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2

12.00 uur Opening door Lot van 
Hooijdonk, gemeente 
Utrecht

12.15 uur Auke Hoekstra, 
TU Eindhoven

12.30 uur Irene Mouthaan, 
Ministerie van EZ

12.45 uur Lunch
13.10 uur Naar ambtelijke 

werkconferentie



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 2124-4-2017



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

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



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 2424-4-2017



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 2524-4-2017



Waar moet je als gemeente of 
provincie op voorbereid zijn?

PAGE 2624-4-2017



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 2724-4-2017



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

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 2924-4-2017



Irene Mouthaan

Ministerie van 

Economische Zaken



Nederlands beleid 
elektrisch vervoer 

Irene Mouthaan

Programmaleider Elektrisch 
Vervoer 

Ministerie van Economische 
Zaken 





Het ‘systeem’ Elektrisch Vervoer

• Groene groei

• Mobiliteit
- I&M: doelstellingen zero emissie transportsector 

(CO2), luchtkwaliteit , ruimtelijke ordening

- Fin: Autobrief II

• Energietransitie (Energieagenda)
- EZ: laadinfrastructuur, energiemarkten: tarieven, 

salderingsregeling, opslag, V2G

• Innovatie/verdienvermogen/bedrijven
- EZ: Topsectoren, Energie, HTSM en Logistiek

- EZ: Automotive, ICT, Laadinfrastructuur, LEV



Voertuigen en boten

Laadinfrastru
ctuur 

ICT

Componenten

Smart mobility

E-mobility sector

34

https://www.google.nl/url?q=http://www.newspress.nu/public/ViewPressRelease.aspx?pr=35843&pr_ref=8242&sa=U&ei=isxPU5bfFMn40gXm9oCQDw&ved=0CFQQ9QEwEg&usg=AFQjCNFq8fTxNWBYjIQHiSqn7ySjEWsMvA


Groene groei door e-mobility

Source: CBS Statistics Netherlands/DOET/Netherlands Enterprise Agency



Elektrisch vervoer groeiend 
exportproduct



Doelen Energieakkoord en -agenda

• Nieuw geregistreerde auto’s zijn in staat tot 
CO2 emissievrij rijden in 2035

• Alle auto’s zijn in staat tot CO2 emissievrij 
rijden in 2050



• 2020: 10% nieuw geregistreerde auto’s hebben 
elektrische aandrijflijn

• 2025: 50% nieuw geregistreerde auto’s hebben 
elektrische aandrijflijn, in totaal 15% vollledig elektrisch

• Landelijk dekkend netwerk van laadpunten

• Nederland behoort tot top vijf in E-mobility

• 2020: >10.000 FTE in EV sector

• Meer elektrisch gereden kilometers voor PHEVs

Ambities Green Deal EV 2016-2020



Green deal, acties van marktpartijen

• Lease bedrijven: acties om lease auto’s 
aantrekkelijk te maken voor consumenten

• Automotive sector: ontwikkelen van een 
onafhankelijke batterij test

• Netwerk bedrijven : internationaliseren van  
standaarden zoals OCPI

• Verschillende living labs

39



Living labs (voorbeelden)
Irene Mouthaan GD EV 2016-2020

40



Green deal, acties van Rijk

• Verduurzaming rijkswagenpark

• Internationaliseringsagenda

• Ondersteuning R&D Innovatieprogramma

• Wegnemen belemmerende wetgeving

• Visie Laadinfrastructuur 

• Daarnaast o.a: 
- Implementatie richtlijn alternatieve brandstoffen 

- Ondersteuning open ICT protocollen laadinfra

- Relatie met de bouw (vereniging van eigenaren)

41



Algemeen Overleg Elektrisch vervoer 
eind 2016: 4 moties en 8 toezeggingen

• Witte vlekken in de laadinfrastructuur

• Batterijgarantie en accucheck

• Transparantie prijzen aan de laadpaal

• Voorzieningenbeleid snellaadstations (RWS)

• Toezegging minister: Voortgangsrapportage 
elektrisch vervoer (planning: eind juni 2017)



Laadinfrastructuur: Green Deal en NKL



Green Deal Publiek Toegankelijke 
Laadinfrastructuur
• Tot en met 2018: 5,2 mln. plus 1,5 mln.

• Decentrale uitkering: wie het eerst komt

• Voorwaarden:
- Voor mede-overheden die ook eigen bijdrage 

meebrengen

- Mede-overheden dragen zorg voor private 
bijdrage van minimaal € 500 per laadpaal

- Per aanvraag minimaal 10 laadpalen



Green Deal Publiek Toegankelijke 
Laadinfrastructuur

• aanvragen: e-mail aan 
elektrischrijden@rvo.nl

• Projectvoorstel indienen:
- Concept besluit met bestuurlijke vaststelling

- Financieel plan

- Machtigingen ingeval meer gemeenten

• Na goedkeuring ontvangt u een 
bestuursovereenkomst van RVO: 
ondertekenen en terugsturen

mailto:elektrischrijden@rvo.nl


Green Deal Publiek Toegankelijke 
Laadinfrastructuur

Aanvragen Rijksbijdrage EV Rijksbijdrage 

Bijdrage 

per paal

2015 2016

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 1.104 995.000€         € 900

Gemeente Utrecht 150 135.000€         € 900

Provincie Noord-Brabant 1.240 1.116.000€      € 900

Regio gemeenten rond Arnhem (17) 376 338.400€         € 900

Provincie Noord-Holland (MRA-e) 360 324.000€         € 900

Provincie Noord-Holland (MRA-e) 700 630.000€         € 900

Gemeente Amsterdam 1.000 600.000€         € 600

Aantal palen 

aangevraagd



Nationaal Kennisplatform 
Laadinfrastructuur

Functie van onafhankelijk platform NKL in disruptieve 
markt van Elektrisch Vervoer  

…….. versnellen van Marktontwikkelingen

• Programmabureau - 34 projecten/ 3,1 FTE 

•  Support van Wetenschappelijk Expertteam 

•  Open source - openbaar toegankelijk 



Opdracht NKL

•  3 Statutaire opgaven: 

• kostenreductie 

• kennisontwikkeling (kennisloket en basisset)

• onafhankelijk platform stakeholders

•  Wegnemen belemmeringen via 

Stimuleringsprogramma

• Ambitie: 40% kostenreductie in 2018 t.o.v. 2013 



Dank voor uw aandacht!
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12.00 uur Opening door Lot van 
Hooijdonk, gemeente 
Utrecht

12.15 uur Auke Hoekstra, 
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