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Leiden, 12 september 2014.

Onderwerp: Opladen van elektrische auto’s
Op 4 september jl. is in de vergadering van de Commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid
gesproken over de mogelijkheid elektrische auto's met behulp van losse kabels vanuit het
eigen huis op te laden.
Het is een goede zaak dat de gemeente Leiden het elektrisch rijden stimuleert door in de
openbare ruimte oplaadpunten te laten plaatsen.
Het Platform Gehandicapten Leiden is voorstander van het opladen van elektrische auto's
via op het hoofdstroomnet aangesloten laadpalen.
Sommige mensen bepleiten de meer flexibele methode van het opladen van auto's vanuit
het eigen huis met een losse kabel. Het Platform wijst het toepassen van losse oplaadkabels
om de volgende redenen uitdrukkelijk af:
• Die losse kabels komen te liggen over het trottoir en eventueel ook nog een fietspad,
d.w.z. over de openbare ruimte;
• Losse kabels houden risico's in voor slechtzienden, blinden, en minder goed te been
zijnde personen;
• In toenemende mate zullen auto's niet meer vlak voor de eigen woning geparkeerd
kunnen worden doch enkele meters verderop. Dan wordt het werken met losse
kabels wel erg complex of zelfs onmogelijk;
• Een toenemend aantal elektrische auto's in Leiden zou inhouden een flinke toename
van losse kabels over de trottoirs;
• De aansluitvoorzieningen voor kabels in de woningen moeten aan minimale
veiligheidseisen voldoen;
• Als de gemeente gedoogd dat losse oplaadkabels over trottoirs (en eventueel ook
fietspaden) worden gelegd dan is de gemeente bij valpartijen zeer waarschijnlijk
juridisch verantwoordelijk te stellen.
Wij nemen aan dat u bij uw voortgaande bespreking van te treffen voorzieningen voor het
opladen van elektrische auto's met bovenstaande punten rekening wordt gehouden.
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