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concept
Samenvatting

Om de elektrificatie van het Brabants vervoer te versnellen en laadinfrastructuur te
realiseren werken provincie Noord-Brabant, Enpuls en de B5-gemeenten al jaren
gezamenlijk aan die doelen. Ze hadden daarbij het beeld dat snelladen relevant is
voor de doorontwikkeling van elektrisch vervoer, en dat een op elkaar afgestemd en
dekkend netwerk van snelladers daaraan zou kunnen bijdragen.
Om een beter onderbouwd en onafhankelijk inzicht te krijgen in de rol van snelladen
in de gehele mix van laadinfrastructuur en in tal van andere relevante vragen en
aspecten, hebben de provincie en Enpuls een opdracht verleend om juist dat te
rapporteren in een visie- en strategiedocument. Het doel van dat document is dat
de opdrachtgevers in een vervolgtraject en op basis van genoemde visie en
strategie concrete zoekgebieden en/of locaties kunnen definiëren. De visie en
strategie moeten derhalve concrete input geven voor het kunnen maken van een
ruimtelijke analyse en inpassing.
Om naar onderbouwde opschalingsscenario’s voor snelladers in Noord-Brabant te
komen is gekeken naar de korte termijn ontwikkelingen die in snel-laadsystemen te
verwachten zijn alsook naar de op lange termijn verwachte rol van en behoefte aan
snelladers. De omvang van de vloot van Batterij Elektrische Voertuigen (BEV) is
hierin een belangrijke variabele. Voor de termijn tot 2030 wordt vastgesteld dat
waterstof brandstofcel slechts een beperkt deel van de markt van lichte voertuigen
zal gaan bedienen, waarmee batterij-elektrisch vervoer door personenwagens (M1
type goedkeuring) en lichte bedrijfsauto’s (N1 type goedkeuring) in het komende
decennium dominant zal blijven in de categorie 0-emissie vervoer. Voor lange ritten,
en in sommige andere omstandigheden, zal voor die batterij-elektrische voertuigen
ondersteuning door snellaad-infrastructuur onontbeerlijk zijn.

Op basis van een inventarisatie van veelvuldig gebruikte (en daardoor breed
geaccepteerde (Charin [1], zie ook bovenstaande figuur)) definities wordt
geconstateerd dat van snelladen (Fast Charging) voor personenwagens (M1) en
lichte bedrijfsauto’s (N1) sprake is als het elektrische voertuig met gelijkstroom en
vermogens tussen 50 kW en ca. 150 kW wordt geladen. Laden met hogere
vermogens van (nu nog) 175 kW en (later) 350 kW wordt met High Power Charging
aangeduid [1]. Verder wordt vastgesteld dat, hoewel de business case voor
snelladers lange tijd nog niet erg gunstig was door lage bezettingsgraad van de
snelladers, daar snel verandering in komt. Het is aantrekkelijk om in deze
voorzieningen te investeren en ze zullen ook intensief gebruikt worden.
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De in de voorliggende rapportage beredeneerde inschatting is dat het merendeel
van de aandrijf energie voor de toekomstige BEVs met langzaam laden in de
elektrische auto’s zal worden geladen. Daar moet dus ook de infrastructuur voor
moeten worden gerealiseerd. In het bijzonder voor lange ritten zal echter zo’n 15%
van de aandrijfenergie uit snelladers moeten komen. Een groot deel van die
snellaadbeurten wordt daarbij verwacht langs drukke verkeersaders (analoog aan
hoe het nu voor conventionele auto’s en tankstations is).
Maar er blijkt ook een nieuwe categorie aanbieders van snelladers op te komen:
winkelcentra, supermarkten, restaurants en soortgelijken gaan steeds vaker over tot
het aanbieden van snellaad-service omdat ze daarmee aantrekkelijke klandizie
binnenhalen en tegelijkertijd ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ concreet
maken.
De verwachte groei van de batterij elektrische voertuigvloot is op dit ogenblik nog
niet met zekerheid te geven, mede doordat niet duidelijk is hoe verkopen van Plugin Hybride Electrische Voertuigen (PHEVs) zich zullen ontwikkelen t.o.v. de
verkoopcijfers van BEVs, waarbij de eerste categorie geen snellaad infrastructuur
nodig zal hebben om de eindbestemming te bereiken. Daarom is gewerkt met drie
mogelijke scenario’s voor marktopname van BEVs: laag, midden en hoog. Deze
scenario’s voorspellen tussen de ca. 50 en 100 duizend batterij elektrische
voertuigen1 in Noord-Brabant voor 2025 en tussen ca. 130 en 330 duizend batterij
elektrische voertuigen in 2030. De doelstellingen die in het ontwerp klimaatakkoord
worden genoemd voor elektrische voertuigen vallen tussen het hier gebruikte
midden en hoge scenario. Op basis van een ruime verzorgingsgraad van 125 BEVs
per snellader in 2025 en 150 BEVs per snellader in 2030 wordt aannemelijk
gemaakt dat in Noord-Brabant voor het overbruggen van grotere afstanden in 2025
tussen de 380 en 830 snelladers2 nodig zullen zijn, en dat die aantallen tot 2030
doorgroeien tot tussen 900 en 2000.
Een andere relevante conclusie is dat voor huishoudens zonder mogelijkheid voor
laden op eigen terrein een combinatie van (semi-)publiek langzaam laden en (semi)publiek snelladen, ook voor het rijden van ritten binnen de actieradius van het
voertuig, belangrijk gaat worden. Het is de verwachting dat de hiervoor benodigde
snellaad infrastructuur met name semi-publiek zal gaan worden ingevuld. Denk
daarbij aan snellaad pleinen bij supermarkten, winkelcentra en parkeergarages.
Daarna wordt gekeken welke criteria voor de uitrol van snellaadvoorzieningen voor
de verschillende stakeholders belangrijk zijn, en wat dat betekent voor de locaties
die interessant zouden kunnen zijn voor de realisatie van snellaadstations.
Op basis van de verzamelde gegevens en inzichten wordt vervolgens de visie over
snelladen in Noord-Brabant geschetst, met daarin aandacht voor de verwachte
groei in snellaadinfra, de mix aan laadmogelijkheden, de inpassing van
laadinfrastructuur in het energiesysteem en voorkeurslocaties om snellaadpunten te
realiseren in gemeente of provincie.

1

Wanneer in de rapportage wordt gesproken van elektrische voertuigen, of BEVs, dan worden
daarmee voertuigen uit de voertuigtypen M1 en N1 bedoeld, tenzij expliciet anders aangegeven.
2
Dit zijn de aantallen 50 kW equivalent laders. Wanneer High Power Chargers worden ingezet
dan kunnen meer auto’s met een zelfde lader worden bediend.
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Geconcludeerd wordt dat er zeer waarschijnlijk voldoende belangstelling in de
markt zal zijn om de benodigde snellaad-infrastructuur te realiseren, en dat er voor
gemeentes, provincie en netbeheerders kansen zijn om in dat realisatieproces te
coördineren en te sturen.
Tot slot wordt een strategie geschetst welke in grote lijnen bestaat uit het in lijn
brengen van de verschillende beleidsvelden om de beste laad-locaties (gezien
vanuit algeheel maatschappelijk belang) te kunnen aanwijzen. Ook wordt, naast de
primaire focus op snellaad-infrastructuur voor lichte voertuigen, stilgestaan bij de
ondersteuning van vrachtverkeer met snelladers op de grote doorgaande (TEN-T)
corridors en wat dat in de provincie aan aanvullende mogelijkheden biedt. Als
laatste onderdeel van de strategie een oproep tot samenwerking. Allereerst tussen
provincie, gemeente en netbeheerders, maar daarnaast ook liefst vroegtijdige en
proactieve samenwerking met collega-bestuurders, grote exploitanten en
investeerders in snellaad-infrastructuur en tot slot ook de private partijen die ten
bate van hun klantenkring (als service) of voor hun eigen voertuigpark (taxi,
logistieke ondernemingen etc.) snellaadpunten realiseren.
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Inleiding
De provincie Noord-Brabant, Enpuls en de B5-gemeenten werken al jaren samen
aan de versnelde elektrificatie van het Brabants vervoer en het realiseren van
laadinfrastructuur. Begin 2018 is door het College van Gedeputeerde Staten het
Plan van Aanpak 100.000 elektrische voertuigen vastgesteld. Daarnaast hebben
Provincie en B5 gemeenten in 2018 samen een Innovatieprogramma
Laadinfrastructuur opgezet.
Om de ambities uit dit innovatieprogramma te onderstrepen en de samenwerking te
borgen hebben de Provincie en de B5-gemeenten in juni 2018 de
‘Samenwerkingsovereenkomst Versnelde elektrificatie Brabants vervoer’
ondertekend. Provincie, Enpuls en B5-gemeenten werken samen en geven samen
uitvoering aan de opgestelde programma’s.
Snelladen kan mogelijk een belangrijke rol spelen in het realiseren van de
doelstellingen en ambities op het gebied van elektrisch rijden en is dan ook
opgenomen in de plannen en programma’s van B5, Enpuls en provincie. Ook zijn er
verschillende initiatieven op het gebied van snelladen in de provincie Brabant. Deze
variëren van een eerste verkenning tot concrete uitwerking van locaties. Ook zijn er
al verschillende snelladers gerealiseerd.
Het lijkt voor de hand te liggen dat snelladen relevant is voor de doorontwikkeling
van elektrisch vervoer en dat een op elkaar afgestemd en dekkend netwerk van
snelladers daaraan zou kunnen bijdragen.
Alvorens rondom deze veronderstelling een visie en strategie op snelladen te
ontwikkelen, is er vanuit de provincie en vanuit Enpuls de behoefte aan een meer
onderbouwd en onafhankelijk inzicht in de rol van snelladen in de gehele mix van
laadinfrastructuur en in tal van andere relevante vragen en aspecten. Het
voorliggende rapport moet dit inzicht in voldoende mate geven.
Om het gevraagde inzicht te concretiseren, hebben de opdrachtgevers een lijst met
concrete onderzoeksvragen aan onderzoeksinstituut TNO meegegeven. Deze is,
tezamen met de door TNO geformuleerde antwoorden, te vinden in Bijlage A.
Op basis van deze inzichten zal een zo breed mogelijk gedragen visie en strategie
op snelladen geformuleerd worden. Daarna zal er binnen Brabant verdere invulling
gegeven worden aan de uitwerking ervan. Deze werkwijze moet voorkomen dat
elke gemeente zelf individueel het wiel moet uitvinden.

1.1

Doelstellingen en onderzoeksvragen
Het doel van dit rapport is:
1) Inzicht geven in de rol, nut- en noodzaak en businesscase (w.o. de
maatschappelijke kosten) van snelladen in de mix van laadinfrastructuur en
de (potentiele) bijdrage van snelladen aan de elektrificatie van het Brabants
vervoer;
2) Het formuleren van een concept (opschaalbare) visie en strategie t.a.v.
snelladen toegepast op Brabant;
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3) Indien snelladen conform de visie/strategie van belang is voor de versnelde
elektrificatie van het Brabants vervoer, een beschrijving van de criteria en
voorwaarden voor zoekgebieden en/of locaties voor snelladen.
De opdrachtgever voorziet een aanpak in twee fasen. Fase 1 is het opstellen van
de genoemde visie en strategie. Hiervoor is onderbouwde beantwoording van een
aantal vragen noodzakelijk. Wanneer snelladen volgens de visie en strategie
bijdraagt of zelfs noodzakelijk is voor de ontwikkeling van elektrisch rijden, wil
opdrachtgever in fase 2 concrete zoekgebieden en/of locaties definiëren. De visie
en strategie moeten dan ook concrete input geven voor het kunnen maken van een
ruimtelijke analyse en inpassing. Fase 2 vormt geen onderdeel van de opdracht en
dus ook niet van dit rapport.
Om een visie en strategie op snelladen te kunnen ontwikkelen is het belangrijk
inzicht te hebben in de rol, nut en noodzaak van snelladen in het algemeen, en de
rol van snelladen in de mix van laadinfrastructuur in het bijzonder. Dit inzicht dient
zowel voor de korte, als ook voor de middellange (5 jaar) termijn met een doorkijk
naar 10-15 jaar, te worden verschaft. Vanzelfsprekend dienen antwoorden objectief
te worden gemotiveerd en te worden onderbouwd.
De visie en strategie moeten een antwoord geven op de vraag of, hoe en in welke
mate snelladen een bijdrage levert aan de versnelde elektrificatie van het Brabants
vervoer. Hierbij dient rekening gehouden te worden/een afweging te worden
gemaakt van de belangen van de verschillende stakeholders.
De visie en strategie, die minimaal tot 2025 vooruit moeten kijken, moeten zodanig
worden opgesteld dat gemeenten, provincie en Enpuls op basis van deze visie
concrete vervolgstappen kunnen zetten en ook uitvoering kunnen geven aan de
visie en strategie. De rol die hierbij nodig is van de overheid dient te worden
omschreven.
Bij het opstellen van de visie en strategie dient afstemming plaats te vinden met B5
gemeenten, Enpuls en provincie. Het doel is te komen tot een (ambtelijk) gedragen
visie.
Wanneer snelladen conform visie en strategie van opdrachtnemer een relevante of
substantiële bijdrage levert aan de versnelde elektrificatie van het Brabants vervoer,
zullen criteria, uitgangspunten en andere relevante aspecten op moeten worden
gesteld t.a.v. de locaties en zoekgebieden. Met deze informatie moet door de
opdrachtgever(s) in een volgende fase een ruimtelijke analyse gemaakt kunnen
worden naar locaties en zoekgebieden.
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Aanpak
Als onderdeel van deze opdracht zal als eerste de huidige (2019) situatie rondom
snelladen worden geschetst. Vervolgens zal het middellange / lange-termijn (2030
en daarna) e-mobiliteit perspectief worden geschetst, waarbij de ten tijde van het
schrijven van deze rapportage de door de politiek nagestreefde klimaatdoelstellingen rondom 0-emissie vervoer grotendeels (waar nodig door subsidies en
accijnzen gestuurd) zullen worden gerealiseerd3.
Tenslotte zal er vanuit zowel de korte termijn (2020) ontwikkelingen rondom snellaadsystemen (bottom-up) en vanuit het geschetste (middel)lange termijn
perspectief (top-down) naar onderbouwde opschalingsscenario’s worden
geredeneerd, waarbij 2025 als mijlpaal tussen de korte en middellange termijn
wordt gepositioneerd. De volgende aspecten zullen daarbij aan bod komen:
- Perspectief verkeersstromen in Noord-Brabant (als functie van de tijd);
- Via een verdeling elektrisch/waterstof komen tot een E-mobiliteitsbehoefte
(,,)
- Via een verdeling snelladen/langzaam-laden komen tot een behoefte aan
snelladers (,,)
- Via een analyse van verkeersstromen van elektrische voertuigen over
snelwegen in Noord-Brabant met een lange afstand (> typische actieradius)
doelstelling komen tot een behoefte aan snelladers langs snelwegen en
provinciale wegen (,,)
- In combinatie met de (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden om
langzaam te laden, in combinatie met opkomende markten die
aantrekkelijke vormen van snelladen aan zullen gaan bieden op locaties
waar EV-rijders sowieso al 15 minuten tot een uur zullen doorbrengen,
komen tot een behoefte aan snelladers op publiek terrein in stedelijk gebied
(,,).
Genoemde (afgeleide) opschalingsscenario’s betreffende de behoefte aan
snelladers langs snelwegen, langs provinciale wegen en snelladers op publiek
terrein binnen stedelijk gebied zullen voor een 3-tal scenario’s worden uitgewerkt:
1) Een pessimistisch opschalingsscenario voor EV’s;
2) Een gematigd, in de perceptie van de auteurs het meest waarschijnlijke,
opschalingsscenario voor EV’s;
3) Een optimistisch opschalingsscenario voor EV’s.
De focus op het kenschetsen van de rol van snelladers op gemeentelijke NoordBrabantse gronden (binnen stedelijk gebied, langs provinciale wegen en langs
doorgaande (snel)wegen) als functie van de tijd lijkt de meest relevante input voor
de visievorming door de Noord-Brabantse G5.

3

De provincie wil zo snel mogelijk accelereren naar 100.000 Electrische Voertuigen. Bij de in deze
rapportage beschouwde scenario’s zal dit aantal voor het “hoog” scenario in 2025 worden bereikt,
terwijl dit aantal voor het “laag” scenario in 2028/2029 zal worden bereikt.
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Voor ENPULS is de verwachting dat het lange termijn perspectief de meeste
relevantie zal hebben, waarbij de combinatie met een onderbouwde prognose
rondom de snelheid waarmee de behoefte aan elektriciteit zal toenemen onder
invloed van de groei van elektrisch vervoer (volgens de drie eerder genoemde
scenario’s), zo mogelijk aangevuld met (worst-case) verbruiksprofiel ten behoeve
van het opladen van deze voertuigen gedurende een etmaal per regio.
Na het kenschetsen van de rol van snelladers wordt op basis van behoeften van
belanghebbenden, die op enige wijze bij de invulling en/of exploitatie van (bij de
beschreven rol passende aantallen) snelladers op gemeentelijke gronden
betrokken zijn, beredeneerd welke rol(len) de provincie / B5 en Enpuls zouden
moeten gaan vervullen om een tijdige en efficiënte uitrol/opschaling van de
benodigde snelladers te faciliteren. De taken en verantwoordelijkheden, welke bij
deze rol(len) horen zullen worden afgestemd en vastgelegd met afgevaardigden
van de opdrachtverstrekker en vormt de basis voor een ambtelijk gedragen visie en
strategie.

TNO-rapport | TNO 2019 | R11018

3

Snelladen anno 2019

3.1

Definitie snelladen

11 / 72

Als onderdeel van het afbakenen van de opdracht, alsmede vanuit de behoefte
voor consistentie, is het belangrijk om tot een definitie van snelladen te komen.
Op het moment van schrijven is de definitie vooral vanuit de laad-techniek
gedreven, waarbij snelladen (soms ook wel gelegenheidsladen genoemd) (vrijwel)
synoniem is voor DC laden en langzaam-laden (vrijwel) synoniem is voor AC laden.
Bij de eerste categorie is de lader elektronica onderdeel van de oplaadeenheid
buiten het voertuig.
Bij AC laden is de oplader in het voertuig geïntegreerd. Vanuit kosten en gewicht
perspectief is dat een relatief kleine lader, met name bedoeld om overal waar een
elektrische aansluiting is te kunnen laden (hetzij om op locatie te laden, hetzij als
noodvoorziening). Zowel de vorm van het elektrisch laadvermogen (AC vs. DC) als
ook de via protocollen (IEC-61851/IEC-15118) uitgewisselde informatie is voor
beide typen van laden verschillend.
Wanneer er naar de (technische) definities wordt gekeken, dan is een relevante
observatie dat de vereniging Charin [1], die zich bezig houdt met de ontwikkeling en
promotie van de Combined Charging Standard (CCS), er de volgende definitie op
nahoudt:
 “Fast Charging”: 50 kW ≥ Pladen < 149 kW
 “High Power Charging”: Pladen ≥150 kW
Een iets afwijkende definitie voor snelladen wordt door RVO [2] gehanteerd:
 “Fast Charging”: > 22 kW
In de praktijk is er tussen deze definities niet veel verschil, omdat er bijna geen
laadpalen zijn, die tussen de 22 kW en 50 kW als maximum vermogen kunnen
leveren. Daarenboven gaat het in deze categorie meestal om laden met
wisselspanning waarbij de laadelektronica in het voertuig is geïnstalleerd. Er zijn
maar weinig modellen geschikt voor AC laden met een vermogen groter dan 22 kW
(de meeste fabrikanten lijken niet op deze techniek in te zetten). Een voorbeeld dat
wel in deze categorie valt, is de Renault Zoe (welke tot 43 kW kan laden mits deze
met de “Quickcharge” optie is uitgerust).
Voor de context van deze rapportage zal TNO de breed geaccepteerde definitie van
Charin aanhouden.
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Huidige situatie rondom snelladers
Het netwerk aan snelladers telt volgens de Nationale agenda laadinfra-structuur in
2020 592 snelladers. Een deel daarvan (ongeveer 136) zijn Tesla Superchargers
die niet geschikt zijn voor andere elektrische voertuigen dan Tesla’s. De andere
snelladers (ongeveer 456) zijn vaak, maar lang niet altijd, met twee en soms zelfs
drie standaarden uitgerust zodat ze voertuigen met een Combined Charging
System (CCS) stekker (kortweg: Combo-stekker, CCS-stekker, of “type 2” stekker)
en CHAdeMO (“type 1” stekker) kunnen bedienen.
Voor Noord-Brabant zijn een viertal lopende initiatieven relevant, die als doel
hebben om de Europese (hoofd) lange-afstandsroutes (Trans European Networks
for Transport, TEN-T), waarvan er enkele dwars door Brabant lopen (A4, A15, A16,
A67: Eindhoven naar Venlo en A58/A2 van Breda naar Eindhoven), te ontsluiten
voor Zero Emissie voertuigen4. In het bijzonder gaat het om de volgende
initiatieven/projecten:
1. Ionity: In dit initiatief worden in 19 Europese landen ongeveer 400
snelladers (met een CCS-stekker en maximaal 350 kW aan vermogen)
gerealiseerd (gereed in 2020);
2. Mega-E: In dit project worden, ondersteund door de Europese Unie, 322
snelladers met een maximaal vermogen tot 350 kW gerealiseerd in 20
centraal-Europese landen en Scandinavië. Deze snelladers worden
gerealiseerd in de jaren 2018–2025;
3. Ultra-E: is inmiddels gerealiseerd. Op 25 locaties in Duitsland, Nederland,
België en Oostenrijk zijn 50-100 snelladers in gebruik genomen. Zie ook:
[3] [4] [5];
4. Benefic: is een grensoverschrijdend Europees project, gefinancierd vanuit
het Connecting Europe Facility-programma. In het Benefic programma (dat
langere tijd als open EU project kan doorgaan) worden zowel langs de A16
nabij Hazeldonk, in beide rijrichtingen, als langs de A67 nabij de Vroent
(rijrichting Eindhoven) snellaadstations aangelegd met op elk van die drie
stations 10 High Power laders en 20 snelladers.
De beschreven initiatieven zijn in lijn met waar grote OEMs aan denken: volgens
een aankondiging in December 2018, gaat Volkswagen haar fabriek in Hannover
ombouwen om er EV snellaadstations met een capaciteit tot 360 kW te kunnen
fabriceren [6]

3.3

Technologische ontwikkelingen rondom snelladers
De ontwikkeling van snelladers loopt (tot dusver) in de pas met de laatste
ontwikkelingen van de snellaadmogelijkheden van de EVs, welke in significante
aantallen worden verkocht5.
4

Het gaat daarbij met name om snelladers, maar ook andere energie “tank” voorzieningen (zoals
waterstof tankstations) horen hierbij.
5
Tesla vormt hierop enigszins een uitzondering. Tesla’s ondersteunen -met name door hun extra
grote accupakket- een bovengemiddelde laadsnelheid en zijn binnen Nederland goed
vertegenwoordigd. Tesla biedt haar klanten echter ook de mogelijkheid om bij de Tesla
Supercharger stations voor een aantrekkelijk tarief (soms zelfs gratis) bij te laden. Dit zien wij als
een reden waarom commerciële charge-point-operators van publieke laadpalen niet al direct met
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Commerciële charge-point-operators zijn daarom ten tijde van het schrijven van
deze rapportage alweer bezig om een deel van hun laders naar een hogere
laadsnelheid te upgraden (voorbeeld: Fastned had uitsluitend 50 kW laders en
introduceert momenteel 175 kW laders en zal nog in 2019 starten met het plaatsen
van 350 kW High Power laders).
Op het moment van schrijven hebben accupakketten een typische effectieve
capaciteit van rond de 25 kWh en een C-rate6 van ongeveer 2. Dit betekent dat een
gemiddeld/typisch EV in 24 minuten 80% van de beschikbare energie-inhoud tot
zich kan nemen.
Tesla’s (Model S) hebben een bovengemiddeld groot batterijpakket (75 kWh en nog
wat groter), waardoor Tesla voor haar Superchargers heeft gekozen voor een
grotere laadsnelheid: 135 kW. Ook hier weer is het streven om binnen een half uur
de accu voor een groot deel gevuld te krijgen. Zie ook SuperChargers [41].
De batterijcapaciteit in elektrische voertuigen neemt al jaren flink toe, uiteraard
gedreven door reducties in kosten, verbeterde energiedichtheid (ook de prognose
in de toekomst [Error! Reference source not found.] en toenemende vraag naar
een grotere actieradius (om daarmee een volgende doelgroep aan te kunnen
spreken). Als voorbeeld kan de batterijcapaciteit van BMW i3 worden genoemd, die
in 3 generaties (introductie tot medio 2019) is opgelopen van 21,6kWh (2016), via
33,2kWh (2017) tot 42,2kWh (komende generatie BMW i3, 2019 [42]).
Met de hogere batterijcapaciteit ontwikkelt zich de laadsnelheid in dezelfde richting,
vooral omdat batterijen van grotere capaciteit ook meer stroom kunnen accepteren
(dus sneller kunnen laden), maar ook omdat technologische verbeteringen
(verbeterde cellen, verbeterd thermisch control, etc.) zorgen voor de mogelijkheid
om per cel sneller te kunnen laden.
De trend is dat de C-rate van de batterijen, die in elektrische voertuigen worden
toegepast, nog enigszins zal toenemen door verbeteringen in de thermische
huishouding. Grote(re) stappen in C-rate zijn mogelijk, maar zullen dan ten koste
gaan van de energiedichtheid, waardoor een batterijpakket dezelfde capaciteit
significant zwaarder zou worden. TNO verwacht niet dat de auto-industrie daarvoor
zal kiezen, waardoor in de C-rate van de in elektrische voertuigen gebruikte
batterijtypen de komende jaren (tijdshorizon: 2025) geen grote stappen zullen
worden gemaakt. De hogere laadsnelheden zullen dus met name uit de grotere
batterijpakketten voortkomen.
Nu ligt de energiedichtheid bij ongeveer 200 Wh/kg (pack), maar gaat waarschijnlijk
naar 300 Wh/kg (pack) rond 2025. Met de aanname/verwachting dat de gemiddelde
massa van de EV niet significant gaat toenemen, is de verwachting dat de
laadsnelheid tot en met 2025 nog met ruim 50% zal stijgen.

de uitrol van snelladers zijn begonnen, die de door Tesla’s ondersteunde hogere laadstromen
kunnen leveren.
6
C-rate is de verhouding van het laadvermogen (in W) versus de batterijcapaciteit (in Wh) en geeft
dus aan hoe vaak de batterij binnen één uur zou kunnen worden opgeladen.
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Tenslotte is het goed om te vermelden dat met (snel)laders de ontwikkeling van
batterijen snel kan worden gevolgd, omdat dit geen nieuwe technologische
ontwikkelingen vereist (de daarvoor te gebruiken componenten bestaan immers al).
Sommige fabrikanten bieden al schaalbare oplossingen aan (zoals ABB). Dit
impliceert dat een 2x zo grote lader ook ongeveer 2x zo duur zou zijn (praktisch iets
minder, omdat een deel van de hardware niet mee zal schalen). Als er dan ook 2x
zo veel voertuigen per tijdseenheid worden afgewikkeld, dan hoeven hogere
laadsnelheden ook geen invloed op het tarief te hebben. Ook zien we snelladers in
de markt die b.v. één EV heel snel kunnen opladen, maar die vervolgens ook 2 EVs
met de halve laadsnelheid kunnen laden. Hiermee kan de investering in de
snellader beter worden verdeeld over de verschillende doelgroepen. TNO verwacht
daarom dat hogere laadsnelheden niet tot extra kosten voor de EV-eigenaren
zullen gaan leiden.
3.4

Business-case gerelateerde ontwikkelingen rondom snelladers
De business case van een snellader is (zeer) sterk afhankelijk van bezettingsgraad.
De initiële kosten zijn weliswaar hoger, maar de verblijftijd kan relatief laag zijn
waardoor veel voertuigen per etmaal gebruik kunnen maken van dezelfde
aansluiting. Uiteindelijk zal de business case van snelladen gunstiger kunnen zijn
dan die van reguliere (langzame) laadvoorzieningen. Dat is echter alleen
geredeneerd vanuit hardware kosten en kosten voor de benodigde ruimte.
Langzame laadpunten, wanneer ze tenminste “slim” worden aangestuurd, kunnen
anderzijds grote voordelen opleveren omdat ze pieken en dalen in het aanbod van
stroom kunnen opvangen door vraagsturing. Dat geldt zowel voor extra aanbod van
opgewekte duurzame stroom, als voor relatieve schaarste op de momenten van
piekvraag. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingen die naar verwachting een grote
groei van gewone (langzame, AC) laadpunten op gaat leveren:
1. Duurzame lokale opwek (in het bijzonder met zonnepanelen) waarbij
individueel of collectief een belangrijk deel van de ‘eigen’ duurzame stroom
wordt gebruikt om elektrische voertuigen op te laden. Dit levert een directe
motivatie om laadpunten te realiseren.
2. Duurzame opwek op bedrijfslocaties waarbij de werknemers al dan niet
gemotiveerd door de leasemaatschappij worden uitgenodigd (mogelijk
tegen lage(re) tarieven) duurzame stroom in te nemen. Voor de werkgever
is die oplossing zeer aantrekkelijk: tegen overzienbare kosten wordt het
wagenpark van energie voorzien, er wordt concreet invulling gegeven aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de vloot aan ladende
voertuigen buffert het lokale duurzame energiesysteem.
Mede op basis van hierboven geschetste ontwikkelingen, kan afgeschat worden dat
de BEV vloot in Noord Brabant in 2025 (afhankelijk van scenario tussen de 50.000
en 100.000 EV) voor een belangrijk deel geladen zal worden door middel van circa
60.000 tot 120.000 langzame AC laadpalen (de scenario’s en getallen komen aan
bod in hoofdstuk 4). Welke fractie van die laadpalen in de Noord Brabantse (semi-)
publieke ruimte zal komen is nog onduidelijk, maar die fractie kan geschat worden
op één kwart. Eind vorig jaar was de verhouding in heel Nederland volgens RVO
als volgt: 35,9 duizend publiek, 100.000 privaat en 1083 snellaadpunten [7].
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Doordat tegen 2025 een groter deel van de stekker-autovloot BEV zal zijn
(momenteel nog meer PHEV dan BEV), zal de behoefte aan snellaadpunten
verhoudingsgewijs sterker toenemen. Gezien het vrijwel gemiddelde
welvaartsniveau en ook de goed vergelijkbare mate van verstedelijking is er geen
reden om aan te nemen dat in Noord Brabant de verhoudingen tussen de
verschillende soorten laders en elektrische auto’s anders zouden zijn dan in
Nederland als geheel.
Op het moment van schrijven is de stroom betrokken bij reguliere (langzame)
laadpalen al bijna concurrerend met het laden thuis. Zo is in Drenthe onlangs een
laadprijs van €0,15 p/kWh geïntroduceerd. Ook voor de opdracht verlenende
overheid kunnen de kosten meevallen: In Rotterdam betaalt de marktpartij juist om
laadpunten te mogen plaatsen.
Snelladen kan nog niet voor dergelijke lage tarieven bieden. Fastned rekent
bijvoorbeeld tarieven vanaf 0,35 €/kWh (Gold Member, abonnement van 11,99 per
maand). Bij hogere bezettingsgraden van snelladers, zouden de tarieven voor
snelladen omlaag kunnen gaan. Ook zullen lagere aanschafkosten van snelladers
de laadtarieven voor de BEV bestuurders doen verlagen. TNO verwacht dat de
commerciële tarieven voor snelladen en instantaan langzaam laden nagenoeg
gelijk zullen worden. Voor CPO gestuurd langzaam laden en langzaam laden met
“Vehicle to Grid” (V2G7) mogelijkheden zullen natuurlijk lagere tarieven gaan gelden
(minstens 15% lager).
Door de lage benuttingsgraden in de beginjaren van snelladen was het lang lastig
om een positieve business case te krijgen. Dat is met de snel groeiende vloot aan
batterij elektrische voertuigen aan het veranderen. Om dat te illustreren geven we
onderstaand figuur uit het eerste kwartaalbericht 2019 van FastNed, dat medio dit
jaar naar de beurs gaat [8]. Ondanks operationeel break-even van deze firma,
denkt zakenbank ING dat de vrije kasstroom (de winst plus afschrijvingen min de
investeringen die nodig zijn om het bedrijf voort te zetten) pas in 2025 positief zal
zijn [9]. Het gaat dus nog niet vanzelf, maar het is duidelijk dat mede door de grote
geprojecteerde groei in elektrische voertuigen een positieve business case snel
dichterbij komt. Daardoor wordt het voor steeds meer partijen interessant om in
snellaadinfra te investeren.

7

Term waarmee wordt aangegeven dat een lader in een voertuig, of een (snel) lader buiten het
voertuig, naast het opladen van de batterij met energie uit het elektriciteitsnetwerk ook energie uit
de batterij weer terug kan leveren aan het elektriciteitsnetwerk
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Geleverde energie (en dus omzet) door firma Fastned in de laatste jaren. In Q1 van
2019 leverden ze 1540 MWh in ongeveer 97.500 laadsessies (gemiddeld 15,8 kWh/
sessie) Q1 opbrengsten bedroegen 844 k€.

Clusteren van laders lijkt een voor de hand liggende optie, omdat individuele
publieke aansluitingen vanuit organisatorisch en commercieel perspectief niet
aantrekkelijk zijn. Stroomtarieven zijn in Nederland afhankelijk van verbruik. Hoe
meer verbruikers achter één meter, hoe aantrekkelijker (zie afbeeldingen bijlage A
en [10] en [11]). Een groot snellaadstation zal eerder de status van grootverbruiker
bereiken dan een klein groepje snelladers. Mogelijke hogere belasting op de
afgenomen snellaadstroom kan het prijsvoordeel voor de afnemer weer wat
verkleinen, maar al met al zal de snellader een aantrekkelijk aanbod voor de EV
rijder vormen.
Het aantal snelladers in Nederland zal toe gaan nemen. Met de opkomst van
volledig elektrisch rijden in Nederland groeit het aantal potentiële klanten van
snelladers gestaag. Daar waar er op het moment van rapportage ruim 1000
snelladers zijn, wordt in 2025 een aantal tussen de 2400 en 7900 verwacht. Voor
netbeheerders betekent dit dat er extra werkzaamheden op ze af komen. Daarbij is
een extra uitdaging dat snelladers veelal op locaties worden gewenst (bijvoorbeeld
door een ondernemer) waar de middenspanningsring niet altijd in de buurt dan wel
toereikend is qua capaciteit.
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Voorspellingen van aantallen nieuw aan te sluiten snelladers in Nederland volgens E
Laad [12], in drie verschillende scenario’s (vergelijkbaar met de aangenomen
scenarios voor de marktopname van BEV).

Doordat er een beperkt aantal exploitanten zijn, die veelal de uitdagingen van de
netbeheerder kennen en begrijpen, is er een goede mogelijkheid om in gesprek te
gaan over mogelijke doorlooptijden en kunnen exploitanten ervoor kiezen om hun
uitrol in een andere volgorde uit te voeren. Dit onderzoek helpt om een eerste
inzicht te bieden hierin.
Er zijn scenario’s denkbaar waarbij door de hoge laadsnelheden, autonoom vervoer
en robuuste beschikbaarheid het snelladen aan populariteit wint en steeds
dominanter wordt. Het is echter ook goed denkbaar dat parkeerladen ook op de
lange termijn de dominante vorm van laden blijft juist omdat langzaam laden meer
mogelijkheden biedt om het elektrische net stabiel te houden, óók bij grote
hoeveelheden intermitterende duurzame energie.
Nu al zien we initiatieven van CPO’s om snelladers te installeren op locaties waar
de doelgroep sowieso moet zijn. Denk aan FastNed, die al drie snelladers plaatste
bij Albert Heijn XLs en Allego met een snellaadplein bij het Van der Valkhotel in
Eindhoven. Op de laatste locatie staat ook de eerste ‘liquid cooled’ High Power
Chargers (tot 350 kW laden) van de Benelux. Het laadplein krijgt de naam ‘Green
Zone’ en beschikt over 24 snelladers specifiek voor Tesla-rijders en het Allego
Charging Plaza met zestien laadpunten (elk 22 kW), waarbij slimme software de
beschikbare energie verdeelt over de aangesloten auto’s. Verder kunnen e-rijders
op vier laadplekken gebruik maken van High Power Charging (tot 350 kW) en nog
eens twee parkeerplaatsen zijn voorzien van de Allego Triple Fast Charger (50 kW).
Hiernaast zijn er nog vier reguliere laadpunten (van 11 kW) beschikbaar. Door deze
opstelling kan elke e-auto met een passende snelheid geladen worden. In
combinatie met de vele services van het hotel, is dit volgens beide partijen de
ideale plaats voor e-rijders voor een lang of kort verblijf. (Tankpro 2018)
De verwachting is dat laadtarieven voor snelladers door een hogere
bezettingsgraad van de snelladers zich geleidelijk zal verlagen. Nu maken de
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bedrijven die deze snelladers exploiteren vaak nog geen winst en zijn het
strategische keuzes om juist nu al in snelladers en infrastructuur te investeren.
Belanghebbenden willen natuurlijk snel zwarte cijfers zien. Daarna (en vooral door
concurrentie) zullen prijsverlagingen mogelijk moeten kunnen worden.
Ook is de verwachting dat er meer aanbod van goedkopere snelladers uit het verre
oosten gaat ontstaan waardoor de investeringen per snellaadstation af zullen
nemen. Op dit ogenblik is de kwaliteit nog een hindernis, maar uiteindelijk zal de
grootste automarkt ter wereld (China) ook in de snellaadinfra een belangrijke speler
worden.
Daarnaast zijn er verschillende zogenaamde “Green deals” [13], welke mee helpen
om elektrisch vervoer in Nederland aantrekkelijker te maken. Deze deals zullen een
positief effect op de aantallen EVs hebben en daarmee ook impliciet op de
aantallen benodigde oplaad locaties. De volgende green deals worden relevant
geacht:
- Green Deal – Publicly Accessible Electric Charging Infrastructure (deze
Green Deal zet acties uit die zeker moeten stellen dat de kosten van laadstations
omlaag gaan door o.a. onderzoek en procesoptimalisaties. Bijdragen van de
centrale overheid en het Nationale Kennisplatform Laadinfrastructuur zijn onderdeel
van deze Green Deal.

-

-

Green Deal – Administrative Agreement on Zero-Emission Buses (In het
IPO bestuursakkoord is de volgende ambitie vastgelegd: het regionale
openbare bus vervoer moet tegen 2030, of zoveel eerder als mogelijk
volledig emissievrij zijn. Om dat doel te bereiken zijn de partijen
overeengekomen dat niet later dan 2025, alle nieuw aan te schaffen
bussen emissievrij moeten zijn (tank-to-wheel).
Green Deal – Zero-Emission City Logistics: verbindt de ondertekenende
partijen om alle haalbare vormen van Zero-Emission Stads Logistiek op te schalen
in de periode van 2020 tot 2025.
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Om ook langere ritten met elektrische voertuigen te kunnen maken dan de
maximale actieradius toelaat, zijn juist ook langs of nabij doorgaande routes
snelladers nodig om met zo klein mogelijk oponthoud de reis voort te kunnen
zetten. Het gaat hier typisch om locaties langs snelwegen (verzorgingsplaatsen),
langs drukke provinciale routes en in en uitval wegen van de grotere steden, in het
bijzonder dichtbij snelwegen. Het is belangrijk om hierbij te bedenken dat bij
elektrisch rijden een groot deel van de aandrijfenergie wordt geladen nabij het woon
adres of de bestemming (bijvoorbeeld werk). Dat is zowel handig als relatief
goedkoop en kan als aanvullend voordeel hebben dat lokale duurzame stroom
wordt geladen. Slechts voor een beperkt deel van de aandrijfenergie wordt
noodgedwongen gegrepen naar snelladen onderweg. Snelladen biedt een uitkomst
wanneer de reis langer is dan de resterende beschikbare actieradius van het
voertuig. Snelladen biedt ook uitkomst als er een aantal trips achter elkaar gereden
moeten worden en de tijd tussen de trips te beperkt is om tussentijds voldoende
energie te laden, of wanneer er eerder simpelweg geen gelegenheid was om te
laden.
Voor de hoeveelheid en dichtheid aan snellaadmogelijkheden langs en nabij
doorgaande routes is het van belang hoeveel batterij elektrische voertuigen voorbij
komen per dag (analoog aan de situatie voor tankstations en auto’s met
verbrandingsmotor)). In principe kan berekend worden wat de minimale dichtheid
aan snelladers per kilometer is bij een bepaald aanbod van voertuigen die
passeren. In de navolgende figuren worden de belangrijkste verkeersaders van de
provincie Noord-Brabant getoond en daarbij zijn kleuren gebruikt om de
verkeersintensiteiten te laten zien. Voor bepaalde wegvakken is daarbij een
moeilijkheid dat soms het tracé van wegen wordt aangepast, waardoor een de
verkeersintensiteit in een jaar tussen twee modeljaren (in onze dataset 2014 en
2030) niet simpel geïnterpoleerd kan worden. In onderstaande figuur zijn die
weggedeelten met rood aangegeven.
Voor de wegen die het betreft is de volgende kunstgreep uitgevoerd: de situatie
zoals die voor 2030 wordt verwacht is terug-geëxtrapoleerd naar 2020 en 2025.
Daarbij is de verkeersintensiteit dus geprojecteerd op de weg in zijn uiteindelijke
nieuwe tracé, alsof de aanpassing al in 2020 (of 2025) gereed zou zijn. De
onderliggende aanname is dat de drukte op de weg niet héél sterk veranderd door
de tracé-aanpassingen, en men in ieder geval een realistisch beeld van de te
verwachten passantenstroom krijgt.
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Figuur 3

Overzicht van de belangrijkste verkeersaders in Noord Brabant. In rood aangegeven
weggedeelten waarvan het tracé tussen 2014 en 2030 wordt aangepast, waardoor de
verkeersintensiteit niet simpel geïnterpoleerd kan worden (zie tekst).

Figuur 4

Voorspelde passantenstroom per etmaal in de categorie personenauto’s en lichte
bestelwagens voor de belangrijkste Noord-Brabantse wegen in het jaar 2025.
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In figuur twee wordt de passantenstroom zoals verwacht in 2025 van lichte
voertuigen personen + bestelauto’s getoond (omdat die in de brondata van
Rijkswaterstaat niet onderscheiden zijn). En tenslotte geeft figuur 5 de verwachte
passantenstromen aan zware voertuigen (vrachtauto’s) voor het zichtjaar 2025.

Figuur 5

Voorspelde passantenstroom per etmaal in de categorie vrachtauto’s voor de
belangrijkste Noord-Brabantse wegen in het jaar 2025.

Voor al de verkeersstromen geldt dat ze, volgens de huidige inzichten, zeer mild
groeien van jaar tot jaar. Er van uitgaande dat elektrische voertuigen op ruwweg
dezelfde trajecten worden ingezet als (huidige) voertuigen met een
verbrandingsmotor, zijn locaties in de buurt van de grootste verkeersintensiteiten
erg aantrekkelijk om snellaadpunten te realiseren. Uiteraard moet er daarbij
rekening worden gehouden dat er voldoende spreiding van stations komt. Voor de
belangrijkste verkeersaders buiten de snelwegen zijn drukke provinciale wegen en
zeker ook uitvalswegen rondom steden aantrekkelijk als snellaadlocatie, in het
bijzonder wanneer er ruimtelijke inpassing (bestemmingsplan, beschikbare ruimte
naast wegen etc.) en goede inpassing in het middenspanningsnet mogelijk is
(voldoende restcapaciteit in het Midden Voltage (MV) net). Netbeheerders en
aspirant snellaadexploitanten / investeerders zijn druk in de weer met de ‘jacht’ op
de beste locaties. Door commerciële belangen en huiver voor mogelijke
bezwaarprocedures (vertraging of blokkade van de plannen) bleek het als
onafhankelijke partij onmogelijk inzicht te krijgen in plannen voor snellaadstations
die momenteel worden voorbereid.
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Aandeel elektrische voertuigen
Om de behoefte aan snelladers (bijvoorbeeld gemiddeld x snelladers per y km op
wegvak z) vast te kunnen stellen is nodig om naast de verkeersintensiteiten op
weggedeeltes, ook te weten welke fractie van de voertuigen naar verwachting
batterij elektrisch zal zijn.
Een prognose voor de marktverdeling elektrisch, waterstof en fossiele brandstoffen
voor de Nederlandse situatie is niet eenvoudig te geven. Momenteel is de markt
nog sterk bepaald door de leasemarkt en de stimuleringsmaatregelen die de
overheid heeft ingesteld om de opname van elektrische voertuigen te bespoedigen.
Naast vermindering van aanschaf- en motorrijtuigenbelastingen zijn het vooral de
inkomenseffecten voor leaserijders die voor elektrisch kiezen die dominant zijn. Er
is momenteel politieke discussie over deze maatregelen, en het is onzeker hoe die
zich in de komende jaren zullen ontwikkelen.
De marktopname van elektrische vrachtauto’s is met nog veel meer onzekerheden
omgeven, omdat ten tijde van deze rapportage pas de eerste OEM producten
beschikbaar komen. Het is bovendien nog geen uitgemaakte zaak hoe belangrijk
batterij-elektrische vrachtauto’s in de toekomst worden. Een studie van de
International Energy Agency [14] laat (ten onrechte) de batterij elektrische truck
weg (en promoot overgangsbrandstoffen en waterstof uit fossiele bron), terwijl
bijvoorbeeld Hoekstra van TUe [15] uitwerkt waarom een batterij elektrische truck
juist véél gunstiger is dan de door IEA aangedragen alternatieven.
Los van de geschetste onzekerheden laten de cijfers van de afgelopen jaren [44]
zien dat het percentage EV registraties gemiddeld boven de 6% ligt en ook dat een
nog snellere toename nodig zal zijn om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.
Zo wordt in [16] beredeneerd dat in 2035 elke nieuw verkochte auto een BEV zal
moeten zijn. Er zal door de politiek, middels belastingmaatregelen, actief worden
gestuurd. Dat zal effect hebben. De cijfers uit SparkCity schetsen een aannemelijk
resultaat van schaalvergroting van de EV markt en politieke maatregelen om
elektrisch vervoer aan te moedigen, c.q. maatregelen om aanschaf en exploitatie
van conventionele voertuigen te ontmoedigen. Voor deze studie is daarom besloten
uit te gaan van de getallen zoals die worden voorspeld door het SparkCity model
dat ten basis ligt aan de EV prognose atlas [17] dat in de Provincie Noord-Brabant
wordt ingezet om EV beleid te maken.

4.3

Groeiperspectief elektrische voertuigen op korte termijn
Voor de periode tot 2030 wordt voor deze verkenning aangenomen dat het aandeel
brandstofcelpersonenvoertuigen zo laag blijft dat het een kleine (< 10%) tot zeer
kleine (< 2% van alle ZE voertuigen) invloed zal hebben op de opname van batterij
elektrische voertuigen. Voor zwaar vrachtvervoer, dat pas aan het begin van een
verduurzamingstransitie staat, zou dat heel anders kunnen liggen. In ieder geval
OV bussen zullen grotendeels batterij elektrisch worden. Later zullen naar
verwachting ook utiliteitsvoertuigen (zoals vuilnisauto’s, straatvegers, etc., waar
lokale overheden invloed op hebben) en stads-distributietrucks volgen.
In de categorie personenvoertuigen is voor de zakelijke rijder elektrisch rijden nu al
financieel het meest aantrekkelijk. De beperkingen in actieradius, modelkeuze en
oplaadmogelijkheden kunnen nu nog argumenten zijn om niet voor elektrisch te
kiezen. Voor al deze punten zijn verbeteringen in zicht (binnen 2 jaar).

TNO-rapport | TNO 2019 | R11018

23 / 72

De verwachting is dat een elektrische auto (zowel nieuw als gebruikt) binnen enkele
jaren ook voor de particulier financieel aantrekkelijk wordt. De voorgenomen
aanschafsubsidie voor particulieren kan de opname van elektrische auto’s verder
ondersteunen [18]. Voor de periode tot 2030 zijn elektrische personenauto’s
getalsmatig verreweg het belangrijkst. Gebaseerd op de SparkCity voorspellingen
hanteren we voor de Provincie Noord-Brabant de volgende aantallen ‘voertuigen
met stekker’ in gebruik:

jaar
2020
2025
2030

Stekkerauto’s
34358
129798
354271

Voor snelladen zijn echter alleen de batterij-elektrische voertuigen van belang en
het is nog onduidelijk hoe de getalsmatige verhouding tussen de verkoopcijfers van
BEV en PHEV precies zullen liggen. We stellen derhalve drie scenario’s voor:
 laag: afbouw van fiscale stimuleringsbeleid, lagere groei (75%) stekker auto’s
dan SparkCity voorspelt, en verhouding BEV : PHEV als 2:3 (dwz scepsis in de
markt voor volledig elektrisch) in 2020, groeiend naar 3:2 in 2030.
 midden: na 2020 afbouw fiscaal stimuleringsbeleid, maar marktacceptatie,
leidend tot cijfers als in SparkCity, en verhouding BEV:PHEV na 2020 als 1:1
groeiend naar 2:1 in 2030.
 hoog: snellere groei (133%) aantal stekkerauto’s dan SparkCity voorspelt. Een
geleidelijke afbouw van het stimuleringsbeleid, maar opkomst van autonome
groei door lagere aanschafprijs en betere TCO. BEV:PHEV als 3:2 in 2020 en
groeiend naar 4:1 in 2030.
Voor elk van de 3 scenario’s zijn de 2020 aantallen bepaald door het door
SparkCity geprognotiseerde aantal stekkerauto’s te schalen op de huidige
aantallen BEV en PHEV in Nederland en de verdere groei tot 2020 aan te nemen
zoals de marktverhoudingen in het eerste kwartaal van 2019 lagen volgens RVO
elektrisch [19]. Dat leidt dan tot de volgende voorspelde aantallen voertuigen in
Noord-Brabant voor de drie zichtjaren 2020, 2025 en 2030:
scenario
laag
midden
hoog



2020

2025

2030

BEV

17264

47328

134872

PHEV

17094

58610

139421

BEV

17264

69756

211923

PHEV

17094

60042

142349

BEV

17264

101249

328710

PHEV

17094

60359

132188

Merk hierbij op dat, om de mobiliteitsdoelen zoals vastgelegd in het
ontwerp klimaatakkoord te halen, tot 2030 1,9 miljoen ZE
personenvoertuigen in heel Nederland in bedrijf moeten zijn. Voor NoordBrabant komt dat, op basis van de fractie huishoudens in deze provincie
(en een inkomensniveau zonder significante afwijking van het Nederlandse
gemiddelde) neer op ongeveer 275000 zero emissie voertuigen. Het
merendeel daarvan zullen BEV’s zijn.
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Als de doelen van het ontwerp-klimaatakkoord gehaald worden, moet de
feitelijk ontwikkeling dichter bij het hier gedefinieerde hoge dan het midden
scenario liggen. Na 2030 worden, volgens het ontwerpakkoord, alleen nog
maar Zero Emissie personenvoertuigen verkocht.
“vanaf 2030 luidt het streven dat er geen nieuwe auto’s meer
worden verkocht die op fossiele brandstof rijden.“ [20]


Ook voor de particuliere rijder komt een positieve “business case”, waarbij
het qua kosten gunstig is om elektrisch te gaan rijden, in zicht [21]:

Bij een lage houderschapsbelasting voor een elektrisch voertuig met een lagere
kilometerprijs, wordt het voor particulieren ook interessant om als eerste auto (voor
“dagelijks gebruik”) een elektrische auto aan te schaffen en daarnaast een veel
minder gebruikte conventionele auto aan te houden (of eventueel te huren) voor
speciale gelegenheden, zoals lange ritten en vakanties.
4.4

Gebruik snelladers nu
Op dit ogenblik zijn er in de Provincie Noord Brabant volgens de site oplaadpalen.nl
[22] 15 snelladers op bedrijventerreinen en 82 publiek (ervan uitgaand dat veel
snelladers twee verschillende uitgangen hebben, namelijk CCS en CHAdeMO; de
telling is daardoor niet absoluut). Een visualisatie van de genoemde site [22] is voor
het westelijk deel van de provincie gegeven in Figuur 6, en voor het oostelijk deel
van de provincie in Figuur 7.
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Figuur 6

Snellaadlocaties in het westelijke deel van de provincie Noord-Brabant zoals
geregistreerd op de site oplaadpalen [22].

Figuur 7

Snellaadlocaties in het oostelijke deel van de provincie Noord-Brabant zoals
geregistreerd op de site oplaadpalen [22].
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Niet alle stations zijn geschikt voor alle elektrische voertuigen al zijn er veel die
Multi-standaard (meerdere verbindingen per snellader) of met een adapter alle
voertuigen kunnen faciliteren. Vooral in de horecasector en bij winkels etc. is de
verwachting dat de komende jaren snellaad-voorzieningen semipubliek opengesteld
zullen worden om op die manier extra klandizie (en omzet) te genereren. Ook zijn
er pas weinig taxi’s, koerierdiensten en pakketbezorgers over op elektrische
voertuigen. Dat zou de komende jaren, puur op prijs gedreven, wel kunnen gaan
gebeuren, en een deel daarvan zal daarvoor op eigen terrein laadvoorzieningen
aan (laten) leggen. Daardoor kan de hoeveelheid snelladers op private terreinen
sneller groeien dan die in de publieke ruimte. Met het oog op rendement van de
investering zal het merendeel wel publiek toegankelijk worden gemaakt, mogelijk
ook in deeltijd (bijvoorbeeld buiten de drukste bedrijfsuren).
Kijkend naar het gebruik van snelladers als functie van moment van de dag, valt op
dat snellaadsessies met name pieken rond het middaguur, zoals wordt getoond in
figuur 8 (FastNed [23]). Gegeven het gemiddelde laadpatroon bij snelladers
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gedurende de dag, lijkt een mooie koppeling met zonne-energie voor de hand te
liggen.

Figuur 8

4.5

Typische distributie snellaadsessies verdeeld over de uren van een etmaal, zoals
geregistreerd door FastNed [23].

Gebruik snelladers op middellange termijn
In paragraaf Error! Reference source not found. zijn de snelladers vanuit een
technologisch perspectief beschouwd. Uit die beschouwing volgt dat snelladers de
technologische ontwikkelingen van de voertuigbatterijen zullen volgen. Het gaat
dan vooral om een toenemend laadvermogen. Verhogen van het laadvermogen is
vanuit de technologie een geringe uitdaging (op de koeling van de kabel tussen
voertuig en lader na, maar ook hiervoor zijn inmiddels oplossingen). Vanuit de
business liggen er wel uitdagingen, omdat een snellader met een groter vermogen
meer kost. Ook daar zien we oplossingen, waarbij de hardware van een High
Power lader ook kan worden ingezet om meerdere voertuigen langzamer op te
laden.
In paragraaf Error! Reference source not found. is beargumenteerd dat de
huidige generatie snelladers (rond 50 kW) de komende jaren steeds meer semipubliek beschikbaar zullen gaan komen bij b.v. winkelcentra en supermarkten en
dat de stroom daarbij tegen aantrekkelijke tarieven zal worden geleverd. De
verwachting is ook dat met name eigenaren van BEVs zonder oplaadmogelijkheden
op eigen terrein, of in de buurt, daar gebruik van zullen gaan maken. Publieke
snelladers zullen vooral worden gebruikt om lange ritten, of nagenoeg op elkaar
aansluitende korte ritten, te kunnen maken. Voor deze snelladers zal de
laadsnelheid omhoog gaan (High Power Chargers).Deze categorie laders zal met
name langs de snelwegen en doorgaande provinciale wegen moeten worden
gepositioneerd.
Conclusies rondom de rol van snelladen op de middellange termijn
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Binnen nu en 10 jaar tijd verwacht TNO geen doorbraak van een nieuwe
batterijtechnologie voor elektrische voertuigen. Rationale hiervoor is dat dergelijke
technologieën, waarvan solid-state8 batterijen de meest veelbelovende is, nog niet
het daarvoor vereiste Technology Readyness Level (TRL) hebben bereikt. Deze
nieuwe technologieën (solid-state Li-ion: momenteel TRL ca. 4) zullen eerst in
apparaten met een kortere levenscyclus dan een auto op de markt komen (zoals
telefoons en elektrisch handgereedschap). CEO van Panasonic onderschrijft deze
zienswijze [27]. Volkswagen is positiever en verwacht solid-state batterijen al tegen
2025 [28].
Als deze voorspelling zou worden gehaald, dan zal het waarschijnlijk toch nog
minstens vijf jaar duren voordat deze batterijen op schaal van enige significantie in
elektrische voertuigen zullen zitten.
4.6

Benodigde aantal snelladers in Noord-Brabant
De eerder beschreven voorspellingen van de aantallen batterij elektrische
personenvoertuigen in de provincie Noord-Brabant kunnen, uitgaande van 100 tot
150 BEVs per snellader afgedekt worden door de volgende aantallen snelladers:
# BEV/ snellader

100

125

150

2020

2025

2030

laag

175

380

900

midden

175

560

1450

hoog

175

830

2200

Scenario

Met die aantallen is er, bij de aangenomen groeiscenario’s van de elektrische vloot,
zelfs sprake van een ruime beschikbaarheid van snelladers voor personenauto’s. Er
is bij deze aantallen (en uitgaande van voldoende spreiding van snellaadlocaties)
ook genoeg mogelijkheid om een (nog) snellere groei van de batterij-elektrische
vloot op te vangen en tegelijkertijd de verwachte opname van batterij-elektrische
vrachtauto’s mogelijk te maken. Op plaatsen in de wereld met hogere concentraties
EVs blijkt ondersteuning door één snellader per 250 elektrische voertuigen nog
goed werkbaar, en voorspellende studies komen zelfs tot 1 op 700 en meer [29].
Hierbij moet worden opgemerkt dat de laagste voorspelde fractie
snellaadvoorziening per elektrisch voertuig worden voorzien in de USA, waar het
aantal “home chargers” relatief hoog is.
Voor de doorkijk naar 2030 is wel goed om in de gaten te houden hoe snel de
adoptie van batterij-elektrische trucks in de praktijk verloopt, en zo nodig
aanvullende uitrol (op bedrijventerreinen, bij distributiecentra etc.) te faciliteren (of
actief te regiseren). Merk op, dat wanneer de doelstellingen van het ontwerpklimaatakkoord gehaald gaan worden, het hoge groei-scenario van EVs
waarschijnlijker is. Daarvoor zouden dus, zoals in de tabel gepresenteerd, ongeveer
800 snellaadpunten in 2025 en circa 2000 in 2030 nodig zijn om een ruime
verzorging van de personenvoertuigen te borgen, en tegelijkertijd voldoende
reservecapaciteit te hebben om de verwachte opkomst van batterij elektrisch
vrachtvervoer te kunnen faciliteren. In het ontwerp klimaatakkoord [30] wordt
8

Een solid-state batterij is een batterij, die een vast (niet vloeibaar) elektrolyt heeft. Dit type batterij
zou nog sneller moeten kunnen worden geladen dan de momenteel gebruikte batterijen. De
huidige en toekomstige generatie snelladers kunnen probleemloos worden ingezet om solid-state
batterijen te laden, al zal het laden dan langer duren dan strikt noodzakelijk.
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afgeschat dat in 2030 zo’n 1,7 TWh extra elektriciteitsopname voor rekening van
BEV bussen, bestel- en vrachtauto’s komt. Dat is -afhankelijk van hoeveel zwaar
transport op waterstof gaat rijden- tussen een kwart en een derde van de energie
die de vloot aan elektrische personenvoertuigen tegen 2030 nodig heeft.
Het aantal snellaadpunten groeit naar verwachting hard de komende jaren, en dat
zal ook nodig zijn om de toenemende elektrische vloot te ondersteunen.
8.000

7.000

Totaal aantal snelladers

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Gerealiseerd

Figuur 9

4.7

Laag

Midden

Hoog

Voorspellingen van het totale aantal snellaadpunten in Nederland volgens E Laad [31].
Wanneer de doelstellingen in het ontwerp-klimaatakkoord gehaald worden, moeten de
werkelijke aantallen tussen de hier gebruikte midden en hoog scenario van E-laad
uitkomen.

Snelladers langs de snelweg
Snelladers langs de snelweg vervullen nu en zullen ook op de lange termijn een
zelfde functie voor EV’s vervullen als tankstations langs de snelweg voor
conventionele voertuigen nu doen. Voor batterij-elektrische trucks, in het bijzonder
op lange doorgaande routes, kan dat in verhoogde mate gaan gelden.
De verwachting is dat de “tanksnelheid” van elektrische auto’s lager zal blijven dan
de tanksnelheid van een brandstofauto, en met dat gegeven zal de EV rijder er voor zover dat mogelijk is- nog vaker voor kiezen om het (snel-)laden te
combineren met een andere activiteit. Daar staat tegenover dat TNO verwacht dat
de (gemiddelde) actieradius van EV’s ook op lange termijn geringer zal blijven dan
de actieradius van diesel en benzinemodellen, waardoor het -vaker dan bij
conventionele voertuigen nu- echt nodig zal zijn om en-route bij te laden. De
ambitie om het grote publiek in een elektrische auto te krijgen zal vooral ook
afhangen van de aanschafprijzen van zowel nieuwe als tweedehands exemplaren.
Omdat de prijs (aanschaf, maar ook extra verbruik door hogere massa en op
termijn ook de houderschapsbelasting) voor extra actieradius (meer accucapaciteit) voor een elektrisch voertuig onevenredig veel hoger is (en zal blijven)
dan bij een conventioneel voertuig, zal er altijd een categorie EVs zijn met een
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beperkte actieradius, die bovendien met de leeftijd van het voertuig steeds minder
wordt. Zo zullen de elektrische auto’s van nu over 10 jaar rondrijden met een
actieradius die, eenvoudigweg door beperkingen van de lange termijn
houdbaarheid van Li-ion accu’s in veel gevallen zo’n 20% lager zal zijn [32]. Ook
door de veroudering van de accu’s zal tussentijds bijladen vaker nodig zijn.
De verwachting is dat de effecten van de beperktere actieradius sterker zullen zijn
dan de effecten door de langere tijd benodigd voor het “bijladen”.
De EV rijder zal gewoon voor snelladen, of High Power laden, kiezen als het nodig
is om een lang traject te kunnen rijden. De extra tijd en kosten zijn te overzien en
uiteindelijk van ondergeschikt belang.
Snelladen (en High Power laden) langs de snelweg zal waarschijnlijk ook (iets)
duurder blijven dan snelladen op een andere locatie. Ook hier kijken we naar de
analogie met de tankstations langs de snelweg. Brandstofprijzendeskundige Paul
van Selms van United Consumers: “Pompstations langs de snelweg hebben niet
alleen hogere personeelskosten doordat ze - vaak 24 uur per dag - bemand zijn.
Snelweglocaties worden door de overheid geveild. Hoe meer er wordt getankt, hoe
hoger de prijs die wordt betaald om er een pompstation uit te baten. Voor
snelweglocaties gelden ook hogere belastingen” [33]. Aangenomen wordt dat de
overheid een soortgelijk mechanisme zal gaan hanteren voor snel-laadlocaties
langs de snelwegen.
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Criteria voor de uitrol van nieuwe snelladers

5.1

Overzicht belanghebbenden en hun behoeften
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Gemeenten (B5):
 Duidelijke richtlijnen en helder beleid ten aanzien van het beschikbaar stellen of
maken van (mogelijk te verwerven) publieke ruimte met als doel om daar de
exploitatie van snellaad stations mogelijk te maken.
 Efficiënt gebruik maken van publieke openbare ruimte.
 Integreren van laadinfrastructuur (zowel ‘normaal’ als snel- en High Powerlaadvoorzieningen) in regionale energiestrategie.
 Bewaken van verkeersluw en aantrekkelijke stadscentrum.
 Moet verwachte behoeften in voldoende mate kunnen afdekken.
 Moet voldoende snel mee kunnen opschalen met de vraag.
 Bij voorkeur schaalbaar netwerk van snelladers tegen aanvaardbare
maatschappelijke kosten.
 Scheiden van welk deel vanuit de gemeentes/overheden moet /kan worden
georkestreerd en welk deel van de snellaad markt ondernemingen op eigen
terrein (eventueel van derden) zullen realiseren / minimale risico’s.
Provincie Noord-Brabant:
 Een heldere en consistente visie en strategie rondom snelladen vormen.
 Op basis van objectieve criteria vaststellen waar (welke gemeentes en welke
locaties) snellaadstations zouden moeten komen en welk aanbod deze zouden
moeten bieden (als functie van de tijd).
Enpuls:
 Een heldere en consistente visie en strategie rondom snelladen vormen.
 Waar welke aansluitcapaciteit voor snelladers beschikbaar moet worden
gemaakt (als functie van de tijd).
 Met welke (worst case) netbelasting er op de verschillende snellaad
locaties/regio’s rekening moet worden gehouden.
 Netbeheerder wil vooral tijdig weten waar welke capaciteit nodig gaat zijn.
Exploitanten van snellaadstations:
 Duidelijke, planbare en efficiënte afhandeling van aanvragen voor
snellaadstations in de publieke ruimte.
 Verkrijgen van A-locaties op het gebied van snelladen.
 Kostenefficiënte inrichting van laadlocatie door nabijheid van voldoende
aansluitcapaciteit (i.e. aansluiting op het middenvoltagenet, waar nog
voldoende restcapaciteit beschikbaar is).
 Zo mogelijk: verkrijgen van nabijgelegen terreinen om daar zonnepanelen of
windmolens op te kunnen exploiteren of mogelijkheden om samen te werken
met initiatiefnemers op het gebied van duurzame energie.
 Herkenbare plek en bewegwijzering voor gebruikers.
BEV rijders:
 Voldoende aanbod van snelladers op plaatsen waar bijladen handig is.
 Keuze uit verschillende aanbieders van snellaad diensten.
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Snelladen, indien mogelijk, graag gecombineerd met andere activiteiten, die
een vergelijkbare tijdsspanne hebben (10 minuten tot 1 uur).
Locatie moet goed bereikbaar zijn, vindbaar en bewegwijzerd.

Criteria voor locaties snellaadstations
















Doorgaande wegen/corridors zijn bij uitstek aantrekkelijk voor snel- en hoog
vermogen laden. In overtreffende mate geldt die aantrekkelijkheid ook voor
overeenkomstige snelladers (nog hoger vermogen) voor vrachtverkeer.
Bestaande voorzieningen zoals winkelcentra, (weg)restaurants, tankstations
en hotels kunnen een locatie extra aantrekkelijk maken om snellaadpunten te
realiseren. De tijd dat het voertuig snellaadt kan gebruikt worden voor
boodschap, wat te eten en dergelijken. De sociale veiligheid ’s nachts neemt
ook toe door meer activiteiten en verkeer.
Wel/niet in steden/gebouwde omgeving: op zich is er niets op tegen om
snellaadvoorzieningen in de stad en gebouwde omgeving te realiseren. Maar
alleen als het op alle fronten past en dan ook langere termijn blijft passen. In het
bijzonder de nabijheid van het middenspanningsnet en de inpassing van de
elektrische verkeersstromen naar het snellaadpunt zijn belangrijke
aandachtspunten. Om die redenen passen locaties bij uitvalswegen of
buitenring (meer ruimte, vaak een plek met Midden Voltage (MV)-net dichtbij te
vinden) meestal veel beter dan in of nabij het echte stadscentrum (vaak moeilijk
te realiseren MV net aansluiting en wegen meestal niet geschikt voor grote
verkeersstromen). Als er wel geschikte locaties nabij het stadscentrum
gevonden worden kunnen die natuurlijk wel heel handig zijn voor bijvoorbeeld
taxi’s, deelauto’s en (op termijn) autonome voertuigen.
Rijkswegen, provinciale wegen of gemeentelijke wegen. In principe kunnen
snellaadstations op elk van deze wegen gerealiseerd worden. Voor echt grote
stations kan het lastig zijn voldoende plek (zoals bij een verzorgingspunt) te
vinden. Als vanzelf komen deze langs de hoofdverkeersaders terecht. Voor
vrachtvervoer kunnen locaties bij distributiecentra, industrieterreinen etc. waar
veel vrachtvervoer bijeen/ langskomt interessant zijn. Locaties langs drukke
provinciale wegen zijn interessant op punten waar het middenspanningsnet
makkelijk bereikt kan worden. Voor gemeentelijke wegen geldt wat eerder voor
steden en gebouwde omgeving werd beschreven.
Wel/niet bij grensovergangen kan interessant zijn wanneer er tussen landen
bijvoorbeeld grote verschillen in tarieven voor het snelladen zijn. Verder geen
echte voor of nadelen voor grensovergangen.
Nieuwe locaties/bestaande locaties nieuwe locaties hebben het grote
voordeel dat gezocht kan worden naar plekken die op (bijna) alle
randvoorwaarden goed scoren. Bij bestaande locaties zijn vaak enkele
randvoorwaarden uitstekend (bijvoorbeeld AAA locatie, aanvullende
voorzieningen etc.) maar zijn ander veel slechter (bijv. extra ruimte voor
opstelplaatsen, aansluitmogelijkheden op het MV net).
Onderlinge afstanden speelt vooral op doorgaande (rijkswegen). Kan vaak in
een minimale en maximale onderlinge afstand worden uitgedrukt (bijvoorbeeld
minimaal 10 maximaal 30 km).
Spreiding om te komen tot een dekkend netwerk is vooral bij opkomst van
nieuwe energiedrager belangrijk. Uiteindelijk bepaald de spreiding van
snelladers mede hoe vlot een BEV door een bepaalde regio kan reizen
wanneer die reis de actieradius te boven gaat.
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Woonwijken / gebieden met beperkte ruimte voor reguliere laadpalen. Dat
lijkt een aantrekkelijke gedachte om daar het laadprobleem op te lossen door
enkele snelladers te plaatsen. De praktijk is echter weerbarstig: op die plekken
waar de ruimte beperkt is, zijn de bewoners vaak niet degenen die een BEV
met hoge tolerantie voor snelladen kunnen rijden /betalen. In tegendeel: daar
zullen ze (op de lange termijn…) vaak een kleine auto met dito kleine accu
hebben, terwijl de gebruikers die een BEV met een heel groot en uitstekend
gekoeld batterijpakket hebben (dat snelladen veel beter aankan), vaak wonen in
buurten met goede mogelijkheden voor reguliere (langzame) laadpunten.
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Met de huidige technische inzichten is het zeer aannemelijk dat batterij elektrische
voertuigen dominant zullen zijn in het vervoer van 2050. Zover is het natuurlijk nog
lang niet, maar bij de uitrol van (langzaam, snel- en High-Power-) laadinfrastructuur
is het wel zinvol om dat waarschijnlijke eindbeeld mee te nemen in de
beleidsontwikkeling. Niet in het laatst omdat Nederland in het klimaatakkoord en
binnen de Europese Unie verplichtingen in die richting is aangegaan en ook omdat
de provincie Noord-Brabant de ambitie heeft uitgesproken om zo snel mogelijk naar
100.000 EVS te willen accelereren. Daarenboven kan de marktgroei van elektrische
voertuigen heel snel gaan zodra effectieve kostenniveaus in het voordeel van
elektrisch rijden beginnen uit te vallen (verwacht vanaf ca. 2022) en al zeker
wanneer de aanschafprijzen direct concurrerend worden met die van conventionele
voertuigen. De voorgenomen aanschafsubsidie voor particulieren kan de opname
van elektrische voertuigen nog verder versnellen.
Voor deze auto’s moet er natuurlijk ook voldoende laadinfrastructuur worden
gerealiseerd. Waar mogelijk gebeurt dat laden langzaam, maar waar gewenst of
nodig, kan dat ook snel zijn. De fractie van aandrijfenergie die uit snelladen gaat
komen is onder andere afhankelijk van de grootte van de accu-capaciteit in de
voertuigen en het vermogensniveau dat het voertuig maximaal aankan. Door
plausibele waarden als vlootgemiddelden voor toekomstige voertuigen en hun
ritten/gebruikspatronen aan te nemen, kan afgeschat worden dat ongeveer 15%
van de aandrijfenergie uit snellaadacties zal komen [34]. In de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur wordt, gebaseerd op een analyse van APPM [35], hetzelfde
percentage gebruikt. Van die 15% aandrijfenergie uit snellaadacties zal naar
verwachting 2/3 deel (dus 10% van alle aandrijfenergie) langs snelwegen worden
geladen [36] terwijl het resterende deel (5% van alle aandrijfenergie) uit andere
snelladers zal komen. Voor de provincie en gemeentes in Noord Brabant zijn juist
deze snelladers, die dus ongeveer 5% van de totale aandrijfenergie voor personen
EVs gaan leveren, van belang.
Er wordt verwacht dat de BEV vloot in Noord Brabant in 2025 (tussen de 50.000 en
100.000 EVs, afhankelijk van de snelheid van marktopname) voor een belangrijk
deel (ca. 85 % van de energie) geladen zal worden door middel van circa 60.000 tot
120.000 langzame laadpalen. Daarnaast zullen in 2025 vooral voor lange ritten,
tussen de 380 en de 830 snelladers binnen de provinciegrenzen nodig zijn. Tot
2030 groeien de aantallen elektrische voertuigen in de provincie verder tot
ongeveer 135 à 330 duizend voertuigen (opnieuw afhankelijk van het
marktopnamescenario) en de daarvoor benodigde snelladers tot 900 à 2000. De
beschikbaarheid van snelladers is dan nog steeds ruim (1 snellader per 150 BEV9),
maar door de verwachte grote belangstelling en commerciële aantrekkelijkheid om
in snellaadinfra te investeren zal het aantal snelladers waarschijnlijk zeer snel
groeien. Zeker bij grote aandelen BEV op de weg biedt laadinfrastructuur namelijk
aantrekkelijke verdienmogelijkheden (vormt dus een aantrekkelijke investering),

9

Dit is gebaseerd op 50 kW snelladers. Wanneer snelladers met een hoger laadvermogen worden
ingezet (High-Power laders), dan kan -bij voldoende bezettingsgraad van deze laders- het aantal
benodigde laders kleiner zijn.
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zullen andere ondernemers snelladers realiseren als uitnodigende service richting
klanten (interessant vanwege omzetvergroting) en tot slot zullen
motorbrandstofverkopers langzaam maar zeker geconfronteerd worden met
teruglopende afzet.
Voor die laatste categorie kunnen snelladers de teruglopende afzet van
brandstoffen compenseren (geheel of deels). De waarschijnlijk grote belangstelling
om in snellaadinfra te investeren gekoppeld aan een beperkt aantal zeer geschikte
locaties (zowel planologisch als ten opzichte van de netaansluiting) zorgt ervoor dat
marktpartijen snel willen doorpakken. Mogelijk wordt daardoor al rond 2030 de
hoeveelheid snellaad-locaties bereikt die in 2050 de tegen die tijd grotendeels
elektrische vloot zal ondersteunen.
6.2

Laadinfrastructuur op gemeenteniveau
Waarschijnlijk ontstaat er bij snelladen een opsplitsing in laden met een vermogen
van circa 50 kW (of ca. 4 km / min) voor plekken waar de ladende klant enige tijd wil
blijven (winkel, restaurant etc.) en veel hogere laadvermogens van 175 kW (of ca.
14 km / min.) tot 350 kW (ong. 28 km/min), wanneer het voertuig zo snel mogelijk
verder moet (zoals langs rijkswegen). Auto’s die dat soort vermogens kunnen
opnemen zijn er nu pas nauwelijks, maar gaan er de komende jaren wel komen.
Vanuit het perspectief van de gebruiker is het handig om het noodzakelijke
(opladen) met andere nuttige of aangename zaken te combineren. We zien nu al
logische combinaties ontstaan tussen laden en:
- Supermarkten: snelladen ca. 50 kW + langzaam laden
- Werklocaties (kantoren etc.): langzaam laden
- Restaurants: snelladen ca. 50 kW
- (Taxi)standplaatsen: langzaam laden, eventueel snel 50 kW (inpasbaar?)
- Tankstations met shop(s): snelladen 50 kW en High Power > 150 kW
- Winkelcentra en parkeergarages: langzaam laden, + snelladen ca. 50 kW
- Carpoolplaatsen: langzaam laden
In beginsel zijn de grote piekvermogens die door de snelladers gevraagd worden
een flinke belasting voor het elektrische net. In stadscentra is die extra belasting
meestal lastig op te vangen -zeker wanneer rekening wordt gehouden met
toekomstige plaatsing van warmtepompen en/of lokale duurzame opwek-. Daarom
lijkt het onwenselijk om juist daar snelladers of High-Power laders te (laten)
plaatsen. Ook zou een snellader extra verkeersbewegingen tot gevolg kunnen
hebben, hetgeen een aanvullende reden vormt om in stadscentra (waar vaak wordt
gestreefd naar een autoluwe, veilige en aangename leefomgeving) in beginsel
geen snelladers te plannen. Als er wel geschikte locaties nabij het stadscentrum
voor een of enkele snelladers gevonden worden, kunnen die natuurlijk wel handig
zijn voor bijvoorbeeld taxi’s, deelauto’s en (op termijn) autonome voertuigen. Voor
die laatste zou de snellaadvoorziening dan wel naar inductieve koppeling (zonder
contact) omgebouwd moeten worden.
Binnen de stad kan een efficiënt en behoefte dekkende voorziening aan snelladers
worden gerealiseerd door bij supermarkten en winkelcentra etc. buiten het centrum
snellaadinfra te laten realiseren. Waarschijnlijk ontstaat het aanbod van deze
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snelladers vanzelf10 en is hooguit een coördinerende rol van de overheid aan de
orde. Ook de koppeling naar het echte centrum door middel van schoon en efficiënt
openbaar vervoer is daarbij een optie. Dan ontstaat een mobiliteitshub, die ervoor
kan zorgen dat het centrum minder verkeer en parkeerdruk te verwerken krijgt, en
er andere aantrekkelijke bestemmingen aan de schaarse beschikbare ruimte
gegeven kan worden en de leefomgeving in het centrum verbeterd wordt.
6.3

Inpassing van laadinfrastructuur in het energiesysteem
In de periode tot 2050 moet ook de verduurzaming van de energievoorziening zowel elektriciteit als warmte- gestalte krijgen. In principe zou de transitie op het
gebied van vervoer, de andere qua duurzame opwek van elektriciteit (en afgeleid
daarvan ook de generatie van warmte met warmtepompen) kunnen ondersteunen.
Daarvoor zou nodig zijn dat gedurende de momenten op de dag dat grote
fluctuaties in aanbod van duurzame elektriciteit opgevangen kunnen worden in een
grote hoeveelheid ladende auto’s. Bij daarvoor geschikte voertuigen kan zelfs terug
levering van elektrische energie aan het net worden toegepast (zogenoemde V2G7)
om ook tijdelijke tekorten aan vermogen op te kunnen vangen zonder
netverzwaring. Vanuit dat perspectief is het aantrekkelijk om in te zetten op
parkeerterreinen (of -garages) bij grote werklocaties die omgevormd worden eventueel stapsgewijs- tot grote (langzaam)laadpleinen (-garages) die een
bufferfunctie in het elektrische energienet van de toekomst kunnen vervullen. Juist
overdag (wanneer de duurzame productie van PV-stroom het grootst is, is die
functionaliteit welkom. En de op het werk / overdag opgeladen auto’s hoeven ’s
avonds natuurlijk niet meer (of veel minder) opgeladen te worden of kunnen
mogelijk zelfs energie terug leveren aan het net.
Bij snelladers ligt veel minder voor de hand dat het vermogen gestuurd wordt.
Vooral bij de hoogste vermogens is het juist wenselijk dat de hoogste laadsnelheid
gehaald wordt. Daardoor vormen ze in tegenstelling tot langzaamladers (buffering
van het net) juist een forse belasting van het net. Om die reden zouden snelladers
alleen op die plekken aangelegd moeten worden, waar het net die belasting
makkelijk aan kan ,of waar -door een stationaire buffer tussen snellader en net te
plaatsen- de netbelasting getemperd wordt.
Tot nog toe is er nog niet veel regie op het realiseren van de benodigde
laadinfrastructuur tegen de laagste maatschappelijke kosten. Hier kunnen
gemeentelijke overheden een schone taak op zich nemen. Door verschillende
beleidsterreinen (energie, verkeer, leefomgeving, economie etc.) op elkaar af te
stemmen en met elkaar in lijn te brengen kunnen zij -in samenwerking met de
netbeheerder- een gunstige invulling van toekomstige snellaadinfrastructuur en de
energievoorziening daarvan gaan orkestreren. Er is op dit ogenblik geen andere
partij die kan sturen op beheersbare maatschappelijke kosten, en ook daarom zou
het goed zijn als gemeentelijke overheden hierin het voortouw zouden nemen.
Bestemmingsplannen, vergunningverleningen, verkeersbesluiten en een
afgewogen verdeling of herbestemming van schaarse ruimte zijn daarbij de
middelen waarmee lokale overheden kunnen sturen om laadinfra -in samenspraak
met de netbeheerder- slim in te passen in het energiesysteem van de toekomst
(Zoals dat in de regionale energiestrategie wordt vormgegeven).
10

Middelgrote (en grote) stroomverbruikers, zoals supermarkten, kunnen immers gebruik maken
van lagere elektriciteitstarieven [45], waardoor er eerder een positieve business case zal ontstaan.
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Slimme locaties om snellaadpunten te realiseren
De meeste snelladers (zeker bij grotere stations met een wat groter aantal
snelladers) zullen direct op het middenspanningsnet aangesloten worden. Wanneer
op vele plekken in of rondom de stad losse of kleine clusters van snelladers
ontstaan, zal elk van deze een eigen relatief zware middenspanningsaansluiting
moeten krijgen.
Dat kan makkelijk leiden tot extra maatschappelijke kosten omdat de totale
hoeveelheid aansluitvermogen (en de daarmee gemoeide kosten) veel hoger kan
uitvallen dan wanneer vanaf het begin wordt gestuurd op zoveel mogelijk
gezamenlijk gebruiken van enkele zeer zware aansluitingen op het
middenspanningsnet. Door verschillende soorten laders (een brede mix van
langzaam en snel in verschillende vermogensklasses) op één plek, wellicht
gecombineerd met lokale opwek (zonnedaken), gezamenlijk en slim aangestuurd
één middenspanningsaansluiting te benutten kan die op een veel constantere
vermogen werken (gunstig voor de belasting van het net) en daardoor ook veel
effectiever gebruik maken van de gerealiseerde capaciteit (relatief lage
maatschappelijke kosten). Ook het opnemen van een stationaire buffer tussen net
en laadinfra kan daarbij interessant zijn: de net belasting wordt lager, er kan meer
duurzame stroom voor lokaal opladen worden ingezet, en (als de goede
schaalverhoudingen tussen laders en buffer zijn gekozen) kan de investering in het
snellaad-station sneller terugverdiend worden.
Momenteel zijn gemeentes nog vaak terughoudend bij uitgifte van locaties ten
behoeve van realisatie van laadinfrastructuur. De uitgifte van locaties kan juist door
de gemeente worden gebruikt om een realisatie van snellaadinfrastructuur op de
gewenste/beste plaats te laten plaatsvinden en de aanleg van snellaadinfra
daarmee te versnellen. In die zin biedt de uitgifte van locaties een
sturingsmogelijkheid in het uitrolproces van laad- en in het bijzonder
snellaadinfrastructuur.

6.5

Snellaadinfrastructuur in de provincie
Naast het gecoördineerd opdrachten tot realisatie en exploitatie van
laadinfrastructuur voor groepen van gemeentes geven (dit marktmodel wordt
opdrachtenmodel genoemd), kan de provincie ook een rol pakken bij het samen
met netbeheerder zoeken naar -en uit laten geven van- grond op geschikte locaties
naast provinciale wegen. In het bijzonder is deze aanpak interessant wanneer op
drukke provinciale wegen over een aanzienlijke afstand geen snelladers
beschikbaar zijn. De provincie kan een coördinerende rol nemen tussen
investeerders/exploitanten van snelladers en de gemeentes en/of grondeigenaren.
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Om een, ook op lange termijn, passende snellaadinfrastructuur te realiseren
moeten verschillende beleidsvelden op elkaar afgestemd worden: energietransitie,
economie, mobiliteit, gezonde en veilige leefomgeving en de gebiedsopgaven [37].
De doelstellingen en plannen moeten met elkaar in lijn worden gebracht om tot één
plan voor de inrichting van stad en provincie te komen. In samenspraak met de
netbeheerder kunnen vervolgens de bestuurlijk best passende locaties voor
snellaadinfrastructuur geïdentificeerd worden. Op veel plekken binnen de stad
blijven trouwens gewone (langzame) laadpunten gewenst. Langzaam laden zorgt
namelijk voor buffering van duurzame energie (en V2G7 achtige diensten). Als
zodanig kan langzaam laadinfra een zeer belangrijke rol vervullen binnen de
regionale energiestrategie. Het is daarom zaak te zorgen voor een goede inpassing
van gewone laadpunten in de ruimtelijke omgeving (al dan niet publiek).
Bijvoorbeeld door bestaande assets als lantaarnpalen te benutten, laadpunten in de
grond weg te werken, of juist door centrale grootschaliger laadvoorzieningen (bv.
laadpleinen) in te plannen. Er zijn recent handleidingen en stappenplannen voor
gemeentes verschenen om op efficiënte wijze vlot laadinfra uit te rollen [38], [39] .
Ook is het aan te bevelen om laden op het werk te stimuleren. De omgevingsdienst
kan hierin een rol spelen om ondernemers de aanleg van laadinfra, liefst
gecombineerd met duurzame opwek (bijv. PV op het dak), als concrete invulling
van duurzaam ondernemen aan te bevelen. Door laden op het werk kan met het
woon-werkverkeer de door PHEVs gereden elektrische kilometers voor woon-werk
verkeer (waarvan 75% per auto wordt afgelegd) worden gemaximeerd. Met een
juiste tariefstelling (b.v. zelfde of lagere kWh prijs als thuis) wordt voor forenzen de
aanschaf van een (PH)EV eerder rendabel (ook leasemaatschappijen zoeken naar
dit soort arrangementen). Dit maakt het voor de onderneming ook mogelijk om
efficiënt van de overdag opgewekte ‘eigen’ zonne-energie gebruik te maken, en
een groot deel van fluctuerend duurzaam aanbod te bufferen.
Snelladen is vooral nodig om ook grotere afstanden met een elektrisch voertuig te
kunnen afleggen. Bedenk dat snelladers een deel van de langzaam laders kunnen
vervangen, maar niet alle. Omdat die twee soorten laden elkaar aanvullen zijn lang
niet overal snelladers noodzakelijk. Het ligt juist voor de hand om langs drukke
doorgaande wegen of op bestemmingen waarvoor een grotere afstand wordt
afgelegd (bijvoorbeeld een winkelcentrum) te zoeken naar geschikte locaties voor
snellaadpunten die lange afstanden met elektrische voertuigen moeten faciliteren.
Mogelijk kan op bepaalde plekken in de stad één geïntegreerde aanpak ontstaan
waarbij langzaam laadinfra, duurzame opwek, stationaire buffering en snelladers
één pakket vormen. Die combinatie van functionaliteiten op één plek heeft als grote
voordeel dat de netaansluiting op een evenwichtige manier wordt benut en een
kosteneffectief antwoord op de energievraag in de toekomst. Zeker voor de grote
gemeentes in Noord-Brabant is het aantrekkelijk om naar één of enkele van zulke
geïntegreerde clusters van functionaliteiten te streven, en die kunnen als gewenste
sleutelelementen in de lokale energiestrategie opgenomen worden. Zo’n
geïntegreerde eindoplossing kan ook in meerdere stappen, getrapt, ingevoerd
worden, waarbij aan het begin al rekening wordt gehouden met de verwachte latere
systeem-uitbreidingen.
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Het is momenteel bij OV-aanbestedingen gebruikelijk om de vervoerder te vragen
de regie te nemen over de laad-/tankinfrastructuur. Daarbij is jammer dat kansen
voor synergie vaak niet worden opgepakt, omdat de laad-/tankinfrastructuur geen
core business van de vervoerder is. De kansen voor synergie zitten in het delen van
een zware netaansluiting of het gebruik van de laadvoorzieningen door andere
vervoersmodaliteiten, waardoor de energieafname (beter) gebalanceerd kan
worden geregeld. Bij het aanbesteden van OV bus concessies lijkt het daarom aan
te bevelen om de laad-/tankinfrastructuur in een aparte concessie onder te brengen
of gemeentelijk/provinciaal te beheren. Hiermee kan ook een ‘vendor lock-in’
worden voorkomen.
7.2

Ondersteuning grote vrachtverkeersstromen
Een bijzondere plek binnen het Noord-Brabantse wegennet wordt ingenomen door
de zware doorgaande routes via welke de grote havens het achterland in
bijvoorbeeld Ruhrgebied bedienen. Op deze routes (als A67 en A2) is er een extra
aanbod aan vrachtverkeer door de goederenstromen uit de havens. Juist op die
snelwegen is een dekkend netwerk aan laad/tankinfrastructuur noodzakelijk. De
problemen voor nu nog niet populaire energiedragers worden daar opgelost
conform de Europese AFID. En te zelfder tijd moet bedacht worden hoe voorkomen
wordt dat transitie-brandstoffen (als LNG), die een waardevolle tussenoplossing
bieden, de ontwikkeling en doorbraak van klimaat-neutrale alternatieven in de weg
staan.
Vooral nabij toe- en afritten van de snelweg of op industrieterreinen waar veel
vrachtauto’s bijeenkomen zijn er bijzondere mogelijkheden om een deel van de
energievoorziening van de genoemde grote verkeersstromen in Noord-Brabant te
verzorgen. Die tank- en snellaadvoorzieningen kunnen een dubbelfunctie krijgen:
als (mogelijk goedkoper) alternatief voor tanken / laden op de snelweg
(vergelijkbaar met het ‘Autohof’ concept in Duitsland) en als voorziening voor
verkeer van en naar de stad. Langs de snelwegen zelf is het lang niet altijd
makkelijk om (bijvoorbeeld bij bestaande tankstations) snellaadvoorzieningen te
realiseren. De benodigde extra ruimte en/of de zware netaansluiting ontbreekt vaak.
Hier liggen mogelijkheden om de last te verdelen en op provinciale grond, langs
rijks- of provinciale wegen of aan de rand van steden nieuwe snellaadstations en
eventueel ook waterstoftankstations te plannen. Hiervoor zouden in samenspraak
met Rijkswaterstaat en de netbeheerder strategische plankaarten opgesteld kunnen
worden, waarop knelpunten op het rijkswegennet en mogelijke oplossingen en
synergie in de provincie bijeen worden gebracht.
Juist omdat de verduurzaming van zwaar transport pas begint, moet goed
bijgehouden worden welke kant de markt op gaat om het aanbod aan
energiedragerinfra op tijd aan te kunnen passen. Het gaat dan in het bijzonder om
het maximale vermogen van snelladers voor vrachtauto’s (eventueel zeer zware
High Power laders) en daarnaast de marktopname van brandstofcel vrachtauto’s.
Afhankelijk van hoe de zero emissie zware vrachtautomarkt zich ontwikkelt, zal
mogelijk aanvullende High Power laadcapaciteit gerealiseerd moeten worden. In
het bijzonder geldt dit weer op plaatsen met grote concentraties aan vrachtauto’s:
industrieterreinen, distributiecentra en doorgaande (snel-)wegen. Juist hier zou
(zoals hierboven aangegeven) uitgifte van grond, langs rijks- of provinciale wegen,
of grenzend aan bestaande verzorgingsplaatsen, helpen om extra snellaadinfrastructuur voor vrachtauto’s te kunnen realiseren.
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Samenwerking
In het algemeen zou meer samenwerking erg goed zijn op het terrein van
snellaadinfrastructuur. Veel belanghebbende partijen bekijken de toekomst nog als
een waarin ze (met kleine veranderingen) blijven doen wat ze altijd deden. Maar
ondertussen gaat het om een verandering van het wereldbeeld. Het is tijd voor een
meer integrale nieuwe benadering: proactief in plaats van reactief. Mogelijk moeten
daarvoor kaders aan taken en bevoegdheden van -zuiver als bijvoorbeeldnetbeheerder aangepast worden.
Voor overheden en netbeheerder is de kunst om snelladers op de gewenste
plekken in stad en provincie te laten landen. Bestemmingsplannen,
vergunningverleningen, verkeersbesluiten en de afgewogen uitgifte of
herbestemming van schaarse ruimte zijn daarbij de middelen waarmee lokale
overheden kunnen sturen om laadinfra slim in te passen in de gewenste
leefomgeving en het energiesysteem van de toekomst. Het is daarbij óók
interessant om samen te werken met andere provincies en gemeentes, die
grotendeels dezelfde uitdagingen hebben.
Om marktpartijen te kunnen verleiden mee te denken /werken in de gemeentelijke
plannen, is begrip van de belangen van die marktpartijen essentieel. Goede
locaties zijn essentieel, en investeerders / snellaadexploitanten doen er alles aan
om die in bezit te krijgen of te houden. De grondposities zijn één van de
belangrijkste bedrijfsgeheimen en hoewel de exploitanten er alles aan doen om
deze geheim te houden, komen ze soms op straat te liggen. Voor een goede
samenwerking met de marktpartijen is het dus essentieel om deze gevoeligheid in
acht te nemen. Voor de netbeheerder kan het verder goed zijn te bedenken dat de
snellaadexploitanten door hun (inter-)nationale karakter opereren in meerdere
gebieden. Aangezien netbeheerders veelal regionaal georganiseerd zijn, hebben
de marktpartijen voor elk project een ander contactpersoon. Door met één centrale
accountmanager te werken met kennis van de markt, kunnen de marktpartijen beter
geholpen worden, en kunnen gezamenlijke belangen beter en eerder bediend
worden. Mogelijk kan e-LaadNL daarbij een rol spelen.
Daarnaast mag de komende jaren om verschillende redenen een golf aan
aanvragen voor snelladers worden verwacht door private partijen die eerder geen
rol vervulden. Die belangstelling komt uit twee hoeken: 1) (weg)restaurants,
winkelbedrijven en dergelijken die met extra diensten nieuwe kapitaalkrachtige
klandizie proberen te lokken en 2) taxi-centrales of commerciële pakket- en
vrachtvervoerders die overstappen op elektrische voertuigen en eigen, altijd
beschikbare, infra willen hebben. Voor overheden en netbeheerder is het zaak
vroegtijdig contact te zoeken en te proberen mee te koppelen met de in die
sectoren opkomende ideeën. Is het een goed idee op de beschikbare locatie? Wat
kan er gedaan worden om de voorziening semi-publiek te krijgen? De
gemeentelijke overheid en de netbeheerder kunnen in samenwerking meehelpen
om de ontsluiting van de snellaadvoorziening verkeerstechnisch te faciliteren en de
inpassing in het middenspanningsnet zo efficiënt mogelijk af te wikkelen.
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7.4

Naar een succesvolle uitrol van snelladers in Noord-Brabant

7.4.1

Stroomlijnen van de verschillende beleidsvelden.
Door een gedragen eindbeeld van toekomstige energiesysteem, economie,
mobiliteit, leefomgeving en gebiedsopgaven vast te stellen, kan naar een gewenste
eindsituatie toegewerkt worden. In het toekomstige elektrische energiesysteem
wordt snellaadinfrastructuur ondersteund (makkelijker mogelijk gemaakt) door
langzame laadvoorzieningen. De gewone laadpunten en de daarop aangesloten
ladende voertuigen vormen de ruggengraat van het toekomstige lokale en
duurzame elektriciteitssysteem. De lokale overheden moeten dus ook daarop
voorsorteren, en aanmoedigen en faciliteren dat naast lokale opwek (in het
bijzonder zonnepanelen) veel langzaam-laadpunten worden gerealiseerd. Juist
laadpunten die overdag in gebruik zijn (op het werk/kantoor) zijn daarbij extra
interessant om pieken in het aanbod van duurzame zonnestroom op te vangen.

7.4.2

Sturing op locaties voor snelladers.
De markt voor snelladen wordt de komende jaren snel interessant voor allerlei
partijen. Snellaadvoorzieningen langs de snelwegen lijken daarbij in veel op de
traditionele tankstations/verzorgingsplaatsen. Het grootste deel van de
aandrijfenergie zal -ook voor snelwegverkeer- langzaam zijn geladen. Het zijn
vooral de lange afstandsrijders die gebruik maken van de snellaadpunten. Ook
elektrische vrachtauto’s en bussen kunnen gebruikers worden van deze
voorzieningen. Voor de verzorgingsplaatsen hoeven de lokale overheden in
principe geen acties uit te zetten. Wanneer bestaande verzorgingsplaatsen te klein
zijn om aanvullende opstelplaatsen voor snelladers te realiseren (in elk geval in de
overgangsperiode tussen fossiel en elektrisch) of wanneer ze erg ongunstig ten
opzichte van het elektrische net liggen, kunnen lokale overheden te hulp schieten
door grond uit te geven waarop deze gerealiseerd kunnen worden.
In de dichter bevolkte deel van de steden hoeft het lokale bestuur in principe weinig
te doen: snelladers zijn meestal niet per se nodig op deze plaatsen. Sterker nog,
met het oog op beperkte restcapaciteit van het elektrische net en het voorkomen
van extra verkeersstromen naar een eventuele snellader, kan het lokale bestuur
juist proberen snelladers nabij het centrum te ontmoedigen en daarvoor in plaats
naar beter geschikte locaties in de dunner bebouwde randen van de stad te
verwijzen. Soms wanneer zowel de fysieke ruimte als de restcapaciteit in het
elektrische net beschikbaar is, kan -als uitzondering- toch een snellaadvoorziening
overwogen worden. In het bijzonder voor speciale doelgroepen zoals taxi’s of
deelauto’s kan zo’n voorziening interessant zijn.
Het faciliteren van het plaatsen van snelladers bij winkelcentra, supermarkten en
andere locaties waar mensen geruime tijd (15 minuten tot enkele uren) verblijven
lijkt een goede strategie om tegen beperkte maatschappelijke kosten
oplaadmogelijkheden te creëren voor een (potentiële) groep EV rijders, die niet op
eigen terrein, of in de buurt, (langzaam) kan laden.
Kijkend naar het aantal benodigde publieke snelladers (hoofdstuk 4.6), in
combinatie met de uitgesproken ambitie van de provincie Noord-Brabant, lijkt de
volgende ‘no-regret’ strategie verstandig:
 Voor 2025 aansturen op (of: faciliteren van) 830 publieke snelladers (i.e. het
‘hoog’ scenario voor 2025 nastreven), waarmee het beoogde aantal van
100.000 EVs in 2025 al uitstekend kan worden bediend;
 Monitoren hoe de werkelijke groei van elektrisch vervoer zich ontwikkelt en
bijsturen op de (snelheid van) realisatie van publieke snelladers (wetende dat
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de nagestreefde 830 publieke snelladers sowieso nodig zullen zijn (in het ‘laag’
scenario voor 2030: 900 snelladers).
7.4.3

Elektrische vrachtauto’s.
Voor vrachtauto’s is nog niet duidelijk welke betekenis batterij elektrische
voertuigen krijgen en welke vermogensvragen er zullen komen uit deze hoek. De
onderzoeken en ontwikkelingen op dit terrein zijn nog in volle gang, bijvoorbeeld in
het H2020 project “Assured” [43] . Het is voor lokaal en regionaal bestuur als ook
de netbeheerders belangrijk deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden
om het aanbod aan energiedragerinfra voor het zware vrachtverkeer op tijd aan te
kunnen passen.

7.4.4

Geef samenwerking vorm.
Door vroegtijdig contacten te leggen en in gesprek te gaan kunnen betrokkenen
veel winnen.
Door samen te werken met andere overheden (provincies en steden elders) kan
van elkaars successen of uitglijders geleerd worden en wordt het eenvoudiger om
gezamenlijk stappen te zetten.
Om marktpartijen te kunnen verlokken mee te werken in de gemeentelijke plannen,
is begrip van de belangen van die marktpartijen essentieel. Voor de grote
investeerders / snellaadexploitanten zijn goede locaties essentieel, en deze kunnen
dus verleidt worden om aan gemeentelijke of regionale plannen mee te werken
wanneer ze op uitstekende locaties aan de slag kunnen. Tot slot kan er synergie
gevonden worden door samen te werken met private partijen die snelladers
aanbieden om extra klandizie te krijgen (zoals restaurants of winkelbedrijven) of
omdat ze als professionele vervoerders (bijvoorbeeld taxi-onderneming of pakketen vrachtvervoerders) eigen infra willen hebben, die op de belangrijkste momenten
van de dag direct beschikbaar is. In overleg kunnen de snelladers van deze partijen
(op andere momenten of onder bepaalde voorwaarden) breder en semi-publiek
ingezet worden. Daarmee verbetert het terugverdienpotentieel voor de eigenaar en
wordt tegelijkertijd het net van snelladers in de regio beter dekkend.
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Bijlage A: Onderzoeksvragen en antwoorden
1. Wat is de definitie van snelladen/wanneer spreken we van
snelladen?
(Charin sd):
50 kW < 149 kW => “Fast Charging”
≥150 kW => “High Power Charging”
(RVO 2018):
> 22 kW => “Fast Charging”
TNO: Snelladen is in beginsel een technische definitie. In de praktijk wordt met
snelladen 50 kW of meer bedoeld. Voor een gemiddelde elektrische
personenvoertuig zal dat ongeveer overeenkomen met een “laadsnelheid” van 5
km/kWh (verbruik) * 50 kW (laadvermogen)/ 60 minuten = ruim 4 km per minuut
ofwel 250 km per uur.
De snelheid waarmee extra actieradius kan worden “getankt” is -voor de
eindgebruiker/ bestuurder- waar het in feite om gaat. Wij denken daarom dat de
eindgebruiker/bestuurder vooral de associatie maakt (of gaat maken) tussen het
type laden (“Slow” (langzaam), “Fast” (snel), “High Power” (hoog-vermogen)) en de
mate waarmee extra actieradius kan worden “getankt”. Analoog zal voor High
Power Charging de associatie van de EV-bestuurder dan naar 14 km per minuut/
800 km per uur gaan.
Voor voertuigen met een (heel) ander verbruik dan de genoemde 0,2 kWh/km,
zoals fietsen, grote bestelbussen, stads- en streekbussen en vrachtwagens, zou
(vanuit gebruikersperspectief) eigenlijk een andere definitie voor snelladen moeten
gelden. Zo zal voor een 12 meter bus met een gemiddeld verbruik van 1,2 kWh/km
een laadsnelheid van 300 kW nodig zijn om 250 km per uur te kunnen “tanken”. Met
50 kW een 12 meter bus laden, is dan feitelijk “langzaam” laden.
2. Hoe ziet de ontwikkeling van snelladers eruit? Zowel op technisch
gebied als op financieel gebied? Hoe ontwikkelt zich bijvoorbeeld
de snelheid van laden en het tarief van laden?
De ontwikkeling van snelladers loopt tot dusver in de pas met de laatste
ontwikkelingen van de snellaad mogelijkheden van de EVs, welke in significante
aantallen worden verkocht11. Commerciële charge-point-operators zijn daarom nu
alweer bezig om (een deel van) hun laders naar een grotere laadsnelheid te
upgraden (Fastned had uitsluitend 50 kW laders en introduceert momenteel 175 kW
laders en zal in dit jaar nog starten met 350 kW High Power laders).
Op het moment van schrijven hebben accupakketten een typische effectieve
capaciteit van rond de 25 kWh en een C-rate van ongeveer 2.
11

Tesla vormt hierop enigszins een uitzondering. Tesla’s ondersteunen -met name door hun extra
grote accupakket- een bovengemiddelde laadsnelheid en zijn binnen Nederland goed
vertegenwoordigd. Tesla biedt haar klanten echter ook de mogelijkheid om bij de Tesla
Supercharger stations voor een aantrekkelijk tarief (soms zelfs gratis) bij te laden. Dit zien wij als
een reden waarom publieke commerciële charge-point-operators niet al direct met de uitrol van
snelladers zijn begonnen, die de door Tesla’s ondersteunde hogere laadstromen kunnen leveren.
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Dit betekent dat een gemiddeld/typisch EV in 24 minuten 80% van de beschikbare
energie-inhoud tot zich kan nemen.
Tesla’s (Model S) hebben een bovengemiddeld groot batterijpakket (60 tot 100
kWh), waardoor Tesla voor haar Superchargers heeft gekozen voor een grotere
laadsnelheid: 135 kW. Ook bij Tesla is het streven om binnen een half uur de accu
voor een groot deel gevuld te krijgen (80% 60 kWh in ongeveer 22 minuten en 80%
90 kWh in iets meer dan een half uur). Zie ook (SuperChargers sd).
De batterijcapaciteit in elektrische voertuigen neemt al jaren flink toe, uiteraard
gedreven door reducties in kosten, verbeterde energiedichtheid (ook de prognose
in de toekomst (Put 2016)) en toenemende range. Als voorbeeld is de
batterijcapaciteit van de BMW i3 in 3 generaties (introductie tot heden) opgelopen
van 21,6kWh (mei 2016), naar 33,2kWh (mei 2016) tot 42,2kWh (komende
generatie, 2019) (BMW i3 sd). In dit geval technologisch gezien enkel een
ontwikkeling van de cellen (aantal cellen en formaat is identiek gebleven).
Met de hogere batterijcapaciteit ontwikkelt zich de laadsnelheid in dezelfde richting,
vooral omdat batterijen van grotere capaciteit ook meer stroom kunnen accepteren
(dus sneller laden), maar ook omdat technologische verbeteringen (verbeterde
cellen, verbeterd thermisch control, etc.) zorgen voor de mogelijkheid om per cel
sneller te kunnen laden.
De trend is dat de C-rate van de batterijen, die in elektrische voertuigen worden
toegepast, nog enigszins zal toenemen door verbeteringen in de thermische
huishouding. Grote(re) stappen in C-rate zijn mogelijk, maar zullen dan ten koste
gaan van de energiedichtheid, waardoor een batterijpakket dezelfde capaciteit
significant zwaarder zou worden. TNO verwacht niet dat de auto-industrie daarvoor
zal kiezen, waardoor in de C-rate van de in elektrische voertuigen gebruikte
batterijtypen de komende jaren (tijdshorizon: 2025) geen grote stappen zullen
worden gemaakt. De hogere laadsnelheden zullen dus met name uit de grotere
batterijpakketten voortkomen.
Nu ligt de energiedichtheid bij ongeveer 200 Wh/kg (pack), maar gaat waarschijnlijk
naar 300 Wh/kg (pack) rond 2025. Met de aanname/verwachting dat de gemiddelde
massa van de EV niet significant gaat toenemen, is de verwachting dat de
laadsnelheid tot en met 2025 nog met circa 50 tot 60% zal stijgen.
Tenslotte is het goed om te vermelden dat met (snel)laders de ontwikkeling van
batterijen snel kan worden gevolgd, omdat dit geen nieuwe technologische
ontwikkelingen vereist (de daarvoor te gebruiken componenten bestaan immers al).
Sommige fabrikanten bieden al schaalbare oplossingen aan (zoals ABB). Dit
impliceert dat een 2x zo grote lader ook ongeveer 2x zo duur zou zijn. Als er dan
ook 2x zo veel voertuigen per tijdseenheid worden afgewikkeld, dan hoeven hogere
laadsnelheden ook geen invloed op het tarief te hebben. Ook zien we snelladers in
de markt die b.v. één EV heel snel kunnen opladen, maar die vervolgens ook 2 EVs
met de halve laadsnelheid kunnen laden. Hiermee kan de investering in de
snellader beter worden verdeeld over de verschillende doelgroepen. TNO verwacht
daarom dat hogere laadsnelheden niet tot extra kosten voor de EV-eigenaren
zullen gaan leiden. Ook niet wanneer een flat fee per snellaadbeurt ingevoerd zou
worden.
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De laadtarieven zullen wanneer de bezettingsgraad van de snelladers toeneemt
zich geleidelijk verlagen. Ook is de verwachting dat er meer aanbod van
goedkopere snelladers uit het verre oosten gaat ontstaan waardoor de
investeringen in snellaadstations af zal nemen. Op dit ogenblik is de kwaliteit nog
een hindernis, maar uiteindelijk zal de grootste automarkt ter wereld (China) ook in
de snellaadinfra een belangrijke speler worden.
3. Hoe ziet de businesscase van een snellader of netwerk van
snelladers eruit en hoe verhoudt zich deze tot de businesscase van
reguliere laadpalen? En hoe verhouden de maatschappelijke
kosten van een snellader zich tot de maatschappelijke kosten van
reguliere laapalen?
Business case van snellader is (zeer) sterk afhankelijk van bezettingsgraad. De
initiële kosten zijn weliswaar hoger, maar de verblijftijd kan relatief laag zijn
waardoor veel voertuigen per etmaal gebruik kunnen maken van dezelfde
aansluiting. Uiteindelijk zal de business case van snelladen gunstiger worden dan
die van reguliere (langzame) laadvoorzieningen. Dat is echter alleen geredeneerd
vanuit hardware kosten en kosten voor de benodigde ruimte, die bij een snellader
per voertuig korter wordt bezet.
De langzame laders, wanneer ze tenminste “slim” worden aangestuurd kunnen
grote voordelen opleveren omdat ze pieken en dalen in het aanbod van stroom
kunnen opvangen door vraagsturing. Dat geld zowel voor extra aanbod van
opgewekte duurzame stroom, als relatieve schaarste op de momenten van
piekvraag
Op het moment van schrijven zijn reguliere laadpalen nog vaak gesubsidieerd,
zowel voor het aansluiten (initiële kosten) als de prijs per kWh. Voorbeeld: Den
Haag => kosten per kWh 0,25 €. Dat is momenteel beneden de kostprijs. Fastned
rekent tarieven vanaf 0,35 €/kWh (Gold Member, abonnement van 11,99 per
maand). Bij hogere bezettingsgraden van snelladers, zouden de tarieven voor
snelladen omlaag kunnen gaan. Ook zullen lagere aanschafkosten van snelladers
de laadtarieven voor de BEV bestuurders doen verlagen. TNO verwacht dat de
commerciële tarieven voor snelladen en instantaan langzaam laden nagenoeg
gelijk zullen worden. Voor CPO gestuurd langzaam laden en langzaam laden met
V2G7 mogelijkheden zullen natuurlijk lagere tarieven gaan gelden (minstens 15%
lager).
Clusteren van laders lijkt een voor de hand liggende optie, omdat individuele
aansluitingen vanuit organisatorisch en commercieel perspectief niet aantrekkelijk
zijn. Stroomtarieven zijn in Nederland afhankelijk van verbruik. Hoe meer
verbruikers achter één meter, hoe aantrekkelijker (zie plaatjes bijlage A en
(tarieven-zakelijk-grootverbruik sd) en (Eerlijk laden sd)) Een snellaad station zal
eerder de status van grootverbruiker bereiken dan een beperkt cluster snelladers..
4. Hoe ziet het bestaande netwerk van snelladers eruit in Nederland
en specifiek in Brabant en welke initiatieven zijn er?
Het netwerk aan snelladers telt volgens de Nationale agenda laadinfra-structuur in
2020 592 snelladers. Een deel daarvan (ongeveer 136) zijn Tesla Superchargers
die niet geschikt zijn voor andere elektrische voertuigen dan Tesla’s.
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De andere snelladers (450) zijn vaak maar lang niet altijd met twee en soms zelfs
drie standaarden uitgerust zodat ze voertuigen met een Combo-stekker (type 2) en
CHAdeMO (type 2) kunnen bedienen.
Specifiek ook voor Noord-Brabant zijn een drietal initiatieven die de lange afstands
hoofd-corridors (TEN-T) waarvan er enkele dwars door Brabant lopen, te ontsluiten
voor Zero Emissie voertuigen (vooral snelladers, maar ook andere energiedragers
als waterstof) In het bijzonder gaat het dan om:
Ionity. In dit initiatief worden in 19 Europese landen ongeveer 400 snelladers met
CCS en maximaal 350 kW gerealiseerd (gereed 2020)
Mega-E: in dit project worden, ondersteund door de Europese Unie, 322
snelladers tot maximaal 350 kW gerealiseerd in 20 centraal-Europese landen en
scandinavië. Ze worden gerealiseerd in de jaren 2018–2025.
Ultra-E, is inmiddels gerealiseerd. Op 25 locaties in Duitsland, Nederland, België en
Oostenrijk worden 50-100 snelladers in gebruik genomen. Zie ook:
5. Wat is de verhouding of mix tussen snelladers op private terreinen
en in de publieke ruimte en hoe gaat e.e.a. zich ontwikkelen? Wat
betekent dit?
Op dit ogenblik zijn er in de Provincie Noord Brabant volgens de site oplaadpalen.nl
(Oplaadpalen sd) 15 snelladers op bedrijventerreinen en 82 publiek (ervan uitgaand
dat veel snelladers twee verschillende uitgangen hebben CCS en CHAdeMO; de
telling is daardoor niet absoluut). Niet alle stations zijn geschikt voor alle elektrische
voertuigen al zijn er veel die Multi-standaard (meerder verbindingen per snellader)
of met een adapter alle voertuigen kunnen faciliteren. Vooral in de horecasector en
bij winkels etc. is de verwachting dat de komende jaren snellaad voorzieningen
semipubliek opengesteld zullen worden om langs die weg extra klandizie (en
omzet) te genereren. Ook zijn er pas weinig taxi’s, koerierdiensten en
pakketbezorgers over op elektrische voertuigen. Dat zou de komende jaren, puur
op prijs gedreven, wel kunnen gaan gebeuren, en een deel daarvan zal daarvoor
op eigen laadvoorzieningen aan (laten) leggen. Daardoor kan de hoeveelheid
snelladers op private terreinen sneller groeien dan die in de publieke ruimte. Met
het oog op rendement van de investering zal het merendeel wel publiek
toegankelijk blijven
6. Op wat voor type locaties ontwikkelen snelladers zich of wordt een
ontwikkeling voorzien? Bijvoorbeeld op/bij bestaande infrastructuur,
brandstofverkooppunten etc, publieke of private ruimte en/of
terreinen, transferia, parkeergarages, winkelcentra etc.
In het algemeen komen laadvoorzieningen op die plaatsen waar de reiziger toch al
stopt. Dat kan onderweg zijn voor inname van extra energie (super-snelladen en
weer verder, of wat langer pauzeren en met bijv.50 kW laden). Juist wegrestaurants
kunnen op drukke doorgaande wegen (rijks of provinciaal) een extra service voor
gasten gaan bieden met snelladers.
Snelladers zullen komen bij:
- Bedrijven, waar beroepsmatig gebruik wordt gemaakt elektrische voertuigen.
Denk aan distributiecentra (vrachtwagens), busstations en bus depots, maar
ook aan taxicentrales, autoverhuurbedrijven, etc..
- Bedrijven waar klanten minimaal 15 en (typisch) maximaal 1 uur verblijven.
Denk aan supermarkten, bouwmarkten, etc..
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Binnen deze tijdspanne kan dan tussen de 60 en 250 km aan range worden
“getankt” met een “standaard” 50 kW snellader. Op plaatsen waar publiek
langer zal verblijven (b.v. een bioskoop, pretpark, etc..) zal er gebruik worden
gemaakt van de voordeligere 22 kW laders (welke gebruik maken van de onboard laders).
Nabij het verzorgingsgebied van OV stadsbussen en later ook streek en
internationale lijnbussen.

7. Welke nationale of internationale visies, richtlijnen, regels,
aanpakken etc. zijn van toepassing, relevant of in de maak? En wat
betekenen die voor de verdere ontwikkeling?
Charging Interface Initiative e. V. (CharIN) werd door autofabrikanten en
toeleveranciers (Audi, BMW, Daimler, Mennekes, Opel, Phoenix Contact, Porsche,
TÜV SÜD en Volkswagen) in het leven geroepen om de brede acceptatie van CCS
te ondersteunen. De meeste elektrische auto’s kunnen nog geen vermogens groter
dan 50 kW opnemen en daarom was dat het vermogensniveau van de eerste CCS
stations die in 2015 werden neergezet.
OCPP het Open Charge Point Protocol (OCPP, 2013) is een applicatie protocol
voor communicatie tussen Electrisch voertuig (EV) en laadstations naar een
centraal aanstuursysteem (het laadstationnetwerk)
Nationale Agenda Laadinfrastructuur: voortkomend uit het klimaatakkoord geeft dit
beleidsdocument de opgave weer die voor de komende jaren te klaren is voor wat
betreft laadinfrastructuur. Specifiek over snelladen daarin: “Rijkswaterstaat neemt
het voortouw om na te denken over (snel)laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen
langs de snelweg voor de periode na 2024”. “Onduidelijkheid in welke mate
voorziene groei bij laadinfra voor personenauto’s ook de behoefte van parkeerladen en snelladen afdekt voor logistiek.” “Voorspelde aantal snellaadpunten in
Noord-Brabant voor 2020: 97, 2025: 127 en in 2030: 157”.
[]Alternative fuel infrastructure directive EU (2014) en de ambitie om het kernnetwerk TEN-T (connecting Europe) helemaal geschikt te maken voor elektrische te
electrificeren
[] Nationale Agenda Laadinfrastructuur, RVO (2018)
[] Vision on the charging infrastructure for electric transport, Ministry of Economic
Affairs (2017)
[] European Parliament resolution of 25 October 2018 on deployment of
infrastructure for alternative fuels in the European Union: time to act!
(2018/2023(INI))
8. Hoe ziet de markt van aanbieders van snelladers eruit en ontwikkelt
deze markt zich? Welke aanbieders zijn er, wat zijn de concepten
en proposities van deze marktpartijen en wat zijn de voor- en
nadelen ervan?
In Nederland wordt er voor de snelladers met name gebruik gemaakt van nationale
spelers. Denk aan:
- ABB (Epyon): ABB Terra 54 lader = 50 kW snellader, ABB Terra High Power
Charging = 150 – 350 kW en kan zowel 400 V als 800 V elektrische auto’s op
vol vermogen opladen.
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ABB zet in op schaalbaarheid (werkt met standaard modules, welke eenvoudig
samengebouwd kunnen worden tot één lader met een groter vermogen). ABB
kan derhalve snel op trends in laadsnelheid inhaken.
Heliox: focusseert momenteel op de bus- en truckmarkt, heeft 30 en 50 kW
laders voor het “overnight” (langzaam) laden van bussen, maar biedt ook 150
kW, 300 kW, 450 kW en zelfs 600 kW laders aan. Heliox optimaliseert haar
laders per marksegment, kan daardoor iets minder snel schakelen, maar kan
daar bij grote(re) productieaantallen competitiever zijn.
Alfen: Concentreert zich vooralsnog op AC-laders (tot 22 kW).
EV-Box: levert 50 kW snelladers, met name bedoeld als niet publieke
laadvoorziening

De markt van snelladers is in ontwikkeling. Tot enkele jaren geleden was
interoperabiliteit tussen laders en voertuigen nog een punt van zorg. Nu zijn de
standaarden behoorlijk volwassen geworden in de zin van dat deze betrouwbaar
werken. Dat geld ook voor de batterijsystemen (en AC laders) in EVs.
Een ontwikkeling welke nog in de kinderschoenen staat is V2G7, d.w.z. dat het EV
ook terug zou kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk op het moment dat het
elektriciteitsnetwerk, en/of de elektriciteitsvoorziening in het geding kan komen. Om
V2G mogelijk te maken, moeten niet alleen het EV en de laadvoorziening dit
ondersteunen, maar de hele informatiestructuur daaromheen ook.
TNO is van mening dat de rol voor snelladers bij V2G diensten beperkt zal zijn;
immers als een EV-rijder bij een snellader gaat laden, dan wil deze dat zijn/haar EV
zo snel mogelijk de gewenste ladingstoestand (actieradius) heeft bereikt.
Een andere ontwikkeling is dat de markt van EV-laders in China nu ook volwassen
wordt. Deze laders, die typisch significant voordeliger zijn dan de varianten uit het
westen, zullen ook steeds meer in Nederland worden ingezet. Dit gaat voor een
extra snelle uptake van snellaadstations zorgen (vooral op privaat terrein).
Voorbeeld [https://www.made-in-china.com/products-search/hot-chinaproducts/Ev_Charger.html]
In de EV outlook van Elaad worden een aantal types van locaties voor snelladers
expliciet benoemd, en hieronder zijn daar voor- en nadelen van benoemd.
0) Snelweglocaties + bemogelijken lange doorgaande ritten met BEV – kan
ongunstig ten opzichte van elektrische net liggen (was bij uitgifte locaties, vaak lang
geleden, geen punt van aandacht).
1) (Fastfood)restaurants + interessant voor reiziger: korte pauze en snelladen
combineren -netinpassing
2) Autodealers +compleet service pakket –snellader is niet nodig: de meeste
dealers hebben evenmin een benzine- en diesel pomp – inpassing in net
3) Supermarkten + semi-publieke snellaadinfra + combinatie boodschappen met
snelladen + combinatie met langzaamladen (buffering) en PV dak zeer goed
denkbaar - inpassing net (kan door genoemde combinaties verbeterd worden).
4) Pomphouders + vaak uitstekende locaties (toplocaties met veel passanten of
juist goedkope verkeersluwe locaties met (zeer) lage kosten voor professionele
vervoerders) - inpassing net -nog lastiger voor vrachtvervoer
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5) Taxistandplaatsen + langere wachttijd – inpassing net - ruimtebeslag op drukke
locaties
6) Stadslogistiek + kan goed gestuurd worden naar ‘optimale’ locatie + combinaties
mogelijk met OV bussen, laadpleinen en duurzame opwek (optimaal gebruik MS
netaansluiting)
7) Overig ( bijvoorbeeld: Locaties binnensteden, grote parkeergarages of bij
bedrijven met een groot elektrisch wagenpark) divers
9. Wat zijn de relevante verschillen en andere relevante aspecten
tussen snelladen voor personenvoertuigen en zwaar transport? In
hoeverre moet hier rekening mee gehouden worden?
Technologisch zit er geen verschil tussen het snelladen van personenvoertuigen en
zwaar transport. Zoals eerder aangegeven zal voor het snelladen van zwaar
transport wel aanzienlijk meer vermogen nodig zijn, omdat de term "snel" anders
niet meer overeenkomt met de snelheid waarmee extra actieradius wordt "getankt".
Toch zijn er wel wat andere verschillen te benoemen:
 Voor zwaar transport (meer algemeen: commercieel transport) speelt het
tijd=geld aspect nog meer dan voor licht transport. Dit veroorzaakt een
drive naar nog sneller laden;
 Om deze reden zal er voor zwaar transport nog meer (dan voor licht
transport) naar een combinatie van snelladen en functionele wachttijd
worden gezocht. Denk daarbij aan het combineren van snelladen met laden
en lossen (b.v. op een Distributie Centrum), of aan het combineren van een
verplichte wachttijd van de chauffeur (rust en rijtijden wet) met het
snelladen.
Voor het inpassen van snelladen in de operatie van bedrijven, zullen bedrijven
vooral zelf naar een integrale oplossing gaan zoeken. Denk b.v. aan
supermarktketens met hun winkelbevoorrading. Zij zullen dit met name op "eigen
terrein" (met name DCs) gaan oplossen. Voor de overheid (netwerkbeheerders) ligt
er natuurlijk wel een rol om de elektriciteitsbehoefte op locaties waar een slimme
combi van snelladen en functionele wachttijd kan worden gemaakt te faciliteren.
Denk daarbij aan industrieterreinen.
Voor lange afstand transport zijn er twee opties:
 Er zal naar een combinatie met de rusttijden van chauffeurs worden gezocht.
Dit betekent dat een vrachtwagen of bus zeker 4,5 uur moet kunnen rijden
alvorens er moet worden (snel) geladen. De batterijgroottes die hiervoor nodig
zijn, met de bijbehorende kosten zijn momenteel niet economisch te
rechtvaardigen. TNO verwacht dat dit in de tijdsspanne tot 2025 ook nog niet
het geval zal zijn. In hoeverre er voor lange afstand transport gebruik gaat worden
gemaakt van snelladers, zal ook afhangen van ontwikkelingen rondom alternatieve
hernieuwbare energiedragers, zoals waterstof. Zie hiervoor ons antwoord op vraag
11.
 Elektrische distributietrucks die meermaals per dag worden aangesloten op
High Power Chargers (langs snelweg etc of bij distributiecentra etc.)
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Naast de lange(re) afstandschauffeurs zullen er nog meer beroepschauffeurs gaan
komen, die van publieke snelladers afhankelijk zullen zijn voor de uitoefening van
hun beroep. Denk daarbij aan taxichauffeurs, die hun voertuigen willen opladen op
de standplaatsen waar zij hun klandizie opwachten.
10. Hoe verhouden snelladers zich tot reguliere laadpalen in de
openbare ruimte?
Tot dusver zijn EV-gebruikers/eigenaren met een eigen oplaadvoorziening
oververtegenwoordigd. EV-gebruikers/eigenaren zonder eigen oplaadvoorziening
kunnen bij hun gemeente een aanvraag voor een publiek laadpunt in de nabije
(woon)omgeving doen indien zo'n laadpunt er nog niet is.
Voor een verdere opschaling van elektrische lichte voertuigen zal een veel groter
aandeel tot de categorie behoren zonder oplaadmogelijkheden op eigen terrein. Het
reactief plaatsen van publieke laadpalen (zoals dat nu typisch gebeurt) lijkt geen
wenselijke12 en ook geen schaalbare oplossing. Er zijn twee oplossingsrichtingen:
1) Clusteren van (langzaam) laders op laadpleinen. Door het delen van een
netwerkaansluiting en een meer efficiënte realisatie kunnen zowel de
initiële als ook de operationele kosten per laadpunt omlaag. Door de
locaties/laadpleinen handig te kiezen, kunnen voorzieningen worden
gerealiseerd met een minimale impact op de omgeving;
2) Snellaadvoorzieningen plaatsen binnen stedelijk gebied, zodat EV-rijders
ook in de buurt hun voertuig snel kunnen opladen. Deze mogelijkheid is er
nu nog nauwelijks en komt in feite bovenop de bestaande behoefte aan
snelladers om lange afstanden te overbruggen.
TNO verwacht dat de noodzaak voor snelladers langs de snelweg onverminderd
blijft. Omdat de actieradius van de volgende generaties EVs nog wat verder zal
toenemen13 zal de behoefte tot snelladen langs de snelweg in relatief opzicht
mogelijk wat afnemen. Daar staat dus tegenover dat het snelladen nabij de
woon/werk locatie flink zal gaan toenemen. Hier zullen verschillende vormen van
snelladen ontstaan, met name gecombineerd met andere reguliere activiteiten van
EV-rijders (zoals boodschappen doen); zie ook ons antwoord op vraag 6.
TNO verwacht dat snelladen qua tariefstelling concurrerend gaat zijn met
ongeconditioneerd langzaam laden. Bestuurders die het accepteren dat hun
voertuig een uitgestelde lading krijgt zullen daar uiteraard in voldoende mate voor
worden beloond.
11. Is er, en zo ja, wat is de relatie met waterstof?
Ja die relatie is er, maar deze zal hoogstwaarschijnlijk beperkt zijn. Elektrische
voertuigen kunnen in plaats van een Li-ion batterij hun energie ook uit een
waterstofbrandstofcel putten.

12

Straten vol met laadpalen/laadpunten lijkt geen aantrekkelijk perspectief. Bovendien hebben
laadpalen met een eigen aansluiting op het elektriciteitsnetwerk een minder aantrekkelijk
kostenmodel dan geclusterde laadvoorzieningen.
13
Door prijsontwikkelingen en hogere energiedichtheden worden EVs met grotere actieradiussen
meer gemeengoed. Anderzijds zullen juist deze prijsontwikkelingen worden ingezet om aan de
onderkant van de markt nieuwe EV-modellen te introduceren. Bij deze modellen zal de actieradius
om kostenaspecten (aankoopprijs, lage massa = laag verbruik en (tzt) lage
houderschapsbelasting) onverminderd beperkt zijn.
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De opkomst van waterstof kan dus voor een afname van de hoeveelheid te laden
elektrische energie gaan. Redenen om aan te nemen dat de invloed beperkt blijft (in
elk geval tot 2030):
 Er is nog geen uitgebreid waterstofdistributienet. Dat zou wel kunnen
ontstaan wanneer het (aard)gasnet wordt omgebouwd naar een
waterstofnet.
 De efficiëntie van een FCEV is bijna 3x slechter dan die van een BEV
dat betekent in de praktijk, wanneer we aannemen dat de
aandrijfenergie op termijn volledig duurzaam is: drie windmolens in
plaats van één voor evenveel transportkilometers.
 De efficiëntie van opslag van waterstof in het voertuig is met de
huidige techniek (350 tot 800 bar H2) zodanig inefficiënt
(omvangrijke opslagtank, zware veiligheidsvoorzieningen etc) dat
het vermeende voordeel (gewichtsbesparing t.o.v. batterijen) niet of
nauwelijks uit de verf komt.
Er is mogelijk één uitzondering te maken: zeer grote lange-afstandstrucks.
Voor het doorbreken van waterstof moet er eigenlijk eerst iets gebeuren aan de
efficiëntie van opslag. Zelfs de man die in 1972 de term ‘waterstofeconomie’ als
eerste noemde, John Bockris, is daarvan overtuigd [ ] Daarvoor zouden
bijvoorbeeld dragermoleculen kunnen worden gebruikt zoals Mierezuur, Ammoniak
of NatriumBoriumHydride [ ].
TNO denkt dat waterstof voor transportdoeleinden pas aantrekkelijk wordt als er
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 Er is regelmatig spraken van een surplus aan hernieuwbare energie,
dat niet aantrekkelijk naar buurlanden kan worden geëxporteerd;
 Dat surplus aan energie kan op grote schaal naar waterstof, en bij
voorkeur meteen naar een energiedrager met lage energie
opslagkosten, worden omgezet;
 Deze energiedrager kan op een economisch aantrekkelijke wijze in
voertuigen (of nabij waterstoftankstations) in waterstof worden
omgezet en vervolgens middels brandstofcellen in elektrische
energie en water.
[Bockris]
John O. M. Bockris, “The hydrogen economy: Its history” Int. J. of
Hydrogen Energy 38, 2579-2588 (2013)
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12. Wat is het effect en impact van snelladen op het elektriciteitsnet en
de energietransitie en de wens van partijen om smart charging toe
te passen t.b.v. stabiele en betrouwbare elektriciteitsnetwerken?
Concreet: met de toenemende productie van duurzame energie
en de toenemende elektrificatie van de energievoorziening
hebben reguliere laders een andere rol en impact op het
elektriciteitsnetwerk dan snelladers. Verschillende stakeholders
kunnen hierbij andere belangen en/of een andere visie te hebben.
Hier dient u rekening mee te houden in het beantwoorden van de
vragen.
Overdag: gunstig om grote hoeveelheden (vooral) langzaam ladende voertuigen
aangesloten te hebben op parkeerterreinen/parkeergarages nabij werkplek.
Koppeling met duurzame lokale opwek (PV dak en gevels etc.) ligt voor de
hand. Mogelijk kan door een deel van deze voertuigen ook V2G7 aangeboden
worden wanneer meer fabrikanten hun voertuigen daarvoor geschikt maken en
wanneer er door de energieleveranciers aantrekkelijke incentives worden geboden.
Voor hoogvermogen laden is er vooral een extra belasting van het lokale net te
verwachten in het bijzonder bij zeer snelle laders (175 tot 350 kW elk). Deze zijn,
omdat de gebruiker ervan zeer waarschijnlijk haast heeft (moet verder, denk aan
doorgaande reiziger, ov-bus of langere afstand distributievoertuig), nauwelijks te
sturen op slim laden. Dat zou kunnen worden ondervangen door een grote
buffercapaciteit met stationaire accu’s naast of nabij de snellader te realiseren. Zo’n
buffer maakt inpassing van de snelladers in het net veel makkelijker en biedt ook
kansen om zowel duurzame opwek als vraag van elektrische warmtepompen te
bufferen. Door de buffer slim in te zetten kan deze zich op de onbalansmarkt voor
elektriciteit terugverdienen.
Overigens lijkt er tussen de behoefte om snel te laden langs de snelwegen en de
tijdsspanne waarin zonenergie typisch beschikbaar is wel een positieve correlatie te
bestaan (zie onderstaand plaatje van FastNed).
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Een basisbehoefte vanuit snel laden om lange afstanden te overbruggen lijkt dus
goed inpasbaar op het elektriciteitsnetwerk.

13. Welke mogelijkheden/toepassingen zijn er voor het ontwikkelen van
slimme laaddiensten en de koppeling met lokaal opgewekte
duurzame energie?
Er zijn legio koppelingen te maken. Een vanzelfsprekende koppeling ligt er tussen
(hernieuwbaar) aanbod-gestuurd langzaam laden, met name bij de werkplek maar
ook thuis (met b.v. zelf opgewekte zonenergie). Er zijn al aanbieders, die dergelijke
systemen aanbieden, echter zijn deze (ingegeven door de salderingsreleging) nu
nog voor een groot deel gericht op het optimaliseren/minimaliseren van de
aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Deze oplossingen kunnen met kleine
aanpassingen eenvoudig worden ingezet voor aanbod-gestuurd opladen.
Vanuit het perspectief van de laadpuntbeheerder wordt er al flink met slimme
laaddiensten gewerkt en is de experimentele fase een gepasseerd station.
Bedrijven als The New Motion of Jedlix zijn daar goede voorbeelden van
[https://newmotion.com/nl_NL/slim-laden-wat-houdt-dat-in]
Andere voorbeelden van slimme koppelingen tussen laadinfrastructuur (deels ook
snel) en duurzame opwek komen uit de supermarktwereld:
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Figuur 10

Artist Impression van een grootschalig van PV panelen voorziene supermarkt. Er zijn
inmiddels veel voorbeelden van projecten, bijvoorbeeld op een grote Franse
hypermarché waar jaarlijks 75 k€ aan stroomkosten wordt bespaard (Bron: SMA14 ).

Figuur 11

De Duitse supermarktketen Lidl kondigde eind 2017 aan al hun Nederlandse winkels
van zonnepaneel installaties te gaan voorzien, en maakt ook werk van aan de
duurzame opwek gekoppelde snellaadpunten bij hun winkels.

14. Wat is de kwantitatieve potentie of behoefte van/aan snelladen in
Brabant? Hierbij rekening houdend met het aantal elektrische
voertuigen in Brabant, de keuze uit verschillende laadmodaliteiten
en andere ontwikkelingen op het gebied van laden en voertuigen?
a. Verkeersintensiteiten 2020 en 2025: => zie hoofdstuk 4
b. % daarvan voor elektrische vervoer modaliteiten, die van
publieke laadvoorzieningen gebruik gaan maken: => Mark

Ook uit prognose atlas (voorspelling uit SparkCity
model op basis van welvaartsverdelingen specifiek
gemaakt voor bevolking Noord Brabant)
c. Gemiddelde verdeling van snel en langzaam laden voor
BEV => Robert / Erik
Snelladen langs snelwegen (in absolute hoeveelheid energie) zal verder toenemen
door groei EVs. Door grotere gemiddelde actieradius (grotere accucapaciteit) echter
wat minder dan dat er puur uit de groei van het aantal EVs is af te leiden.

14

sma.corporate-report.com/auf_zukunftskurs.html
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Snelladen in stedelijk gebied zal explosief gaan toenemen en zal een aanzienlijk
deel van de totale energiebehoefte van EVs voor haar rekening gaan nemen.
Een groot deel van de energie zal –grotendeels aanbod-gestuurd- met langzaam
laden worden gerealiseerd. Daar zijn twee redenen voor wanneer er op
bestemming (werk / thuis) een laad voorziening aanwezig is (en er toch langere tijd
blijft), kost dat de gebruiker geen extra tijd, niet om naar het laadstation te rijden en
evenmin om te laden. Anderzijds kunnen de langzaamladende auto’s een krachtig
onderdeel van de lokale duurzame energievoorziening worden. Juist overdag,
wanneer PV panelen mogelijk veel aanbodgenereren, bufferen de auto-accu’s een
groot deel van die energie. Op termijn kunnen daar ook terugleverdiensten (aan het
net: V2G7 of meer lokaal: aan een woning of kantoorpand) bij komen.
De fractie aandrijfenergie die met snelladen wordt ingenomen, zal vooral door die
ritten waarvoor de actieradius te kort schiet bepaald worden. Het gaat dan om
langere zakelijke, weekeind of vakantie-ritten. In een nog niet gepubliceerde
bottum-up analyse van afstanden die in Nederland typisch worden gereden, werd
door ECN-TNO bepaald dat zo’n 15 % van de aandrijfenergie uit snelladen zal
komen. De aanname daarbij is dat het gebruik van elektrische auto’s gelijk blijft aan
wat nu met brandstofvoertuigen wordt gerealiseerd. Ook APPM, aangehaald in de
Nationale agenda laadinfrastructuur, kwam in hun (andersoortige) analyse tot
dezelfde fractie.
15. Hoe ziet de ontwikkeling van elektrische voertuigen eruit (grotere
accucapaciteit, mogelijkheid snelladen, 1 of 3 fasen laden) en
welke invloed heeft dit op de behoefte aan snelladers;
De batterijcapaciteit in elektrische voertuigen neemt al jaren sterk toe, uiteraard
gedreven door de reductie in kosten, verbeterde energiedichtheid (ook de prognose
in de toekomst (Circular Economy Perspectives for the Management of Batteries
used in Electric Vehicles sd)) en toenemende range. Als voorbeeld is de
batterijcapaciteit van de BMW i3 in 3 generaties (introductie tot heden) opgelopen
van 21,6kWh (mei 2016), naar 33,2kWh (mei 2016) tot 42,2kWh (komende
generatie, 2019) (BMW i3 sd). In dit geval technologisch gezien enkel een
ontwikkeling van de cellen (aantal cellen en formaat is identiek gebleven).
Met de hogere batterijcapaciteit ontwikkelt zich de laadsnelheid in dezelfde richting,
enerzijds omdat batterijen van grotere capaciteit ook meer stroom kunnen
accepteren (dus sneller laden) en anderzijds omdat technologische verbeteringen
(verbeterde cellen, verbeterd thermisch control, etc.) zorgen voor de mogelijk
sneller te laden. Sneller laden gaat ook inherent gepaard met de transitie van 1fase laders naar 3-fase laders, vanwege de vermogens levels (typisch tot 22kW AC
en 50kW+ DC laden).
3 fasen laden tot 22 kW kan bij iets langere verblijftijd een volwaardig alternatief
voor snelladen (DC en > 50 kW) vormen, maar op doorreis (langs snelweg of stop
om het laatste stuk te kunnen halen) is het geen goede vervanger door de
beduidend langere tijd die nodig is voor evenveel kilometers.
(Circular Economy Perspectives for the Management of Batteries used in Electric
Vehicles sd): Battery cell energy density increase to ~500kWh/ton by 2030 and
~800kWh/ton by 2050.
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16. Welke andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld ontwikkelingen van
andere laadtechnieken, shared mobility en zelfrijdende voertuigen,
kunnen invloed op de ontwikkeling van snelladen hebben en wat is
die invloed?
Voor zelfrijdende (en later ook zelf-vliegende!) voertuigen is het erg handig als ze
zelfstandig contact kunnen maken met laadpunten die bij voorkeur ook nog hoog
vermogen hebben omdat de voertuigen frequent ingezet worden en een hoge
uitnuttingsgraad moeten hebben. In de praktijk betekent dit dat er een
hoogvermogen aansluiting voor deze voertuigen beschikbaar moet zijn waarop
volautomatisch verbinding wordt gemaakt (boven, onder of naast voertuig) of wel
dat er contactloos (inductief) vermogen in het voertuig wordt geladen. Dat laatste
heeft wat meer verliezen (ca 5 tot 10%) dan snelladen met contactor, maar ook het
voordeel dat er geen visuele hinder van de laadvoorziening is.
17. Rekening houdend met de antwoorden op de eerdere vragen:
hoe verhouden zich de (maatschappelijke) kosten van snelladen,
regulier laden of andere laadtechnieken zich tot elkaar?
Realisatiekosten van 50 kW lader incl. installatie + aansluiting MS trafo circa 27 k€
(bij installatie van 2 tegelijk op bestaande locatie).
Realisatiekosten van 1 laadpunt 11 kW incl. installatie € 1635 (helft van 1 paal met
2 sockets) zie ook “Benchmark Publiek Laden 2018”, NKL 92018)
De aansluitkosten voor grotere snellaadstations (meerdere 175 kW laders en
meerdere 50 kW laders op een zogenoemde middenspanningsdistributie (direct op
MS net) is veel duurder, maar de uiteindelijke kosten bij voldoende doorzet in het
station komen veel lager uit (door lagere transportkosten). Qua maatschappelijke
kosten is er nog een voordeel: de kosten voor het net worden veel beter benut, en
vallen uiteindelijk lager uit. Daarbij moet er wel op worden gestuurd dat het grotere
snellaadstation wordt aangelegd dichtbij het middenspanningsnet. Als er nog grote
afstanden middenspanningsnet moeten worden aangelegd, lopen de totale
maatschappelijke kosten te ver op.
De kosten van de verschillende soorten laders is sterk afhankelijk van hun
benuttingsgraad. Wel is het zo dat laden met AC altijd als nadeel heeft dat er een
vermogensomzetter van AC naar DC het voertuig moet zitten OF dat de
motorelektronica bi-directioneel is uitgevoerd. Een gematigd vermogen AC lader
(tot 11 kW) is in elke EV voorzien, maar hoger vermogen (22 en 44 kW heeft
meerkosten in het voertuig (circa 1 tot 4 k€). In beide gevallen zijn dit kosten die
direct op het voertuig/eigenaar drukken. Bij DC-laders staat de
vermogenselektronica stil, heeft geen last van voertuigtrillingen en kan optimaal
gekoeld worden. Bovendien kan de benuttingsgraad (bij voldoende EVs zeer hoog
worden, waardoor de relatieve kosten afnemen.
In een markt waar concurrentie bestaat (en mogelijk expliciet wordt mogelijk
gemaakt) zullen de maatschappelijke kosten voor laadoplossingen het laagst zijn.
Dergelijke partijen zullen ook zoeken naar laadlocaties waar laden en andere
activiteiten integraal kunnen worden aangepakt (zie ook antwoord vraag 6). Bij
commercieel gedreven laadoplossingen zullen de maatschappelijke kosten voor de
verschillende laadtechnieken niet ver uiteen gaan lopen.
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Uiteraard zullen de kosten voor energie-aanbod-gestuurd laden lager zijn dan de
kosten voor snelladen, maar ook bij deze laatste zou er –met bijvoorbeeld variabele
tarieven voor snelladen- aanbodgestuurd kunnen worden geladen.
18. Wat zijn de juridische en fiscale aandachtspunten die komen kijken
bij een efficiënte uitrol van snellaadinfra?
Juridisch aandachtspunt: hoe kan de toekomstige positie van snellaadstations
geregeld worden zodanig dat er realistische terugverdienmogelijkheden komen voor
de partijen die vroeg in de markt investeringen willen doen. In het bijzonder gaat het
daarbij om twee punten:
1) de mogelijkheden om naast laad-services ook andere voorzieningen als toilet,
koffie en thee of versnaperingen aan te mogen bieden. Die aanvullende
voorzieningen zijn momenteel voorbehouden aan fossiele
brandstofverdeelpunten, terwijl een snellaad-station juist -door de iets langere
tijd die doorgaans nodig is om snel te laden (duur gemiddelde snellaadbeurt ≈
12 minuten, maar veel spreiding van 5 tot 60 minuten [1]). Juist de combinatie
met wegrestaurants (die snelladers plaatsen op hun parkeerterrein) is een
uitweg.
2) Verdeelpunten voor motorrijtuigbrandstoffen kunnen wel in bestaande
tankstations een snellader bijplaatsen, terwijl het de investeerder /uitbater van
snellaadvoorzieningen niet toegestaan is om aanvullende diensten uit te rollen
(hetzij brandstoffen of aanvullende voorzieningen). Juist omdat snelladen
meer tijd vergt, zijn aanvullende diensten nabij de snellader meer dan
welkom, en daarom zou het goed zijn als hiervoor oplossing gevonden wordt.
Fiscaal aandachtspunt: wat gaat er gebeuren met energiebelasting en het -op
termijn- wegvallen van de overheidsinkomsten uit motorbrandstofaccijnzen?
Daarnaast kan de Eventuele belastingen die ingevoerd zouden worden op
laadstroom kunnen de business case van elektrisch rijden en laadvoorzieningen
danig veranderen.
19. Wat zijn de ruimtelijke,
bestemmingsplantechnische/vergunningtechnische aspecten zijn
van toepassing en/of zijn relevant? Wat zijn de knelpunten en
mogelijke oplossingen?
Ruimtelijk beslag van snellaadstation is sterk afhankelijk van gewenste capaciteit.
Daarbij gaat het zowel om aantallen voertuigen als het vermogen (laadsnelheid)
waarmee de voertuigen bediend worden. Ook enkele opstelplaatsen (voor
wachtende auto’s die nog niet meteen kunnen laden), en veilige overzichtelijk
toevoerpunten van en naar de openbare weg hebben ruimtebeslag. Voor wat
betreft bestemmingsplannen geldt dat de categorie ‘snellaadstation’ vaak nog niet is
opgenomen als categorie in de bestemmingen. Voor wat betreft vergunningen
speelt vooral dat bestaande brandstofverkopers op de A locaties zitten en
langlopende vergunningen hebben. Er moeten oplossingen komen voor het
omvormen van bestaande tankstations naar snellaadstations of het realiseren van
nieuwe snellaadstations naast / aanvullend op brandstofverkooppunten. Die laatste
gaan op de langere termijn, bij uitfasering van brandstofauto’s, geleidelijk in aantal
afnemen.
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20. Welke overige aandachtspunten zijn van belang? Denk hierbij ook
aan rol en procesaspecten bij bijvoorbeeld de netbeheerder en
gemeenten. Wat is het kritische pad of wat zijn de mogelijke
showstoppers? Gemeenten bijvoorbeeld in de rol van
vergunningverlener.
Voor netbeheerders is het van belang om zo lang als mogelijk van tevoren te weten
waar, wanneer welke behoefte aan aansluitcapaciteit gaat ontstaan en hoe de
statistische en worst-case vraag profielen er uit gaan zien. Zij kunnen daar hun
strategische plannen en vooral ook infrastructurele plannen op aanpassen. Ad-hoc
acties zijn factoren duurder dan lang van tevoren geplande activiteiten, waarbij b.v.
het leggen van nieuwe kabels met andere (weg)werkzaamheden kan worden
gecombineerd.
Gemeentes: huiver om geschikte locaties in voldoende omvang (aantal m2) en
tijdsduur (terugverdienpotentieel voor de investeerders) te bestemmen voor dit
doeleinde. Een procesaspect is samenwerking tussen alle partijen. Er moet heel
veel gebeuren, nog weinigen zien helder voor zich hoe dat moet
gebeuren.. Ondertussen doemen ook de visioenen van gouden bergen voor
sommigen op. Tegen die achtergrond is samenwerking lastig. Hier ligt een
uitdaging alle partijen aanhaken en verlokken binnen duidelijke kaders (maximale
maatschappelijke baten tegen overzienbare maatschappelijke lasten) samen
gestalte geven…
Mogelijke showvertragers: tegenwerking gemeenteraad, tegenwerking
omwonenden (bezwaarprocedures) keuzes voor ongelukkige locaties kunnen later
alsnog zeer kostbare netaanpassingen nodig maken. Het is de moeite om
vroegtijdig alle inzichten en wensen op één lijn te krijgen.
Samenwerking met bestaande benzinestations kan een aantrekkelijke route zijn:
vaak met uitstekende strategisch te ligging aan doorgaande wegen in gemeenten /
provincie.
21. Welke (andere) regels, procedures of beleid staat de uitrol van
snelladers mogelijk in de weg en welke aanpassingen zouden
eventueel nodig zijn?
Voor het uitrollen van de snellaadinfrastructuur zelf lijken er eigenlijk geen
regulatoire, procedurele of beleidsmatige hindernissen. Wel is soms het ontbreken
van een samenhangend beeld, vertaald in helder beleid een hindernis om tot
realisatie van snelladers te komen. Zodra ook nog combinaties met andere
voorzieningen gewenst zijn (bijvoorbeeld vanuit gebruikers of netbeheerders) is het
nog lastiger om beleid zo te maken dat de gewenste combinaties uiteindelijk
worden. Er blijkt in praktijk vaak tegenstrijdigheid tussen verschillende
beleidsterreinen. Hier ligt een uitdaging voor de beleidsmakers: het stroomlijnen
van verschillende regelingen om één consistent en duidelijk kader te bieden aan EV
gebruikers en ondernemers / investeerders in de EV dienstverlening.
Input vanuit interviews met Fastned en Allego:
 Gemeentes hebben nog geen beleid rondom de uitrol van snelladers. De
uitvoerende ambtenaren willen/mogen daarom geen besluiten nemen. Dit staat
met name de uitrol van snelladers in/rondom grote steden en langs provinciale
wegen in de weg.
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 Vanuit Heavy-Duty elektrisch transport zal er behoefte ontstaan aan locaties
dichtbij snelwegen met de nodige chauffeursvoorziening. In NL is dat nu al een
groot probleem. Er zijn regels, zoals 48 uur weekend rust op afgesloten terrein
(moet door een hek afgesloten zijn en er moeten ook faciliteiten zijn (zoals
toilet)). Denk aan het model van de Duitse Autohof-en… Probleem is dat
gemeentes niet (lijken) mee te werken om deze mogelijkheden te realiseren.
Dergelijke verzorgingsplaatsen zullen nodig zijn om elektrisch vervoer over
langere afstanden mogelijk te maken. Een eerste stap in deze richting is het
aanbieden van elektriciteitszuilen om elektrisch gekoelde opleggers van
stroom te voorzien (nu: diesel gestookte units, waardoor chauffeurs klagen
daardoor slecht te slapen). Elektrisch HD transport zal overigens nog niet heel
snel haalbaar zijn. Met 4 a 5 uur rijden (400 km) en vervolgens 40 minuten rust
(zeg 30 minuten snel laden) zijn de eisen/kosten nog een grote uitdaging.
Maar: de eerste stappen zouden kunnen worden gezet…
Om de impact van een groot snellaadstation ( bijv. 8 laders van 175 - 350 kW) op
het net te beperken zou een combinatie van snelladers met een aantal
middenvermogenladers en een grotere hoeveelheid langzame laadpalen. Ook
laadvoorzieningen voor OV bussen en elektrische trucks zouden kunnen
aansluiten op zo’n gecombineerde elektrische mobiliteitshub. Die zou dan gevoed
kunnen worden vanuit één zware aansluiting direct op het middenspanningsnet.
Voor de netbeheerder (en uiteindelijk ook voor maatschappelijke kosten) levert dat
het voordeel dat door slim laden een min of meer constant vermogen van dit
middenspannings-knooppunt wordt gevraagd. Zelfs lokale duurzame opwek zou op
dezelfde Midden-Voltage (MV)-net aansluiting kunnen aantakken, waarbij de grote
vermogensvraag van de ladende voertuigen de invoeding van duurzame opwek
kan opslokken / dempen. Op momenten dat dat nodig is, kan (bijvoorbeeld) toch
de OV bus met zeer hoog vermogen geladen worden, door het vermogen van de
andere laders tijdelijk terug te regelen. Om de hub aantrekkelijk te maken voor
gebruikers zouden er ook allerlei voorzieningen moeten zijn als restaurants,
winkels en dergelijken. Om de combinatie van laders en de andere voorzieningen
(op termijn) voor elkaar te krijgen, zou het beleid erop gericht moeten worden die
combi mogelijk te maken. Dat vergt ook dat verschillende beleidsterreinen op
elkaar aansluiten en onderling verenigd worden.
22. In welke mate draagt snelladen bij aan de algemene acceptatie
van elektrisch rijden? Bijvoorbeeld door het verminderen van de
range anxiety, maar ook bijvoorbeeld t.a.v. de duur van snelladen
nu en op termijn.
Range anxiety Is een heel belangrijk aspect, zo blijkt ook uit onderzoek van de
ANWB: [https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/duurzaam/elektrisch-rijdenmonitor en
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/belangenbehartiging/mobilitei
t/rapport-erm-def.pdf ]. Naast prijs van EVs is de beperkte actieradius de
belangrijkste drijfveer om geen elektrische auto te kopen. 23% van de
ondervraagden, die wel aangeven geïnteresseerd te zijn in een elektrisch voertuig,
denkt dat er onvoldoende publieke laadplekken zijn om zijn/haar auto te kunnen
laden. 14% van de geïnteresseerden denkt niet met de elektrische auto op vakantie
te kunnen gaan.
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Het kunnen snelladen is daarom een belangrijk aspect. Er zullen daarom snelladers
in voldoende mate aanwezig moeten zijn om deze zorg weg te kunnen nemen.
Daarnaast zou het helpen als toekomstige EV-rijders hun meest kritische routes op
een routeplanner (b.v. van de ANWB) zouden kunnen invoeren, waarbij een actueel
beeld wordt gegeven van de mogelijkheden inclusief de (extra) laad/wachttijd die
daarvoor nodig zal zijn.
23. Wat is de verwachting t.a.v. de ontwikkeling van bestaande
reguliere brandstofverkooppunten en welke heeft dat met
snelladen?
Op dit ogenblik is er pas weinig beweging in wereld van reguliere
brandstofdistributiepunten. Maatr die begint wel te bewegen: denk aan Shell dat
The new motion kocht en snelladers gaat installeren op bestaande stations en
initiatieven bij brancheverenigingen als Beta, VNPI en VPR. Zodra de
marktmogelijkheden toenemen (er meer batterij elektrische voertuigen op de weg
komen) is wel waarschijnlijk dat de investeerders / uitbaters van deze punten gaan
proberen mee te liften en naast pompen ook snelladers aan te bieden. Momenteel
gebeurt dat pas mondjesmaat omdat de businesscase van een snellader naast de
brandstofpompen meestal nog niet erg aantrekkelijk is (te lage verwachte
bezettingsgraad). Daar kan de komende jaren echter snel verandering in komen.
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Bijlage B: Interviews (korte samenvattingen
belangrijkste punten)
9.1

FastNed

Aanwezig
Pepijn Vloermans
Roland van der Put
Arjan van Diemen
Robert Koffrie
Onderwerp
Meeting Fastned 19-12-2018 (update 12-2-2019)

Wat is jullie definitie van snelladen?
• 20 minuten naar 80% SoC (10% langer in de winter)
Welke rol zal snel laden in de complete mix van laadinfra gaan spelen?
• Het grootste deel van de energiebehoefte ( > 50% in 2030) voor EVs zal door
snelladen worden bewerkstelligd. Rationale: Het grootste deel van de NL
autobezitters heeft geen parkeermogelijkheden op eigen terrein. Gemeentes willen
geen straten voor met laadpalen hebben.
Wat is de momentane mix van snelladen?
• Ongeveer 10% van alle EV stroom wordt d.m.v. snelladen gerealiseerd.
Hoe veel kost het snelladen extra?
• Snelladen kost bij Fastned momenteel of 0,59 per €/kWh (gast, geen abo) of
0,35 €/kWh (bij een abo van 12 € p.m.). Zeg maar 0,12 cent bovenop het
thuistarief.
• Note: Fasned krijgt geen subsidie. Veel gemeentelijke laadpalen zijn wel
gesubsidieerd. Dit schept momenteel (op bepaalde plaatsen) wat ongelijkheid.
Hoe zullen zich die kosten gaan ontwikkelen?
• Twee jaar geleden kostte een 50 kW snel-lader ongeveer 50k €. Nu kost een 175
kW snel-lader ongeveer 100 k€. Per kW wordt het dus voordeliger.
• Snel(ler) laden brengt ook hogere aansluitkosten (door dikkere kabels en trafo’s)
met zich mee. Fastned wil echter kijken naar slimme maatregelen, om de
aansluitwaarde per snel-laad locatie te beperken.
• Fastned ondersteunt nu alle gangbare standaarden.

Heeft Fastned een grote keuze uit aanbieders van snelladers?
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• Er zijn 5 aanbieders van (≥) 170 kW laders. Daar is ABB er één van…
Kijkt Fastned ook naar oplossingen voor zwaar transport?
• De categorie tot 7,5 ton kan op de huidige locaties worden afgehandeld.
• Voor 7,5 ton+ zullen andere locaties moeten worden ingevuld.
Hoe kijkt Fastned naar waterstof?
• Bij Fastned ziet men geen toekomst in Waterstof; batterijtechnologie zal zich nog
verder ontwikkelen en met name de mogelijkheid om snel te laden en een lagere
kostprijs.
Hoe verhouden snelladers zich ten opzichte van langzaamladers in de openbare
ruimte?
• Dat zal verder gaan verschuiven van langzaam naar snel, omdat:
o Het snelladen nog sneller zal gaan (richting tanken met een conventioneel
voertuig)
o De koeling van batterijen en kabels (tijdens laden) steeds beter kan worden
gecontroleerd
o Het merendeel van de (toekomstige) EVs niet op de oprit/in garage kan worden
geladen
o Netbeheerders en gemeenten geen grote aantallen straat-laders willen hebben
Hoe kan er maximaal gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen?
• Bij Fastned is het overgrote deel van de transacties in de lichtperiode, zelfs in de
winter. Fastned wit al zelf PV met laders gaan integreren (achter de meter).

Wat zijn de plannen van Fastned binnen NL en NB specifiek?
• Op de door Rijkswaterstaat aangewezen plaatsen langs de snelweg (lees: buiten
de B5).
• Verder is fastned op zoek naar goede plekken langs uitvalswegen (niet in het
centrum).
In hoeverre wordt fastned geholpen of tegengehouden door (inter)nationale en
gemeentelijke regelingen?
• Er is momenteel vaak geen beleid rondom snel-laadstations. Hierdoor is er angst
om “onderhands” locaties voor EV laadplaatsen uit te geven.
• Snel-laad locaties zijn ook bijna nooit opgenomen in een bestemmingsplan. Hier
is ook geen categorie voor.

Tips van Fastned:
• Scheep EV rijders niet af met B-locaties! Tankstations langs de snelwegen liggen
nu typisch op A locaties. EV oplaadlocaties worden nu al eens op de
industrieterreinen gerealiseerd. Dit vind Fastned geen goed idee. Bij een A locatie
komt een groot volume aan (EV) bestuurders langs.
• Zorg er voor dat elke gemeente een (generiek of algemeen) beleid heeft voor
realisatie van (snel)laadstations. Nu is een EV oplaadlocatie geen erkende
bestemming (een tankstation is dat wel). Hierdoor is er sprake van onzekerheid,
beslissingsangst en daarmee willekeur.

TNO-rapport | TNO 2019 | R11018

65 / 72

Update d.d. 12-3-2019 (Pieterjan Nijhuis)
• Er zijn door Rijkswaterstaat 80 plaatsen voor snelladers langs de snelweg
aangewezen; deze zijn voor EV bestuurders op doorreis. Hier heeft Fastned
behoorlijk op ingezet/ingeschreven.
• Er zullen ook oplossingen voor stedelijke omgeving nodig zijn, met name door
snelladen of versneld laden.
• Voor stedelijk gebied liggen combinaties van snelladen met andere kortdurende
activiteiten voor de hand. Denk aan boodschappen doen en snelladen (beide in
orde grootte 20-30 minuten). Hiervoor heeft Fastned al een pilot lopen bij de AH-XL
in Tilburg en in Nijmegen en in Frankrijk bij een Carrefour.
• Waar Fastned met name naar kijkt dat zijn schaalbare oplossingen, waar het
relatief eenvoudig (lees: met beperkte investeringen) mogelijk is om meer laders toe
te voegen. Dit impliceert schaalbaarheid in:
o Fysieke ruimte
o Aantal laders
o Laadvermogen
o Aansluitcapaciteit
• Pieterjan bevestigd dat gemeentes worstelen met (en daarom besluiteloos zijn
betreffende) de uitgifte van openbare ruimte, die voor snellaadstations zouden
kunnen worden ingezet.
• Hij geeft ook aan dat er duizenden laadpunten per stad bij zullen moeten komen
om de vraag aan te kunnen. Met de huidige strategie (laadpaal aanvragen,
gemeente plaatst) gaat dat niet lukken.
• Publieke laadpalen/stations zullen nodig zijn, want uiteindelijk zullen in de steden
maar 15% van alle huishoudens uit eigen stopcontact kunnen laden.
• Inmiddels zijn al 10% van de verkochte auto’s BEVs. Per jaar wordt het
voordeliger om een BEV te gaan rijden.
• Ook op het gebied van opladers groeit de markt. Deze komen voor een groot
deel uit China. De kwaliteit van deze laatste laders laat nog wel eens te wensen
over, maar zal ook steeds beter worden.
• Kosten snelladers: 40k euro voor een 50 kW lader. Een 175 kW lader kost 120k
euro.
• Kosten snellaad station: ongeveer 500k (met 2 laders). Ga je naar 8 laders, dan
moet er gedacht worden aan 1 M euro. Technische levensduur wordt geschat op 25
jaar.
• Publieke laadpalen zijn vaak nog gesubsidieerd. Voorbeeld: Den Haag, 0,25
euro per kWh. Hier kan Fasned nog niet mee concurreren. Bij commerciële tarieven
voor langzaam laders lijkt concurrentie wel mogelijk (met name als de snelladers
een hogere bezettingsgraad krijgen.
• Gemeentes kunnen nog niet onderbouwd een locatie uitgeven voor snelladen.
De provincies Noord-Holland en Gelderland hebben wel locaties vastgelegd, maar
helaas zijn dat niet de juiste/meest geschikte locaties. Dat is jammer. Er moet meer
gekeken worden naar waar er vanuit de (toekomstige) EV bestuurder behoefte is.
• Fastned gaat ook met batterijen voor on-site peak-shaving aan de slag. Dat gaat
men op 2 locaties doen. Er is een partner gevonden met verstand van batterijen,
welke ook in deze oplossing wil investeren.
Verzoek van Pieterjan is om hem (minimaal) deel te laten nemen aan de review van
ons onderzoek, zodat hij kan aangeven of er onvolkomenheden in zitten, of dat er
relevante info ontbreekt. TNO gaat dit overwegen.
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Allego
Gesproken met Frank Verhulst en Sven Brink

Arnhem, 28-02-2019

1) Heeft jullie organisatie ‘voorkeurslocaties’ voor snelladers?
3 locaties waar mensen gaan laden: thuis, bestemming en onderweg. AC voor
thuis. Destination charging. Eventueel die laatste gecombineerd met snelladen.
Op termijn hebben alle voertuigen een stekker. Er is ook een prijsdrijver voor
vermogensniveau. Optimale combinatie mega-e met 4 aansluitingen waarvan een
met CHAdeMO. In de toekomst: grote groei van mobiliteit. Bezoekend vervoer: bij
grote steden 4 P&R locaties en de rest per light rail etc. geen oplossingen voor
auto’s multi-modale ondersteuning. Zodra er vertrouwen is gaat de vloot groeien.
Volgende vraag: efficiënter, goedkoper etc. Daarnaast is er vraag vanuit steden
naar multimodaal gebruik van infrastructuur.
In Nederland zijn we toe aan laatste stap: 4*350 kW en een charging plaza. Wat
wordt er gevraagd van het net.
Slim laden. Vraag stabiliseren: storage toepassen? Op welke manier kunnen we
(A) de netbeheerder tegemoet treden? Last-mile distribution etc. moet ook
bediend worden
Een slimme koppeling met de agenda, weersvoorspelling etc. helpt de
laadinfrastructuur: Allego wordt daardoor meer en meer ook een data verwerker.
In de binnenring: eigenaarschap ontmoedigen: taxi en car-sharing. Vanuit het net
geredeneerd: Buffering: nieuw onderstation vs. 1 MWh accu’s ertussen. Volgende
generatie batterijen/ auto’s in een parkeergarage geeft ook een enorme reserve.
Je mag de auto helemaal leegtrekken mits…. (op te geven door gebruiker) grote
DSO’s in Engeland betalen nu al mee (hebben vanwege zwak netwerk ook een
veel groter belang). Zeker in Brabant relevant: A67 interessant voor HPC en
corridor door Brabant vanaf havens naar Roergebied. Geldrop een eerste HD
laadpunt. Als die hele corridor geëlektrificeerd gaat worden. 18 weken termijn
voor de netbeheerder wordt vaak niet gehaald. Voor versnelling is ook een
stroomlijning vanuit overheden nodig (vergunningen etc.)
Ook naar binnenvaart wordt gekeken. Boten zijn te zwaar voor snelladen; wordt
eerder batterij wissel. Flixbus is ook een partij die over moet op elektrisch: eerder
bijvoorbeeld Parijs. Nu Amsterdam-Frankfurt. Fijnstof uitstoot. Modaliteiten trein en
Vrachtauto bijten elkaar niet.
Snelladers naast de snelweg: liefst met verpozingsmogelijkheid en liefst met
meerdere keuzes (zowel vermogensniveaus als soorten uitspanningen).
De hubs aan de rand van de stad met verpozing, sociaal veilig, wat reuring etc.
Groot plein bij van der Valk in Eindhoven is wat dat betreft een voorbeeld.
Ook in Erkrath (D) heeft Allego een kantoor. Combinatie van snelladers met
bedrijvenpark is heel welkom.
Grote lease bedrijven zeggen: op het werk en later thuis etc. (uitgesteld laden)
combineren.
Waterstof: in principe achterhaald (energetische efficiency). H2 heeft eigenlijk geen
business case. Wie zou investeren in de infrastructuur. Proof of concept is er maar
de markt pakt het niet op: alleen de overheden investeren in H2 infrastructuur.
Vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Long Haul : BEV truck nu 44 ton met
ongeveer 150 km actieradius. 85% van het alle transport ligt binnen deze straal.
Vierkante meter in steden wordt heel erg kostbaar.
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Beleidstechnisch zou het erg interessant zijn om inderdaad de multimodaal te gaan
laden etc. Brabant redelijk vooruitstrevend. Ligt voorop, maar zou ingehaald
kunnen worden. Het kan veel efficiënter. Birmingham 2025
Als je doorzet. Vanuit de politiek moet er gestreefd worden naar oplossingen die
integraal zijn. Bouw infra niet alleen voor jezelf maar deel het met alle andere
gebruikers trafo’s publiek-private samenwerking netaansluitingen gaan veel langer
mee dan de concessie’s. Beleid met integrale propositie. Ontwikkelingsplannen van
de stad. Regio loopt voorop: maar je moet multimodaal. Jij mag mijn netaansluiting
gebruiken.
Voor de overheden is de uitdaging een omgeving te creëren waarin we snel kunnen
doorpakken.
9.3

Beta (Belangenvereniging Tankstations)
Gesproken met Lisanne Henneveld (Beta / Eendracht B.V.)
2019

Utrecht, 11-04-

Rechten gestudeerd inspecteur domeinen. Canons regelen en innen. BOVAG
heeft maar een “klein krukje” voor de tankstationhouders… mede daardoor is
BETA in ‘92 begonnen. Er wordt steeds meer van de ondernemers verwacht.
Domeinen / rijks vastgoed bedrijf vergunning “huur” betalen exclusieve rechten op
motorrijtuigen. WOZ REN methodiek. Wil je de wildgroei wel? Voorkomen dat je
de videotheken van deze tijd wordt. Energielocatie… hoe gaan we de nieuwe
klanten bedienen. Ca 1000 tankstations, en 400 leden. Samenwerking met
Fastned? Gesprekken gehad over eventuele samenwerking basisprincipes? 23
mei workshop over waterstof. Deelname aan Ecomarathon. Ook goede
samenwerking met Pitpoint.
Brief richting gemeenten. Waterstof kost momenteel nog veel: 1,5 à 1 miljoen.
Externe veiligheidscontouren vallen ongeveer samen met die van LPG etc. ronde
tafelgesprekken met allerlei belanghebbenden. Ga denken hoe de ondernemers
gefaciliteerd kunnen worden.
2) Batterij techniek versus andere energiedragers.
Ondernemers denken dat er wellicht een wat langere uitloop van fossiele
brandstoffen gaat komen ook qua kosten. Etc. Maar het besef leeft:
snelladen wordt heel belangrijk. Meer en meer ziet men in dat het en
brandstof en snelladen moet worden en niet een keuze voor een van
beiden. Daarbij zitten er ook veel voorlopers onder de leden. Sommigen
zijn bezig om de Shop en het voorterrein te ontkoppelen. Daardoor kunnen
ze op termijn op het voorterrein andere partijen activiteiten als snelladen
laden ontwikkelen.
3) Marktontwikkeling. Zie hierboven + geen subsidie op EV’s (positiepaper
Lisanne).
4) Heeft jullie organisatie ‘voorkeurslocaties’ voor snelladers? Ja, die
hebben ze wel: Inrichten van brandstofverdeelpunten richting “energy
hubs”. Voorbeeld van DCB (grotere speler binnen Beta) is actief hierin
(stond al in het bestemmingsplan van de gemeente). Dienstenrichtlijn.
5) Heeft jullie organisatie een voorkeur voor vermogensniveaus? Ja: 175 kW
of 350 kW.
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6) Voorzien jullie in de toekomst gecombineerde systemen voor
personenauto’s en bus/vracht nog andere modaliteiten? Snellader die zo
gepositioneerd is dat beide bediend kunnen worden.
Tankstation wordt aangewezen als tappunt (grootschalige contracten met
grote afnemers, zoals vrachtvervoerders, busexploitant etc. De ondernemer
ontvangt dan “taploon” van de contractpartners). Kan naar analogie met
huidige situatie voor sommige tankstations: de passantenstroom is laag
maar de doorzet (aan brandstof) is heel hoog.) . Beta voorziet voor
Waterstof wel heel veel mogelijkheden maar er is nog veel
miscommunicatie.
7) Beta zat niet aan tafel bij de brandstoftafels. DKTI en SDE+ is voor de
meeste ondernemers te ver van hun bed. Beta brengt het wel bij de leden
onder de aandacht dat ze samen met bureaus kunnen optrekken om demosites etc te laten ontstaan.
Verhuurd of ontheffingen / vergunningen faciliteren van investeringen.
Limburg: iedereen aan tafel behalve de tankstationhouders. Tot slot wordt
een capaciteitstekort geconstateerd, vooral ook bij netbeheerders
9.4

Enpuls
Gesproken met Willem Altingh Siberg, ’s Hertogenbosch, 13-02-2019
Korte achtergrond: Werktuigbouw en bedrijfskunde. Warmtewisselaars. 20 jaar
werkzaam in de energiesector. Vooral infra. Laatste 7 jaar in elektrisch Vervoer. Nu
CFO achtige functie bij e-laad. Bij Enpuls verantwoordelijk voor duurzame mobiliteit:
Hoe kunnen we zorgen dat het net straks past bij duurzame mobiliteit (en
omgekeerd).
Vanaf vroeg betrokken bij uitrol van laadinfra.
1) Heeft jullie organisatie ‘voorkeurslocaties’ voor snelladers?
Hoe zit het energiesysteem in elkaar? Welke oplossingen zijn eventueel nog nodig.
Link met RWS onderzoek. Er is wel een verschil: vooral gekeken vanuit rijkswegen
(RWS). Prognose atlas overmorgen/EV consult in principe uitgelegd voor langzaam
laden. E laad outlook 2025 (Gijs van der Poel). Provincie, Rijk en locaties in de
gemeentes. Ook belangrijk in het onderzoek. Ook kijken naar grotere accu’s van
de toekomst (> 60 kW) voldoende voor het merendeel van de ritten. Het
gebruikersgemak neemt enorm toe door grotere accu’s.
2) Heeft jullie organisatie een voorkeur voor vermogensniveaux?
Vermogensniveaux 50 kW 90-150 (Tesla) Porsche 350. De toekomst moet
uitwijzen hoe e.e.a. zich ontwikkelt. In het Fastned model is dit nog niet heel goed
uitgewerkt. Heel hoge vermogens maken alles wel veel duurder. Als het
hoogvermogen laden echt doorbreekt is de aanpak van Fastned te weinig.
In de visie moet echt duidelijk zijn waar en hoeveel snelladers op een bepaalde plek
nodig zijn in de toekomst. Snelladen dat waarschijnlijk alleen gaat gebeuren als het
moet. Effect kan heel belangrijk zijn voor lange termijn vooruitzicht van snelladers.
3) Voorzien jullie in de toekomst gecombineerde systemen voor personenauto’s en
bus/vracht?
Synergie met bussen en vracht: niet gecombineerd onderling. De OV bus wil
absoluut geen concessie doen.
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Vol vermogen laden waarschijnlijk voor de bussen. Technisch is er misschien wel
een combinatie te maken, maar dan eerder bussen (als het nodig is en
personenvoertuigen (als het kan). Bestelbussen en heavy duty zit bij Enpuls pas in
de visievorming. Voor veel gebruikers is elektrisch vrachtvervoer nog achter de
tijdshorizon. En dat geldt al helemaal voor Long Haul trekker-opleggers.
4) Walkantbuffering?
Buffering naast de snellaadpaal kan heel aantrekkelijk zijn. Er is dan ook sneller
een break-even qua kosten. Misschien te combineren met veel laders naast elkaar.
Strategie van Enpluls zelf is om de transitie versnellen. Het helpt om snelladers met
accu’s te combineren. Misschien gaan ze wel een concept maken en dat daarna
aan de markt overdragen (“Open” op de markt zetten. Enpuls/enexis kan daarin
geen marktrol pakken, maar mogelijk kan zuster-organisatie Fudura dat wel.
5) Bidirectioneel: pas later relevant (?) V2G7 kan het net helpen. Willem gelooft
daar nog niet zo in. Beter vaste batterijen? Wat Willem wel kansrijk acht: V2X en
daarbij zelf bepalen waar energie vandaan komt. In de hoogste pieken misschien
wel goed in te zetten. X in eerste instantie home, later misschien iets meer. Markt
voor opslag/ teruglevering is uiteindelijk niet onbeperkt.
Nog twee opmerkingen:
• Bij e-Laad is nu een afstudeerder in de weer met de vraag hoe de wereld eruit
ziet als er alleen snelladers zijn?
• Het zou daarnaast best zo kunnen zijn dat bepaalde machtige marktpartijen een
norm doordrukken.
Hoe dan ook is visie van Enpuls: batterij techniek voorlopig dominant. Ze voorzien
een bescheiden rol voor waterstof in de personenauto sector.
9.5

ANWB
Aanwezig:
Marco Eenennaam (ANWB)
Sander van Beem (TNO)
Ronald van den Putte (TNO)
Robert Koffrie (TNO)
Datum: 15-2-2019

Vragen en antwoorden :
Wat is jullie definitie van snelladen?
 Semi-snelladen = 22 kW AC en snelladen ≥ 50 kW.
Welke rol zal snel laden in de complete mix van laadinfra gaan spelen?


Dat heeft de ANWB nog niet scherp. Dat snelladen een rol van betekenis
heeft en zal houden is wel duidelijk. ANWB heeft ook zelf geïnvesteerd in
snellaadstations. In 2015 zijn zo’n 30 semi-snelladers en 6 snelladers (50
kW) neergezet. ANWB heeft niet de ambitie om een grote speler in deze
markt te worden, maar veel meer om een beweging in gang te zetten.
Vergelijk met de voordeligere onbemande stations die de ANWB heeft
geïntroduceerd. Daarna hebben marktpartijen dit initiatief overgenomen en
heeft de ANWB ook haar tankstations verkocht (aan Tinq).
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Hoe veel kost het snel-laden extra?
 (Semi)-snelladen kost bij de ANWB Oplaadservice €0,25/kWh (exclusief
BTW) plus een starttarief van €2,00 (ex. BTW).
Hoe zullen zich die kosten gaan ontwikkelen?
 De ANWB heeft berekend dat in 2017 de TCO voor een elektrische auto
gemiddeld 10% duurder was dan een vergelijkbare benzine auto. In 2018 is
dit verschil teruggelopen naar 6%. Wat de bijdrage van de (snel-laad)
kosten hierin zijn is niet bekend. De ANWB is wel voor maximale
prijstransparantie 'aan de paal'. Automobilisten die elektrische rijden,
zouden altijd moeten weten wat de 'getankte' stroom kost. Dat is nu nog
niet altijd het geval en dat schrikt potentiële EV rijders af.
Hoe kijkt de ANWB naar waterstof?
 In ieder geval is de waterstofauto voor de ANWB interessant genoeg om nu
al te experimenteren met de eerste Wegenwacht auto op waterstof met
brandstofcel en elektromotor. Op het gebied van de prijzen voor deze
voertuigen zal nog wel een flinke (re)volutie plaats moeten vinden…
In welke mate draagt snelladen bij aan de algemene acceptatie van elektrisch
rijden?
 Uit ons onderzoek
(https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/belangenbehartiging
/mobiliteit/2018-elektrisch-rijden-monitor.pdf) blijkt dat 29% van de
geïnteresseerden in een elektrisch voertuig aangeeft dat zij de actieradius
als een reden aangeven om geen elektrische auto te kopen. Het snel,
eenvoudig en economisch verantwoord onderweg kunnen bijladen is
daarom een belangrijk aspect voor een brede acceptatie van elektrische
voertuigen.
9.6

ProRail
Kort telefonisch interview met Ted Luiten, Energiemanager bij ProRail.
Zoals het er nu naar uitziet, heeft ProRail zelf geen plannen om
snellaadinfrastructuur aan te (laten) leggen. Ze zijn momenteel een visie aan het
ontwikkelen van hun toekomstige rol. Daarbij is wel herkenbaar dat een station een
spin in het toekomstige energie-web zou kunnen zijn.
Nu komen al soms realisatieproblemen voor bij 2 stations, waarbij de netbeheerder
aangeeft de gevraagde uitbreiding van de installatie niet te kunnen realiseren.
Terwijl overduidelijk is dat de vraag alleen gaat toenemen. Er zijn wat snelladers
betreft wel gesprekken met NS. Ambitie van ProRail is om hun eigen assets
maximaal te benutten om zonnepanelen op allerlei structuren te realiseren. ProRail
zou dan zelfvoorzienend kunnen worden voor hun eigen installaties.
Los daarvan zijn ze ook netbeheerder bovenleidingnet (levering aan trein). Hier is
er een véél hogere vermogensvraag.
Mogelijk ook verkennen wat er verder kan met het bovenleidingen net. Men voelt
zich binnen ProRail wel verantwoordelijk om in dezen een rol te nemen.
Wat misschien langs gaat komen: batterij-opslag om hun eigen distributienet te
ondersteunen / te ontlasten.
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Bijlage C: Elektriciteitstarieven verschillende soorten
gebruikers
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