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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording van uw vragen 
over combinatie laadpalen 

3316211  23 november 2021 

Geachte heer Peters, 

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 palen die de functie van lantaarnpaal en 
laadpaal combineren. Dit naar aanleiding van een artikel over een project met dit soort palen in de 

gemeente Arnhem. Met deze brief geven wij u antwoord. 
 

● Is het college bekend met deze laadpalen? Zo ja, wat vindt het college van deze 
laadpalen? 

Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen op de voet en dus ook dit soort oplossingen waarbij 
lantaarnpalen en oplaadpalen gecombineerd worden. Ruimtelijk gezien is dit een mooi alternatief 

dat er voor zorgt dat er minder (extra) objecten in de openbare ruimte moeten worden geplaatst. 
 

● Wat vindt het college van de suggestie om deze palen te gaan plaatsen in nieuwe maar 
zeker ook oude wijken? 

De combinatie lantaarnpaal – laadpaal brengt wat (technische) uitdagingen met zich mee en staat 
nog in de kinderschoenen. Deze oplossing wordt nog maar beperkt aangeboden door de markt en 

vooralsnog slechts toegepast bij pilotprojecten in een aantal gemeenten.  
Zo zitten (bestaande) lantaarnpalen op een lichtere netwerkaansluiting dan voor het laden van 

auto’s nodig is. En als je bestaande lantaarnpalen wilt ombouwen, loop je tegen nog wat andere 
problemen aan. Het is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om in een bestaande lantaarnpaal de 

benodigde hardware voor het laden aan te brengen. Verder creëer je een object waar voortaan 2 
verschillende partijen deeleigenaar van zijn en het onderhoud voeren. Het ombouwen van 

bestaande lantaarnpalen is eigenlijk geen reële optie. 
Een kant en klare combinatiepaal is onder voorwaarden wel een optie in nieuw aan te leggen 

woonwijken. In bestaande wijken overigens ook, maar dan betekent dat dus dat je de hele 
bestaande infrastructuur voor lantaarnpalen moet aanpassen. 

 
● Is het college bereid om te onderzoeken wat de kosten zijn om deze palen te plaatsen 

in nieuwe maar ook in bestaande wijken omdat daar nu alle elektrische auto’s staan? 
Op dit moment lift de gemeente mee met een provinciale aanbesteding voor openbare laadpalen. 

Deze palen worden door de winnende marktpartij gefinancierd. Maatwerk is natuurlijk mogelijk, 
maar daar zijn inderdaad kosten aan verbonden voor de gemeente. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een visie en beleid over de laadinfra voor elektrische auto’s. De 
planning is dat het nieuwe laadbeleid begin 2022 vastgesteld wordt en hierin komt ook het 

onderwerp combinatiepalen aan bod.  
 

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

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3316211  

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 

● Is het college bereid dit terug te koppelen naar de raad? 
De raad wordt door het college mee genomen in dit bovenstaand visietraject. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


