


Publiek privaat 
G4 NAL & laden
Overal kunnen laden, net zo 
makkelijk als je mobiele telefoon

Lutske Lindeman
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Nationale Agenda Laadinfrastructuur
Laadinfrastructuur vormt geen drempel om over te 
stappen naar elektrisch Vervoer. 

NAL regio’s werken aan:
• voldoende dekkende laadinfrastructuur;
• verkorting van de doorlooptijden en  

strategische plaatsing; 
• toegankelijke informatie;
• toekomstbestendige laadinfrastructuur gericht 

op smart charging om capaciteitsbelasting van 
het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te 
voorkomen.
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Regionale benadering
• Zes regio’s met allen een eigen projectorganisatie die 

de inliggende gemeenten support. 
• Ondersteuning van gemeenten via laadconsulenten, 

expertise loket
• Regionaal maatwerk voor onderwerpen als toerisme, 

logistiek
• Nauwe samenwerking met regionale netbeheerders 

en RESsen
• Laden op straat, thuis en op het werk
• Snel laden onderweg en in de stad
• Laden voor logistiek, varen en mobiele werktuigen
• Hand in hand met de energie transitie
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Inhoudelijke uitwerking via 
werkgroepen

• Versnellen process
• Open markten & open protocollen
• Smart charging & V2G
• Veiligheid & cyber security
• Logistiek



Future of Charging 202220-12-2022

Governance
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Vliegende brigade

Werkt aan:
• Inzichtelijk maken van verwachte 

laadbehoefte van alle modaliteiten
• Opereert in opdracht van de 

stuurgroep NAL;
• Bestaat uit een team professionals geregisseerd vanuit RVO;
• Is de verbindende schakel NAL-regio’s, netbeheerders, nationale 

programma’s;
• Ontwikkelt kennis, competenties en processen rond laadinfra beleid.
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Doel en uitgangspunten Vliegende Brigade (VB)
• Verwachte laadbehoefte in kaart brengen + 

knelpunten wegnemen;
• Verbindende schakel NAL-regio’s, 

netbeheerders,
nationale programma’s;

• Ondersteunt gemeenten bij laadopgave logistiek;
• Per NAL-regio een aanspreekpunt.
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Aardig op weg! 
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Laadnetwerk ontstaat door 
Publiek private samenwerkingen

• Laders zijn publiek toegankelijk
• Initiatieven en investeringen 

vanuit de markt voor snelladen
• Winkels
• Tankstations
• Verzorgingsplaatsen
• kantoorpanden

• Bedrijventerreinen als onderdeel 
van parkmanagement
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NAL regio’s voeren regie:
• Alle laadpalen tezamen vormen dekken 

netwerk
• Nul Emissie Zones voor stadlogistiek doet 

vraag naar snelladen toenemen. Waar 
geladen gaat worden heeft o.a. effect op:
• Elektriciteitsnet
• Doorstroming
• Rol bestaande tanklocaties
• Aantrekkingskracht nieuwe locaties 

• De data uit private verkopen zijn 
belangrijke info bron voor verdere 
uitbreiding van het publieke netwerk 
regio’s aan bouwen. 

• Er is veel druk op de openbare ruimte, we 
moeten hier zorgvuldig mee omgaan.
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Publiek private samenwerking: de uitdaging

Nog vaak lastig: 
• Weinig ruimtelijke kaders beschikbaar voor uitgifte grond aan laden
• Veel tijd om, n.a.v. verzoek van markt, geschikte locatie voor laden te 

vinden
• Spanning tussen bestaande tankstations en nieuwe snellaadintiatieven
• Op al bestaande terreinen geen vergunning nodig = geen level playing field 

t.a.v. andere investeerders, geen info aan regio’s.

We hebben als overheden coördinerende rol t.a.v. netcongestie. Het zorgvuldig 
plannen van laadinfrastructuur, is onderdeel hiervan. Dat maakt het lastig om 
ongeregelde marktinitiatieven te hebben. Dat kan andere 
elektrificatieprocessen verstoren.
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Hoe moeten wij omgaan met:

• Realisatie snelladers op bestaande tankstations vs nieuwe 
marktinitiatieven

• Is de transitie van fossiel naar elektrisch een kans of bedreiging voor 
tankstationhouders

• Hoe kun je privaat laadplein voor doelgroep publiek toegankelijk 
maken

• Laadpalen reserveren voor bepaalde doelgroepen? 





Energiewetgeving
Toepasbaar maken van 
juridische classificaties

Rein Boshuisen &
Rick van Koppen
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Het is uitdagend om te weten hoe de 
energiewetgeving van toepassing is

Wetgeving is vaak complex verwoord

Steeds complexere en innovatievere samenwerkingen

Vele innovatieve technologische ontwikkelingen
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Veel is echter al wel mogelijk, als de juiste 
vragen gesteld worden

Hoe zit het eigenaarschap in elkaar?

Welke juridische classificatie is 
toepasbaar?

Wordt voldaan aan de rechten van de 
aangeslotenen?

?
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• Een aansluiting is een connectie van een WOZ-object met het (in meeste 
gevallen publieke) net

• De juridisch eigenaar bezit hetgeen dat achter de meter zit (het WOZ-object)
• Als je niet de juridisch eigenaar bent, maar wel de baten en kosten ervan 

draagt, ben je de economisch eigenaar

Als eerste de toelichting van een aansluiting en 
het eigenaarschap
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In de basis gaat de wetgeving uit van een 
aansluiting aan het net van een netbeheerder

• De meeste aansluitingen, zijn aansluitingen aan het 
net van de netbeheerder
• De netbeheerder wordt gereguleerd en heeft het 

recht om de gemaakte kosten te verhalen
• Technische constructies waarbij de kosten niet 

worden gedragen, terwijl deze wel worden 
veroorzaakt, worden zoveel mogelijk geweerd
• De technische constructie moet daarom altijd tegen 

dit alternatief worden weggezet

Publiek net

Legenda
Aansluiting 
publiek net Consumptie
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Er zijn nog drie andere classificaties die (al dan 
niet) juridisch mogelijk zijn

Directe lijn

Gesloten (distributie)systeem

Cable pooling
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Een directe lijn verbindt productie rechtstreeks 
aan consumptie, los van de netbeheerder

Legenda
Aansluiting 
publiek net Opwek Consumptie

• Een directe lijn is een directe verbinding tussen 
consumptie en productie.
• Deze verbinding is niet in beheer van een 

netbeheerder.
• Deze verbinding is ook niet aangesloten aan het net 

van een netbeheerder.
• Een directe lijn moet gemeld worden bij de ACM en 

in sommige gevallen is het verstandig een 
ontheffing aan te vragen.
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Een gesloten (distributie)systeem is een eigen 
netwerk dat een ontheffing heeft

Gesloten systeem

Publiek net • Compleet systeem achter de aansluiting dat in 
beheer is van een niet-systeembeheerder.
• Vereist een specifieke erkenning van de ACM met 

strikte eisen.
• Een GDS ligt binnen een geografisch afgebakende 

industriële of commerciële locatie of locatie met 
gedeelde diensten.
• Er mogen niet meer dan 500 afnemers zijn 

aangesloten en geen huishoudens.
• Er moet sprake zijn van een geïntegreerd systeem 

of de elektriciteit moet hoofdzakelijk (>51%) door 1 
partij (juridische entiteit) gebruikt worden.

Legenda
Aansluiting 
publiek net Opwek Consumptie
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Cable pooling (achter de aansluiting derden 
aansluiten) is slechts beperkt toegestaan

• Cable pooling maakt het mogelijk om een 
aansluiting te delen met meerdere WOZ-objecten 
(of partijen)
• Deze constructie is nu enkel toegestaan bij een 

combinatie van windparken of zonneweides op het 
land

• Artikel 3.4.8. van de nieuwe Energiewet toont voor 
andere toepassingen wel een opening, waarbij de 
voorwaarden voor het aansluiten van derde 
partijen op een lager juridisch niveau (AmvB’s) nog 
nader gespecificeerd zullen worden

Publiek net

Legenda
Aansluiting 
publiek net Opwek Consumptie



Future of Charging 202220-12-2022

De aangesloten hebben recht op vrijheid van 
(meerdere) leverancierskeuze
• Sinds het amendement Meerdere Leveranciers Op 

Eén Aansluiting (MLOEA), kunnen er meerdere 
leveranciers worden gecontracteerd op een 
aansluiting

• Hiervoor moeten er meerdere allocatiepunten 
ingericht worden achter de aansluiting, met ieder 
eigen meetapparatuur

• Per allocatiepunt kan er dan een aparte 
leveranciers actief zijn

• Dit recht moet elke netbeheerder (ook van 
een GDS) aanbieden aan hun aangeslotenen

Publiek net

Legenda
Aansluiting 
publiek net Meter Consumptie

Leverancier 
B

Leverancier 
A
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Rein Boshuisen Rick van Koppen





Snelladen RAL-
Zuid

Jo Deckers, RAL Zuid
Bouke Wiersma & Karen 
Friele, Royal HaskoningDHV
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Vertrekpunt

1. De ladder van laden staat centraal

2. Snelladen is aanvullend op regulier laden (niet ter vervanging van)

3. Uitrol snelladers is een marktactiviteit, overheden faciliteren

4. Rijkswegen hebben een prominente rol voor snelladen
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Snel groeiende markt
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Kenmerken snellaadmarkt

• ElaadNL prognose 2030 / 2050: 75% van snelladers langs 
hoofdwegennet, overig met name in stedelijk gebied

• Veel verschillende aanbieders
• Handdoekje leggen
• Vraag aan overheden: huiswerk op orde + wijs locaties aan

• Kortom: er komt veel op gemeentes af
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Klik om stijl te bewerken
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Klik om stijl te bewerken
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Analyse kansrijke locaties snelladen
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Analyse kansrijke locaties t.o.v. prognose 2035
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Analyse kansrijke locaties t.o.v. prognose 2035
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Stappenplan
voor 
gemeenten



Vragen
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Een wildgroei aan semi-publieke snelladers
bestaat niet: hoe meer, hoe beter
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Laders op privaat terrein bij bedrijven moeten 
alleen worden toegestaan indien publiek 
toegankelijk
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De beste manier om te komen tot een 
integraal laadnetwerk is via integrale 
concessies voor zowel regulier laden als 
snelladen (in 1 concessie)





Ondersteuning gemeenten bij 
invoering zero-emissiezones 
voor stadslogistiek

Samenwerkingsproject 
Expertpool Stadslogistiek (SPES)

Marije Groen
Sanne Aelfers
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Workshop agenda

1. Wie zijn wij 
2. Invoering ZE-zones in het kort
3. Uitdagingen gemeenten
4. Wat biedt SPES?
5. In gesprek
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1 Wie zijn wij
Marije Groen (BCI) en Sanne Aelfers (RHDHV) namens het consortium

‘Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek’, kortweg SPES

Invoering ZE-zones: een complexe opgave voor gemeenten, want meerdere vraagstukken:
mobiliteit, ruimte, economie, energie, technisch, organisatorisch, juridisch, …

In opdracht van IenW ondersteunt SPES bij de implementatie van ZE-zones

• Gemeenten helpen om te borgen dat ZE-zones er komen

• Kennisdeling tussen gemeenten

• Communicatie

• Ondersteuning bij de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek

• Projectmanagement
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2 Invoering ZE-zones 
in het kort

• 2014: Green Deal Zero Emission Stadslogistiek 
(ZES) om stadslogistiek efficiënter en duurzamer
te maken

• 2018: opzet SPES vanuit IenW, voor 
ondersteuning gemeenten bij invoering
ZE-zones voor stadslogistiek. SPES focust daarbij 
op gemeenten die al een ZE-zone hebben 
aangekondigd*.

• 2019: Klimaatakkoord doelstelling 30 à 40 
steden  voeren een zero-emissiezone in voor 
stadslogistiek

• Vanaf 1 januari 2025 zijn de zones een feit

*inmiddels 27 gemeenten

https://www.opwegnaarzes.nl/over-zes/interactieve-kaart

https://www.opwegnaarzes.nl/over-zes/interactieve-kaart
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Gevolgen invoering

• Alle nieuwe bestelbussen en 
vrachtwagens vanaf 2025 –
nul uitstoot (met overgangsregeling)

• Elektrische logistiek belangrijke 
oplossing voor Zero emissie
(naast slimme logistieke concepten 
en waterstof)

• Voldoende laadinfra op de juiste 
locaties is belangrijke 
randvoorwaarde
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3 Uitdagingen gemeenten

Gebrek aan mankracht 
(kwalitatieve, 

kwantitatief, specifieke 
expertise)

Onvoldoende ZE-
voertuigen beschikbaar 

voor ZES

Gebrek aan financiële 
middelen

Gebrek aan ruimte voor 
logistiek

Niet tijdige aanpassing 
RVV

Hoge 
elektriciteitsprijzen

Onvoldoende aandacht 
voor laadinfra voor 

logistiek

Niet tijdig beschikbaar 
Centraal Loket 
ontheffingen

Nieuwe (minder 
“groene” 

gemeentebesturen)

Gebrek aan overzicht
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3 Uitdagingen gemeenten

Gebrek aan mankracht 
(kwalitatieve, 

kwantitatief, specifieke 
expertise)

Onvoldoende ZE-
voertuigen beschikbaar 

voor ZES

Gebrek aan financiële 
middelen

Gebrek aan ruimte voor 
logistiek

Niet tijdige aanpassing 
RVV

Hoge 
elektriciteitsprijzen

Onvoldoende aandacht 
voor laadinfra voor 

logistiek

Niet tijdig beschikbaar 
Centraal Loket 
ontheffingen

Nieuwe (minder 
“groene” 

gemeentebesturen)

Gebrek aan overzicht

Oplossing: maatregelen en instrumenten inrichten zodat per 2025 zero-emissiezones    
daadwerkelijk functioneren en op draagvlak kunnen rekenen.

Ondersteuning vanuit het SPES consortium richt zich op gemeenten die bezig zijn met het 
invoeren van een ZE-zone. 
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Laadinfra uitdagingen ZE-gemeenten

• Logistieke laadprognoses vertalen naar concrete laadbehoefte van bedrijven i.s.m. de RAL 

• Knelpunten op het energienet met de netbeheerder oppakken.

• Publieke laadpleinen en publieke DC-laders op strategische locaties stimuleren

• Bedrijven ondersteunen met private laadinfra op het depot

• Voorbeeldfunctie: bijv. inzet EV gemeentevoertuigen/ launching customer laadvoorzieningen

• Meenemen van randgemeenten om de ZE-gemeenten heen. 

Onvoldoende aandacht 
voor laadinfra voor 

logistiek
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4 Wat biedt SPES?

Draagvlak vergroten
(zowel publiek als op 

bestuurlijk niveau)
Expertise

(BCI, RHDHV)

Aanvullend onderzoek 
laadinfra

(behoefteonderzoek, 
locatiestudies, etc.)

Uitgebreid netwerk
(o.a. voor kennisdeling, 

goed overzicht, etc.) 

Advies
(o.a. ontheffingsbeleid 
ZE voertuigen/zones, 

borging van benodigde 
ruimte en financiering)

Middelen
(leidraden voor 

gemeenten, i.c.m. 
lokale kennis/context)

Ondersteuning voor de invoering van ZE-zones:
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Aanvullende ondersteuning bij uitrol laadinfra:

• Validatie laadinfra: logistieke laadprognoses vertalen naar 
concrete laadbehoefte van bedrijven, rekening houdend met 
verschillende logistieke (laad)profielen

• Locatiestudie laadpleinen: locatiestudie op bedrijventerreinen 
(o.a. bij hubs) & advisering bij realisatie van hubs

• Netcapaciteit: begeleiden van samenwerking met 
netbeheerder, gemeente en bedrijven

• Consortiumvorming: ondersteuning bij consortiumvorming 
waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen 
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Voorbeeld validatie laadinfrastructuur

Opdracht: Validatie prognose 
laadinfrastructuur A12-corridor:

Check input RAL op bedrijventerreinen

?

Prognose SPES

2 Opstellen ‘tegenprognose’
voor stadslogistieke terreinen

Differentiatie 
aanbrengen: 

• Elektrificatiegraad
• Laadprofiel

Prognose 1

3 Advies interpretatie prognose NAL

Prognose 2 Prognose SPESPrognose 2Prognose 1

1 Prognoses in beeld: toetsing op 
aannames achter de prognoses

Resultaat: Gevalideerde input voor de 
RAL op bedrijventerreinniveau

Input aan RAL
Input RAL

Validatie in 3 stappen
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Aanvullende ondersteuning bij uitrol laadinfra:

• Validatie laadinfra: logistieke laadprognoses vertalen naar 
concrete laadbehoefte van bedrijven, rekening houdend met 
verschillende logistieke (laad)profielen

• Locatiestudie laadpleinen: locatiestudie op bedrijventerreinen 
(o.a. bij hubs) & advisering bij realisatie van hubs

• Netcapaciteit: begeleiden van samenwerking met 
netbeheerder, gemeente en bedrijven

• Consortiumvorming: ondersteuning bij consortiumvorming 
waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen 
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Aanvullende ondersteuning bij uitrol laadinfra:

• Validatie laadinfra: logistieke laadprognoses vertalen naar 
concrete laadbehoefte van bedrijven, rekening houdend met 
verschillende logistieke (laad)profielen

• Locatiestudie laadpleinen: locatiestudie op bedrijventerreinen 
(o.a. bij hubs) & advisering bij realisatie van hubs

• Netcapaciteit: begeleiden van samenwerking met 
netbeheerder, gemeente en bedrijven

• Consortiumvorming: ondersteuning bij consortiumvorming 
waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen 

SPES staat in verbinding met:
• NAL (netwerk)
• NKL (expertise)
• Stichting E-laadNL (expertise)
• RES (organisatorisch)
• Topsector logistiek (kennis)
• Nationale werkgroep CEH (kennis)
• RVO (financiering en communicatie)
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Werkwijze SPES

• Focus SPES: gemeenten met eenduidig zonebesluit en gemeenten die besluit in 
voorbereiding hebben. 

• Open loket: anders dan voorgaande jaren geen uitvragen, inschrijfperiodes, 
beoordelingscommissies.  

• Van idee tot project: portfoliomanagers (Erik Regterschot RHDHV, Erik Lubberding BCI) 
werken samen met relatiemanager SPES (Remco Hoogma) projectideeën uit tot projecten. 
Inventarisatieronde nu gaande. Beoogde start eerste projecten januari 2023. 

• Inzet consortium: kernteam SPES (BCI, RHDHV, relatiemanager SPES en I&W) wegen 
projecten af waarna projecten d.m.v. inzet uit consortium uitgevoerd worden.

SPES gaat door: 10 januari 2023 SPES bijeenkomst voor gemeenten 10:00-13:00 
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5 In gesprek

Vraag 1: 

Welke kansen biedt een ZE-zone voor uitrol van laadinfra en wat zijn de 
uitdagingen? 

… bij (rand)gemeenten?
… bij logistieke bedrijven?
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5 In gesprek

Vraag 2:

Gemeenten met een ZE-zone hebben een rol in ondersteuning bij laadinfra. 
Hierover zijn afspraken gemaakt in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. 

Hoe zien gemeenten die rol en pakken ze die al?
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5 In gesprek

Vraag 3:

Welke vraagstukken t.a.v. laadinfra spelen er in uw omgeving waarbij SPES of 
één van de andere partijen bij kan helpen?

SPES staat in verbinding met:
• NAL (netwerk)
• NKL (expertise)
• Stichting E-laadNL (expertise)
• RES (organisatorisch)
• Topsector logistiek (kennis)
• Nationale werkgroep CEH (kennis)
• RVO (financiering en communicatie)
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Heeft u vragen?

Marije Groen – Senior adviseur 
marije.groen@bciglobal.com

06 54974652

Sanne Aelfers – Senior adviseur 
s.aelfers@districon.com

06 12718921




