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Met deze ontwikkelingen komt veel op gemeenten af. Netbeheerders,
marktpartijen, onderzoeksintstellingen en tal van andere partijen benaderen
gemeenten en nodigen hen uit keuzes te maken.

1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De omslag naar elektrisch rijden is volop gaande. Autofabrikanten investeren
miljarden in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Doelstellingen van de
Rijksoverheid, provinciale overheden en gemeenten onderschrijven deze
ontwikkelingen. In het regeerakkoord 2017-2021 heeft onze kersverse regering
het streven opgenomen dat uiterlijk 2030 alle nieuwe personenauto’s
emissieloos zijn.
Door de toenemende vraag naar elektrisch vervoer (hierna EV) stijgt de vraag
naar laadinfrastructuur en elektriciteit. Tegelijkertijd gaan de Nederlandse
huishoudens van het aardgas af. Voor aardgas zullen alternatieven worden
ingezet, waar elektriciteit er één van is.
De verschuiving van energieverbruik van fossiel naar duurzaam brengt de
komende jaren en decennia een enorme opgave met zich mee. De auto zal
elektrisch worden aangedreven, er zal gekookt worden op elektriciteit, en ook
een deel van de huishoudens zal elektrisch verwarmd worden. De toenemende
elektrificatie van personenvervoer enerzijds en de uitfasering van aardgas
anderzijds, gaan hun weerslag hebben op de ‘gemiddelde’ Nederlandse
woonwijk door de noodzaak voor nieuwe energie-infrastructuur zoals laadpalen
en warmtenetten. Daarnaast zullen er onvermijdelijk aanpassingen
(verzwaringen) nodig zijn aan het bestaande elektriciteitsnet.

Er ontstaan nu en in de komende decennia nieuwe oplossingen en diensten
voor verwarmen en slim laden van elektrische auto’s. Deze ontwikkelingen
hebben een grote impact op energie-infrastructuur in de woonwijk.

Gemeenten hebben, met deze en andere keuzes, een bepalende rol in de
snelheid en vorm waarin de energietransitie en elektrisch vervoer haar
uitwerking krijgt. Het beleid van de gemeente bepaalt bijvoorbeeld de kaders
voor de realisatie van laadinfrastructuur en de ‘slimme laaddiensten’ die daarop
mogelijk zijn.
Gemeenten zullen de komende jaren de verbinding leggen tussen de elektrische
mobiliteit en duurzame warmte, en nu keuzes moeten maken die bepalend
(kunnen) zijn in de wijze waarop de energietransitie vorm en inhoud krijgt in de
komende decennia.
1.2 Doel onderzoek
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil voor haar leden inzicht
geven in de ontwikkelingen ten aanzien van elektrisch vervoer, rekening
houdende met de ontwikkelingen ten aanzien van andere vormen koken, het
verwarmen van huizen en tapwater. Zij heeft APPM gevraagd hiervoor
voorliggend rapport op te stellen en het proces tot de totstandkoming ervan te
begeleiden.
Op basis van bestaande onderzoeken geeft deze rapportage inzicht in de
introductie van elektrisch vervoer in relatie tot de energietransitie in de woonwijk.
Ingegaan wordt op de onderlinge samenhang en de impact ervan op de
Nederlandse woonwijk. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de gemeente
hierin en een handelingsperspectief geschetst.

Bij dit rapport is een infographic voor gemeenten gemaakt waarin de
problematiek in één oogopslag wordt geschetst en gemeenten wordt
aangegeven wat zij kunnen bereiken in de komende collegeperiode (2018-2022)
op het gebied van elektrisch vervoer.
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1.3 Aanpak
Om te komen tot dit onderzoeksrapport is een deskresearch uitgevoerd naar
reeds beschikbare informatie aangevuld met kennis van APPM. Hiermee is het
fundament van dit onderzoek gelegd. Vervolgens is een expertsessie
georganiseerd waarin het fundament van dit onderzoek is getoetst. Tot slot zijn
verschillende stakeholders, waaronder gemeenten, betrokken en is de
informatie en het handelingsperspectief doorleefd. Onderstaand een
schematische weergave van deze aanpak. In bijlage 1 staan de deelnemers
van zowel de expert- als stakeholdersessie weergegeven.

1.4 Leeswijzer
Na deze inleiding zullen in hoofdstuk 2 de belangrijkste ontwikkelingen ten
aanzien van elektrisch vervoer en de energietransitie in de woonwijk worden
geschetst, op basis van bestaande bronnen, aangevuld met de kennis van
APPM. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van de impact van de
elektrificatie van personenvervoer op de woonwijk, in samenhang met de
verduurzaming van de warmtevoorziening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een viertal scenario’s. In hoofdstuk 4 wordt het handelingsperspectief van de
gemeenten geschetst.

Figuur 1: proces onderzoek
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Biobrandstoffen zijn ‘kort-cyclisch’ en kunnen daarmee bijdragen aan een
vermindering van broeikasgassen. Het voordeel van biobrandstoffen is dat zij

2. Ontwikkelingen

kunnen worden gebruikt in auto’s met verbrandingsmotoren. De auto’s zijn
daarmee echter niet emissieloos. In dit onderzoek worden biobrandstoffen voor

personenvervoer daarom buiten beschouwing gelaten. Te meer omdat er in het
nieuwe regeerakkoord wordt gestreefd naar de nieuwverkoop van enkel
emissieloze personenauto’s in 2030.
In dit hoofdstuk worden de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van elektrisch
vervoer en de alternatieven voor aardgas voor woningen geschetst.

In dit rapport gaan we in op één alternatief, te weten de batterij elektrische auto.
Hiervoor wordt gekozen, omdat deze geladen zal worden in de woonwijk en
daarmee impact heeft op bestaande en nieuwe energie-infrastructuur in de

2.1 Elektrisch vervoer

woonwijk.

In 2050 moet onze energievoorziening CO2-arm zijn, aldus de Energieagenda
van de Nederlandse regering (2016). De consequentie is dat er alternatieven

gebruikt moeten worden voor de conventionele auto die wordt voortgedreven op
fossiele energie. Hiervoor zijn grofweg 3 alternatieven.

2.1.1 Ontwikkelingen batterij elektrisch vervoer
Elektrische auto’s

passen

in nationale

en

internationale

klimaat-

en

milieudoelstellingen waarbij de reductie van de CO2 alsmede de reductie van
schadelijke stoffen zoals fijnstof en NOx tot speerpunt zijn gemaakt. Het nieuwe

Batterij elektrisch
De batterij elektrische personenauto is het eerste alternatief. Deze auto rijdt op

kabinet heeft om deze reden aangekondigd er naar te streven om in 2030 enkel
nog nieuwe auto’s te willen toestaan indien deze emissie loos zijn.

elektriciteit vanuit een batterij die wordt opgeladen via een externe energiebron.
Er zijn grofweg twee typen batterij elektrische auto’s: de plug-inhybride en de
volledig elektrische. Laatstgenoemde rijdt enkel op elektriciteit, eerstgenoemde
rijdt op een combinatie van elektriciteit en een verbrandingsmotor.
Waterstof elektrisch
Waterstof elektrische personenauto’s rijden op elektriciteit, echter wordt deze in
de auto geproduceerd door de omzetting van waterstof en zuurstof in water door
middel van een brandstofcel.

Eind 2017 reden er in Nederland zo’n 120.000 elektrische personenauto’s in
Nederland rond. Tegelijkertijd investeren steeds meer overheden en vooral
gemeenten in de ontwikkeling en plaatsing van laadinfrastructuur voor

elektrische auto’s.
Nederland heeft een laadnetwerk met zo’n 15.000 (semi) publieke laadpunten
en zo’n 750 snellaadpunten (bron: RVO). Dit netwerk is ‘interoperabel’, waarmee
het mogelijk is met één laadpas te laden op laadpalen van verschillende

Biobrandstoffen
Biobrandstoffen zijn gelijkwaardig aan fossiele brandstoffen als benzine, diesel
en aardgas, maar worden gewonnen uit biomassa zoals koolzaad, maïs, GFT,
mest of hout.

aanbieders op straat, parkeergarages en snelladers.
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Daarnaast wordt in Nederland ingezet op innovatie. Zo worden open protocollen

Het onderzoek analyseert vier mogelijke scenario’s voor de energietransitie, de

ontwikkeld, wordt er geëxperimenteerd met slimme vormen van laden waarbij

invulling van de mobiliteitsvraag en daarmee op het aantal elektrische

het lokale elektriciteitsnet efficiënt wordt benut, en worden proeven uitgevoerd

voertuigen en de benodigde laadinfrastructuur. De vier scenario’s zijn zo

met andere vormen van laden, zoals inductieladen.

weergegeven dat zij qua ontwikkeling van belangrijke variabelen de uitersten

weergeven.
De inspanningen van Nederland passen in de internationale trend. Nationale
overheden kondigen het einde aan van de auto met de verbrandingsmotor. In

In de figuur op de pagina 9 zijn de scenario’s afgezet tegen de variabelen

grote internationale steden worden de diesels verbannen. Tegelijkertijd kondigen

‘snelheid van de energietransitie in transport’ en ‘snelheid van de ontwikkeling

autofabrikanten aan miljarden te investeren in de ontwikkelingen van nieuwe

van de deeleconomie en autonoom rijden’.

elektrische modellen van personenauto’s.
De snelheid van de energietransitie in transport geeft weer hoe snel de transitie
De ontwikkelingen hangen samen met de daling van de prijs van de batterijen

naar een duurzame energievoorziening verloopt en hoe snel de technologie van

voor elektrische auto’s. De elektrische auto was duur en had een beperkte

elektrisch vervoer zich ontwikkelt.

actieradius. Door een daling van de prijs zijn er betaalbaardere modellen op de
markt gekomen met een grotere actieradius. Hiermee wordt de elektrische auto
een volwaardig alternatief. Deze trend zal zich doorzetten.
Deze trend is ingegeven door bedrijven zoals Tesla met de grote
batterijfabrieken. Maar ook landen als China investeren fors in de productie van

batterijen. Het ING Economisch Bureau verwacht daarom dat bijvoorbeeld een
elektrisch Volkswagen Golf in aanschaf in 2023 evenveel zal kosten als dezelfde
auto in benzinevariant (ING Economisch Bureau).

2.1.2 Groeiprognose elektrisch vervoer in Nederland

De snelheid van de ontwikkeling van de deeleconomie en autonoom rijden geeft
weer hoe snel er bewogen wordt van de huidige invulling van de
mobiliteitsbehoefte door individueel eigenaarschap van een voertuig naar een
deeleconomie.
De studie van Ecofys en de TU/Eindhoven geeft op basis van deze scenario’s
een prognose voor het aantal elektrische auto in 2020 dat varieert van 133.000
tot 327.000. Aan het einde van de komende collegeperiode van de Nederlandse
gemeenten in 2022 varieert deze prognose van ongeveer 250.000 tot 750.000.
In 2035 rijden volgens deze studie 2,5 tot 5 miljoen elektrische auto’s in
Nederland rond (zie figuur 2).

Om duiding en richting te geven aan de ontwikkeling van elektrisch vervoer en
daarmee ontwikkeling van laadinfrastructuur heeft voormalig minister Kamp van
Economische Zaken in 2016 Ecofys en de TU/Eindhoven gevraagd een
scenariostudie uit te voeren. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Toekomst

De studie van Ecofys laat een grote bandbreedte zien voor wat betreft
verwachte aantallen elektrische auto’s. Vast staat wel dat er hoe dan ook een
grote groei zal zijn met bijbehorende behoefte aan laadinfrastructuur.

Verkenning Elektrisch Vervoer’. Deze studie heeft onder meer geresulteerd in
vier scenario’s voor de groei van elektrisch vervoer.
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2.1.3 Benodigde laadinfrastructuur en de ideale ‘laadmix’
Met de verwachte groei van elektrisch vervoer zal ook laadinfrastructuur nodig
zijn. Elektrische auto’s kunnen op de volgende wijze worden opgeladen:

1.

Bij het faciliteren van elektrisch vervoer zal ingezet moeten worden op alle
hiervoor genoemde laders. Er gekeken moeten worden op de ideale ‘laadmix’,
waarbij een slimme combinatie wordt gemaakt van de verschillende typen.

Thuis laden. Huishoudens met een eigen oprit kunnen hun elektrische auto
laden met een eigen laadfaciliteit. Voor elektrische rijders heeft dit vaak de
voorkeur, omdat je met een eigen oprit altijd verzekerd bent van een
parkeerplek en daarmee van een laadvoorziening.

2.

Openbaar laden. Voor huishoudens zonder eigen oprit kunnen gebruikers
van de elektrische auto gebruik maken van openbare laadvoorzieningen in
de openbare ruimte. Bij de realisatie en het onderhoud van deze
laadvoorzieningen spelen gemeenten een cruciale rol. Zij zijn immers de
eigenaar en beheerder van de openbare ruimte en bepalen waar de
laadpalen komen te staan. Ook hebben gemeenten de mogelijkheid eisen
tet stellen ten aanzien van bijvoorbeeld het laadtarief, de handhaving, en de
technische specificaties van de laadpaal.

3.

Laden op het werk. Er kan ook geladen met laders op het terrein of
parkeergarages van bedrijven. Veel bedrijven hebben al dergelijke
faciliteiten gerealiseerd. Het zijn dan ook de bedrijven die de realisatie en

onderhoud van deze laders moeten regelen.
4.

Semi-publiek laadpunt. Dit zijn laadpunten op openbaar toegankelijk
particulier terrein. Denk hierbij aan grote parkeerplaatsen bij winkelcentra of
parkeergarages.

5.

Snelladen. Met snelladers kunnen elektrische auto’s in korte tijd worden
geladen. Deze snelladers bevinden zich in de openbare ruimte, langs de
(snel)weg of bij openbaar toegankelijke parkeerplaatsen.

6.

Ultra snelladers. Er wordt gewerkt aan technieken waarmee het mogelijk
wordt met zeer hoge vermogens te laden, waarmee laden gaat lijken op het
tanken van een conventionele auto. Snelladers worden nu veelal gebruikt
wanneer de actieradius van de auto niet volstaat en er bijgeladen moet
worden om op de plaats van bestemming te komen. In de toekomst worden
deze laders mogelijk ook gebruikt om als regulier laadpunt.
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2.1.4 De elektrische auto en ‘slim laden’
Bij de verduurzaming van de energievoorziening zal veel gebruik gemaakt gaan
worden van bronnen als de zon en de wind. Het probleem met dergelijke
bronnen, is dat het aanbod ervan in veel gevallen niet in overeenstemming is
met de vraag naar energie. Er kan bijvoorbeeld veel vraag zijn naar stroom
(bijvoorbeeld aan het begin van de avond), als de zon niet schijnt en het windstil
is. Vraag en aanbod kunnen beter op elkaar worden afgestemd, als deze
energie kan worden opgeslagen.
De elektrische auto heeft een enorme batterij. Een gemiddeld huishouden kan
tot wel een week draaien op stroom uit zo’n batterij. Deze batterij staat vaak stil
en kan in de toekomst gebruikt worden voor de opslag van energie. De
elektrische auto kan dus één van de oplossingen zijn bij het afstemmen van de
vraag en het aanbod van energie. Dit kan bijvoorbeeld door de elektrische auto
op te laden op het moment dat er veel aanbod en weinig vraag is. Mogelijk zal
de elektrische auto in de toekomst stroom terug leveren aan het elektriciteitsnet
of rechtstreeks aan een huishouden.
De elektrische auto kan ook het elektriciteitsnet echter ook enorm belasten, door
de grote vermogens waarmee geladen wordt. Het zou dus goed zijn de auto niet
– of minder snel – op te laden, als er veel vraag is naar stroom.
Bij de ontwikkeling en realisatie van laadinfrastructuur wordt nagedacht over dit
soort zaken. Gekeken wordt of laadinfrastructuur sturend kan zijn in de hoogte
van vermogen waarmee geladen wordt.
De snelheid waarmee geladen kan worden, kan afhankelijk gemaakt worden van
‘drukte’ op het elektriciteitsnet. Als er veel stroomvragers zijn, bijvoorbeeld aan
het begin van de avond, kan het vermogen naar beneden worden gesteld.
De snelheid van laden kan ook afhankelijk gemaakt worden van het aanbod van
duurzame energie, zodat bijvoorbeeld de overproductie van wind toch wordt
benut. Overigens wordt dit pas echt interessant bij voldoende elektrische auto’s.
Er moeten immers voldoende auto’s stilstaan en aangesloten zijn op
laadinfrastructuur.
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Snelle
energietransitie

Sterke
deeleconomie
en autonoom
rijden

Beperkte
deeleconomie

Langzame
energietransitie
Figuur 2: scenario’s voor de groei van elektrisch vervoer. Bron: Ecofys en TU/Eindhoven (2016)

9

2.2 Nederland van het aardgas af
Naast de groei van elektrisch vervoer heeft Nederland de komende decennia de
intentie aardgas uit te faseren. Om ook de energievoorziening van de gebouwde
omgeving te verduurzamen zullen er in Nederlandse woonwijken alternatieven
moeten worden gebruikt voor verwarming, warm water en koken.
Het nieuwe kabinet heeft de ambitie om aan het einde van de kabinetsperiode
nieuwe huizen te bouwen die (in de regel) niet meer worden aangesloten op
aardgas. Ook wil het kabinet de komende 4 jaar 30.000 tot 50.000 bestaande
woningen per jaar aardgasvrij maken, of zodanig energie efficiënt dat ze geen
aardgas meer nodig hebben.
Hiervoor moeten plannen worden opgesteld met regionale overheden om per
regio te komen tot een doelmatige aanpak met een optimale mix van
energiebesparing, duurzame warmte en opwekking, aldus het regeerakkoord.
Door energie-efficiëntie en de inzet van duurzame bronnen van energie, heeft
Nederland als ambitie de gebouwde omgeving in 2050 volledig energieneutraal
te maken. Nieuwe bouw zal daarom energieneutraal gemaakt moeten worden.
Voor bestaande bouw ligt er een enorme opgave vanwege de kosten, de
complexiteit van woningrenovatie en de benodigde aanpassingen aan
infrastructuur.
2.2.1 Alternatieven voor aardgas
Binnen de bestaande bouw gaat het grootste deel van de energievraag uit naar
woningverwarming en warm tapwater. De meeste Nederlandse huishoudens
gebruiken hiervoor nu in de regel aardgas. Ook wordt er in de regel gekookt op
aardgas.

Voor het koken op aardgas is elektrisch koken het alternatief. Voor het
verwarmen van water en de woningen bestaan grofweg drie
verduurzamingsrichtingen:

Figuur 3: alternatieven voor warmtevoorzieing. Bron: Ecofys en Greenvis (2016)

Voor het koken op aardgas is elektrisch koken het alternatief. Voor het
verwarmen van water en de woningen bestaan grofweg drie
verduurzamingsrichtingen:
-

All-electric oplossingen
Collectieve warmte
Duurzaam gas

All-electric oplossingen
Bij verregaande isolatie van woningen is woningverwarming mogelijk met behulp
van duurzaam opgewerkte elektriciteit. De verwarming vindt plaats met behulp
van een warmtepomp.
We onderscheiden twee typen elektrische warmtepompen voor verwarming: een
lucht-waterwarmtepomp en een bodem-waterwarmtepomp. De luchtwater
warmtepomp haalt warmte uit de lucht en is relatief gemakkelijk te installeren in
bestaande bouw. De bodem-waterwarmtepomp werkt met een verticale bodem
warmte wisselaar, waarmee warmte uit de bodem wordt gehaald.
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All-electric oplossingen zijn met name kansrijk in nieuwe woningen of in
woningen die dusdanig zijn verbouwd dat het isolatieniveau hoog is. Voor oude
woningen is de all-electric oplossing minder geschikt.

Verwarming is ook mogelijk met behulp van een hybride warmtepomp. Dit is een
combinatie van een lucht-water warmtepomp met HR-ketel gestookt op gas.
Wanneer de warmtevraag hoger is dan de warmtepomp aankan, wordt de HRketel bijgeschakeld
Warmtenetten
Bij warmtenetten word de geleverde warmte centraal opgewekt. Deze warmte
wordt via een warmtenet aan de woningen geleverd. In huis is er een

Deze lage temperatuur warmtenetten zijn efficiënter, omdat ze minder
warmteverliezen kennen dan hoge temperatuur warmtenetten. (Ecofys en
Greenvis, 2016). Overigens kunnen hoge temperatuur warmtenetten ook
functioneren met behulp van geothermie.
Het nadeel van de lage temperatuur warmtenetten is dat ze niet altijd volledig
kunnen voorzien in de warmtevraag, wanneer de aangevoerde warmte laag is
(richting 40 graden Celsius). Enkel huizen met een hoge isolatiewaarde kunnen
hiermee worden verwarmd. Daarnaast zal voor het warme tapwater gebruik
gemaakt moeten worden van een naverwarmer zoals een warmtepomp of een
HR-ketel om legionella te voorkomen. Deze piekverwarming kan zowel op
individueel als collectief niveau worden toegepast, eventueel aangevuld met
lokale opslag

afgiftesysteem en een warmtewisselaar aanwezig.
Warmtenetten zijn al voor het eerst geïntroduceerd in de Verenigde Staten in de
jaren ‘80 van de 19e eeuw. Hierbij werd gebruikt gemaakt van stoom als
warmtedrager. Een tweede generatie warmtenetten maakte gebruik van warm
water met een temperatuur boven de 100 graden Celsius. Een derde generatie
warmtenetten maakte gebruik van water met een tempartuur tot 100 graden

Celsius. (Ecofys en Greenvis, 2016).
Voorgenoemde voorbeelden zijn allen voorbeelden van hoge temperatuur
warmtenetten. Deze warmtenetten worden op vrij grote schaal in Nederland

toegepast en kunnen geheel voorzien in de warmte vraag (warmte en warmtapwater) van een huishouden. Deze warmtenetten kunnen dus ook worden

Het nadeel van de lage temperatuur warmtenetten is dat ze niet altijd volledig
kunnen voorzien in de warmtevraag. Enkel huizen met een hoge isolatiewaarde
kunnen hiermee worden verwarmd. Daarnaast zal voor het warme tapwater
gebruik gemaakt moeten worden van een naverwarmer zoals een warmtepomp
of een HR-ketel om legionella te voorkomen. Deze piekverwarming kan zowel
op individueel als collectief niveau worden toegepast, eventueel aangevuld met
lokale opslag.
Duurzaam gas
Voor verwarming kan ook gebruik gemaakt worden van duurzaam gas. Dit kan
biologisch of synthetisch geproduceerde gas zijn. De mate van beschikbaarheid
van deze vorm van gas is echter nog onzeker. Het is voorstelbaar dat deze vorm
van gas ingezet zal worden in woningen waar geen alternatief voorhanden is.

toegepast in oudere woningen waarbij het niet mogelijk is goed te isoleren.
De wens om duurzame warmtebronnen te gebruiken, zoals geothermie en

Omdat de mate van beschikbaarheid hiervan nog onzeker is, zal duurzaam gas
dan ook buiten dit onderzoek gehouden worden.

zonthermie stimuleert de ontwikkeling van lage temperatuur warmtenetten. In
deze warmtenetten ligt de aangevoerde temperatuur tussen de 40 tot 70 graden
Celsius.
.
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2.2.2 Uitdagingen bij de uitfasering van aardgas
Hoewel er goede alternatieven bestaan voor aardgas, kent de uitfasering vele
uitdagingen.
Aanpassing en aanleg energie-infrastructuur
Bestaande en nieuwe energie-infrastructuur moet worden afgestemd op
alternatieve vormen van verwarming. Er zullen dus warmtenetten moeten
worden aangelegd. Indien gebruik gemaakt wordt van all-electric oplossingen
zullen elektriciteitsnetwerken voldoende capaciteit moeten hebben. In welke
mate dit consequenties zal hebben, wordt inzichtelijk gemaakt in de scenario’s.
Hoog isolatieniveau van woningen
Alternatieven zoals de warmtepomp en de lage temperatuur warmtenetten,
vereisen en hoog isolatieniveau van woningen. Bestaande bouw zal dus moeten
worden aangepast. Een enorme opgave met bijbehorende kosten.
Veel stakeholders
Er zijn meerdere stakeholders betrokken bij de omslag naar duurzame warmte.
Denk hierbij aan netbeheerders, particuliere woningeigenaren, verhuurders,
nationale, provinciale en regionale overheden alsmede de gemeenten zelf.
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3. Samenhang elektrisch vervoer en de
energietransitie
In dit hoofdstuk wordt ingegaan de samenhang tussen de groei van het elektrisch vervoer en de
energietransitie, waarbij de impact op een ‘gemiddelde’ Nederlandse woonwijk inzichtelijk wordt.
Zoals eerder aangegeven stijgt met de toenemende vraag naar elektrisch vervoer (hierna EV) de
vraag naar laadinfrastructuur en elektriciteit. Tegelijkertijd gaan de Nederlandse huishoudens van
het aardgas af. Voor aardgas zullen alternatieven worden ingezet, waar elektriciteit één van is. De
toenemende elektrificatie van personenvervoer enerzijds en de uitfasering van aardgas anderzijds
heeft weerslag op de ‘gemiddelde’ Nederlandse woonwijk door de noodzaak voor nieuwe energie
infrastructuur zoals laadpalen en warmtenetten. Daarnaast zullen er onvermijdelijk aanpassingen
(verzwaringen) nodig zijn aan het bestaande elektriciteitsnet.
In dit hoofdstuk wordt – met behulp van scenario’s – inzicht gegeven in de samenhang tussen
beide ontwikkelingen.
3.1 Inzicht in de samenhang door middel van scenario’s
Omdat woonwijken onderling verschillend zijn – en dus een gemiddelde woonwijk feitelijk niet
bestaat – wordt bij het inzichtelijk maken van de gevolgen van de elektrificatie van personenvervoer
gebruik gemaakt van scenario’s. Deze scenario’s zijn ook behulpzaam bij het inzichtelijk maken van
de opgave in de komende decennia en daarmee bij het bepalen van het handelingsperspectief van
de gemeenten.
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3.2 Algemene uitgangspunten van de scenario’s
Ieder scenario heeft de volgende uitgangspunten:
- Alle scenario’s zijn woonwijken. Winkels, industrie, kantoren en dergelijke
maken geen onderdeel uit van de scenario’s.
- De scenario’s hebben betrekking op de situatie in 2050.
- Voor de onderlinge vergelijking hebben alle scenario’s hetzelfde oppervlak,
te weten 1 hectare.
- In ieder scenario wordt de energievraag per huishouden onder de loep
genomen. Dit betreft de energievraag binnenshuis en de energievraag voor
mobiliteit per elektrische personenauto.
Voor ieder van deze scenario’s wordt een fictieve hectare gemaakt, op basis van
referentie woonwijken. Kengetallen van deze woonwijken zijn op basis van
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Statline).
3.3 Inhoudelijke uitgangspunten van de scenario’s
In de scenario’s gaan we uit van de volgende inhoudelijke uitgangspunten.

-

De groei van het aantal deelauto’s is in de afgelopen jaren tegengevallen. Zo
was is er een Green Deal Autodelen waarbij 42 organisaties in 2014 het doel
hadden om in 2018 100.000 deelauto’s te hebben rondrijden. Deze ambitie is
eind 2017 blijven steken op 30.697 (RVO, 2018)

Voor wat betreft de groei van elektrisch vervoer tot 2035 wordt uitgegaan van
het onderstaande scenario. In 2035 verwachten we dus een kleine 5 miljoen
elektrische personenwagens op de weg.

Na 2035 treedt een onzekerheid op. Het is goed mogelijk dat een deel van het
Nederlandse wagenpark bestaat uit alternatieven voor de batterij elektrische
auto, zoals de elektrische auto op waterstof. Maar deze ontwikkelingen zijn
dusdanig onzeker, dat hier weinig over te zeggen valt.
Het doel van deze studie is het creëren van een beeld van de impact. Deze
impact laat zich echter niet 1 op 1 voorspellen, gezien de onzekerheden.
Daarom wordt er voor het gemak vanuit gegaan dat na 2035 de groei van
batterij elektrische personenauto’s zich voortzet, en dat in 2050 alle
personenauto’s batterij elektrisch zijn.

Elektrische personenauto’s.
Voor de groei van elektrisch personenauto’s wordt uitgegaan van het scenario
van Ecofys waarin een snelle energietransitie enerzijds en een beperkte
deeleconomie anderzijds het uitganspunt is. Hiervoor is gekozen om de
volgende redenen:
-

-

-

Er wordt haast gemaakt met de reductie van CO2 wereldwijd. Internationaal
worden stevige ambities geuit door zowel regeringen als bedrijfsleven. De
elektrische auto is daarvoor een goed middel.
Het kabinet heeft aangekondigd te streven naar de verkoop van uitsluitend
emissie loze auto’s in 2030
Internationaal hebben veel regeringen soortgelijke ambities hebben gesteld.
De meeste grote autofabrikanten hebben aangekondigd miljarden te gaan
investeren in de ontwikkeling van nieuwe elektrische modellen.
Figuur 4: scenario groei elektrisch vervoer Bron: Ecofys en TU/Eindhoven (2016)
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Alternatieven voor aardgas
Uitgangspunt van dit onderzoek is dat alle Nederlandse huishoudens in 2050
zijn afgesloten van het aardgas.
Koken zal in alle huishoudens elektrisch zijn. Zoals te lezen in paragraaf 2.2.1 is
er een behoorlijk scala aan alternatieven voor aardgas. Voor de doelstelling van
dit onderzoek en voor de overzichtelijkheid, volstaat het een onderscheid te
maken in alternatieven, onderverdeeld in de volgende categorieën:
-

De all-electric oplossing met een warmtepomp
Verwarmen en warm tap water door middel van een hoge temperatuur
warmtenet, waarbij er geen aanvullende voorzieningen nodig zijn zoals een
warmtepomp.

Er is bewust voor gekozen geen gasvormige energiedragers op te nemen in de
scenario’s, omdat de mate van beschikbaarheid van deze gassen nog onzeker
is.
3.4 Onderscheidende kenmerken per scenario
De scenario’s zijn ontwikkeld op basis van de volgende onderscheidende
kenmerken.
Type woningen
Het type woning bepaalt in hoge mate de vraag naar warmte. Er wordt in de
scenario’s een onderscheid gemaakt in de 3 meest voorkomende type
woningen: het appartement, de tussenwoning en vrij staande woning. Voor alle
type woningen geldt het uitgangspunt een isolatiewaarde met energielabel A+.
Gemiddeld aantal personen per huishouding
Het gemiddeld aantal personen per huishouding is een belangrijke voorspeller
van het elektriciteitsverbruik voor de basis voorzieningen.

Aantal personenauto’s per huishouding
Ieder type woonwijk heeft een verschillende aantal personenauto’s per
huishouden. Binnenstedelijk ligt het autobezit bijvoorbeeld veel lager dan in een
landelijke woonwijk. Dit heeft een impact benodigde laadinfrastructuur en
daarmee op de elektriciteitsnet.
Gemiddeld bouwjaar woningen
Het gemiddelde bouwjaar van de woningen is relevant, omdat deze bepaalt in
hoeverre de woningen te isoleren zijn. Voor woningen die goed te isoleren zijn,
is verwarming met een all-electric oplossing of een lage temperatuurwarmtenet
mogelijk. Oudere woningen, zoals bijvoorbeeld historische woningen zijn meer
geschikt voor een hoge temperatuur warmtenet of duurzaam gas.
3.5 Verschuivende energievraag per scenario
In de vier scenario's wordt een inzicht gegeven in de toenemende
elektriciteitsvraag per huishouden. De toenemende vraag wordt inzichtelijk door
de vraag van een hedendaags huishouden af te zetten tegen de verwachte
vraag van een toekomstig huishouden in 2050. Deze wordt inzichtelijk gemaakt
in zowel de hoeveelheid energie (in kWh) als de piekvraag (in kW).
Bij de uitleg van het huidige elektriciteitsnet in de straten van de Nederlandse
woonwijk – het zogenaamde laagspanningsnet is uitgegaan van dit
zogenaamde basisgebruik. Per huishouden wordt grosso modo uitgegaan van 1
kW.

Basis gebruik elektriciteit
Met het basis gebruik wordt gedoeld op het gemiddeld gebruik van een
hedendaags huishouden. Elektriciteit wordt gebruikt voor de wasmachine, de
verlichting, de televisie enzovoorts. Bij een inschatting van het basis gebruik is
uitgegaan van cijfers van Milieucentraal, waarbij het stroomverbruik is
gerelateerd aan de omvang van het huishouden, zie figuur ‘huishoudgrootte en
stroomverbruik’. Het basis gebruik van elektriciteit blijft in een hedendaags
huishouden gelijk aan een huishouden in 2050.

15

Het aantal personenauto’s per huishouden verschilt en is gebaseerd op
referentiewoonwijken en van de cijfers van het Centraal Bureau van de
Statistiek.
Voor de gemiddelde energievraag per huishouden is uitgegaan van een
gemiddelde afstand van 37 kilometer per auto per dag. Een elektrische auto rijdt
5,5 km op 1 kWh.
Overigens worden de elektrische auto’s niet per definitie geladen met een eigen
laadpunt op eigen oprit. Dit kan ook via een publiek laadpunt in de straat. In
beide gevallen wordt gebruik gemaakt van hetzelfde elektriciteitsnet en is de
impact gelijk.

Figuur 5. Bron: Milieucentraal
Verwarmen en warm tapwater
In de hedendaagse woning wordt verwarmd door middel van aardgas. In het
toekomstige huishouden wordt overgestapt op een all-electric toepassing of een
warmtenet.
Koken
In de scenario’s wordt in het hedendaagse huishouden uitgegaan van koken op
aardgas. In het toekomstige huishouden wordt overgeschakeld op elektrisch
koken in de vorm van inductie. Het gebruik hiervan is gelijk in ieder scenario.
Autorijden
De energie voor het gebruik van de personenauto komt nu voor het grootste
deel van het benzinestation. Met de komst van de elektrische auto zal een

3.6 De scenario’s
Van de volgende scenario’s wordt gebruik gemaakt:
1. Een binnenstedelijke woonwijk dat wordt verwarmd door middel van een
warmtenet.
2. Een binnenstedelijke woonwijk dat elektrisch wordt verwarmd.
3. Een nieuwbouwwijk dat elektrisch wordt verwarmd.
4. Een landelijke woonwijk dat elektrisch wordt verwarmd.
Scenario’s op basis van referentiewoonwijken
Voor de ontwikkeling van de scenario’s zijn de volgende referentiewoonwijken
gebruikt:
- Binnenstedelijke woonwijk:
Amsterdam, Grachtengordel West
(voor scenario’s 1 & 2)
- Nieuwbouwwijk:
Utrecht, Leidsche Rijn, Parkwijk
Noord
- Landelijke woonwijk:
Woudsend

beroep gedaan worden op het elektriciteitsnet in de woonwijk.

Het Centraal Bureau van de Statistiek (Statline) geeft per woonwijk inzicht in de
volgende kenmerken per woonwijk die zijn gebruikt voor de scenario’s. Deze
scenario’s worden onder de loep genomen op de volgende pagina’s.
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Scenario 1: Binnenstedelijk, verwarming elektrisch
Kenmerken scenario
Aantal inwoners

114

Aantal huishoudens

76

Gemiddelde omvang huishouden

1,5

Gemiddeld woningtype

Appartement

Aantal personenauto’s per
huishouden

0,5

Woningen naar eigendom

Koopwoning: 53%
Huurwoning: 52 %
In bezit van woningcorporatie: 6%
Onbekend: 4%

Toelichting
In dit scenario worden de woningen elektrisch verwarmd. Dit is mogelijk, omdat
de woningen betrekkelijk nieuw zijn en daarmee goed te isoleren zijn. De
gemiddelde omvang van een huishouden is relatief laag, waarmee het basis
gebruik van elektriciteit bescheiden is. Ook is het aandeel personenauto’s per
huishouden laag. In dit scenario wordt - zoals in de andere scenario’s –
elektrisch gekookt.
In de figuur 6 is de toegenomen vraag naar elektriciteit weergegeven (in kWh).
Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra vraag als gevolg van de
warmtepomp en de elektrische auto. Daarnaast is de toegenomen druk op het
elektriciteitsnet weergeven door middel van een fictief piekmoment (in kW). Dit
betreft een worst-case scenario, wanneer rond 18.00 uur ‘s avonds de
elektrische verwarming en de elektrische kookplaat worden aangezet en de
elektrische auto wordt in geplugd.

Referentie woonwijk: Amsterdam, Grachtengordel West

Figuur 6: impact op
elektriciteitsvraag (kWh)

het

elektriciteitsnet

(kW)

en

toename
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Scenario 2: Binnenstedelijk, verwarming door middel van warmtenet
Kenmerken scenario
Aantal inwoners

114

Aantal huishoudens

76

Gemiddelde omvang huishouden

1,5

Gemiddeld woningtype

Appartement

Aantal personenauto’s per
huishouden

0,5
Koopwoning: 53%
Huurwoning: 52 %
In bezit van woningcorporatie: 6%
Onbekend: 4%

Toelichting
In dit scenario worden de woningen verwarmd door middel van een warmtenet,
waarbij de temperatuur dusdanig hoog is dat naverwarming niet nodig is.

Hiervoor is gekozen, omdat de woningen betrekkelijk oud zijn en daarmee lastig
te isoleren. De gemiddelde omvang van een huishouden is relatief laag,
waarmee het basis gebruik van elektriciteit bescheiden is. Ook is het aandeel
personenauto’s per huishouden laag. In dit scenario wordt - zoals in de andere

scenario’s – elektrisch gekookt.
In de figuur 7 is de toegenomen vraag naar elektriciteit weergegeven (in kWh).
Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra vraag als gevolg van de
elektrische auto. Daarnaast is de toegenomen druk op het elektriciteitsnet
weergeven door middel van een fictief piekmoment (in kW). Dit betreft een
worst-case scenario, wanneer rond 18.00 uur ‘s avonds de elektrische kookplaat
worden aangezet en de elektrische auto wordt ingeplugd.
Referentie woonwijk: Amsterdam, Grachtengordel West

Figuur 7: impact op
elektriciteitsvraag (kWh)

het

elektriciteitsnet

(kW)

en

toename
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Scenario 3: Nieuwbouwwijk, verwarming elektrisch
Kenmerken scenario
Aantal inwoners

84

Aantal huishoudens

29

Gemiddelde omvang huishouden

2,9

Gemiddeld woningtype

Tussenwoning

Aantal personenauto’s per
huishouden

1
Koopwoning: 58%
Huurwoning: 42 %
In bezit van woningcorporatie: 24%
Onbekend: 4%

Toelichting
In dit scenario worden de woningen elektrisch verwarmd. Dit is mogelijk, omdat
de woningen betrekkelijk nieuw zijn en daarmee goed te isoleren zijn. De
gemiddelde omvang van een huishouden is relatief hoog, waarmee het basis
gebruik van elektriciteit hoger ligt. Ook is het aandeel personenauto’s per
huishouden betrekkelijk hoog. In dit scenario wordt - zoals in de andere
scenario’s – elektrisch gekookt.
In de figuur 8 is de toegenomen vraag naar elektriciteit weergegeven (in kWh).
Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra vraag als gevolg van de
warmtepomp en de elektrische auto. Daarnaast is de toegenomen druk op het
elektriciteitsnet weergeven door middel van een fictief piekmoment (in kW). Dit
betreft een worst-case scenario, wanneer rond 18.00 uur ‘s avonds de
elektrische verwarming en de elektrische kookplaat worden aangezet en de
elektrische auto wordt ingeplugd.

Referentie woonwijk: Utrecht, Leidsche Rijn, Parkwijk Noord

Figuur 8: impact op
elektriciteitsvraag (kWh)

het

elektriciteitsnet

(kW)

en

toename
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Scenario 4: Landelijk, verwarming elektrisch
Kenmerken scenario
Aantal inwoners

11

Aantal huishoudens

5

Gemiddelde omvang huishouden

2,2

Gemiddeld woningtype

2-onder-1 kap

Aantal personenauto’s per
huishouden

1,2
Koopwoning: 74%
Huurwoning: 26 %
In bezit van woningcorporatie: 18%
Onbekend: 4%

Toelichting
In dit scenario worden de woningen elektrisch verwarmd. Dit is mogelijk, omdat
de woningen betrekkelijk nieuw zijn en daarmee goed te isoleren zijn. De
gemiddelde omvang van een huishouden is gemiddeld, waarmee het basis
gebruik van elektriciteit ook gemiddeld is. Het aandeel personenauto’s per
huishouden is hoog. In dit scenario wordt - zoals in de andere scenario’s –
elektrisch gekookt.
In de figuur 9 is de toegenomen vraag naar elektriciteit weergegeven (in kWh).
Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra vraag als gevolg van de
warmtepomp en de elektrische auto. Daarnaast is de toegenomen druk op het
elektriciteitsnet weergeven door middel van een fictief piekmoment (in kW). Dit
betreft een worst-case scenario, wanneer rond 18.00 uur ‘s avonds de
elektrische verwarming en de elektrische kookplaat worden aangezet en de
elektrische auto wordt ingeplugd.

Referentie woonwijk: Woudsend

Figuur 9: impact op
elektriciteitsvraag (kWh)

het

elektriciteitsnet

(kW)

en

toename
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Hierbij wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

4. Handelingsperspectief
gemeenten (2018 – 2022)
Hoofdstukken 2 en 3 geeft door middel van de scenario’s inzicht in de op
samenhang tussen de elektrificatie van personenvervoer.
In deze hoofstukken is duidelijk geworden dat:
-

Er in de komende jaren een enorme toename zal zijn van elektrische auto’s.

-

Er voor deze elektrische auto’s laadinfrastructuur nodig is.

-

Deze laadinfrastructuur bestaat in verschillende soorten en maten (de
‘laadmix’).

-

Er door de uitfasering van aardgas alternatieven nodig zijn om op te koken
en woningen te verwarmen.

-

Er grofweg drietal alternatieven zijn voor aardgas: duurzaam gas,
warmtenetten en all-electric oplossingen.

-

Aan de slag met elektrisch vervoer

2.
3.

Slim laden
Van het aardgas af

4.1 Aan de slag met elektrisch vervoer
De groei van elektrisch vervoer vraagt van gemeenten om de in de komende
collegeperiode beleidskeuzes te maken. De gemeente zal moeten nadenken
over de rol die zij hierin wil vervullen. Dit is afhankelijk van de ambitie van de
gemeente. Wil de gemeente elektrisch rijden faciliteren of juist stimuleren?
Deze rolopvatting vertaalt zich onder meer in de totstandkoming van publieke
laadinfrastructuur. De gemeente kan faciliteren door kaders te stellen aan
publieke laadinfrastructuur. Hierop kunnen burgers en de markt inspelen door
binnen deze kaders laadinfrastructuur te plaatsen en in stand te houden. Dit
wordt ook wel het ‘vergunningenmodel’ genoemd. De gemeente wacht in dit
geval dus op verzoeken voor de plaatsing van laadinfrastructuur, en handelt dus
reactief.

De gemeente een belangrijke rol heeft bij de totstandkoming van deze
laadinfrastructuur.

-

1.

Er voor de all-electric oplossingen in combinatie met de elektrische auto’s er
een enorm beroep gedaan zal worden op het bestaande elektriciteitsnet.

Gemeenten zullen de komende jaren de verbinding moeten leggen tussen
elektrische mobiliteit en duurzame warmte, en nu keuzes moeten maken die
bepalend (kunnen) zijn in de wijze waarop de energietransitie vorm en inhoud
krijgt in de komende decennia.

De gemeente kan ook stimuleren door zelf het initiatief nemen om publieke
laadinfrastructuur te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door zelf een aanbesteding
te organiseren of aan te sluiten bij een aanbesteding die bijvoorbeeld door een
provincie of regio wordt georganiseerd. Een aanbesteding kan de vorm hebben
van een ‘opdracht’ of een ‘concessie’ waarbij een marktpartij wordt geselecteerd
voor het plaatsen en het in stand houden van de laadinfrastructuur. Hierbij heeft
de gemeente de mogelijkheid eisen te stellen aan de laadinfrastructuur, zoals de
laadprijs voor de e-rijder. Een lage laadprijs maakt elektrisch rijden
aantrekkelijker. Ook kunnen eisen gesteld worden aan slimme laaddiensten,
waardoor het elektriciteitsnet kan worden ontlast. In deze vorm kan
laadinfrastructuur reactief geplaatst worden (bijvoorbeeld na de aanvraag van
een e-rijder), maar kan een gemeente ook proactief plaatsen, door bijvoorbeeld
specifieke plaatsen al te voorzien van laadpalen.

In dit hoofdstuk wordt geschetst voor welke opgave gemeenten staan in de
komende collegeperiode van 2018 tot 2022.
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De gemeente kan ook elektrisch rijden stimuleren door zelf het goede voorbeeld
te geven. Bijvoorbeeld door het opnemen van elektrische voertuigen in het eigen
wagenpark.
Denk na over het benodigde aantal en type laadpunten
Gezien de groei van elektrisch rijden, is het hoe dan ook belangrijk dat de
gemeente nadenkt over de opgave in de komende collegeperiode. Het is
verstandig voor een gemeente om te bedenken hoeveel en welk type
laadpunten nodig zijn. Zoals te lezen is in 2.1.3 zijn er verschillende typen; van
laden in de openbare ruimte tot laden op eigen oprit tot snelladers langs drukke
wegen. Hiermee krijgt de gemeente een beeld van de ‘optimale laadmix’.
Strategische plankaarten kunnen nuttig zijn bij het bepalen van de optimale
laadmix. Met een strategische plankaart kan per buurt of zelfs op straatniveau
een voorspelling gemaakt worden van het verwachte aantal elektrische
voertuigen. Ook kan met een dergelijke kaart al nagedacht worden over
specifieke locaties voor laadinfrastructuur. Hierbij kan rekening gehouden
worden met de aanleg van nieuwe woonwijken of reconstructies van straten.
Verder kan inzichtelijk gemaakt worden welke huizen een eigen oprit hebben en
kan bepaald worden of private laadpunten het beste passen. Ook kan hiermee
geconstateerd worden dat op specifieke plaatsen snelladers de beste oplossing
zijn.
Betrek bewoners, bedrijven en marktpartijen die laadinfrastructuur kunnen
(laten) plaatsen en beheren
Met een goed beeld van de opgave kan de gemeente in de komende
collegeperiode weloverwogen aan de slag met de opgave. Zo kan er naast de
actieve stimulering van publieke laadinfrastructuur, ook gesproken worden met
bijvoorbeeld bedrijven en winkels over de realisatie van laadinfrastructuur. Of
kan gekeken worden wie snelladers neerzet. Daarnaast kan de gemeente in
gesprek met bewoners, waarmee er meer draagvlak ontstaat voor de
totstandkoming van laadinfrastructuur.

Werk samen met andere gemeenten en maak gebruik van bestaande kennis
Bij de totstandkoming van laadinfrastructuur is verstandig samen te werken met
andere gemeenten. Bijvoorbeeld bij de organisatie van een aanbesteding.
Samenwerkingen resulteren in schaalgrootte en daarmee aantrekkelijker
aanbiedingen van marktpartijen.
Uiteraard moet voorkomen worden dat iedere gemeente het ‘wiel opnieuw
uitvindt’. Het is belangrijk dat de gemeente gebruik maakt van bestaande kennis.
Bij het voorbereiden van een aanbesteding, het prognosticeren van toekomstige
behoefte aan laadinfrastructuur en het bepalen van de ideale laadmix. En veel
kennis is al beschikbaar. Bij andere gemeenten, op provinciaal niveau of bij
marktpartijen.
4.2 Slim laden
Zoals te lezen is in 2.1.4 speelt de elektrische auto en zijn laadinfrastructuur een
belangrijke rol in de verduurzaming van de energievoorziening. Enerzijds omdat
de auto kan fungeren als opslagmedium, anderzijds omdat de auto veel van het
elektriciteitsnet vraagt.
Zorg voor laadinfrastructuur dat het elektriciteitsnet efficiënt gebruikt
Het lijkt nog allemaal toekomstmuziek, maar bij de totstandkoming van
laadinfrastructuur is het belangrijk rekening te houden met de impact op het
elektriciteitsnet. Publieke laadpalen die in de komende collegeperiode geplaatst
worden hebben namelijk vaak een levensduur van 10 jaar.

Gemeenten hebben een sleutelrol bij de realisatie van publieke
laadinfrastructuur en kunnen vanuit die rol sturen op de kwaliteit en de
functionaliteiten van de infrastructuur. Als de gemeente een aanbesteding
organiseert, kan de gemeente eisen dat de infrastructuur ‘smart charging ready’
is. Hiermee kan de paal slim waarmee de druk op het elektriciteitsnet verlaagd
wordt.
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Leg een koppeling met duurzaam opgewekte energie
Met slim laden wordt ook een directe koppeling met duurzame opwek mogelijk.
Nu worden laadpalen vaak al voorzien van 100% duurzame energie, maar een
directe koppeling is mogelijk door bijvoorbeeld sneller te laden als er een
overschot is aan windenergie. Daarnaast wordt het ook mogelijk een koppeling
te leggen met lokaal opgewekte energie, van bijvoorbeeld energie coöperaties.
Werk samen met andere gemeenten, netbeheerders en marktpartijen om dit
voor elkaar te krijgen
Slim laden vergt meer dan alleen de juiste techniek. Om daadwerkelijk het
elektriciteitsnet te ontlasten, moet er worden samengewerkt met netbeheerders.
Een koppeling met duurzame opwek vraagt ook om samenwerking met deze
netbeheerder, maar mogelijk ook met energieleveranciers en andere
marktpartijen.
Voor een dergelijke opgave is inhoudelijke expertise nodig. Hiervoor kan een
gemeente samenwerken met andere gemeenten op regionaal of provinciaal
niveau. In veel plekken in Nederland gebeurt dit ook al.
4.3 Van het aardgas af
Zoals te lezen is in voorgaande hoofdstukken zullen woonhuizen ook
verduurzamen. Elektrificatie van de warmtevoorziening is één van de
alternatieven voor aardgas, en dit zal een grote impact hebben op het
elektriciteitsnet. Hoewel deze verduurzaming een langer tijdspad heeft (tot 2050)
en dus minder snel zal gaan als de elektrificatie van personenvervoer, is
bewustwording hierover nu al belangrijk.
De inzet van de genoemde alternatieven voor aardgas, zal afhankelijk zijn van
het type woonwijk. Bij woningen die goed te isoleren zijn, zijn all-electric
oplossingen geschikt. Bij oudere woningen zal gekeken worden naar
oplossingen zoals hoge temperatuur warmtenetten of duurzame vormen van
gas.

Vooral wanneer er in woonwijken gebruik gemaakt zal gaan worden van allelectric oplossingen, dan is het belangrijk dat het aanwezige (of aan te leggen)
elektriciteitsnet dit aankan. Immers, in combinatie met de groei van elektrisch
vervoer zal dit net flink belast worden.
Houd hiermee rekening bij nieuwbouwplannen op de korte termijn
In de komende collegeperiode is het belangrijk na te denken over invulling van
de warmtevraag in nieuwe wijken. Bedenk op welke wijze in de warmtevraag
voorzien kan worden. Ga hierover in gesprek met de netbeheerder en mogelijke
partijen die een rol hebben bijvoorbeeld de totstandkoming van een warmtenet.
Kijk bij de planvorming ook naar de rol van de elektrische auto. Denk na hoe de
impact van de elektrische auto op het elektriciteitsnet beperkt kan worden. Benut
hem ook, door de auto te laten fungeren als opslagmedium.
Denk na over de langere termijn waarin bestaande woonwijken moeten worden
aangepast
Daarnaast is het goed bij de bestaande woningbouw te inventariseren welke
alternatieven voor aardgas opportuun zijn en hierbij al in gesprek te gaan met de
netbeheerder. Zoals aangegeven verschilt toekomstige invulling van de
warmtevraag per wijk. In woonwijken met oudere woningen die minder goed te
isoleren zijn zullen warmtenetten en duurzame vormen van gas uitkomst bieden.
In nieuwere wijken met beter geïsoleerde woningen kan gedacht worden aan allelectric oplossingen.

Ga hierbij in gesprek met de netbeheerder en mogelijke andere partijen die een
rol kunnen spelen bij de totstandkoming van een warmtenet.
Ook hierbij is het goed te kijken naar de rol van de elektrische auto, zodat het
elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt.
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Wiert-Jan de Raaf, Eneco
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