

Laden vanuit de eigen meterkast is voor de e-rijder goedkoper dan laden aan een openbare paal. 
Het is wel van belang dat de aansluiting in de meterkast op een veilige manier wordt aangelegd. 

Omdat dit achter de voordeur gebeurt, hebben we daar als gemeente geen zicht op. Een openbare 
oplaadpaal is gegarandeerd veilig. 

Netbeheerders zijn betrokken bij de laadpaal-concessie die vanuit de provincies Gelderland en 
Overijssel wordt georganiseerd. Daarmee is het voor hen inzichtelijk welke belasting van het 

netwerk verwacht wordt op welke plekken. Dat inzicht ontbreekt, als iedereen thuis gaat laden. 
Zeker als mensen hun privé-laadpunt ook publiekelijk openstellen, kan dit een ongewenst effect 

hebben op de belasting van het netwerk. 
Daarbij treedt er in het geval van kabelgoten de situatie op dat particulier bezit in gemeentegrond 

komt te liggen. Of en welke juridische gevolgen dit heeft, moeten we nog uitzoeken. Gemeente 
Soest, waar u in uw brief naar verwijst, voert op dit moment een proef uit en brengt in dat kader 

ook de eventuele juridische consequenties in kaart.  
De verschillende alternatieven hebben elk hun eigen voor- en nadelen. In het genoemde nieuwe 

beleid zullen we hierover een afweging maken. 
 

(6) Is het college bereid spoedig beleid te maken met de kabelgoottegel?  
De planning is dat het nieuwe laadbeleid begin 2022 vastgesteld wordt en hierin komt ook het 

onderwerp kabelgoten aan bod. 
 

Mocht u naar aanleiding van deze antwoorden nog willen reageren of vragen stellen, dan horen we 
dat graag. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


