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E-OV Hub 
Kralingse Zoom

Haalbaarheidstudie
inzet restcapaciteit 
van de metro voor 
laadinfrastructuur

Door:
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Saskia Lavrijssen – Universiteit Tilburg



Ambitie en situatie

Laadstrategie Gemeente Rotterdam

Situatie ruimte op het net

Noodzaak efficiënt gebruik bestaande capaciteit 



• Reserve capaciteit tussen pieken omzetten naar 
laadcapaciteit  

• Potentie voor aansluiting tussen 1 - 9 MW

• Modulaire stekkerdoos voor 
EV-laden, stads- en bouwlogistiek

E-OV Concept

Patroon weekbelasting

Patroon spitsbelasting (15min)

E-OV Modules



Schema aansluiting E-OV HUB

RET Gemeente Rotterdam

Aansluiting
Stedin

Trafo 10kV Ring

Trafo + 
Gelijkrichter

Aansluiting
RET

EMS + 
Trafo 

…

Kabel infra Laad-palenEMS

Locatie (inclusief bijv. brandmeldinstallatie)

Aansluiting
Stedin
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Potentie Stadslogistiek

Potentiele match 
laadlocatie en 
aansluiting

Na experiment Kralingse Zoom
• Uitrol over Regio Rotterdam
• Uitrol bij andere steden

Potentiele aansluiting 
maar geen match

Kralingse Zoom



Opschaling

Resultaten haalbaarheidsstudie

Markt vraag

Technisch

Conceptueel

Financieel

Juridisch Toets

Naar 
project

Interne 
besluiten

Ruimtelijke inpassing

Organisatie

Opschaling



Complex juridisch speelveld

Energiewetgeving Spoorwegwetgeving

Mededingingswetgeving



Energiewetgeving: aanstelling netbeheerder en de ontheffing

MONOPOLIE NETBEHEERDER

Art. 16(3) E-Wet

DE ONTHEFFING 

Art. 15(1) en (5) E-Wet

• Eisen aan de aanvrager 

• Eigendom

• Ontheffingsgronden 

• Technische redenen

• Primair leveren aan eigen 

of verwante bedrijven 

(a) Verbonden onderneming, (b) geassocieerde 

onderneming, (c) onderneming die zelfde 

aandeelhouders heeft 



Energiewetgeving: verplichtingen volgend uit de kwalificatie

Takenpakket en 

verplichtingen GDS

Art. 3.6.5 conceptwet

De vrije leverancierskeuze, 

de aansluit- en transporttaak

(de toegangsverplichtingen) 

Art. 2.1.1 en Art. 3.6.23 conceptwet 

Veiligheid en 

betrouwbaarheid

Art. 3.2.6, lid 1, onderdeel g 

conceptwet

Tariefregulering 

(‘light’-regime)

Art. 3.8.9 conceptwet

Leveren 

restcapaciteit mag
Onduidelijk

Verplichtingen Verplichtingen



Samenwerken buiten gebaande paden vraagt lef

• Vraag voor Saskia

“Wat is de stap die je vraagt van de centrale overheid om dit een succes te maken?”

• Vraag voor Gemeente Rotterdam – Quirijn Oudshoorn: 
“De organisaties zijn complet, waarom is het interessant voor Rotterdam om met 
RET aan de laadstrategie te werken met RET, en hoe zou je willen doorpakken? ”

• Vraag voor RET – Leo Vliegenthart: 
“Waarom zou RET haar rest-capaciteit inzetten voor derden, hoe zie je de rol van 
RET in de toekomst?”

“Moet RET nieuwe technieken introduceren voor een E-OV hub? Zo ja welke?


