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Mobiliteitstransitie & energietransitie

Wat doet u zelf? 
Rijdt u elektrisch of is uw huis CO2-neutraal? 



Hoe denkt u dat de automarkt zich gaat ontwikkelen?



Trends in de autoindustrie

EU-beleid dwingt autofabrikanten tot elektrificatie

Super Credits < 50 gr/km:
2013: 3,5
2014: 2,5 
2015: 1,5
2016: 1

2020: 2
2021: 1,67
2022: 1,33
2023: 1

Max. 7,5 gr/km red. 

Y2015



Klimaat akkoord leidt tot nationaal beleid

Nationaal beleid dwingt autofabrikanten tot elektrificatie

Totale emissie broeikasgassen (EU-27)

Groei: +1,4%/jr
gem. 2000-2005

vereiste reductie om
temperatuurstijging

onder 2°C te houden

Mobiliteit & transport : alle transport excl. Internationale lucht- en scheepvaart

SER Energieakkoord NL: CO2 reductie Mobiliteit en Transport:     -/- 17% t.o.v. 1990 in  2030 

-/- 60% t.o.v. 1990 in  2050

NL: 100%
NL: -/-17%

NL: -/- 60%



Klimaat akkoord leidt tot nationaal beleid

Nationaal beleid dwingt autofabrikanten tot elektrificatie

Totale emissie broeikasgassen (EU-27)

Groei: +1,4%/jr
gem. 2000-2005

vereiste reductie om
temperatuurstijging

onder 1,5°C te houden is veel meer !!!

Mobiliteit & transport : alle transport excl. Internationale lucht- en scheepvaart

Parijs 2015: 1,5°C

SER Energieakkoord NL: CO2 reductie Mobiliteit en Transport:     -/- 17% t.o.v. 1990 in  2030 

-/- 60% t.o.v. 1990 in  2050

NL: 100%
NL: -/-17%

NL: -/- 60%



In Nederland spreken de Stakeholders zich uit

Brandstofvisie omschrijft de te bewandelen paden 



Motorfiets

Quadricycles/driewielers

Bus

Bedrijfsauto > 3.500 kg

Bedrijfsauto < 3.500 kg

Personenauto FCEV

Personenauto E-REV/PHEV

Personenauto BEV

Groeicurve elektrische voertuigen (cumulatief)
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Ontwikkeling park elektrische voertuigen in Nederland

Bron: RVO

13.986

Momenteel (2017) 1,4 % van alle registraties is EV (PHEV+E-REV+BEV) !!!



Voldoet publieke en private laadinfrastructuur? 



400 km500 km400- 600 km

Volkswagen Parijs 2016 : VW zet vol in op elektrische auto
Tot aan 2025: 30 elektrische modellen

Mercedes-Benz: Alle modelseries krijgen een versie met elektrische 
aandrijving, 10 elektrische modellen in 2022

500 km

Volkswagen I.D. Skoda Vision e Mitsubishi eX concept Mercedes-Benz EQ

Ford: In 2025 moet 70 procent van aanbod productie geheel of  
gedeeltelijk elektrisch zijn (HEV/PHEV of BEV)
Hyundai heeft de smaak van elektriciteit te pakken. Fabrikant 
wil volgend jaar een eigen EV-platform lanceren, met als doel 
een serie compactere zoevertjes. 

- In 2016 werden totaal 700.000 elektrische voertuigen verkocht

Opel: Eigen modellen en meer EV’s naast Ampera-E

Succes zit hem in accucapaciteit, laadvermogens en infra 

- Infra nog lang niet op orde: met 100.000 laadfaciliteiten privaat en
publiek wordt 1,6% (120.000 stuks EV in NL) van ons wagenpark bediend

- Greep uit de mediaberichten:



Grotere batterijen vragen om meer laadvermogen

Laadvermogen tot 350 kWh zijn in aantocht

28 kW 220 km Ca. 8u 2,4u (11kWh/3f) verwacht

30 kW 250 km Ca. 9u 5u (6,6kWh/1f)

33 kW 300 km Ca. 10u 3u (11kWh/3f) 23min (CCS) verwacht

36 kW 300 km Ca. 11u 5,5u (7,4kWh/2f) 35min (CCS) verwacht

41 kW 400 km Ca. 12u 1u (43kWh/3f)

60 kW 520 km Ca. 18u 9,2u (7,4kWh/1f) 50min (CCS)

100 kW 505 km Ca. 30u 6,3u(16,5kWh/3f) 33min (TSC)

i3

Ampera

Zoë

e-Golf

B250e/EQ

Model S

AC
3,7 kWh

DC
50 kWh

DC
120 kWh

AC
Max. kWh

DC
350 kWh

24min(CHAdeMO)



Mobiliteitstransitie & energietransitie

In welke gemeente staan deze onderwerpen hoog op 
de agenda? 



Mobiliteit verduurzamen draagt significant 
bij aan CO2-reductie
Markt ontwikkelt snel, ook op gebied van private laadinfra en zwaarder vervoer



Leven van de zon en wind
Wereld installeert recordniveau duurzame energie



Energietransitie
De nationale uitdaging om te komen tot een duurzaam flexibel 

energiesysteem



Mobiliteitstransitie & energietransitie

Welke impact hebben deze ontwikkelingen op uw 
gemeente?



Na het jaar 2020 wordt een grote groei van het 
aantal elektrische voertuigen in Nederland verwacht
Voor personenvervoer is elektrisch vervoer de meest kansrijke optie



In NL zijn er veel 
meer voertuigen dan 

huisaansluitingen

+100%
elektriciteit

verbruik

Consequenties voor het elektriciteitsnet 
zijn ingrijpend
Auto’s als een belangrijke brug naar een nieuw duurzaam flexibel energiesysteem



Smart Charging
Laden op momenten dat er een overschot is aan duurzame energie 

en stroom terug geven aan het net als er juist een tekort is
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Faciliterende rol gemeente
Veel ontwikkelingen komen in uw gemeente samen



De betrokkenheid van uw gemeente is onvermijdelijk

Waarmee kan de RAI-vereniging of netbeheerder u 
helpen?



Vragen?


