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Motie Thuisladen / Kabelgoottegel 
 

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 7 juli 2022. 
 
Inleiding:  
Overschakelen op elektrisch rijden wordt soms gehinderd doordat er te weinig laadpalen zijn. 
De auto opladen vanuit de eigen woning is voor veel mensen niet mogelijk omdat er dan 
kabels over straat moeten liggen wat niet is toegestaan.  Daarnaast geldt dat steeds meer 
inwoners zelf hun energie opwekken maar deze energie niet terug kunnen leveren omdat het 
stroomnet op zonnige dagen overbelast is.  
 
In verschillende plaatsen zijn inmiddels initiatieven voor een kabelgoottegel die thuisladen 
kan vergemakkelijken. Op die manier zijn er minder laadpalen nodig en inwoners die zelf 
energie opwekken kunnen de auto met eigen energie opladen waardoor dat niet naar het 
stroomnet terug hoeft. 
 
Overwegende dat: 

 Er slechts één laadpaal is per 5 elektrische voertuigen en de hoeveelheid laadpalen al 
jaren achterblijft. 

 Laadpaalplakkers een nieuw opkomende irritatie is. 

 Inwoners met een elektrische voertuig de behoefte hebben aan-huis te laden; 

 Veel mensen geen eigen oprit hebben en langs een trottoir parkeren; 

 Inwoners met een kabelgoottegel de mogelijkheid hebben te laden vanaf eigen 
zonnepanelen zodat dat deze stroom niet het net op hoeft; 

 Het faciliteren van laadplekken voor eigen woning van meerwaarde is voor de gemeente 
en haar inwoners; 
 

Verzoekt het college: 

 Te onderzoeken op welke wijze de gemeente deze kabelgoottegels aan haar inwoners 
kan aanbieden; 

 Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek met een voorstel voor uitvoering 
van deze service te komen; 

 In dit voorstel rekening te houden met de betaalbaarheid van de kabelgoottegels voor 
de inwoners, maar de kosten wel bij de aanvrager in rekening te brengen 
(kostenefficiënt denken). 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Lilian Haak, raadslid Maaike Moulijn, raadslid 
Roy Haak, fractievertegenwoordiger Partij voor de Dieren 
WijApeldoorn  
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Toelichting: 
Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond in Apeldoorn. Gezien de lange 
termijnplannen inzake klimaat worden dit er alleen maar meer. De hoeveelheid beschikbare 
laadpalen in Apeldoorn groeit helaas niet evenredig mee met de hoeveelheid elektrische 
voertuigen, waardoor er steeds meer voertuigen afhankelijk worden van één laadpaal. De 
verhouding was begin 2021 1 op 4,6 terwijl dit begin 2017 1 op 1.1 was.  
 
Een verviervoudiging in slechts vier jaar tijd. 
Hierdoor wordt thuis kunnen laden steeds 
belangrijker. Inwoners met een eigen oprit kunnen 
er voor kiezen hier te laden. Veel inwoners wonen 
echter in woningen zonder oprit en parkeren veelal 
langs of haaks op een trottoir. Het leggen van een 
kabel over het trottoir is in verband met hinder en 
struikelgevaar niet wenselijk. De goottegel biedt 
hiervoor uitkomst. De oplaadkabel kan hiermee in 
een afgedekte goot worden aangebracht waardoor 
het trottoir obstakelvrij blijft. Proeven met deze 
speciale kabelgoottegel in Soest en Zeewolde 
bleken zeer succesvol. Zowel de gebruikers van de 
elektrische voertuigen, de direct omwonenden en 
de gemeente zijn zeer positief. Het komt de 
veiligheid ten goede en is een mooie toevoeging 
aan de bestaande mogelijkheden voor het opladen 
van elektrische voertuigen zonder dat hiervoor 
ingrijpende of zeer kostbare maatregelen benodigd zijn. 
 
Bronnen: 

 Krantenartikel proef Zeewolde: https://www.destentor.nl/flevoland/auto-opladen-
aan-huis-zeewolde-biedt-speciale-kabelgoottegel-voor-de-helft-van-de-
prijs~a2b58136/  

 Regio-online bericht proef Soest: https://regioonline.nl/regio-amersfoort/proef-
kabelgoottegels-soest/  

 Nieuwsbericht: Tesla al weken aan laadpaal: 
https://www.at5.nl/artikelen/215329/tesla-hangt-al-acht-weken-aan-laadpaal-bizarre-
vertoning-dit  

 Voorbeeld kabelgoottegel: https://www.evservice.eu/ev-kabelgoot-
tegel#/attributes=9127  

 Aanvragen kabelgoottegel in de gemeente Soest: 
https://www.soest.nl/vergunningen/kabelgoottegel  
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