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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording van uw vragen 
over elektrische rijden en laden 

3434022  11 juli 2022 

Geachte mevrouw van den Beukel, 

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. Hoe kijkt het college tegen het introduceren van dergelijke kabelgoottegels hier in 

Hengelo aan om de toegankelijkheid van het trottoir en de parkeerplaats te waarborgen?  

 
Een kabelgoot is een oplossing waarbij een laadkabel netjes in de grond wordt weg gewerkt. En de 

betreffende e-rijder zijn of haar auto kan laden met stroom uit de eigen meterkast. Vanuit 
veiligheid en aanzicht is dit een betere optie dan een laadkabel die los over de stoep wordt gelegd. 

 
Maar laden vanuit de eigen meterkast brengt ook een aantal aandachtspunten met zich mee. Denk 

aan een degelijke aansluiting in de meterkast en de onvoorspelbare belasting van het net. 
Verder speelt er in het geval van kabelgoten de situatie dat particulier bezit in gemeentegrond 

komt te liggen. Of en welke juridische gevolgen dit heeft, moeten we nog uitzoeken. We zijn 
voornemens om ook in Hengelo een proef met kabelgoten te starten om mogelijkheden en 
consequenties in kaart te brengen. En hierbij zullen we zeker de ervaringen van de gemeente 

Soest, waar u naar refereert, en andere gemeenten meenemen. 
 

2.  Kan het college ons inzicht geven in de toename van aanvragen voor elektrische 
laadpalen gedurende het laatste jaar hier in Hengelo?    

 

Ook in Hengelo zien we dat steeds meer mensen overschakelen naar een elektrische auto. En een 

deel van deze mensen kan niet op eigen terrein laden. Volgens prognoses zijn er in Hengelo in 

2025 260 openbare oplaadpalen nodig. Hiervan staan er op dit moment al ruim 70. Geplaatst door 

verschillende markt-/concessiepartijen waar de gemeente mee samenwerkt. 

 

Allego was tot en met december 2021 actief en sinds april 2022 is Vattenfall de nieuwe 

concessiehouder. In 2021 zijn er bij Allego 22 aanvragen binnen gekomen die ertoe hebben geleid 

dat het plaatsingsproces voor een oplaadpaal in gang is gezet. Nog eens 23 aanvragen zijn in 2021 

afgewezen door Allego. In 9 gevallen woonde de aanvrager in de buurt van een al bestaande 

laadpaal. In 13 gevallen kon de aanvrager parkeren en dus laden op eigen terrein. En 1 aanvraag 

is door de gemeente afgewezen omdat het verzoek uit een gebied kwam waar een grootschalige 

herstructurering gepland is.  

De nieuwe concessiehouder Vattenfall neemt de uitvoering van een deel van de Allego-aanvragen 

over en, na een paar maanden aanmeldingstop, kan men inmiddels ook weer nieuwe aanvragen bij 

Vattenfall doen. Sinds eind april zijn er 8 aanvragen binnen gekomen. 



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3434022  

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 

 

Verder zijn er natuurlijk ook veel mensen die een elektrische auto aanschaffen, maar geen 

openbare oplaadpaal aanvragen. Wat we merken is dat de afgelopen maanden veel mensen 

contact zoeken met de gemeente met vragen over opladen en/of elektrische auto’s. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


