
 

 
 
 
 
 
 

 
MOTIE Opladen van eigen terrein is fijn 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 31 januari 2019, 
 
In beraadslaging over de Beleidsregel plaatsen van EV laadpalen Haarlem 
 
Overwegende dat: 

• Er in Haarlem een wachtlijst is voor het plaatsen van openbare EV laadpalen; 

• Het aantal elektrische auto’s de komende jaren fors zal groeien gezien de beleidsvoornemens in 
het concept klimaatakkoord; 

• Het ook mogelijk is een privé oplaadpunt in de eigen voortuin te maken wat niet alleen 
goedkoper is voor de gemeente maar ook als extra voordeel heeft dat energie van eigen 
zonnepanelen kan worden opgeslagen in de eigen auto en hierdoor het publieke 
elektriciteitsnetwerk minder zwaar belast wordt; 

• De meeste huizen in Haarlem geen eigen oprit hebben waardoor tijdens het opladen vanaf een 
privé oplaadpunt een kabel over de stoep heen moet lopen; 

• In onder meer de gemeente Zaanstad1 dit is toegestaan, maar in Haarlem niet; 

• Er in Zaanstad wel moet worden voldaan aan enkele richtlijnen2 zoals: geen kabels over rijbaan 
of fietspad, niet claimen van openbare parkeerplaatsen, maximale lengte kabel en deugdelijke 
afdekking in verband met toegankelijkheid; 

• Voor het toestaan in Haarlem mogelijk aanpassing van de APV nodig is gezien artikel 2:10 en 
2:15 van de huidige APV; 

 
Verzoekt het college 

• Mede op grond van ervaringen in bijvoorbeeld Zaanstad en Bloemendaal de voors en tegens op 
een rij te zetten van het toestaan van opladen van elektrische auto’s via privé oplaadpunten op 
eigen terrein en in hoeverre het hiervoor nodig is beleidsregels op te stellen en/of de APV aan te 
passen; 

• Bij een positieve uitkomst van deze analyse de raad uiterlijk 1 augustus 2019 een voorstel voor 
te leggen; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Moussa Aynan, Jouw Haarlem 
Gertjan Hulster, Actiepartij 
Bas van Leeuwen, D66 
Ron Dreijer, CDA 
 
 
 

                                                 
1 https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6325&mAlle=J 
2 Beleidsregel opladen van een elektrische auto https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/998412 
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