Expertisecentrum RAL Zuid
Inleiding
De provincies Noord-Brabant en Limburg vormen samen de NAL-Regio Zuid. Als onderdeel daarvan
is het Expertisecentrum RAL Zuid opgezet. Na een succesvolle opstartfase van een half jaar is de
invulling van het Expertisecentrum in de markt gezet en wordt per 1 juni 2021 een doorstart
gemaakt. HetEnergieBureau zal invulling geven aan het Expertisecentrum voor de komende 2-3 jaar.
Het Expertisecentrum Laadinfrastructuur Zuid is dé plek waar gemeenten terecht kunnen voor
ondersteuning op het gebied van laadinfrastructuur. Het Expertisecentrum richt zich in eerste
instantie op ondersteuning van de Noord-Brabantse en Limburgse gemeenten, maar op termijn
mogelijk ook op bedrijven en particulieren. In deze samenvatting beschrijven wij wat u van het
Expertisecentrum kunt verwachten en op welke verschillende manieren het Expertisecentrum u als
gemeente ondersteuning biedt.

Invulling Expertisecentrum RAL Zuid
Het Expertisecentrum wordt de spin in ’t web, een noodzakelijke schakel en de ‘smeerolie’ om de
noodzakelijke versnelling van de realisatie van laadinfrastructuur mogelijk te maken. Het
Expertisecentrum staat klaar om al uw vragen rondom laadinfrastructuur te beantwoorden en u van
de juiste informatie te voorzien. Dat gebeurt via de gebruikelijke communicatiekanalen, zoals de
website, mail, en telefoon, maar er worden ook extra middelen ingezet om het vinden en opvragen
van informatie en advies zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden.
Het Expertisecentrum gaat actief informatie delen, contacten leggen, en onderwerpen agenderen.
Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet, zoals webinars, een introductiecursus, en een
jaarlijks EVent. Ook zal er onderzoek gedaan worden naar de behoefte van een expertisecentrum
onder particulieren en bedrijven en naar het benutten van semipublieke laadinfrastructuur.

Communicatiemogelijkheden
Website
www.ralzuid.nl
Website met o.a. nieuwsberichten, kennisdocumenten, en een FAQ
Mail
info@ralzuid.nl
Voor al uw vragen over laadinfrastructuur
Telefoon
073-2340333
Bereikbaar tijdens kantooruren
Digitaal inloopuurtje
Wekelijks inloopuurtje op dinsdagen van 13:30 tot 15:00
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/expertisecentrum-ral-zuid
LinkedIn waar informatie gedeeld zal worden met verwijzing naar de website
Forum
Forum waarop gemeenten ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen
stellen

Adviesgesprek
Mogelijkheid tot het aanvragen van een adviesgesprek

Aanvullende activiteiten
Wij organiseren verschillende extra activiteiten om u te ondersteunen. Hieronder een kort overzicht,
maar zeker niet volledig.
Dashboard
Een digitaal dashboard dat voor alle gemeenten en de provincies
inzichtelijk maakt hoe ze ervoor staan op het gebied van
laadinfrastructuur en EV. Het dashboard laat onder andere zien of
een gemeente meedoet aan de collectieve aanbesteding B2, al een
integrale visie op laadinfrastructuur heeft opgezet, een aanpak heeft
voor particuliere laadpunten, etc. Het dashboard wordt gevuld aan
de hand van de resultaten uit een vragenlijst die in juni wordt
uitgezet naar alle gemeenten. Het dashboard maakt het voor u als
gemeente bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan welke gemeente al
ervaring heeft met bepaalde onderwerpen.
Kennismaking
Een (digitale) kennismakingsronde per cluster van gemeenten
waarbij we ons voorstellen, onze plannen presenteren, de
vragenlijst introduceren, en waar gemeenten al meteen vragen
kunnen stellen.
Startpakket en introductiecursus
We bieden een ‘startpakket’ en een introductiecursus aan voor
nieuwe medewerkers. Jaarlijks zien we personele wisselingen waar
met de overdracht soms veel kennis verloren gaat. Wij zorgen met
een startpakket en korte stoomcursus dat de nieuwe medewerker
een vliegende start kan maken. Het startpakket kan ook door meer
ervaren werknemers worden opgevraagd via ons mailadres.

Webinars
We organiseren 3-4 webinars per jaar. De onderwerpen baseren we
onder andere op analyses van de daadwerkelijke behoefte van
gemeenten. De webinars worden opgenomen en zijn terug te kijken.

EVent
We organiseren een jaarlijks EVent waar een EV-AWARD uitgereikt
wordt aan een koploper gemeente, voorbeeldbedrijf of een
particulier. We combineren het EVent met inhoudelijke kennisdeling
en het verbinden van partijen.
Verbinden en aanjagen
We zorgen op verschillende manieren dat we verbinding tussen
partijen leggen en de verdere uitrol van laadinfrastructuur actief
aanjagen: We gaan actief op zoek naar best practices; we besteden
aandacht aan de huidige collectieve concessie; we inventariseren
onderwerpen waar een collectieve aanpak wenselijk is; we leggen
actief verbindingen tussen gemeenten, provincies, en andere
stakeholders; en we kijken naar mogelijke uitbreiding van het
expertisecentrum naar particulieren en bedrijven.

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties? Mail naar info@ralzuid.nl

