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Programma
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13.30 uur Opening en welkom
13.35 uur Lot van Hooijdonk, 

gemeente Utrecht
13.50 uur Auke Hoekstra, 

TU Eindhoven
14.00 uur Maarten Linnenkamp,

MRA-e
14.30 uur Workshops (2 ronden)
16.10 uur Plenaire afsluiting
16.20 uur Borrel



Lot van Hooijdonk
Gemeente Utrecht



Utrecht.nl

Hier komt tekst

Utrecht 

en transitie nieuwe energie/ schoon vervoer

Hier komt ook tekst

FET/VNG conferentie 

elektrisch vervoer 19 april 

2017

Lot van Hooijdonk 

wethouder gemeente Utrecht
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Duurzame mobiliteit in de gemeente voor

• Gezonde stad

• CO2 neutraal 2030 

Verbeteren lucht

Transitie naar 
nieuwe energie



Utrecht.nl

Mobiliteit en elektrisch vervoer in NL

Formule E team    Nederlandelektrisch.nl                                        

Publiek/private samenwerking tussen bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid.

Stimuleren elektrisch vervoer

Kansen groene groei

Adviesorgaan ministerie Economische Zaken



Utrecht.nl

VNG in Formule E team 

Werkgroep oplaadinfra

uniformering en standaardisering oplaadinfra,  NKL

oplaadinfra beschikbaar in alle gemeenten 

Transitie naar nieuwe energie                                       

Advies aan Tweede Kamer over ronde tafel elektrisch rijden

Voor verschillende rollen overheid; stimuleren, faciliteren, 
regisseren/ kaders stellen, eigen voorbeeldfunctie 



Utrecht.nl

Ontwikkeling Utrecht

Utrecht 

2015 330.000 
2028 400.000

inwoners
Grote invloed 
op mobiliteit



Utrecht.nl

Mobiliteit duurzaam en gezond

Thema:       Slimme routes, slim reizen

Binnenstad: we geven de voorkeur aan  

lopen                             fietsen                           openbaar vervoer

Andere mobiliteit (taxi, bestelauto): zo schoon mogelijk
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Rol gemeente Utrecht in elektrisch vervoer

Investeren in oplaadinfra in openbare ruimte

tot business case in 2018    

Green Deals met rijk en bedrijfsleven  

voor zero  emission  openbaar vervoer 

in 2025, stadsdistributie in 2025

Vertegenwoordiging VNG in Formule E-team

Stimuleren elektrisch vervoer in samenwerking met 

markt : living labs 
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Maatregelen van de gemeente

Semi-publieke

oplaadinfra

Subsidie e-scooters
In ons gemeentelijk 

wagenpark:

aanschaf alleen EV
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Stadsdistributie

Zero emission kan nu:

Elektrische bierboot

Elektrische afvalboot
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Openbaar vervoer : Zero emission in 2025

Opschaling van drie elektrische bussen

Buslijn 1 elektrisch in 2017, 10 bussen vanaf 1 juli

2019 vervanging 130 bussen

2023 OV-concessie zero emission 
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Transitie naar nieuwe energie, nieuwe mogelijkheden, 

innovatie

2020: 1.000 oplaadpalen in de regio op zonne-

energie, gekoppeld aan autodelen.

Living lab Lomboxnet: 
intentie-overeenkomst U15 gemeenten 
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Oplaadinfra in Utrecht 

• 400 oplaadpalen openbaar in gemeente in 2018

• Semi-openbaar bij bedrijven ca 600

• Privaat ca 150. 

.  Gemiddeld 4700 kWh per jaar geladen (2016)
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Kansen elektrisch vervoer in NL 

• Alle nieuwbouw moet energieneutraal vanaf 

2020, koppeling aan elektrisch vervoer

• Oplaadinfra in gebouwen en 

parkeervoorzieningen regulier

• Bedrijven zetten oplaadinfra voor 

werknemers en bezoekers neer

• Vanaf eind 2017 betaalbare volledig 

elektrische auto’s, met grote actieradius

. Minder obstakels in openbare ruimte
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Prognoses oplaadpalen NL 

• 2017 25.000 

(semi)publieke 

laadpalen, ruim 600 

snelladers

. Tot 2020 21.000   

publieke laadpalen  

extra

. Strategisch plan 

oplaadinfra Utrecht
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Strategisch plan oplaadinfra

. mogelijke locaties in stad

. Laden openbare ruimte,  

parkeergarages, werk, 

snellaadlocaties;

. Smart solar charging;

. Business case in 2018

. markt investeert



Auke Hoekstra
TU Eindhoven



Elektrische Mobiliteit: Facts & Figures
Werkconferentie EV en laadinfra 
19-4-2017

Auke Hoekstra
Senior Advisor Smart Mobility
TU Eindhoven
a.e.hoekstra@tue.nl



De groei van EV in NL stagneert
PHEV is einde oefening en EV trekt nog niet aan
Google "cijfers elektrisch vervoer rvo"

PAGE 2224-4-2017



Maar rapport van Ecofys en TU/e voorspelt 
na 2018-2020 sterke groei
Google “eindrapport toekomstverkenning elektrisch vervoer”

PAGE 2324-4-2017



Maar rapport van Ecofys en TU/e voorspelt 
na 2018-2020 sterke groei
Google “eindrapport toekomstverkenning elektrisch vervoer”

PAGE 2424-4-2017



Lange termijn verhaal staat als een huis
Voor RVS boeken et cetera: aukehoekstra.nl/about

• Zon is overvloedig en sinds 1980 100x goedkoper
• Wind is overvloedig en sinds 1980 10x goedkoper

(<10 gram/kWh vs 300 gram/kWh voor kolen)
• Batterij sinds 2000 10x goedkoper

(<1 gram/km vs >50 gram/km voor benzine/diesel)
• Slim laden zorgt voor synergie zon/wind/grid <> EV

PAGE 2524-4-2017



Extreem versimpeld rekenvoorbeeld 
van elektrische auto vs benzine/diesel

• Brandstofauto: 200.000 km kost circa 25k benzine
Onderhoud 10k

• Energie + onderhoud = 35k
• Batterij met 400 km range = 80 kWh

Kost nu 20k (en tussen 2020 en 2030 10k)
• Elektromotor: 200.000 km = 40k kWh = kosten 8k

Onderhoud 2k
• Batterij + energie + onderhoud = 20-30k

(en motor is goedkoper om te maken)

PAGE 2624-4-2017



Waar moet je als gemeente of 
provincie op voorbereid zijn?

PAGE 2724-4-2017



Niet triviaal want afhankelijk van…

• Lokale parkeerdruk en mix wonen, werken en bezoeken
• Adoptiesnelheid van EV maar ook soort auto’s (Hoe snel laden 

ze? Grote batterijen laden minder vaak publiek.)
• Ladder van laden en verhouding thuis werk, publiek en snel

(en alle laadsoortten worden steeds sneller. Bv 44/350k.)
• Verhouding auto’s v.s. OV

• Elektrische bussen krijgen snel goede business case
• Auto is nu 10x OV maar autonoom autodelen gaat voor het 

eerst echte concurrentie voor auto opleveren en voor echt
nieuwe mobiteit zorgen (kleine EVs, andere laders, etc.)

• Pas daar NU AL je concessie op aan!

Ik ben de expert maar ik kan het ook niet bevatten dus…

PAGE 2824-4-2017



ABCD model
Agent-based Buying Charging Driving 
model

Auke Hoekstra
Senior advisor smart mobility TU/e
Strategic consultant ElaadNL, Alliander, 
Urgenda, FET & NKL
E-mail: auke@aukehoekstra.nl 
Twitter: @aukehoekstra
Phone: 06-51614294

ABCD model
Agent-based Buying Charging Driving 
model

Auke Hoekstra
Senior advisor smart mobility TU/e
Strategic consultant ElaadNL, Alliander, 
Urgenda, FET & NKL
E-mail: auke@aukehoekstra.nl 
Twitter: @aukehoekstra
Phone: 06-51614294

The ABCD model
Virtual Lab om policies op de computer te testen 
voor je ze in het echt uitvoert



ABCD model

• Gestart met hulp van Alliander/Elaad en de TU/e
• Nu ook een bijdrage van NKL en binnenkort Brabant
• Intussen 9 studenten van drie universiteiten alsmede een 

adviseur en een PhD student
• Weet jij een organisatie die een student wil adopteren om 

het virtual lab op te bouwen?

PAGE 3024-4-2017



Maarten Linnenkamp
MRA-e























Kostenontwikkeling laadpalen











Vervolg programma
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14.15 uur Korte pauze
14.30 uur Workshop ronde 1
15.15 uur Wisselen workshops
15.20 uur Workshop ronde 2
16.10 uur Plenaire afsluiting

Iedere workshop levert een stelling op



Programma workshops
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Workshop Locatie Door …
De rollen die een gemeente kan innemen op het gebied van 
laadinfra 0.51 Gemeente Leiden, MRA-e

De rol van snelladen in de gehele transitie 1.36 Fastned en Rijkswaterstaat

De regionale aanpak van laadinfrastructuur 1.34 NKL en Provincie Noord-Brabant

De rol van elektrisch rijden en de laadpaal in de 
energietransitie 1.32 ElaadNL en RAI

Wat wil de EV-rijder? Welke best practises zijn er en wat zijn 
de do’s en don’ts ? 1.52 VER



0.51
De rollen die een gemeente 
kan innemen op het gebied 
van laadinfra 

Begane grond



1.52
Wat wil de EV-rijder? 

1.36
De rol van snelladen in de 

gehele transitie 

1.34
De regionale aanpak 
van laadinfrastructuur 

1.32
De rol van elektrisch 
rijden en de laadpaal in 
de energietransitie 

Eerste verdieping
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14.15 uur Korte pauze
14.30 uur Workshop ronde 1
15.15 uur Wisselen workshops
15.20 uur Workshop ronde 2
16.10 uur Plenaire afsluiting
16.25 uur VER EV-award



Stellingen



Het wordt toch waterstof



Het is niet ons (de 
gemeente) probleem



Benut kennis van EV-
rijders voor je beleid



Benzinestations in de 
binnenstad worden 

snellaadstations
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14.15 uur Korte pauze
14.30 uur Workshop ronde 1
15.15 uur Wisselen workshops
15.20 uur Workshop ronde 2
16.10 uur Plenaire afsluiting
16.25 uur VER EV-award




