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Samenvatting
De Pro i ie e E e is stre e

aar ee s elle groei a het aa tal EV s i Bra a t

De Provincie Noord-Brabant streeft naar een dynamische, logistieke provincie waar het wegvervoer schoon, zonder
motorgeluid en vlot kan doorstromen. Een provincie waar mobiliteit betaalbaar blijft en gevoed wordt met energie
van windmolens en zonnepanelen uit de streek. Enexis zet in op het versnellen van de energietransitie door
innovatieve, schaalbare oplossingen te realiseren gericht op energiebesparing en –vergroening. Vanuit deze ambities
hebben de provincie en Enexis zich ten doel gesteld om te groeien naar 100.000 elektrische voertuigen (hierna: EV) in
. De groei aar
.
EV i
o at zo el perso e oertuige , zoals auto s, Light Ele tri Vehi les e
elektrische fietsen, als bestelvoertuigen, vrachtauto s e usse .
Een van de doelstellingen van Provincie en Enexis is het bereiken van reductie van de CO2-uitstoot, een van de grote
voordelen bij introductie van EV s. Deze verschillende types van elektrische voertuigen hebben elk een andere
milieu-impact. Zo reduceert één elektrische bus of vrachtwagen tenslotte meer NOx, fijnstof en CO2 dan één
elektrische personenauto. Om de effecten van de verschillende voertuigen gelijkwaardig te kunnen meewegen,
wordt een wegingsfactor toegepast, en zo een EV-equivalent berekend, op basis van enerzijds de milieu-impact van
het voertuig per gereden kilometer (voor estelauto s, ra htauto s, bussen en plug-in voertuigen) en anderzijds de
mate waarin door het gebruik van een elektrisch voertuig
i der ge ruik ordt ge aakt a reguliere auto s dit geldt
oor fietse e deelauto s .
Als onderdeel van dit Plan van Aanpak is een Maatschappelijke
Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. In deze MKBA is het
nulalternatief berekend, welke bestaat uit de autonome
ontwikkeling van elektrisch vervoer aangevuld met bestaand
beleid.
Op basis van dit nulalternatief wordt berekend dat er in 2020
49.000 EV-equivalenten zijn in Noord-Brabant. Om de
doelstelling van 100.000 EV te halen moeten er dus nog ca.
51.000 EV-equivalenten bijkomen.

Ee uitge reid

aatregele pakket is odig o

te groeie

aar

Afbeelding 1: De MKBA maakt het verschil inzichtelijk
tussen het nul- en projectalternatief

.

EV s

Om deze 51.000 EV-equivalenten te behalen is een pakket van maatregelen ontworpen dat hieraan moet bijdragen.
Deze maatregelen zijn in tijd als volgt opgesplitst:


Fase C1: Q4 2017 t/m 2018 ; quick wins en projecten die opschaling stimuleren vooruitlopend op
aanpassingen in wet- en regelgeving en fiscaliteit.



Fase C2: 2019 t/m 2020; eerste opschaling en grootschalig experiment slim laden vooruitlopend op de Wet
VET.



Fase C3: 2021 en verder; grote opschaling en groei aantal EV s.

Het pakket bestaat uit ca. 40 maatregelen die moeten bijdragen aan de groei. Het pakket is opgedeeld in de volgende
vier use cases:
1.
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Snelle groei door target kansrijke Product Markt Combinaties: Doel van deze use case is om elektrisch rijden
middels campagnes onder de aandacht te brengen bij kansrijke Product Markt Combinaties (hierna: PMC) zoals
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lease-, ZZP- e parti uliere auto s, en tussen nieuwe en t eedeha dsauto s als kansrijke groeisegmenten. Een
belangrijke barrière is namelijk het gebrek aan kennis over de mogelijkheden van elektrisch vervoer.
2.

Verbetering business cases door duurzaam laden: Met deze use case is het doel dat elektrische rijders altijd en
overal duurzaam kunnen laden. Hierbij is het feit dat laden op duurzaam opgewekte energie plaatsvindt en het
betaalbaar is essentieel. Deze use case richt zich daarom op het verbeteren van de business case van alle
betrokken ketenpartners (bijv. gebouweigenaar, laadpaalexploitant, e-rijder, etc.) en het financieel
aantrekkelijk maken van elektrisch rijden door duurzaam laden. Hiermee wordt aan de belangrijke voorwaarde
van voldoende slimme laadinfrastructuur voldaan.

3.

Smart Mobility & Mobility as a Service: Doel van deze use case is het koppelen van elektrische voertuigen met
Smart Mobility. Hiermee worden ICT-oplossingen ingezet om in het verkeer de doorstroming te bevorderen,
het verkeer veiliger en elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Binnen deze use case wordt daarnaast sterk
i gezet op ge ruikers a deelauto s als doelgroep.

4.

Vracht- en busvervoer: Brabant heeft een sterke automotive industrie, waar vracht- en busvervoer een
belangrijk onderdeel van is. Hoewel elektrisch busvervoer de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling heeft
doorgemaakt, blijven elektrische vrachtwagens achter. Een belangrijke barrière hiervoor is de stand van de
techniek en hoge investeringskosten waardoor er voor het relatief beperkte aanbod nog te weinig vraag is. Doel
van deze use case is het leveren van een bijdrage aan vergroening van het vrachtvervoer, het leveren van
innovatiekracht in de sector en bijdragen aan groene groei van de economie.

Focus op campagnes om potentiele e-rijders over streep te trekken
In de uitwerking van het plan staat samenwerking tussen Brabantse partijen binnen de Triple Helix centraal. Het
maatregelenpakket maakt een onderscheid tussen nieuwe maatregelen en bestaande maatregelen en/of pilots
verder (versneld) opschalen waar al wordt samengewerkt door publieke en private partners. Het doel van het
maatregelenpakket is om een oplossing te zoeken voor specifieke en actuele barrières voor de groei van elektrische
voertuigen voor de vier geïdentificeerde doelgroepen: 1. Particuliere auto-eigenaren 2. Leaserijders 3. Gebruikers
a
deelauto s
4.
1. Snelle groei door target kansrijke
2. Verbetering business cases
Wagenparkbeheerders
(bijv.
van
PMC’s
door duurzaam laden
vervoersbedrijven, grote corporates,
provincie, gemeenten en Enexis).
Gezien het grote aantal maatregelen
zijn
deze, naast de onderverdeling in use
100.000 EV’s
cases, opgesplitst in clusters. Het
grootste deel van de maatregelen is
gericht op het voeren van campagnes.
De
huidige grootste barrières voor de groei
van
EV is dat er nog veel onwetendheid of
3. Smart Mobility & MaaS
onjuiste informatie is over het laden, de
4. Vracht- en busvervoer
actieradius en de total cost of ownership
Afbeelding 2: Vier use ases zorge oor groei aar
.
EV s van
het voertuig. Door gerichte campagne te
voeren moeten potentiele e-rijders over de streep worden getrokken. Een doordachte en eenduidige
communicatiestrategie is dan ook een cruciaal onderdeel voor het slagen van de Brabantse proeftuin 100.000 EV.

Slimme investeringen zorgen voor een zo groot mogelijk effect
100.000 EV's vraagt om een slimme manier van sturen. Publieke middelen kunnen slechts éénmaal worden ingezet.
Bij grote aantallen voertuigen zijn dure maatregelen over het totaal vaak moeilijk te bekostigen (een subsidie van
2.000 euro per voertuig * 100.000 voertuigen bedraagt 200 miljoen euro). Het asis aatregele pakket is zo
ingericht dat er vanuit de rol van Provincie en Enexis met minimale investering een zo groot mogelijk effect (met
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fo us op het laagha ge de fruit dat versneld de overstap maakt) wordt bereikt. De autonome groei komt in 2020
op 49.000 EV-equivalenten.
Het aanjaageffect vanuit Provincie en Enexis door middel van de maatregelen geeft naar schatting 20.000 extra EVequivalenten. Hierdoor komt het totaal in 2020 op ongeveer 69.000 EVeq's. Het grootste effect zit bij de doelgroep
ge ruikers a deelauto s, a elijk .
EV-equivalenten. Daarna volgen beheerders van bedrijfswagens en
leaserijders met ieder 5.000 EV-equivalenten. Particuliere voertuigeneigenaren zorgen voor een groei van 3.000 EVequivalenten. Investeren in deelauto s is het eest koste efficiënt, in particuliere voertuigeigenaren het minst. Zie
ook onderstaande tabel.
Tabel 1: kosten
per voertuig

Doelgroep

# e tra EV s

# extra EVequivalenten
(=gewogen)

Koste i

l €

Leaserijders

5.000 BEV s

5.000

1,7

340

Particuliere
voertuigeigenaren

5.000 grotendeels 2e hands
PHEV s (=0,5 EVeq)

3.000

0,9

300

Beheerders van
bedrijfswagens

2.000 estelauto s

5.000

1,4

280

7.000

1,1

160

Kosten per voertuig
i €/EVeq

50 vrachtwagens
1.000 LEV s

Gebruikers van
deelauto s

1.000 deelauto s

De (semi-)publieke organisaties hebben beperkte instrumenten om particulieren en marktpartijen te overtuigen. Met
de 69.000 EV-equivalenten wordt het doel van 100.000 EV's niet bereikt, maar worden de publieke middelen wel zo
effectief mogelijk ingezet.
De keuze ligt voor om daarnaast toch een gedeelte van de markt te subsidiëren om daarmee wel 100.000 EV's te
bereiken. Dit zoge aa de pluspakket gaat uit a subsidiering van voertuigen voor de specifieke doelgroepen
ra ht age s e deelauto s waar de impact zo groot mogelijk is. Dit pluspakket zorgt voor een additionele groei van
31.000 EVeq in 2020.
Samenvattend kan worden gesteld dat door autonome groei het aantal in 2020 komt tot 49.000 EVeq, met het
pakket aan maatregelen komt de groei in 2020 tot 69.000 EVeq, als daarnaast ook het pluspakket wordt ingezet,
wordt het beoogde aantal van 100.000 EVeq bereikt.
De totale investering van het basispakket is geraamd op € . 00.000 (incl. 10% onvoorziene kosten) voor fase C1 en
C2. Dit bedrag wordt in zijn geheel geïnvesteerd in fase C1, om zo snel mogelijk het gewenste effect te creëren en
een impuls aan de markt te geven.
In fase C1 en C2 wordt vervolgens gezocht naar aanvullende financiering, bijvoorbeeld vanuit de markt of Europese
subsidie, om de maatregelen in fase C2 inclusief het pluspakket te kunnen financieren. De additionele investering
oor het pluspakket is €
iljoe . Het is niet op voorhand te zeggen door wie geïnvesteerd wordt en in hoeverre
deze voorziene investering van het pluspakket ook daadwerkelijk nodig is. Het pluspakket heeft een adaptief karakter,
gedurende de looptijd van het Plan van Aanpak wordt het pakket verder vormgegeven en wordt er bijgestuurd op de
juiste doelgroep en het moment op basis van de monitoringseffecten van het basispakket. Bij investeringen die
gedaan worden door Provincie en Enexis in het maatregelenpakket is het uitgangspunt een verdeelsleutel van 50/50.

De effecten van de investeringen zijn zeer positief voor de maatschappelijke baten
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De MKBA maakt zichtbaar dat de kosten voor de uitvoering van het maatregelenpakket zichzelf in maatschappelijke
waarde terugverdienen, met name dankzij de positieve waarde die de reductie van emissies oplevert. De positieve
waarde weerspiegelt de insteek van het maatregelenpakket, waarin maatregelen gekozen zijn die focussen op
doelgroepen voor wie een EV reeds gunstig is, waardoor beperkte kosten zijn aan het overtuigen van die
doelgroepen om een EV aan te schaffen. Deze positieve waarde is echter wel gebaseerd op de aanname dat de baten
die EV kan toevoegen aan het elektriciteitsnetwerk (door opslagcapaciteit te bieden om piekvraag en -aanbod op te
vangen) de kosten voor de investering in het elektriciteitsnetwerk compenseren. Een gevoeligheidsanalyse toont dat
maatschappelijke kosten voor netwerkimpact tot een negatieve waarde in de MKBA kunnen leiden. De inzet op
slimme sturing van laadinfrastructuur heeft dan ook zeker waarde in het totale Plan van Aanpak.
Ook is in de MKBA de milieu-i pa t ereke d a de groei a het aa tal EV s. Op asis a het pakket 1 blijkt dat er
als gevolg van de maatregelen in 2020 een besparing van 32.000 ton CO2, 5.000 ton fijnstof en 265.000 ton stikstof
per jaar te behalen is. Tussen de 3 en 4 % van de verwachtte duurzame energieproductie in 2020 in de Provincie
Noord-Bra a t is odig oor het lade a de EV s.

Voor opschaling is aangepaste wet- en regelgeving noodzakelijk
In de huidige wet- en regelgeving (elektriciteitswet) zitten belemmeringen die de aanleg van slimme
laadinfrastructuur en ontwikkeling van nieuwe laaddiensten in de weg staan. Om het 100.000 EV plan ten uitvoer te
brengen is het verkrijgen van experimenteerruimte en uiteindelijk aanpassing in wet- en regelgeving voor verdere
opschaling van belang. Het lobbytraject binnen het programma 100.000 EV draagt zorg voor het kenbaar maken van
deze knelpunten bij Kamerleden en beleidsmakers, en doet voorstellen voor aanpassing van wet- en regelgeving.
Het eerste lobbymoment dat wordt aangegrepen is het Tweede Kamer bezoek aan de Dutch Design Week in
Eindhoven op 23 oktober 2017. Daar wordt het 100.000 EV programma aangekondigd en aangegeven waar de
knelpunten in wet- en regelgeving zitten. Tijdens de uitvoering van het programma wordt een lobbyteam ingericht
die de lobby richting Den Haag continueert. Ervaringen in de praktijk binnen de verkregen experimenteerruimte
worden gebruikt om de lobby voor aanpassing van wet- en regelgeving extra kracht bij te zetten; we laten zien dat
het in Brabant werkt wanneer wetgeving wordt aangepast.

Van plan naar uitvoering en monitoring
Dit pla
aakt op hoofdlij e i zi htelijk at er odig is o te groeie aar
.
EV s i
. O het pla
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen moet in de komende maanden het programma in de steigers worden gezet.
Hierbij moet er een organisatiestructuur worden opgezet en het commitment en de rolverdeling tussen de betrokken
stakeholders verder vorm worden gegeven. Om de effecten van de maatregelen te monitoren wordt er een
monitoringsprogramma ingericht samen met de TU Eindhoven. Het maatregelenpakket is zorgvuldig gekozen, maar
het kan zijn dat de beoogde effecten in de praktijk anders zijn dan van tevoren voorzien. Het is dus zaak de
maatregelen vanaf het begin te monitoren en om snel bij te sturen op basis van wat wel of niet werkt. Hiervoor
wordt een stuurgroep ingericht die op basis van de monitoring budgetten tussen maatregelen kan verschuiven indien
noodzakelijk.

1 Het pluspakket is gezien de planning en scope van de opdracht niet meegerekend in de MKBA.
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Afkortingenlijst
BOM:

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

CBS:

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPO:

Charge Point Operator

EV:

Elektrisch Voertuig (hieronder vallen personen-, bus-, vrachtvoertuigen)

IAP-EM: Innovatieprogramma Elektrische Mobiliteit
LEV:

Light Electric Vehicle (hieronder vallen scooters, fietsen, en andere twee- of driewielers)

MAAS: Mobility as a Service
MKBA: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
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MSP:

Mobility Service Provider

NKL:

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur

PMC:

Product Markt Combinaties

PVA:

Plan van aanpak (onderliggend)

RVO:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

TU/e:

Technische Universiteit Eindhoven

VVE:

Vereniging van Eigenaren
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
De provincie Noord-Brabant streeft naar een groenere, schonere en duurzame Brabantse economie. Een provincie
waar innovatie en vernieuwing de standaard is en waar veerkracht op de arbeidsmarkt wordt gecreëerd door onder
andere vroegtijdig de kansen te grijpen van opkomende sectoren. Daarbij heeft de provincie de ambitie om de
Brabantse energievoorziening te verduurzamen. In dit kader is de in het Uitvoeringsprogramma Energie opgenomen
energieopgave van de provincie tweeledig:
1.

14% duurzame energieopwekking in 2020 en volledige energieneutraliteit in 2050;

2.

vermindering van de CO2-uitstoot t.o.v. 1990 met 20% in 2020.

Naast de milieueffecten geeft deze energieopgave een vernieuwingsimpuls aan de Brabantse economie, waarmee
Brabantse bedrijven internationaal beter kunnen concurreren en de werkgelegenheid groeit.
Als verantwoordelijke voor het energienet in Noord-Brabant heeft Enexis Groep de doelstelling om een duurzame
energievoorziening te realiseren. Door het Energieakkoord voor duurzame groei 2 te ondertekenen, heeft Enexis zich
verbonden aan drie ambities:
1.

het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 16% in 2020;

2.

het verhogen van het Nederlands energieverbruik uit duurzame bronnen met 14% in 2020;

3.

een jaarlijkse energiebesparing van 1,5%.

Hiervoor zet Enexis, samen met lokale partners, in op het versnellen van de energietransitie door innovatieve,
schaalbare oplossingen te realiseren gericht op energiebesparing en –vergroening.3
Duurzame mobiliteit
Elektrisch vervoer maakt zowel onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Energie van de provincie NoordBra a t als a het strategis h pla a E e is. Uit o derzoek a TNO lijkt dat ee olledig elektris he auto ellto- heel ij ge ruik a o er ege d grijze stroo ee
% lagere CO2-uitstoot heeft t.o.v. een gemiddelde
benzineauto. Bij gebruik van groene stroom is een CO 2-uitstoot reductie van 70% mogelijk. Voor plug-in hybride
voertuigen is de daling van de CO2-uitstoot circa 15-25%. Reden dus om elektrisch rijden op duurzame
energiebronnen te stimuleren.4 Naast elektrische voertuigen kunnen ook waterstofvoertuigen worden ingezet om de
CO2-uitstoot terug te dringen. Echter, waterstofvoertuigen staan nog aan het begin van hun uitrolcurve. De eerste
commercieel geproduceerde modellen zijn beschikbaar, maar de markt is nog klein. Naar verwachting komen vanaf
2030 meerdere, betaalbare modellen op de markt.5 Gezien de scope worden in dit programma geen specifieke
aatregele e oe d oor aterstof. Wel is er rui te oor i e de ers hille de o derzoeksprogra
a s of ij
de ontwikkeling van zwaar vervoer.
Sinds 2010 werkt de provincie Noord-Brabant aan elektrisch rijden in nauwe samenwerking met o.a. Enexis, Enpuls
(onderdeel van de Enexis Groep, met als doelstelling het versnellen van de energietransitie), gemeenten,
energiecoöperaties, AutomotiveNL, BOM, ministeries, ElaadNL, EVNetNL, vervoerders in het OV, bedrijven zoals VDL
en Tesla, exploitanten van laadpunten en aanbieders van laaddiensten. In samenwerking met Enexis werkt de
provincie aan een meerjarenstrategie. In fase A is gezamenlijk bijgedragen aan de marktontwikkeling en het
faciliteren van e-rijders. In deze fase zijn 255 publieke laadpalen geplaatst in Brabant. Recent heeft de provincie in

2 Energieakkoord duurzame groei, SER, 2013.
3 Strategisch plan – De energie om te veranderen, Enexis Holding N.V., 2017.
4 Energie- en milieuaspecten van elektrische personenvoertuigen, TNO, 2015.
5 Monitor brandstofvisie - Overzicht kritische succesfactoren en indicatoren per PMC, Rijkswaterstaat, 2016.
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fase B een aanbesteding gedaan voor 1.250 slimme laadpalen in 62 Brabantse en Limburgse gemeenten. Hiermee
wordt de eerste opschaling van EV en de koppeling met duurzame energie gefaciliteerd. Fase C (oktober 2017 –
2020) ziet op versnelde introductie van EV gekoppeld met duurzame energie in Brabant, waarbij het doel is dat elke
elektrische auto in Brabant rijdt op (lokale) zon- of windenergie.
Op dit moment is 1,5% van de 1,3 miljoen auto s in Brabant elektrisch (18.000 plug-in hybride en 2.200 volledig
elektrisch).6 De toekomstverkenning die Ecofys in december 2016 voor het Ministerie van Economische Zaken
opstelde, laat zien dat de komende jaren een groei van de elektrische personenauto- en bestelautomarkt te
verwachten is naar 1,7 tot 4%, afhankelijk van de technische ontwikkelingen en stimuleringsmaatregelen. 7
Vooruitlopend op de verwachte grootschalige doorbraak van EV tussen 2020 en 2025 zet de provincie Noord-Brabant
in op het versnellen van de doorbraak van elektrisch vervoer en de beschikbaarheid van voldoende
laadmogelijkheden om de twee eerder genoemde energiedoelstellingen te behalen en koploper te blijven op het
gebied van EV.
Groei naar 100.000 elektrische voertuigen
Waar Enexis, samen met lokale partners, inzet op het versnellen van de
energietransitie door innovatieve, schaalbare oplossingen te realiseren
gericht op energiebesparing en –vergroening 8 , streeft de provincie
Noord-Brabant naar een dynamische, logistieke provincie waar het
wegvervoer schoon, zonder motorgeluid en vlot kan doorstromen. Een
provincie waar mobiliteit betaalbaar blijft en gevoed wordt met energie
van windmolens en zonnepanelen uit de streek. Vanuit deze ambities
hebben de provincie en Enexis zich ten doel gesteld om te groeien naar
100.000 elektrische voertuigen (hierna: EV) in 2020. De groei naar
.
EV i
o at zo el perso e oertuige , zoals auto s, Light
Electric Vehicles en fietsen, als light- en heavy duty voertuigen (o.a.
vrachtvervoer). De groei van elektrisch vervoer heeft impact op het
energienetwerk van Enexis, omdat de vraag naar elektriciteit toeneemt
én er grotere pieken in de vraag ontstaan. Dit kan ertoe leiden dat het
net verzwaard dient te worden wat hoge kosten met zich meebrengt.

IAP-EM
Op dit moment wordt er door publieke en
private partijen in Nederland een meerjarig
R&D
innovatieprogramma
elektrische
mobiliteit opgezet, het IAP-EM. Binnen de
onderzoeksagenda vallen onder andere
laadinfrastructuur, energiediensten, HD
o
er iële oertuige e LEV s. I de
komende maanden zal meer duidelijkheid
komen over de exacte invulling van dit
programma. Het lijkt dat er kansen zijn voor
synergie tussen de doelstellingen en
maatregelen van dit 100.000 EV plan en het
IAP-EM. Er kan gezocht worden naar
gezamenlijke
innovatietrajecten,
doelgroepen en financiering, dat mogelijk leidt
tot een multiplier effect.

Als aandeelhouders van Enexis hebben de provincie Noord-Brabant en de
Brabantse gemeenten belang bij een stabiel energienet en het
voorkómen van onnodige grote investeringen in het net. Slim gebruik
maken van duurzame energie en het energienet is een belangrijke
voorwaarde voor de groei a EV s. De k hier ij aa het duurzaa
opwekken van energie om de voertuigen te laden, realiseren van benodigde slimme laadinfrastructuur en het op
duurza e ijze e utte a het e ergie et e a u s a EV o fle i iliteit op het e ergie et te o tsluiten.

1.2 Doel en scope
Doel
De provincie en Enexis hebben gezamenlijk de ambitie om het aantal EV in Brabant tot 2020 te laten groeien naar
100.000
% a alle perso e auto s i Bra a t . Naast het sti ulere a de groei a EV, leidt deze a itie ook
tot CO2-reductie, fijnstofreductie, werkgelegenheid in de regio en het versterken van Brabant als de slimste regio van
Nederland. Doel van dit plan is om in coproductie met Brabantse key stakeholders maatregelen en acties vast te
stellen voor 2017-2020 welke resulteren in markt gedreven business cases en uiteindelijk opschaling naar 100.000 EV
in combinatie met duurzame energie.

6 Statenmededeling laadinfrastructuur voor elektrisch rijden, 14 maart 2017.
7 Toekomstverkenning elektrisch vervoer, Ecofys, 2016.
8 Strategisch plan – De energie om te veranderen, Enexis Holding N.V., 2017.
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Scope
Dit Plan van Aanpak beschrijft concrete maatregelen en acties om de groei naar 100.000 EV te realiseren in de
periode 2017fase C . Het pla
e at o der eer quick wins en projecten die opschaling stimuleren
vooruitlopend op aanpassingen in wet- en regelgeving en fiscaliteit (fase C1). Tevens worden de activiteiten die na
fase C1 volgen globaal beschreven (C2: experiment met 50.000 aansluiten overeenkomstig wet VET en C3:
opschaling). Qua tijdspad ziet het traject er als volgt uit:


Fase C1: Q4 2017 t/m 2018;



Fase C2: 2019 t/m 2020;



Fase C3: 2021 en verder.

Onderdeel van dit Plan van Aanpak zijn een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), lobbyagenda,
governancestructuur en monitoringsplan. Op basis van dit Plan van Aanpak vindt in november 2017 besluitvorming
plaats door Gedeputeerde Staten en Enexis Groep over de financiering en samenwerking ten aanzien van fase C. Dit
Plan van Aanpak dient tevens als input voor besluitvorming van andere key stakeholders over hun rol en inzet.
Hieronder wordt een korte toelichting gegeven per product:
1.

MKBA
Een MKBA is een analyse van de maatschappelijke waarde van een beleidsinterventie (in dit geval het Plan
van Aanpak 100.000 EV) en wordt veelal benut om publieke investeringen te verantwoorden. Daarbij is een
MKBA een fact-based analyse. De MKBA toont de verwachte effecten van maatregelen. Het Plan van
Aanpak toont de beoogde effecten, namelijk 100.000 EV in 2020. De MKBA vormt Bijlage 1 van het Plan van
Aanpak. In de MKBA worden de kosten en baten doorgerekend van het Plan van Aanpak.

2.

Lobbyagenda
Naast het in kaart brengen van stimuleringsmaatregelen, wordt een lobbyagenda opgesteld voor
lobbyactiviteiten, welke gedragen is door de betrokken partners, zoals FUSE en ElaadNL. Daarnaast is een
lobbytraject gestart voor aanpassing van wet- en regelgeving ten behoeve van de groei naar 100.000 EV. In
hoofdstuk 7 wordt de lobbyagenda verder uitgewerkt.

3.

Governancestructuur
De opzet van de governancestructuur bevat uitgangspunten voor een langdurige samenwerking tussen de
provincie Noord-Brabant en Enexis Groep ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst en een
gedragen voorstel voor de manier waarop de betrokken partijen in de eerste fase van de uitvoering van de
proeftuin tot een meerjarige samenwerking kunnen komen. Op basis van dit Plan van Aanpak wordt deze
samenwerkingsovereenkomst de komende periode opgesteld.

4.

Monitoring groei naar 100.000 EV
Om de groei naar 100.000 EV te kunnen monitoren en waar nodig bij te kunnen sturen, is een
monitoringsplan vereist. Het agent-based, buying, charging & driving model (ABCD), dat wordt ontwikkeld
door de TU Eindhoven (o.a. in opdracht van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur), wordt
gebruikt voor het vormgeven van een effectieve en efficiënte monitoring. Met dit model kunnen
voorspellingen worden gedaan en beleidsinterventies worden vergeleken. Dit model wordt gebruikt bij het
monitoren van de EV ontwikkelingen in Brabant de komende jaren om te onderzoeken of de maatregelen
het beoogde effect hebben. Zie hoofdstuk 8 voor een verdere toelichting.
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1.3 Aanpak
Het Plan van Aanpak met concrete acties en maatregelen voor de periode 2017 tot en met eind 2020 bestaat uit
verschillende onderdelen. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen van dit plan kort toegelicht.

Nulmeting en groeipaden

Pakket van maatregelen en acties voor realisatie van 100.000 EV’s

Financieel plan

Communicatieplan

1.

Nulmeting en groeipaden
Om de concrete resultaten van de ambities van de provincie en Enexis te kunnen bepalen, is een nulmeting
uitgevoerd. Vervolgens zijn er verschillende groeipaden bepaald met betrekking tot:
•

Aa talle EV per oertuigt pe o.a. perso e auto s, Light Ele tri Vehi les e andere tweewielers,
estelauto s, usse e hea dut ;

•

Laadinfrastructuur per type (thuis, werk, semi-publiek, publiek, snelladen);

•

Lokale opwek en groene elektriciteit.

De groeipaden zijn gebaseerd op het vastgestelde pakket van maatregelen en de voorziene fasering daarvan.
Tevens wordt een doorkijk naar een volledig elektrisch wagenpark gegeven.
2.

Pakket van maatregelen en acties voor realisatie van 100.000 EV
In afstemming met de provincie en Enexis heeft een inventarisatie plaatsgevonden van acties en maatregelen
welke (rand-)voorwaardelijk zijn voor de groei van het aantal EV. Tevens heeft een toetsing van deze
maatregelen en acties plaatsgevonden bij o.a. ElaadNL, FUSE, BOM en AutomotiveNL. Vervolgens zijn de
acties en maatregelen gescoord op beoogde effecten, zoals veel of weinig CO 2-reductie, fijnstofreductie en
werkgelegenheid en is de impact van de maatregelen doorberekend in de MKBA. Op basis van de uitkomsten
van de MKBA zijn de acties en maatregelen voor de verschillende fasen vastgesteld en uitgewerkt in het Plan
van Aanpak.

3.

Financieel plan
Het financieel plan laat zien hoe de verschillende fases en bijbehorende activiteiten gefinancierd worden.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fase C1 en C2. In C1 is een publieke bijdrage noodzakelijk om
private financiering los te krijgen. Deze publieke middelen worden ingebracht vanuit het
Uitvoeringsprogramma Energie, door de netbeheerder en (als voorinvestering) door het netbedrijf. Ook
worden andere mogelijk beschikbare publieke middelen geïnventariseerd, zoals Green Deal, lokale overheden
e Europese progra
a s. Tot slot ordt i gegaa op de ogelijke ijdrage a pri ate partije i deze fase.
Voor fase C2 wordt vooral gekeken naar bijdragen vanuit marktpartijen, aangezien in deze van opschaling
business cases naar verwachting (bijna) rendabel zullen zijn. De voorziene bijdrage vanuit publieke partijen is
daarom relatief klein. In het plan wordt gespecificeerd hoe de publieke middelen dusdanig kunnen worden
ingezet dat vanuit andere partijen investeringen loskomen, en de grootste multiplier wordt bereikt.
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Communicatieplan
Communicatie is van belang om de resultaten van de proeftuin 100.000 EV zichtbaar te maken aan de
buitenwereld. Bovendien wordt hiermee draagvlak voor acties en maatregelen en maatschappelijke
acceptatie van elektrische vervoermiddelen vergroot. In het communicatieplan van de Brabantse Proeftuin
100.000 EV wordt o.a. ingegaan op de verschillende stakeholders en doelgroepen, mijlpalen,
communicatiemiddelen en de organisatie van de beoogde communicatie.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de nulmeting van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. Vervolgens bevat Hoofdstuk 3
het maatregelenpakket om de groei naar 100.000 EV te stimuleren. In Hoofdstuk 4 worden de groeipaden
beschreven van EV en laadinfrastructuur, gebaseerd op het vastgestelde pakket van maatregelen. Vervolgens wordt
het financiële plan toegelicht in Hoofdstuk 5, waarna in Hoofdstuk 6 het communicatieplan wordt gepresenteerd.
Hoofdstuk 7 gaat in op de belangrijkste lobbyactiviteiten voor uitvoering van het maatregelenpakket. Tot slot wordt
in hoofdstuk 8 het monitoringsplan beschreven.
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2 Nulmeting: EV en laadinfrastructuur
O het effe t a het Pla a Aa pak te ku e epale , is het oodzakelijk o t ee s e ario s et elkaar te
vergelijken. In het eerste scenario wordt bepaald wat het effect is als het Plan van Aanpak niet zal worden uitgevoerd
(de nulmeting) en in het andere scenario wordt gekeken wat het effect is als het plan wel wordt uitgevoerd (de
groeipaden). Het effect van het Plan van Aanpak is het verschil tussen de s e ario s. Deze effecten zijn doorgerekend
in de MKBA (zie Bijlage 1).
Dit hoofdstuk beschrijft de nulmeting van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. De nulmeting geeft het aantal
elektrische voertuigen weer op basis van autonome groei, aangevuld met al bestaande (stimulerings-)maatregelen
en acties vanuit de provincie en Enexis die de groei van elektrisch vervoer, bovenop de autonome groei, stimuleren.
Ook activiteiten die in het verleden invloed hebben gehad op het huidige aantal EV worden meegenomen in de
nulmeting.
Hieronder wordt allereerst ingegaan op bestaande stimuleringsmaatregelen en -acties die bijdragen aan de groei van
het aantal EV en laadinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant. Daarna wordt besproken welke wegingsfactor is
toegepast op basis van enerzijds de milieu-impact van het voertuig per gereden kilometer om te komen tot 100.000
EV. Vervolgens wordt de nulmeting beschreven met de verwachte autonome groei van het aantal EV voor 2017,
2020 en 2035. Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het nul-scenario van de laadinfrastructuur.

2.1 Bestaande maatregelen & acties
Om de groei van elektrische voertuigen en de productie van lokale duurzame energie te stimuleren, zijn de volgende
maatregelen en acties de afgelopen jaren gerealiseerd of in gang gezet door de provincie en/of Enexis.
Een dekkend netwerk van publieke laadinfrastructuur voor elektrisch rijden
Om de groei van elektrische voertuigen te stimuleren heeft de provincie en Enexis zich ten doel gesteld om een
dekkend laadnetwerk van 10.000-12.000 (semi-) publieke laadpunten te realiseren in 2020. In fase A1 (2014) zijn 100
publieke laadpalen gerealiseerd in de gemeenten die deel uitmaken van Brabantstad (B5 gemeenten). Vervolgens
werden in fase A2 155 laadpalen geplaatst in ca. 35 Brabantse gemeenten. Deze laadpalen maken onderdeel uit van
het Living Lab Smart Charging van ElaadNL. Recent heeft de provincie in fase B een aanbesteding gedaan voor 1.250
slimme laadpalen in 62 Brabantse en Limburgse gemeenten. Nuon-Heijmans heeft deze concessie gegund gekregen
en realiseert en exploiteert sinds januari 2017 de laadpalen. Waar in fase A1 en A2 nog een bijdrage vanuit de
provincie, Enexis en gemeenten vereist was, zijn in fase B voor de aanleg en exploitatie geen bijdragen benodigd. Wel
dragen de provincie, Enexis en de gemeenten de voorbereidings- en contractmanagementkosten. In een volgende
fase wil de provincie alleen voorwaarde scheppend bezig zijn en de markt faciliteren.
Ook is er veel aandacht voor innovatie rondom de uitrol van laadinfra. Zo zijn in samenwerking met Enpuls, de
ge ee te s-Hertogenbosch en laadpaalaanbieder Allego op vier binnenpleinen van Slot Haverleij twee laadpalen
geplaatst. Ver ieu e d aa de laadplei e is de i oeri g a het plug a d pla -systeem. Hierbij is de laadpaal
binnen een week na aanvraag gerealiseerd, waardoor de doorlooptijd van het aansluitproces aanzienlijk wordt
verkort.
Zero emissie bussen
In 2016 is in het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer vastgelegd dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen in het
openbaar vervoer vrij van schadelijke uitlaatgassen zijn. Daarnaast wordt de energie die deze nieuwe bussen voedt,
uiterlijk in 2025 volledig duurzaam opgewekt door zonnepanelen of windmolens uit de regio. 9 De provincie NoordBrabant heeft, samen met de provincie Limburg, het fundament gelegd voor deze overeenkomst en stelt dan ook in
alle aankomende concessies de eis dat alle bussen die ingezet worden in Brabantse OV-concessies 100% elektrisch

9 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/04/15/nederlands-ov-stapt-over-op-100-procent-uitstootvrije-bussen
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zijn in 2025. Momenteel rijden sinds eind 2016 43 elektrische bussen in Eindhoven, waarmee Eindhoven de eerste
stad in Europa was met een grootschalige elektrische busvloot. Daarnaast lopen verschillende pilots in Brabant op
het gebied van zero emissie busvervoer, zoals 3 elektris he usse i s-Hertogenbosch en 2 waterstofbussen in
Eindhoven. Om deze implementatie en pilots te realiseren, heeft de provincie als vervoersautoriteit samenwerking
gezocht met o.a. Hermes en Arriva.
Studententeam en open innovatie
De provincie Noord-Brabant en de Technische Universiteit Eindhoven werken al jaren samen vanuit het beleidsveld
Energie. Dit heeft geleid tot succes van studenten en het versterken van reputatie van het technisch onderwijs in de
regio. Vanuit de TU/e worden verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van smart and green mobility. De
provincie heeft een accountmanager aangesteld die contact onderhoudt met de studententeams. Daarnaast
studeren studenten af bij de provincie of lopen hier stage. Tevens biedt de provincie een podium en een netwerk.
Twee voorbeelden van projecten waar studenten samenwerken met de provincie zijn Stella, de eerste gezinsauto op
zonne-energie, en Nova, de eerste elektrische auto met verwisselbare accu. Ook vanuit Enexis wordt er
samengewerkt met de TU/e. Zo zijn er regelmatig afstudeerders en promovendi die onderzoek doen bij de
et eheerder. Daar aast spo sort E e is de elektris he gezi sauto de “tella en wordt er gewerkt aan een
samenwerking voor het innovatie platform NeXus.
Grootschalig autonoom rijden en autodelen
De provincie Noord-Brabant draagt als OV-autoriteit de
verantwoordelijkheid voor goede OV-verbindingen in Brabant.
Om in de toekomst de mobiliteit toegankelijk en betaalbaar te
houden voor iedere Brabander, zullen naast de traditionele bus
ook diverse andere, meer kleinschalige, mobiliteitsoplossingen
door de provincie ondersteund worde , zoals deelauto s e
zelfrijde de auto s. De pro i ie geeft tot u toe door iddel
van pilotprojecten invulling aan de ontwikkelingen en
innovaties op het gebied van autodelen en Mobility as a Service
(meestal afgekort als MaaS). Deze MaaS-projecten zijn enerzijds
gericht op het testen van nieuwe mobiliteitsconcepten en
anderzijds op het helpen bij het organiseren van een platform
waarbij aanbieders van vervoersconcepten in contact worden
gebracht met de afnemers van mobiliteit. Daarnaast
organiseert de provincie, na een marktconsultatie in het
voorjaar van 2017, nu voor MobilitymoveZ.NL, onderdeel van
de grootschalige testomgeving, een aanbesteding voor een pilot
autonoom rijden.

SmartwayZ.NL & MobilitymoveZ.NL
In het deelprogramma Smart Mobility van
SmartwayZ.NL werkt de provincie NoordBrabant intensief samen met andere
overheden, markt- en kennispartijen en andere
belanghebbenden aan het verbeteren van de
bereikbaarheid van Zuid-Nederland en aan het
stimuleren van arbeidsinnovaties. Binnen dit
programma geeft MobilitymoveZ.NL private én
publieke
partijen
zicht
op
kansrijke
mobiliteitsconcepten en inzicht in de condities
die nodig zijn voor opschaling. Die opschaling
kan binnen SmartwayZ.NL of daarbuiten
plaatsvinden. Een aantal maatregelen uit use
case 3 van dit PvA passen binnen het
SmartwayZ.NL programma.

Slimme laaddiensten
De groei naar 100.000 EV in 2020 en de groei van de productie van lokale duurzame energie brengen beiden een
uitdaging met zich mee in het balanceren van het elektriciteitsnetwerk en leiden, als er geen maatregelen worden
getroffen, tot kostbare verzwaringen van dit netwerk. Om dit te voorkomen willen de provincie, Enexis en Enpuls
door middel van twee showcases aantonen dat rijden op de zon en wind mogelijk is en onderzoeken wat nodig is
voor grootschalige toepassing. Dit is een belangrijke opmaat voor de Brabantse proeftuin 100.000 EV. Op dit moment
ordt het pla oor de sho ase “li Lade = Voordeel pakke uitge erkt. Uitga gspu t a de sho ase “li
Lade = Voordeel pakke is het dele a de fi a iële oordele a “li Lade oor de et eheerder e de
energieleverancier met de E-rijder en CPO, zodat alle belanghebbenden voordeel hebben bij Slim Laden. De realisatie
van deze showcase maakt gebruik van inzichten uit bestaande pilots en innovatieprojecten waarbij Enexis al
betrokken is en/of die al in de provincie Noord-Brabant worden uitgevoerd. Zo wordt voor het dynamisch tarief
gebruik gemaakt van het Jouw Energie Moment tariefconcept. Voor de metingen en voorspellingen van lokale
congestie wordt gebruik gemaakt van de ontwikkeling van slimme wijkstations in het DALI-project (dit staat voor
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Distributie Automatisering, oftewel meer ICT in de netten) van Enexis en gebruik gemaakt van de netbelasting
voorspeller ELMO. Daarnaast wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van open protocollen zoals het Open Smart
Charging Protocol. Partijen die betrokken zijn bij deze showcase zijn o.a. de provincie, Enexis, Enpuls, Senfal, ElaadNL
en Nuon-Heijmans. In de t eede sho ase Slim Laden achter de GV meter o derzoekt Enexis met partners of de
business case van zonnepanelen voor gebouweigenaren verbeterd kan worden door met een financiële prikkel te
stimuleren dat EV s op tijden van zonopwek geladen wordt. Voordeel voor de gebouweigenaar is dat zonnepanelen
zo meer opleveren en voor de e-rijder dat hij goedkoper kan laden bij zonopwek. Dit gaat op 3 locaties getest worden,
o.a. bij NAC stadion waar ook nog accuopslag aanwezig is, wat de showcase nog interessanter maakt.
Een andere pilot genaamd Interflex onderzoekt zon-pv in combinatie met laadpalen op Strijp S. Hier worden
elektris he deelauto s gekoppeld aan zonne-energie en wordt onderzocht hoe lokaal opgewekte energie in
combinatie met EV de piekvraag aan elektriciteit kan opvangen. Voor dit project werkt Enexis nauw samen met
ElaadNL, TNO en de gemeente Eindhoven.
Informatieverschaffing
Om stakeholders en (potentiële) e-rijders te enthousiasmeren voor duurzame mobiliteit en het gesprek te starten
over EV, wordt begin 2018 de eerste fase van het Mobiliteitslab073 opgeleverd door Enpuls. Het Mobiliteitslab073
dient ter demonstratie van het laadstation van de toekomst. Enpuls biedt in dit lab een podium voor diverse partijen
om nieuwe technieken en diensten te demonstreren en wil daarnaast (potentiële) elektrische rijders
enthousiasmeren voor de mobiliteit van de toekomst.
Daarnaast werkt de provincie samen met partners aan het faciliteren van de elektrische fiets door bijvoorbeeld
snelle/ comfortabele fietspaden, een betere aansluiting voor fietsers op het openbaar vervoer en campagnes om het
fietsen te stimuleren.

2.2 Hoe te komen tot 100.000 EV?
De provincie Noord-Brabant en Enexis Groep hebben als doelstelling om te groeien naar 100.000 elektrische
voertuigen in 2020. Deze 100.000 voertuigen representeren 100.000 volledig elektrische voertuigen die worden
geladen op duurzame energie. Dit doel is een concreet ijkpunt om vanuit het innovatieve karakter van EV op te
schalen naar een bredere marktacceptatie. Met de elektrische voertuigen wordt beoogd de luchtkwaliteit te
verbeteren (NOx en fijnstof reduceren) en de energievoorziening te verduurzamen (CO2 reduceren).
Het egrip elektrische voertuigen kent een brede definitie. In sommige definities vallen allee perso e auto s e
bestelbussen onder het begrip elektrisch voertuig, in andere definities tellen ook vrachtwagens, bussen en zelfs
elektrische fietsen mee. Met het omvatten van elektrische fietsen is de doelstelling van 100.000 EV in 2020 snel
behaald, zonder dat de beoogde milieu-impact wordt behaald. Daarnaast hebben de verschillende typen voertuigen
een andere milieu-impact. Een elektrische bus of vrachtwagen reduceert tenslotte meer NOx, fijnstof en CO2 dan een
personenauto. Ook plug-in elektrische voertuigen kennen een andere milieu-impact, omdat ze vaak niet voor het
gehele transport gebruik maken van de batterij, maar gedeeltelijk op benzine rijden.
Om de effecten van de verschillende voertuigen gelijkwaardig te kunnen meewegen, wordt een wegingsfactor
toegepast, en zo een EV-equivalent berekend, op basis van enerzijds de milieu-impact van het voertuig per gereden
kilometer (voor estelauto s, ra htauto s, bussen en plug-in voertuigen) en anderzijds de mate waarin door het
ge ruik a ee oertuig i der ge ruik ordt ge aakt a reguliere auto s dit geldt oor fietse e deelauto s . Er
zij ers hille de progra
a s a tief i nen de Provincie om het gebruik van elektrische fietsen te stimuleren. In dit
Plan van Aanpak zijn er daarom geen aparte maatregelen opgenomen voor fietsen en worden ze alleen (gewogen)
meegeteld indien door de fietsen autokilometers worden vervangen.

Tabel 2
Weging type
voertuigen
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De milieu-impact wordt gebaseerd op de CO2-uitstoot van het type voertuig. De weging van de verschillende type
voertuigen die in dit Plan van Aanpak wordt toegepast wordt weergegeven in Tabel 2 (zie Bijlage 2 voor een
uitgebreide berekening van de verschillende wegingsfactoren).
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Weging indien
personenauto = 1

EV-equivalent

EV-equivalent indien
plug-in

Personenauto's

1

0,5

Autobussen

23

12

Bestelauto's

2

1

LEV

0,14

0,07

Vrachtauto's

16

5

Fietsen

0,1

Deelauto's

6,5

)

3

2.3 Nulmeting EV
In de nulmeting wordt het totale wagenpark in Brabant en het aandeel van EV binnen dat wagenpark bekeken. De
grootte en samenstelling van het wagenpark hangt af van de in- en uitstroom van voertuigen binnen de provinciale
grenzen.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedraagt het aantal motorvoertuigen in Brabant op 1 januari
2017 1,6 miljoen. Dit is ongeveer 16,7% van het totaal aantal voertuigen in Nederland. 10 Het aantal elektrische
voertuigen in Nederland op 1 januari 2017 is ruim 150.000.11 Uitgaande van het feit dat hiervan 16,7% zich in Brabant
bevindt, bestaat het Brabantse wagenpark uit een kleine 25.000 EV (ongeacht het type voertuig). Begin 2017 was
1,4% van de voertuigenregistratie in Nederland elektrisch, in juni 2017 betrof dit 1,7%. Het grootste deel van de
elektris he oertuige etreft perso e auto s. O ge eer .
a de
.
elektris he oertuige Light Ele tri
Vehi les iet eegereke d i Nederla d etreft a dere t pe oertuige da perso e auto s, zoals estelauto s,
ra htauto s, usse e
otorfietse . Daar o e op zij er og o ge eer .
elektris he ro - en snorfietsen in
Nederland. Vertaald naar Brabant betreft het in totaal ca. 25.000 elektrische voertuigen.
Op basis van het overzicht van RVO van de stand van zaken van elektrisch vervoer12 en het uitgangspunt dat 16,7%
van de elektrische voertuigen zich in Brabant bevindt, wordt per type voertuig in Tabel 3 een inschatting gegeven
voor het aantal elektrische voertuigen dat op 1 januari 2017 tot het Brabantse wagenpark behoorde. Let wel: hierop
is nog geen wegingsfactor toegepast.

10 CBS Statline, Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari. Gewijzigd op 31 mei 2017
11 http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers
12 http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers
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Tabel 3
Aantal
geregistreerde
voertuigen
elektrische
voertuigen
(zonder
wegingsfactor)
voor
Nederland en
NoordBrabant op
basis van RVO
data
Bron:
EVConsult,
Rebel, TU/e

Type voertuig

Nederland

Noord-Brabant

Personenauto (BEV)

13.105

2.184

Personenauto (PHEV)

98.933

16.489

Bestelauto s

1.694

282

Bussen

168

46 (o.b.v. actuele aantallen)

Quadricycles

1.007

168

Motorfiets

316

53

Totaal op de weg

115.223

19.204

Bromfietsen

3.775

629

Snorfietsen

32.496

5.416

Brommobielen

258

43

Totaal inclusief bromfiets/
snorfiets/brommobiel

151.752

25.292

)

In hoofdstuk 1 van de MKBA wordt op basis van voorspellingen van Ecofys13 en Maarten Steinbuch, professor
Automotive Technology aan de TU Eindhoven14, de autonome ontwikkeling van elektrisch vervoer bepaald. Op basis
hiervan geeft Tabel 4 een inschatting van de autonome groei van het aantal elektrische voertuigen in Brabant in de
nulmeting in 2018 tot en met 2023. Hierbij is de wegingsfactor niet meegenomen.15
Tabel 4
# elektrische
Nulmeting
voertuigen
aantal EV in
Brabant
Personenauto
(zonder
wegingsfactor) s BEV)
Bron:
EVConsult,
Rebel, TU/e

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.895

8.000

14.000

22.000

32.000

45.000

62.000

Personenauto
s PHEV)

16.324

18.000

20.000

22.000

24.000

28.000

32.000

Bestelauto's

271

1.000

1.300

2.000

3.000

4.000

6.000

Bussen

46

100

200

200

300

300

400

Vrachtwagens

11

30

100

100

100

200

200

LEV (excl.
Fietsen)

1.323

4.000

7.000

10.000

15.000

21.000

28.000

Elektrische
fietsen*

36.529

37.000

37.000

38.000

38.000

38.000

39.000

Totaal incl.
fietsen

57.399

67.000

79.000

94.000

113.000

137.000

168.000

13 Toekomstverkenning elektrisch vervoer, Ecofys, 2016.
14 https://steinbuch.wordpress.com/
15 De getallen bij de nulmeting en het projectalternatief zijn afgerond.
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Het actieve fietsbeleid vanuit Provincie in samenwerking met gemeenten is niet direct opgenomen in dit rapport
aangezien dit een apart beleidsspoor is.

Afbeelding 3
Autonome
groei Brabant

Uit Tabel 4 valt op te maken dat in 2017 57.399 EV in Brabant aanwezig zijn, inclusief elektrische fietsen. Deze
ontwikkeling is tevens zichtbaar in onderstaande afbeelding. Uit de afbeelding valt op te maken dat naar verwachting
in 2020 de ambitie van 100.000 EV nog niet is bereikt.
Autonome groei zonder weging
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2017

2018

2019

2020

Personenauto_FEV - autonome groei

Personenauto_PHEV - autonome groei

Bestelauto - autonome groei

Autobus - autonome groei

Vrachtwagen - autonome groei

LEV (excl. e-fiets) - autonome groei

E-fiets - autonome groei

Tabel 5 geeft de autonome groei weer met wegingsfactoren. Naar verwachting leidt de autonome groei met
wegingsfactoren tot het behalen van de doelstelling van 100.000 EV in 2023. De autonome groei komt voornamelijk
door het feit dat er de komende jaren meer betaalbare elektrische personenauto s (van diverse autofabrikanten) met
een groot accupakket op de markt komen. Ook in het bestel-, bussen- en vrachtsegment vindt de komende jaren
ontwikkeling plaats met betrekking tot meer aanbod, daling van kosten en grote actieradius.
Tabel 5
Nulmeting
aantal EV in
Brabant met
weging
Bron:
EVConsult,
Rebel, TU/e
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# elektrische
voertuigen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Perso e auto s
(BEV)

2.895

8.000

14.000

22.000

32.000

45.000

62.000

Perso e auto s
(PHEV)

8.162

9.000

10.000

11.000

12.000

14.000

16.000

Bestelauto's

542

2.000

3.000

4.000

6.000

9.000

12.000

Bussen

1058

2.000

4.000

5.000

6.000

8.000

9.000

Vrachtwagens

176

500

1.000

1.000

2.000

3.000

4.000

LEV (excl.
Fietsen)

186

500

1.000

1.000

2.000

3.000

4.000

Elektrische
fietsen

3653

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal incl.
fietsen

16.671

25.000

36.000

49.000

65.000

85.000

111.000
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Op basis van bovenstaande tabel wordt duidelijk dat er in 2020 49.000 EV-equivalenten zijn in Noord-Brabant. Om de
doelstelling van 100.000 EV te halen moeten er dus nog ca. 51.000 EV-equivalenten bijkomen. Hoofdstuk 3 beschrijft
het pakket van maatregelen dat hieraan moet bijdragen.

2.4 Nulmeting laadinfrastructuur
Op basis van het overzicht van RVO van de stand van zaken van elektrisch vervoer 16 en het uitgangspunt dat 16,7%
van de elektrische voertuigen zich in Brabant bevindt, wordt per type laadpunt in Tabel 5 een inschatting gegeven
voor het aantal elektrische laadpunten dat op 1 januari 2017 in Brabant aanwezig is. In de cijfers elektrisch vervoer
van RVO wordt echter onderscheid gemaakt tussen publieke en semi-publieke laders. Uit de studie van Ecofys17 blijkt
dat 75% van de semi-publieke laders (ca. 12.000) op het terrein van een werkgever gerealiseerd zijn. Deze laders zijn
primair bedoeld voor de werknemers, maar kunnen ook gebruikt worden door bezoekers. Hierna worden deze laders
als erkladers aa geduid. De overige semi-publieke laders (25%, 3580 in totaal), zoals laders die specifiek bedoeld
zijn voor bezoekers of klanten van bijvoorbeeld winkelcentra, worden meegenomen in de categorie publieke laders.
Tabel 6 Aantal
geregistreerde
laadpunten op
basis van RVO
data en
inschatting voor
Noord-Brabant
Bron: EVConsult,
Rebel, TU/e

Type laadpunt

Nederland

Noord-Brabant

Thuis

72.000

12.000

Werk

11.865

1.978

(Semi-)publiek

15.348

2.558

Snelladen

612

102

Totaal

99.825

16.368

Standaard laadpunten

Snellaadpunten

Op basis van de jaarlijkse groeipercentages van EV in het autonome groeiscenario zonder weging (zie Tabel 3), is de
groei van laadpunten in Brabant berekend.18 Tabel 7 geeft de nulmeting van laadpunten in 2017 tot en met 2023
weer.
Tabel 7
Nulmeting
aantal
laadpunten
Bron:
EVConsult,
Rebel, TU/e

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Standaard laadpunten
Thuis

12.000

14.000

17.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Werk

1.978

2.300

3.000

3.500

4.000

5.000

6.000

(Semi-)publiek

2.558

3.000

3.500

4.200

5.000

6.000

7.500

Snelladen

102

120

140

170

200

250

300

Totaal

16.638

19.420

23.640

27.870

34.200

41.250

48.800

Snellaadpunten

16 http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers
17 Toekomstverkenning elektrisch vervoer, Ecofys, 2016.
18 De berekeningen zijn gebaseerd op expert judgements van experts. Er is geen complete scenariostudie uitgevoerd.
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De aanname hierbij is dat ca. 72% van de Brabanders thuis laadt, 12% op het werk, 15% publiek en snelladers ca 1%
uitmaakt van het totaal aantal laders. Uit tabel 7 valt op te maken dat er circa 28.000 laadpunten in 2020 benodigd
zijn.
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3 Maatregelenpakket 100.000 EV
Om de groei naar 100.000 EV te stimuleren zijn in coproductie met o.a. ElaadNL, FUSE, BOM en AutomotiveNL
stimuleringsmaatregelen en acties vastgesteld voor 2017-2020. Dit hoofdstuk beschrijft het maatregelenpakket aan
de hand van verschillende use cases. Per use ase orde aast de aatregele ook de ka se e risi o s i kaart
gebracht. Tot slot wordt ingegaan op het verwachte effect van het maatregelenpakket, uitgedrukt in aantal EVequivalenten.

3.1 Stimuleringsmaatregelen voor vier use cases
Om de groei naar 100.000 EV in 2020 te bevorderen is in 2016 een eerste aanzet opgeleverd voor mogelijke
Brabantse stimuleringsmaatregelen.19 Dit was het vertrekpunt om te komen tot specifieke maatregelen en acties,
welke in de loop van het proces zijn aangevuld door o.a. werkgroepen met Brabantse key stakeholders en
bijeenkomsten met de provincie Noord-Brabant en Enexis. Omdat het pakket bestaat uit een groot aantal
maatregelen, is ervoor gekozen deze zoveel mogelijk te clusteren. Uit deze clustering zijn de volgende vier use cases
ontstaan:
1.

Snelle groei door target kansrijke Product Markt Combinaties

2.

Verbetering business cases door duurzaam laden

3.

Smart Mobility & Mobility as a Service

4.

Vracht- en busvervoer

Afbeelding 4
Use cases

1. Snelle groei door target kansrijke
PMC’s

2. Verbetering business cases
door duurzaam laden

100.000 EV’s

3. Smart Mobility & MaaS

4. Vracht- en busvervoer

Bij de totstandkoming van de use cases en maatregelen waren de volgende punten van belang:


Sturen op juiste doelgroepen: het bereiken van zo groot mogelijke aantallen voor zo min mogelijk budget
en inzet.

19 Stimuleringsmaatregelen elektrisch rijden, APPM, 2016.
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Synergie tussen laden en business case: door gebruik te maken van duurzame energie en flexibiliteit van de
energiemarkt wordt het laden financieel aantrekkelijk. Hiermee kunnen de (nu nog) hogere initiële
investeringskosten voor het voertuig worden terugverdiend.



Inzetten op innovatiekracht Brabant: zoeken naar gebieden waar Brabant als koploper kan fungeren wat
zorgt voor investeringskracht en arbeidsplaatsen.



Slimme subsidies gericht op grootste impact aantal EV: iet plat su sidiëre a oertuige , maar alleen
daar subsidiëren voor specifieke doelgroep met grootste impact ij . Deelauto s of om een innovatie te
stimuleren waar de business case op dit moment nog niet sluitend is.

In de provincie Noord-Brabant wordt al jaren gewerkt aan de ontwikkeling van elektrisch vervoer. Er is dan ook al
veel ervaring opgebouwd met wat wel of geen effectief beleid is voor de groei van elektrisch vervoer binnen zowel
provincie, gemeenten, netbeheerder als marktpartijen. In het maatregelenpakket wordt er een onderscheid gemaakt
tussen nieuwe maatregelen en bestaande maatregelen of pilots verder (versneld) opschalen. Zo worden er
bijvoorbeeld vanuit Enpuls samen met gemeenten al pilots uitgevoerd om slim laden toepassingen te testen.
Dergelijke pilots zijn dan ook als maatregelen opgenomen, maar het doel is om deze in de komende jaren verder op
te schalen. Ook bestaand effectief beleid wordt in het pakket verder opgeschaald. Het grootste deel van het
maatregelenpakket betreft echter nieuwe maatregelen. Van de in totaal 38 maatregelen zijn er 20 nieuwe
maatregelen en 18 maatregelen betreffen het voortzetten of versneld opschalen van beleid en/of pilots. Zie bijlage 4
voor een overzicht van alle maatregelen, waarin wordt toegelicht: de doelgroep van de maatregel, de barrière die
wordt opgelost, of het een nieuwe of bestaande maatregel is en hoe de rolverdeling eruitziet tussen de partijen.

3.2 Clustering van maatregelen per doelgroep
Het doel van het maatregelenpakket is om een oplossing te zoeken voor specifieke en actuele barrières voor de groei
van elektrische voertuigen voor de vier geïdentificeerde doelgroepen (zie ook hoofdstuk 6.3 voor een nadere
toelichting van de doelgroepen):
1.

Particuliere auto-eigenaren

2.

Leaserijders

3.

Ge ruikers a deelauto s

4.

Wagenparkbeheerders (bijv. van vervoersbedrijven, grote corporates, provincie en Enexis).

Gezien het grote aantal zijn de maatregelen opgedeeld in clusters. Deze clusters zijn als volgt:
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Campagne: alle maatregelen die ervoor moeten zorgen dat potentiele e-rijders via bijvoorbeeld websites,
apps en events de juiste informatie tot zich krijgen over elektrisch vervoer. Een huidige barrière voor de
groei van EV is dat er nog veel onwetendheid is over het laden, de actieradius en de total cost of ownership
van het voertuig. Door gericht campagne te voeren moeten potentiele e-rijders over de streep worden
getrokken. Het grootste deel van de campagne maatregelen zit in use case 1 en 3.



Voorbeeldfunctie: dit zijn de maatregelen in use case 1 waar de provincie en Enexis het goede voorbeeld
dienen te geven door het eigen wagenpark te elektrificeren.



Onderzoek: in iedere use case is een onderzoeksprogramma als maatregel opgenomen in fase C3. Binnen
een onderzoeksprogramma kunnen nieuwe ontwikkelingen en vragen worden onderzocht die zich in de
loop van de tijd gaan voordoen. De exacte invulling van dit onderzoeksprogramma wordt tijdens de
uitvoeringsfase van het Plan nader vormgegeven.



Pilots: er zijn een aantal maatregelen opgenomen om voornamelijk nieuwe pilots omtrent slim laden uit te
voeren of bestaande pilots op te schalen. De meeste van de pilots zijn onderdeel van use case 2. Ook in use
case 3 en 4 zijn er pilots voor smart mobility en vrachtvervoer.
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Uitrol: de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat snelle uitrol van laadinfrastructuur plaatsvindt zodat
e-rijders van alle doelgroepen altijd en overal kunnen laden. Deze maatregelen zijn onderdeel van use case
2 en 4.



Lobby: de maatregelen waarvoor de juridische en/of financiële randvoorwaarden nog moeten worden
gecreëerd. Dit zijn met name maatregelen m.b.t. slim laden in use case 2.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal maatregelen geclusterd per doelgroep en maatregel. Het
merendeel van de maatregelen heeft meerdere doelgroepen.

Tabel 8
Aantal
maatregelen
per
doelgroep en
cluster
Bron:
EVConsult,
Rebel, TU/e

DOELGROEP
Particuliere
autoeigenaren

Leaserijders

Gebruikers
van
deelauto's

Wagenparkbeheerders

TOTAAL

Campagne

8

7

6

5

26

Voorbeeldfunctie

0

0

0

2

2

Onderzoek

3

3

3

4

13

Uitrol

4

4

0

2

10

Pilots

6

6

0

2

14

Lobby

3

3

0

4

10

TOTAAL

24

23

9

19

CLUSTER

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meeste maatregelen in het luster a pag e alle . De ela grijkste
doelgroepen zijn de particuliere auto-eigenaren en de leaserijders, omdat hier potentieel de grootste aantallen
voertuigen te behalen zijn.
Hieronder volgt per use case een gefaseerd overzicht van de stimuleringsmaatregelen en acties om te komen tot
100.000 EV. Hierbij zijn de maatregelen geclusterd op basis van de fase waarin het effect, namelijk de groei van het
aantal elektrische voertuigen, te zien zal zijn. Oftewel: de effecten van de maatregelen die in fase C1 worden
genoemd zijn zichtbaar in 2017/2018, de effecten van de maatregelen uit fase C2 zijn zichtbaar in 2019/2020 en fase
C3 ziet op zichtbaar effect vanaf 2021. De eerste activiteiten en projecten (fase C1) worden gedetailleerd uitgewerkt
in Bijlage 3. Dit zijn quickwins en projecten die opschaling stimuleren vooruitlopend op technologische en sociale
innovaties, en innovaties en aanpassingen in wet- en regelgeving en fiscaliteit, qua ordegrootte gericht op de eerste
10.000 EV. De activiteiten die daarna volgen (C2: o.a. experiment met 50.000 aansluitingen overeenkomstig wet VET,
C3: opschaling) worden globaler beschreven.

3.3 Use case 1: Snelle groei door target kansrijke Product Markt Combinaties
Doel van deze use case is om elektrisch rijden onder de aandacht te brengen bij kansrijke Product Markt Combinaties
(PMC) zoals lease-, ZZP- e parti uliere auto s, e tusse
ieu e e t eedeha ds auto s als ka srijke
groeisegmenten. Specifieke doelgroepen binnen deze use case zijn: leaserijders, particuliere auto-eigenaren en
wagenparkbeheerders van bedrijven of overheden met een groot wagenpark. Hierbij ligt enerzijds de nadruk van de
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maatregelen op de voorbeeldfunctie van de provincie Noord-Brabant, Enexis Groep en gemeenten door
elektrificering van hun eigen wagenparken. Anderzijds ligt de nadruk op het voeren van campagne door middel van
o.a. het organiseren van instapdagen/kennismakingsdagen voor potentiële e-rijders en het ontwikkelen van een
website waarop een (potentiële) e-rijder kan uitrekenen of elektrisch rijden (financieel) aantrekkelijk voor hem/haar
is, zodat de kansen van elektrisch rijden onder de aandacht worden gebracht bij de specifieke doelgroepen. Op dit
moment is het vaak zo dat nog te weinig bekend is over de (financiële) voordelen van EV. Onderstaand
maatregelenpakket is er dan ook vooral op gericht informatie te verschaffen om deze barrière weg te halen en te
ondersteunen waar mogelijk.

3.3.1
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Fase C1: maatregelen en acties
Maatregel

Actiehouder

Betrokken partijen

Start uitvoering

Wagenparken van zowel de provincie als Enexis/Enpuls
elektrificeren door te stellen dat waar mogelijk (dienst) voertuigen die vanaf heden door koop of lease in
gebruik genomen worden elektrisch moeten zijn.
Daarnaast kan elektrisch rijden gestimuleerd worden
door reservering van parkeerplaatsen voor elektrische
voertuigen en het realiseren van laadfaciliteiten op bv.
het Provinciehuis of de kantoren van Enexis/Enpuls.
Hierbij is het belangrijk dat de attentiewaarde van EV
bij medewerkers van provincie en Enexis wordt
verhoogd en er persmomenten worden gecreëerd die
de communicatiecampagne kunnen ondersteunen.

Provincie,
Enexis/Enpuls

Wagenparken van gemeenten elektrificeren door te
stellen dat waar mogelijk gemeentelijke (dienst-)
voertuigen die vanaf heden door koop of lease in
gebruik genomen worden elektrisch moeten zijn.
Daarnaast kan elektrisch rijden gestimuleerd worden
door reservering van parkeerplaatsen voor elektrische
voertuigen en het realiseren van laadfaciliteiten.
Hierbij is het belangrijk dat de attentiewaarde van EV
bij medewerkers van de gemeenten wordt verhoogd
en er persmomenten worden gecreëerd die de
communicatiecampagne kunnen ondersteunen.

Provincie

Gemeenten

Q4 2017

Monitoren en publiceren over stand van zaken
elektrisch rijden binnen de provincie Noord-Brabant.
Hiervoor zijn de actuele verkoopcijfers het meest
interessant.

Provincie

RVO,
leasemaatschappijen,
autodealers,
corporates met grote
wagenparken
(informatie delen)

Q4 2017

V E s o dersteu e
ij het realiseren van
laadinfrastructuur, waar mogelijk in combinatie met
het installeren van zonnepanelen. Hierbij worden
gesprekken gefaciliteerd tussen projectontwikkelaars,
gemeenten en investeerders om knelpunten en
oplossingsrichtingen in kaart te brengen.

Enexis/Enpuls
i.s.m. gemeenten

VvE
koepelorganisaties
projectontwikkelaars, investeerders,
MKB-bedrijven voor
o dersteu i g V E s
bij
installatie

Q4 2017

Q4 2017
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zonnepanelen

3.3.2

Fase C2: maatregelen en acties
Maatregel

Actiehouder

Betrokken
partijen

Start uitvoering

Ronde tafel organiseren met aanbestedende dienst,
taxibedrijven en provincie om de mogelijkheden voor
het voorschrijven van EV in tenders te inventariseren.

Provincie i.s.m. de vier
Brabantse Regionaal
Overleg regio s
(Midden-, Noordoost-,
West-, Zuidoost
Brabant.

Taxi- en
vervoersbedrijven

Q4 2017

Convenant sluiten met Brabantse bedrijven om
gezamenlijk launching customer te worden, bv. met
elektrische
auto
in
secundair
arbeidsvoorwaardenpakket en laadfaciliteiten op het
bedrijventerrein. Deelnemers krijgen laadpaalgarantie
voor thuisladen.

Provincie

Grote corporates,
Brabants
Mobiliteitsnetwerk,
Enexis/Enpuls

Q4 2017

Afspraak maken met auto-importeurs dat Brabant de
preferred supply region wordt voor tweedehands
markt, inclusief garantie op een laadpaal bij aanschaf
van een tweedehandse EV.

Provincie

Auto-importeurs,
autodealers

Q4 2017

Instapdagen/kennismakingsdagen elektrisch vervoer
laten organiseren voor potentiële e-rijders, in
samenwerking met partners

Provincie, Enpuls

Launching
customers

Q1 2019
(vanwege het
grotere aantal
van
beschikbare
modellen start
deze pas i
2019)
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Laadtegoed van €
, (= ca. 10.000 km) aanbieden
aan de eerste 500 kopers van een tweedehands EV.

Provincie,
Enexis/Enpuls

Autodealers,
serviceproviders,
laadpaalexploitanten

Q4 2017

Marketingcampagne opzetten waardoor inwoners van
Brabant gestimuleerd worden om de auto te
er a ge door LEV “. Daar aast ordt et grote
corporates een convenant gesloten over een subsidie
die zij o t a ge oor het er a ge a auto s door
LEV s.

Provincie

Grote corporates,
Brabants
Mobiliteitsnetwerk

2018

Verkenning naar ontwikkelen van website in
samenwerking met partners zoals ANWB en Natuur &
Milieu. Hierop kan een (potentiële) e-rijder o.b.v. een
aantal kenmerken (bv. aantal te rijden kilometers per

Provincie, Enpuls

Websitebouwer

Q2 2018

)
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jaar) uitrekenen of elektrisch rijden (financieel)
aantrekkelijk voor hem/haar is.

3.3.3

3.3.4

Fase C3: maatregelen en acties
Maatregel

Actiehouder

Betrokken partijen

Start uitvoering

Onderzoeksprogramma use case 1

Provincie, Enpuls

TU/e

Q1 2018

Ka se e risi o s
Deze paragraaf es hrijft de ka se e risi o s oor de

aatregele i use ase .

Kansen
-

Binnen Enexis Groep is er sinds 2017 al een nieuw leasebeleid actief waarbij EV flink gestimuleerd wordt.
Mensen die geen EV willen, he e og aar de keuze uit auto s et heel lage CO2-uitstoot en hebben
veel hogere bijtelling. Geen EV is financieel dus erg onaantrekkelijk geworden. Daarnaast zijn er al flinke
uitbreidingsplannen voor de komende jaren wat betreft de laadinfra op alle Enexis locaties. Van 59
laadpunten in 2017 naar 155 in 2020.

-

Een integrale campagne kan, mits hier ambitieus op wordt ingezet, veel aandacht voor elektrisch vervoer
genereren.

‘isi o s
-

Het risi o a het oere a ee grote, i tegrale a pag e geri ht op ers hille de PMC s is, dat de
campagne versnipperd raakt tussen de provincie, gemeenten en Enpuls. Door van tevoren een goed
communicatieplan op te stellen en één communicatieadviseur verantwoordelijk te maken voor de
campagne, kan dit risico verkleind worden.

-

De markt levert minder modellen schone voertuigen en/of deze blijven langer duurder dan verwacht.
Hierdoor ordt het lastiger oor de PMC s o o er te stappe op elektris h er oer.
De realisatie van laadinfrastructuur, zowel publiek als privaat, gaat niet snel genoeg. Hierdoor kan bij een
(potentiële) e-rijder onzekerheid ontstaan over de zekerheid om te kunnen laden, waardoor de koop van
een EV wordt uitgesteld of toch een voertuig met verbrandingsmotor wordt gekocht.

-

3.4 Use case 2: Verbetering business case door duurzaam laden
Voldoende en juiste laadinfrastructuur is een vereiste om elektrisch rijden mogelijk te maken. Veel automobilisten
zien het gebrek aan voldoende laadpunten als een belemmering om over te stappen op EV. Met deze use case is het
doel dat elektrische rijders altijd en overal kunnen laden, zodat deze drempel weggenomen wordt. Hierbij is het feit
dat laden op duurzaam opgewekte energie plaatsvindt en het betaalbaar is essentieel. Deze use case richt zich
daarom op het verbeteren van de business case van alle betrokken ketenpartners (bijv. gebouweigenaar,
laadpaalexploitant, e-rijder, etc.) en het financieel aantrekkelijk maken van elektrisch rijden door duurzaam laden.
Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om de business case van lokale duurzame opwek voor kleinverbruikers
(particulier en zakelijk) en grootverbruiker te verbeteren door met deze energie aan de (publieke) laadpaal het
elektrische voertuig te laden. Tevens bevat deze use case de aanpak voor uitrol van slimme laad- en energiediensten
voor vrije toegang tot (eigen) duurzame energie en het ontsluiten van (lokale) flexibiliteit. Er wordt een koppeling
gezo ht et het proje t so iale e ergie i o atie dat op dit o e t i opdra ht a E puls i de
kwartiermakersfase zit. Naast het feit dat de maatregelen zich richten op het verbeteren van de business case van
laden door duurzaam laden, wordt in deze use case gefocust op het creëren van laadpaalgarantie voor een
(toekomstige) e-rijder. Daarbij ligt de focus op leaserijders en particuliere auto eigenaren.
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3.4.1

3.4.2

Fase C1: maatregelen en acties
Maatregel

Actiehouder

Ops hale
a de pilot Plug a d Pla
binnen
gemeenten, waardoor het aansluitproces versneld
wordt.

Enexis/Enpuls
provincie

Een nauwere samenwerking met gemeenten
organiseren d.m.v. het opstellen van bv. strategische
kaarten, heatmaps en het stroomlijnen van
erkeers esluite , zodat arktpartije die ee ope
arkt odel ha tere ee oudig laadpale ku e
exploiteren.
I for atie ers haffe aa ))P ers e erk e ers a
grote corporates om inzichtelijk te maken dat het
laden van een EV op zonne-energie een aantrekkelijke
business case is.

Start uitvoering

Gemeenten, NKL

Q4 2017

Provincie, Enpuls

Gemeenten

Q1 2018

Provincie

Autodealers, leasemaatschappijen,
wagenparkbeheerders corporates

Q4 2017

Actiehouder

Betrokken
partijen

i.s.m.

Fase C2: maatregelen en acties
Maatregel

Uitgeven van locaties voor realisatie
snellaadstations langs provinciale wegen.
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Betrokken partijen

Start uitvoering

van

Provincie, Enexis

Q3 2018

Elektrisch rijden en laden aantrekkelijk maken door
sociale energie innovatie (bijv. postcoderoosregeling
i.c.m. salderen stroomkosten laden), waarbij de
koppeling wordt gemaakt met lokaal opgewekte
energie.

Provincie, Enexis

Q1 2018

Organiseren pilots voor alternatieven voor de laadpaal
(bv. in combinatie met lantaarnpaal) ) en
prijstransparantie aan de laadpaal.

Provincie,
Enexis/Enpuls

ElaadNL,
gemeenten,
marktpartijen,
NKL

Q1 2018

Organiseren pilot waarbij de vrije energiekeuze
gestimuleerd wordt. Hierbij ligt de nadruk op het
wegnemen van institutionele belemmeringen en
opschaling.

Enexis/Enpuls

ElaadNL, CPO s,
M“P s

Q2 2018

Organiseren pilot waarbij elektrische voertuigen buiten
de piek van het elektriciteitsnet om geladen worden.

Enexis/Enpuls

ElaadNL, CPO s,
M“P s

Q1 2018

Organiseren pilot met 250 elektrische voertuigen voor
het verhogen van de netaansluiting bij bedrijven door
de netbeheerder in ruil voor flexibel gebruik van het
elektriciteitsnet.

Enexis/Enpuls

Corporates

Q1 2018

Organiseren pilot met 1.000 voertuigen voor het testen

Provincie,

Vereniging

Q1 2018

)
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van flexibele (grotere) netaansluitingen bij e-rijders
thuis.

3.4.3

3.4.4

Enexis/Enpuls

Elektrisch Rijders

Maatregel

Actiehouder

Betrokken partijen

Start uitvoering

Lobby in Den Haag om flexibele aansluittarieven toe te
kunnen passen.

Provincie,
Enexis/Enpuls

ElaadNL, FUSE

Q4 2017

Lobby in Den Haag om de mogelijkheid te creëren om
het voordeel van salderen mee te nemen naar de
laadpaal, waardoor laden op zelf opgewekte zonneenergie aantrekkelijk wordt.

Provincie,
Enexis/Enpuls

ElaadNL, FUSE

Q4 2017

Randvoorwaarden creëren voor opschaling van de
pilots “li Lade = oordeel pakke e “li lade
achter de GV- eter .

Provincie,
Enexis/Enpuls

ElaadNL, FUSE

Q2 2018

Onderzoeksprogramma use case 2

Provincie, Enpuls

TU/e

Q4 2017

)

Fase C3: maatregelen en acties

Ka se e risi o s
Deze paragraaf es hrijft de ka se e risi o s oor de

aatregele i use ase .

Kansen
-

Pilots zorgen voor kennisontwikkeling omtrent technische, financiële en organisatorische vraagstukken. De
opgedane ervaring van pilots kan worden ingezet om grootschalige uitrol te faciliteren en stimuleren. Ook
draagt het bij aan het vergroten van het bewustzijn rond elektrisch vervoer. Deze kans kan nog extra
verzilverd worden door veel externe aandacht (media) te genereren voor de pilots. Dit kan in de totale
campagne (zie use case 1) worden opgenomen.

‘isi o s
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-

Pilots ke e ook de ge ruikelijke risi o s dat bijvoorbeeld een beperkt publiek wordt bereikt met het
project, een kader ontbreekt om de ervaringen van de pilot over te brengen aan de markt en/of
(potentiële) e-rijders en de focus ligt op korte termijn in plaats van lange termijn en dito opvolging.
Beheersmaatregelen zien vooral op het samenwerken met verschillende partijen en andere pilotprojecten
om ervaringen uit te wisselen en daarnaast te focussen op communicatie van de resultaten tijdens en na
afloop van de pilot.

-

Belemmerende wet- en regelgeving zijn een risico voor het uitvoeren van pilots. Zo bestaat het risico dat er
niet genoeg experimenteerruimte is voor opschaling van een pilot of dat blijkt dat de netbeheerder toch
een bepaalde rol niet mag vervullen. Door hierop in te spelen met de lobbyactiviteiten kan
experimenteerruimte worden verkregen.

-

Het kenmerk van pilots is dat de uitkomst nog niet bekend is. Uit een pilot kan blijken dat de toegepaste
maatregel niet het gewenste effect oplevert. In dat geval is er verder onderzoek nodig en schuiven de
uiteindelijke effecten dus verder op in de tijd.
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3.5 Use case 3: Smart Mobility & Mobility as a Service
Een stimulans voor het gebruik van elektrische voertuigen is het comfortabel en aantrekkelijk maken ervan. Doel van
deze use case is het koppelen van elektrische voertuigen met Smart Mobility. Hiermee worden ICT-oplossingen
ingezet om in het verkeer de doorstroming te bevorderen, het verkeer veiliger en elektrisch rijden aantrekkelijker te
maken. Daarnaast wordt Mobility as a Service, waaronder de i zet a deelauto s, gezie als oplossi gsri hti g. I
eide ge alle ka elektris h er oer gekoppeld
orde aa reeds estaa de progra
a s zoals
MobilitymoveZ.NL). Slimme mobiliteit en duurzame mobiliteit kunnen daarmee gezamenlijk groeien en innoveren.
Bi e deze use ase ordt sterk i gezet op ge ruikers a deelauto s als doelgroep. Op dit moment is er veel
ontwikkeling op het gebied van Smart Mobility en Mobility as a Service, maar staat het nog relatief in de
kinderschoenen. Onderstaande maatregelen zijn erop gericht om de benodigde schaalsprong maximaal te
ondersteunen.

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Fase C1: maatregelen en acties
Maatregel

Actiehouder

Betrokken
partijen

Start uitvoering

Via uurkra ht e ergie oöperaties e adere o
ook i elektris he deelauto s te i estere . Hier oor
kunnen de lessons learned van energiecoöperatie
Haaren en andere deelautoprojecten breed
gecommuniceerd worden en oplossingen worden
gezocht voor mogelijke knelpunten voor grootschalige
uitrol.

Enexis, provincie

Gemeenten

Q4 2017

Randvoorwaarden creëren binnen gemeenten voor
uitrol elektrische deelauto programma's, zoals een
ontheffing
voor
een
parkeervergunning,
communicatiecampagne, goedkopere parkeertarieven
en laadinfrastructuur realiseren.

Gemeenten

Fase C2: maatregelen en acties
Maatregel

Actiehouder

Betrokken
partijen

Start uitvoering

Verkennen van kansen om samen met partners een
wedstrijd voor een regionale app te ontwikkelen
waardoor makkelijker gebruik kan worden gemaakt
a deelauto s.

Provincie

BOM

Q2 2018

Koppeling met slimme mobiliteit: provincie voorziet 50
elektrische personenvoertuigen van bedrijven met
grote age parke a het z arte kastje , aar ee
e-rijders privileges krijgen op de weg, zoals voorrang
bij stoplichten en gebruik vluchtstroken en busbanen
toestaan.

Provincie

MobilitymoveZ.
NL, gemeenten

Q1 2019

Betrokken

Start uitvoering

Fase C3: maatregelen en acties
Maatregel
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Q4 2017

Actiehouder
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partijen

Onderzoeksprogramma use case 3

3.5.4

Provincie, Enpuls

TU/e

Q1 2018

Ka se e risi o s
Deze paragraaf beschrijft de kansen en risico s voor de maatregelen in use case 3.
Kansen
-

Het gebruik van deelauto s heeft voordelen op het gebied van openbare ruimte (minder parkeerplaatsen),
etere doorstro i g i der auto s e
i der effe t op het milieu. Door de maatregelen kan het gebruik
en acceptatie ervan worden verbeterd.

‘isi o s
-

Het z arte kastje die t nog ontwikkeld te worden en de privileges voor EV dienen nog nader bepaald en
afgestemd te worden met verschillende partijen. Het risico hiervan is dat partijen afhaken en niet mee
willen werken om deze maatregel van de grond te krijgen, waardoor niet op tijd groei van het aantal EV kan
worden gerealiseerd. Door vooraf commitment te organiseren wordt het risico dat private partijen niet
willen aanhaken verkleind. Voor deze ontwikkelingen is de Brabantse proeftuin 100.000 EV afhankelijk van
de slimme mobiliteitsprogramma s binnen de provincie.

-

Er bestaat een risico dat binnen de gemeenten geen draagvlak te creëren is op politiek en bestuurlijk gebied
om randvoorwaarden in te vullen waarmee elektrisch deelauto s gestimuleerd kunnen worden. Hierdoor
heeft de maatregel niet of nauwelijks effect. Om dit te voorkomen dienen de gemeenten betrokken te
worden bij het verder concretiseren van het maatregelenpakket en dient draagvlak gecreëerd te worden.

3.6 Use case 4: Vracht- en busvervoer
Brabant heeft een sterke automotive industrie, waar vracht- en busvervoer een belangrijk onderdeel van is. Hoewel
elektrisch busvervoer de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt, blijven elektrische
vrachtwagens achter. Een belangrijke barrière hiervoor is de stand van de techniek en hoge investeringskosten
waardoor er voor het relatief beperkte aanbod nog te weinig vraag is. Het doel van deze use case is het leveren van
een bijdrage aan vergroening van het vrachtvervoer, het leveren van innovatiekracht in de sector en bijdragen aan
groene groei van de economie. Hierbij ligt de nadruk op wagenparkbeheerders van bedrijven met een groot
wagenpark of opdrachtgevende overheden voor busvervoer of afvalverzorging. In deze use case wordt ook de
synergie gezocht met het IAP-EM programma.
In de provincie Noord-Brabant staat de transitie naar zero emissie bussen goed op de rails. Voorbeeld is de
elektrificatie van 43 bussen in Eindhoven en omgeving en de pilots met elektrische bussen en waterstofbussen in sHertogenbosch respectievelijk Eindhoven. In dit Plan van Aanpak is om deze reden geen maatregel opgenomen ter
bevordering van de groei van het aantal zero emissie bussen, maar wel ter bevordering van realisatie van
laadinfrastructuur voor elektrische bussen en de koppeling met het laden van lokaal/regionaal opgewekte duurzame
energie (zond & wind). Ook wordt in dit plan rekening gehouden met het toepassen van de ervaring van vergroening
van het busvervoer op heavy dut oertuige , zoals ra htauto s o.a. stedelijke distri utie e stadslogistiek e
nutsvoertuigen.

3.6.1

Fase C1: maatregelen en acties
Use case 4 kent geen maatregelen en acties in fase C1. Dit heeft te maken met het feit dat elektrisch vrachtvervoer
nog relatief i de ki ders hoe e staat t.o. . perso e auto s.
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

)

Fase C2: maatregelen en acties
Maatregel

Actiehouder

Betrokken
partijen

Start uitvoering

Use cases identificeren en doorrekenen om vervolgens
partijen te benaderen die gebruik maken van heavy duty
vervoer en deze partijen te informeren over de financiële
voordelen en haalbaarheid van elektrisch vervoer.
Daarna pilot opstarten voor 50 elektrische vrachtwagens.

Provincie

Kenniscentra
(TU/e), IAP-EM,
leveranciers
voertuigen,
vervoerders

Q1 2018

In steden nieuwe laad-en-losplaatsen introduceren voor
stedelijke distributie. Op deze locaties kunnen de
distributiewagens hun vracht lossen of overslaan op LEV
en tegelijkertijd de batterij van de auto volladen. De
laadlocaties zijn toplocaties in de stad, goed bereikbaar
en het is direct zichtbaar voor omstanders dat het bedrijf
elektrisch vervoer gebruikt.

Provincie i.s.m.
gemeenten

Private partij
voor exploitatie
laadinfra, IAPEM

Q4 2017

Gemeenten stimuleren om bredere venstertijden toe te
staan voor EV bij stedelijke distributie en een horizon
aan te geven voor zero emissie binnenstad.

Provincie i.s.m.
gemeenten

Bedrijven

Q2 2018

Onderzoek doen naar effectiviteit en haalbaarheid van
het wijzigen van het milieubeleid m.b.t. stadsdistributie
door de dialoog met gemeenten aan te gaan, zodat
wordt voorgeschreven dat
in de toekomst
stadsdistributie alleen nog maar elektrisch gebeurt.

Provincie i.s.m.
gemeenten

Distributiebedrijven

Q1 2018

Maatregel

Actiehouder

Betrokken
partijen

Start uitvoering

Lobby in Den Haag voor afspraken m.b.t. elektrificering
heavy duty, zoals ook gebeurd is met zero emissie
busvervoer.

Provincie i.s.m.
gemeenten

Q4 2017

Laadinfrastructuur voor elektrische bussen faciliteren
door o.a. standaardisatie te stimuleren.

Enpuls

Q4 2017

Onderzoeksprogramma use case 4

Provincie, Enpuls

Q1 2018

Fase C3: maatregelen en acties

Ka se e risi o s
Deze paragraaf es hrijft de ka se e risi o s oor de

aatregele i use ase .

Kansen
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-

Deze use case biedt de provincie de kans om wereldwijd koploper te worden op het gebied van elektrisch
vrachtvervoer.

-

Er is overlap met het IAP-EM programma, waardoor de plannen elkaar kunnen versterken en ook landelijk
de ontwikkeling wordt versneld. Anderzijds kunnen ontwikkelingen binnen het IAP-EM programma in
Brabant worden uitgevoerd.
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-

Deel a e pri ate partije aa pilot et
ra htauto s. Door ooraf o
risico dat private partijen niet willen aanhaken verkleind.

it e t orga isere

ordt het

-

De markt levert minder modellen schone voertuigen en/of deze blijven langer duurder dan verwacht.
Hierdoor wordt het lastiger voor bedrijven om over te stappen op elektrisch vervoer.

-

Binnen de gemeenten is geen draagvlak op politiek en bestuurlijk gebied om het milieubeleid voor
stedelijke distributie aan te passen en laad- en loslocaties in te richten voor elektrisch vervoer. Hierdoor
hebben de maatregelen niet of nauwelijks effect. Om dit te voorkomen dienen de gemeenten betrokken te
worden bij het verder concretiseren van het maatregelenpakket en dient draagvlak gecreëerd te worden.
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4 Groeipad richting 100.000 EV
Hoofdstuk 2 beschrijft de nulmeting van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur in Brabant. De nulmeting geeft
het aantal elektrische voertuigen weer op basis van autonome groei. Uit de nulmeting blijkt dat in 2017 57.399 EV in
Brabant aanwezig zijn, inclusief elektrische fietsen. Hierbij is gerekend met in paragraaf 2.2 genoemde
wegingsfactoren. Indien elektrische fietsen meegerekend worden, wordt de doelstelling van 100.000 elektrische
voertuigen bereikt in 2022. Zonder wegingsfactor, inclusief elektrische fietsen, bedraagt het aantal EV in de
nulmeting in 2020 94.000 en in 2021 113.000.
Dit hoofdstuk beschrijft het groeiscenario, waarbij wordt gekeken naar het effect op het aantal elektrische
voertuigen van het maatregelenpakket uit hoofdstuk 3. Paragraaf 4.1 beschrijft het groeipad van elektrisch vervoer
voor 2018 tot en met 2022. In paragraaf 4.2 en 4.3 worden achtereenvolgens de groeipaden van laadinfrastructuur
en lokale opwek en groene elektriciteit beschreven. Paragraaf 4.4 gaat in op de impact van de groeipaden op het
milieu.

4.1 Effect van maatregelenpakket
De autonome groei met wegingsfactor, zoals beschreven in paragraaf 2.3, van elektrische voertuigen leidt tot 49.000
elektrische voertuigen in 2020 (zie tabel 9). Het aantal van 100.000 EV wordt naar schatting behaald in 2023.
Tabel 9
Autonome groei
EV met weging

# elektrische
voertuigen

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal aantal
EVeq

25.000

36.000

49.000

65.000

85.000

111.000

Tabel 10 geeft het effect op het aantal elektrische voertuigen weer (op basis van in paragraaf 2.2 genoemde
wegingsfactoren) van de in hoofdstuk 3 genoemde maatregelen en acties. Uit tabel 10 valt op te maken dat het
maatregelenpakket leidt tot 69.000 EV in 2020.
In vergelijking met het autonome groeiscenario leiden de maatregelen uit dit Plan van Aanpak tot 20.000 extra EVequivalenten in 2020.
Naar verwachting wordt het aantal van 100.000 EV behaald in het eerste kwartaal van 2022. Hiermee wordt het
bereiken van de doelstelling van de provincie Noord-Brabant en Enexis met een jaar vervroegd ten opzichte van de
autonome groei.
Tabel 10 Effect
maatregelenpakket op
aantal EV
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# elektrische
voertuigen

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Perso e auto s
(BEV)

10.000

20.000

34.000

50.000

70.000

95.000

Perso e auto s
(PHEV)

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

20.000

Bestelauto's

2.000

4.000

9.000

13.000

18.000

24.000

Bussen

2.000

4.000

5.000

6.000

8.000

9.000

Vrachtwagens

500

1.000

2.000

3.000

4.000

6.000

Plan van Aanpak Brabantse proeftuin 100.000 EV

4.1.1

LEV (excl.
fietsen)

1.000

1.000

2.000

2.000

3.000

4.000

Elektrische
fietsen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal aantal
EVeq

29.000

44.000

69.000

93.000

124.000

163.000

)

Effect per doelgroep
In de MKBA is doorberekend wat het effect is van het maatregelenpakket op de vier doelgroepen. Onderstaande
tabel geeft het aantal EV-equivalenten weer per doelgroep:

Tabel 11 Effect
maatregelenpakket op
aantal EV per
doelgroep en
kosten per
voertuig

Doelgroep

Leaserijders
Particuliere
voertuigeigenaren
Beheerders van
bedrijfswagens

# e tra EV s

.

BEV s
5 grotendeels 2e ha ds PHEV s

estelauto s

# extra EVequivalenten
(=gewogen) (x1.000)

Koste i
l € koste
per oertuig i €/EVeq)

5

1,6 (313)

3

0,9 (320)

5

1,4 (262)

7

1,1 (85)

50 vrachtwagens
LEV s

Gebruikers van
deelauto s

deelauto s

Hieruit blijkt dat het grootste effect zit bij de doelgroep ge ruikers a deelauto s, a elijk .
EV-equivalenten.
Daarna volgen beheerders van bedrijfswagens en leaserijders met ieder 5.000 EV-equivalenten. Particuliere
voertuigeneigenaren zorgen voor een groei van 3.000 EV-equivalenten. De investering in de gebruikers van
deelauto s is ook het eest koste effe tief et ee ge iddelde i esteri g a €
per elektris h oertuig.
Parti uliere oertuigeige are zij het i st koste effe tief et ee ge iddelde i esteri g a €
per oertuig.

4.1.2
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Pluspakket
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Het maatregelenpakket uit hoofdstuk 3 bevat maatregelen die zoveel mogelijk effect hebben op de groei van het
aantal EV voor (relatief) beperkte investeringen. Hier ee ordt het laagha ge de fruit gesti uleerd om de
Het pluspakket: focus op vracht- e deelauto s
Aangezien verschillende (internationale) studies aantonen dat subsidies in het verleden zeer succesvol zijn gebleken
om in korte tijd EV te stimuleren1, bestaat het pluspakket uit subsidiemaatregelen. Bij de inzet van het pluspakket dient
de subsidie in eerste instantie op specifieke doelgroepen te worden ingezet, waar de impact zo groot mogelijk is
ra ht age s e deelauto s . Op asis a o derstaa d pluspakket orde
ij oor eeld
.
e tra EVequivalenten bereikt.
Maatregel

Actiehouder

Aa s hafsu sidie a €
ra htauto s.

.

,-- bij de aanschaf van een nieuwe elektrische vrachtauto voor 400

Su sidie a € . 00,-- oor .
deelauto s. Hier ij is de i s hatti g dat per oertuig €
proceskosten nodig zijn voor het verwerken van de subsidieaanvraag.

Provincie

Provincie

overstap versneld te maken. Echter, uit tabel 10 blijkt dat met 69.000 EV in 2020 de doelstelling van 100.000 EV niet
wordt behaald. Om deze reden is een pluspakket gedefinieerd, om zo toch de beoogde doelstelling te bereiken. Het
pluspakket heeft een adaptief karakter, gedurende de looptijd van het Plan van Aanpak wordt het pakket
vormgegeven en wordt er bijgestuurd op de juiste doelgroep en het moment. Indien bijvoorbeeld blijkt dat de
aa talle op asis a het asis
aatregele pakket s eller groeie da er a ht, ka de i esteri g i het
pluspakket verminderen. Ook zal er in de uitwerking gezocht worden naar mogelijke cofinanciering vanuit andere
bronnen (zie ook hoofdstuk 5). Het zoeken naar financiering is een belangrijk onderdeel van fase C1. Een risico voor
de uitvoering van dit pluspakket is dat er geen financiering wordt gevonden waardoor de beoogde aantallen niet
worden gehaald. Op dit moment lijkt onderstaand pluspakket het meest voor de hand liggend om mee te starten in
Q4 2017. Met dit pluspakket wordt het aantal van 100.000 EV-equivalenten behaald in 2020.
Concluderend kan worden gesteld dat het aantal EVeq in 2020 uitkomt op:


49.000 door autonome groei



69.000 door het maatregelenpakket



100.000 door het maatregelenpakket inclusief het Pluspakket

4.2 Groeipad laadinfrastructuur
Tabel 12 geeft het verwachte groeipad van laadinfrastructuur weer voor de jaren 2017 tot en met 2023. Uit de tabel
valt af te lezen dat circa 35.000 laadpunten benodigd zijn in 2020. Het grootste gedeelte hiervan zijn thuisladers.
Tabel 12
Groeipad
laadpunten

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Standaard laadpunten
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Thuis

15.000

20.000

25.000

30.000

40.000

45.000

Werk

2.500

3.000

4.000

5.000

6.000

7.500

(Semi-)publiek

3.000

4.000

5.000

6.500

8.000

10.000
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Snellaadpunten
Snelladen

125

150

200

250

300

400

Totaal

20.625

27.150

34.200

41.750

54.300

62.900

4.3 Groeipad lokale energieopwek en groene elektriciteit
Tabel 13 geeft de hoeveelheid benodigde elektriciteit weer, gebaseerd op het aantal EV. Zo valt af te lezen dat
68.421 EV 287.368.200 kWh (=1,03PJ) per jaar verbruiken. Uitgaande van het feit dat een zonnepaneel 250 kWh per
jaar oplevert en een windturbine 6.600.000kWh per jaar, komt dit neer op 1.149.473 benodigd aantal zonnepanelen
of 44 windturbines om de voertuigen te kunnen voorzien van groene stroom. In Noord-Brabant is de verwachting dat
er in 2020 36PJ aan duurzame energie opgewekt wordt.20 Dit betekent dat 3% van de duurzame energieproductie
ingezet ordt oor het lade a EV s i het asispakket e 4, % i het pluspakket .
Tabel 13
Aantal
benodigde
zonnepanelen
of
windturbines

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal aantal EV

27.523

42.292

68.421

92.976

124.175

163.763

Verbruik
elektriciteit
(kWh/jaar)

115.596.600

177.626.400

287.368.200

390.499.200

521.535.000

687.804.600

Benodigd aantal
zonnepanelen

462.386

710.506

1.149.473

1.561.997

2.086.140

2.751.218

Benodigd aantal
windturbines

18

27

44

59

79

104

4.4 Impact van groeipaden uitstootreductie CO2, fijnstof en stikstof
In hoofdstuk 3 van de MKBA worden de effecten van de maatregelen o.a. geoperationaliseerd (wat is het effect
precies?) en gekwantificeerd (hoe worden de effecten berekend?). Op basis van de MKBA geeft Tabel 14 het effect
weer van de maatregelen op CO2-, fijnstof- en stikstofuitstoot.21 Hieruit blijkt dat de stikstofreductie door de
maatregelen in 2020 264.296 ton bedraagt en de CO2- reductie in het 2022 (het jaar dat het aantal van 100.000 EV
naar schattig wordt bereikt) 65.853 ton. Het Uitvoeringsprogramma Energie beschrijft dat 20% CO2-reductie t.o.v.
1990 een doelstelling van de provincie is. De CO2 -uitstoot in 2015 bedroeg 21,3 Mton, t.o.v. 20,6 Mton in 1990. Hier
is dus nog een grote verbeterslag te halen.
Tabel 14
Uitstootreductie
door
maatregelen

2018

2019

2020

2021

2022

2023

CO2 (ton/jaar)

4.432

11.896

32.391

46.924

65.853

90.467

Fijnstof (ton/jaar)

622

1.733

5.440

7.833

10.870

14.724

20 Uitvoeringsprogramma energie, Provincie Noord-Brabant, 2016.
21 Het pluspakket is gezien de planning en scope van de opdracht niet meegerekend in de MKBA.
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Stikstof (ton/jaar)
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65.100

116.316

264.296

370.684

507.216

682.060

)
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5 Financieel plan
Dit financiële plan beschrijft hoe de verschillende fases en bijbehorende maatregelen en acties gefinancierd
worden.22 Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fase C1 (Q4 2017 +2018) en C2 (2019 en 2020). Fase C1 staat in
het teken van het aantrekken van extra middelen (bijv. Europees geld) voor het pluspakket en het opwerken van
usi ess ases o de doorgroei aar
.
EV s i fase C
ogelijk te ake . Hier ij orde zo el pu lieke als
private financiële middelen in kaart gebracht. Het uitgangspunt is dat de investeringen vanuit Provincie en Enexis
gelijk worden verdeeld.

5.1 Kosten maatregelenpakket
In paragraaf 5.1 worden de kosten van het maatregelenpakket aangegeven op basis van een eerste inschatting voor
de verdeli g a de a ti iteite o er de ers hille de partije . Hier ij is gezo ht aar de eest passe de
a ti iteite die aa sluite ij de rolle e era t oordelijkhede of ij huidige proje te . I paragraaf .
ordt
ingegaan op de financiering het maatregelenpakket. Uitgangspunt is een verdeelsleutel van 50/50 bij de
investeringen van Provincie en Enexis.

5.1.1

Kosten maatregelenpakket
Proceskosten
Het grootste deel van de maatregelen betreft procesmatige maatregelen, zoals het versnellen van het aansluitproces
van laadpalen, organiseren van lobby richting Den Haag of het sluiten van een deal met bedrijven om launching
customer van EV te worden. Om de ca. 40 maatregelen uit dit plan uit te voeren wordt uitgegaan van het feit dat ca.
8 fte vereist is voor fase C1 (eind 2017-2018) en 8 fte in C2 (2019 en 2020). De aanname is dat fte o ge eer €
120.000 per jaar kost.
I o derstaa de ta el is de er a hte erdeli g a fte s i zi htelijk oor de pro i ie, E puls e ge ee te . Dit
laat o erlet het feit dat er op dit o e t al fte s orde i gezet o te erke aa elektris h er oer i e deze
organisaties. Een vervolgstap is o i kaart te re ge i hoe erre deze fte s ook o erlap he e
et de
voorgestelde maatregelen en eventueel dus kunnen worden ingezet (waardoor onderstaande benodigde aantallen
fte s lager ku e uit alle . Dit pla doet gee aa e eli g oor de raag of fte s eige
erk e ers zij of e ter
worden ingehuurd.

Tabel 15
Verwachte
erdeli g fte s
provincie,
Enpuls en
gemeenten

C1 fte

€ fte

C2

€ fte

Totale kosten

fte PNB

2

€

.

1

€

.

excl.
Pluspakket

fte Enpuls

3

€

.

3

€

.

fte gemeenten

3

€

.

4

€

.

Totaal fte

8

Kosten fte (€ 120.000 p/fte)

8
€ .

. 00

€ .86 .

22 Disclaimer: de kostenprognoses vormen slechts een indicatie. Aan in dit financieel plan weergegeven prognoses kunnen geen rechten
worden ontleend. Alle getallen en bedragen zijn afgerond voor dit plan van aanpak, het kan daarom voorkomen dat er in sommige gevallen
een verschil zit in de afzonderlijke bedragen en de optellingen.
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De koste oor fte zij dus oor fase C € 1.100.000,00 e oor fase C € 1.860.000,00. Totaal komt dit neer op
€ 2.960.000,00. De verdeling tussen provincie, Enpuls en gemeenten is als volgt:
Tabel 16
Verdeling kosten

Totale kosten fte PNB

€

.

Totale kosten fte Enpuls

€ . 40.000

Totale kosten fte gemeenten

€ .280.000

TOTAAL

€ 2.960.000

Kosten maatregelen
Naast de proceskosten zijn er materiele kosten, bijvoorbeeld voor communicatiekosten, financiële stimulansen en
oor pilots e o derzoeksprogra
a s. Deze koste oor drie jaar edrage € .
.000. In onderstaande tabel
wordt een uitsplitsing gegeven van de materiele kosten per use case.
Materiele kosten C1
PNB
PNB
PNB/Enpuls
PNB
PNB
PNB/Enpuls

Enpuls
Enpuls
Enpuls

PNB
GEMEENTE

Eenmalige proceskosten + subsidie voor dekking proceskosten bij bedrijven
(5000 EUR/bedrijf)
Campagne opzetten LEV
Website bouwen TCO berekening
2e handsmarkt financiele stimulans
Onrendale top doelgroepenvervoer
Monitoring
TOTAAL
TOTAAL PNB
TOTAAL ENPULS

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00 PNB/Enpuls
50.000,00 PNB/Enpuls
100.000,00 PNB/Enpuls
250.000,00
200.000,00
25.000,00
725.000,00
662.500,00
62.500,00

TOTAAL USE CASE 1

€

900.000,00

Materiele kosten C1
Ontwikkel kosten 'alternatieven voor de laadpaal'
€
Ontwikkel kosten software + hardware 'buiten de piek laden'
€
Organiseren en ontwikkekosten (hardware/softwaren) pilot vrije energiekeuze
stimuleren
€

50.000,00 Enpuls
100.000,00 PNB/Enpuls

Instapdagen/events organiseren
Monitoring
Onderzoeksprogramma

€ 100.000,00
€ 25.000,00
€ 50.000,00

TOTAAL
TOTAAL PNB
TOTAAL ENPULS

€ 175.000,00
€ 87.500,00
€ 87.500,00

Materiele kosten C2
Investering hardware/software flexibele aansluiting
Onderzoeksprogramma

€ 500.000,00
€ 50.000,00

TOTAAL
TOTAAL PNB
TOTAAL ENPULS

€ 550.000,00
€ 25.000,00
€ 525.000,00

Materiele kosten C2
Zwarte slimme kastje voor bedrijven
Onderzoeksprogramma

€ 50.000,00
€ 50.000,00

TOTAAL
TOTAAL PNB
TOTAAL ENPULS

€ 100.000,00
€ 75.000,00
€ 25.000,00

Materiele kosten C2
Onderzoeksprogramma

€ 50.000,00

TOTAAL
TOTAAL PNB
TOTAAL ENPULS
TOTAAL GEMEENTEN

€ 50.000,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€
-

100.000,00

TOTAAL
TOTAAL PNB
TOTAAL ENPULS

€
€
€

250.000,00
250.000,00

TOTAAL USE CASE 2

€

800.000,00

Materiele kosten C1
Startkapitaal voor ontwikkeling app deelauto
Communicatiecampagne randvoorwaarden deelauto's

€
€

25.000,00 PNB
75.000,00 PNB/Enpuls

TOTAAL USE CASE 3

€
€
€
€
€

25.000,00
25.000,00
75.000,00
125.000,00

Materiele kosten C1
Investering in aantrekkelijke laad en losplaats
Pilot elektrische vrachtwagens, voucher voorrekenen
Communicatiemiddelen aanpassen venstertijden stadsdistributie
Onderzoekskosten stadsdistributie en milieubeleid effectviteit en haalbaarheid

€
€
€
€

100.000,00 PNB/Enpuls
30.000,00
10.000,00
50.000,00

TOTAAL
TOTAAL PNB
TOTAAL ENPULS
TOTAAL GEMEENTEN

€
€
€
€

190.000,00
55.000,00
135.000,00

TOTAAL USE CASE 4

€

240.000,00

TOTAAL
TOTAAL PNB
TOTAAL ENPULS
TOTAAL GEMEENTEN

GEMEENTE
PNB
GEMEENTE
PNB/GEMEENTE

Materiele kosten C2

De verdeling van de materiele kosten is als volgt:
Tabel 17
Totale materiele kosten PNB
Verdeling
materiële kosten
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€

.

Totale materiele kosten Enpuls

€

.000

Totale materiele kosten gemeenten

€ 210.000
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€ . 40.000

TOTAAL
Communicatiekosten

Zie voor het communicatieplan inclusief financiële paragraaf hoofdstuk 6. De communicatiekosten zijn onderdeel in
de hierboven beschreven genoemde materiele kosten.

5.1.2

Pluspakket
Het pluspakket is edoeld o te groeie
aar
.
EV s i
. I het pluspakket orde de oertuige
gesubsidieerd die het grootste effect hebben op het aantal EV-equivalenten, de elektrische vrachtwagens en –
deelauto s. Het uitga gspu t is hier ij:
1.

Er is ee su sidie es hik aar a €

2.

Er is ee su sidie es hik aar a € .
per oertuig €
pro eskoste odig zij
euro.

De totale koste

.

oor

elektris he ra ht age s, totaal €

iljoen euro.

oor .
elektris he deelauto s. Hier ij is de i s hatti g dat
oor het verwerken van de subsidieaanvraag, totaal €
iljoe

oor het oorgestelde pluspakket edrage

a. €

.

.

.

De eerste i esteri g a a €
.
i het pluspakket ordt gedaan in fase C1 door de provincie. In fase C1 en C2
wordt gezocht naar aanvullende en gedeelde financiering.

5.1.3

Totale kosten Brabantse proeftuin 100.000 EV
De totale koste
een overzicht.

Tabel 18
Totale kosten
Brabantse
proeftuin

a de Bra a tse proeftui

.

Fte
Investering PNB

€

Investering Enpuls

€ .

Investering gemeenten

€ .

EV s edrage €

.250.000,00. Zie onderstaande tabel voor

Materiële kosten
.

Lening

TOTAAL

€

.

€ .

.

.

€

.

€ .

.

.

€ 210.000

€ 1.510.000
€

Investering/lening BOM
Subtotaal basispakket

€ .100.000

Investering in pluspakket

€

.

TOTAAL Basis en Plus

€

.180.000

€

.

.

.

€

€

.

.080.000

5.2 Financiering maatregelenpakket
5.2.1

Financiering maatregelenpakket
De exacte financiering van de maatregelen wordt in de komende maanden verder uitgewerkt, dit geldt met name
voor de investering in het pluspakket en de beoogde investering die door gemeenten wordt gedaan. De totale
investering die is voorzien zonder pluspakket is geraa d op € 5.600.000 voor fase C1 en C2 inclusief onvoorzien. Dit
bedrag wordt in zijn geheel geïnvesteerd in fase C1, om zo snel mogelijk het gewenste effect te creëren en een
impuls aan de markt te geven. In fase C1 en C2 vervolgens gezocht naar aanvullende financiering om de totale kosten
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inclusief het pluspakket a € .
.
te kunnen financieren. Uitgangspunt is een verdeelsleutel van 50/50 bij de
investeringen van provincie en Enexis. Om bovenstaande redenen investeert de provincie in fase C1 het verschil van
het asispakket tusse pro i ie e E e is, te ete € 600.000 in het pluspakket. Voor fase C1 is 10% aan
onvoorziene kosten geraamd (50/50 verdeeld tussen provincie en Enexis). Omdat het pluspakket wordt uitgewerkt in
de C1, wordt het % onvoorziene kosten voor fase C2 later vastgesteld. De totale investering ziet er als volgt uit:

Tabel 19
Financiering
maatregelenpakket

C1 (Q4 2017-2018)

C2 (2019-2020)

TOTAAL

PNB

€ .

€

.000

€ .

.

Enpuls

€

.000

€ .

.

€ .

.000

Gemeenten

€

.

€

€ .

.000

Pluspakket

€ .

Totaal per fase

€ .100.000

Totaal incl. 10% onvoorzien

€ . 00.000

.

.

.

€

.000.000

€

.

€

.700.000

€

.800.000

5.2.1.1 Investering provincie
Fase C1
De investering voor de provincie Noord-Brabant is € .
Tabel 20
Investering
provincie

Fte (€

.

p/ erk e er

.000,00 en als volgt onderverdeeld:

C1 (Q4 2017 – 2018)

C2 (2019 – 2020)

2 fte - €

1 fte - €

.000

.

€

.000

Materiele kosten

€

Investering in pluspakket

€ 600.000

Nog te bepalen

Totale kosten per fase

€ .

€

TOTAAL C1 + C2

€ 2.100.000

.

.

.

5.2.1.2 Investering Enexis
De investering voor Enexis is € .
Tabel 21
Investering
Enexis
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.

en als volgt onderverdeeld:
C1 (Q4 2017 – 2018)

C2 (2019 – 2020)

3 fte - € 440.000

3 fte - €

Materiele kosten

€

.

€ 660.000

Totale kosten per fase

€

.

€ .

TOTAAL C1 + C2

€ .

Fte (€

.

p/ erk e er

.000

.

.000

.
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5.2.1.3 Investering in het pluspakket
Fase C1 en C2 staan in het teken van het zoeken naar aanvullende financiering voor het pluspakket. Paragraaf 5.3.2
beschrijft een aantal mogelijke aanvullende financieringsbronnen. De voorziene investering in het pluspakket door
de gezamenlijke partijen is als volgt:
Tabel 22
Investering
pluspakket

C1 (Q4 2017 – 2018)

C2 (2019 – 2020)

Investering in pluspakket

€ .

€

TOTAAL C1 + C2

€

.
.

.

.

.

5.3 Beoogde bijdrage overige partijen
5.3.1

Bijdragen vanuit overheden
Lokale overheden
Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak zijn de provincie en Enpuls in grote mate afhankelijk van de gemeenten.
Zij hebben in sommige gevallen directer toegang in de communicatie tot hun inwoners en ondernemers en gaan
bijvoorbeeld over de vergunningverlening en uitrol van laadpunten. Het Plan van Aanpak vraagt dan ook inzet vanuit
de gemeenten.
Onderstaand een overzicht met de maatregelen waar specifieke inzet van gemeenten is voorzien:

Tabel 23
Bijdragen
lokale
overheden

Fte

Materiele kosten

0,5
(C1)

€0

1 (C2)

-

1 (C1
+ C2)

€
(communicatiemiddelen)

1
(C1+
C2)

€
.
locaties)

Use case 1
Vloten elektrificeren van gemeenten, incl. realisatie van laadinfra.

Use case 2
Organiseren van nauwere samenwerking met gemeenten zodat
marktpartijen binnen een 'open marktmodel' laagdrempelig
laadpunten kunnen exploiteren bv. strategische kaarten maken,
heatmaps, ruimtelijke spreiding, verkeersbesluiten te stroomlijnen,
etc.).
Use case 3
Randvoorwaarden
(bijv.
Ontheffing
parkeervergunning,
parkeertarieven, laadinfra, etc.) creëren binnen gemeenten voor
uitrol elektrische deelauto programma's.

.

Use case 4
In steden een nieuwe 'laad-en-losplaats' introduceren, waar
bedrijven stedelijke distributie kunnen lossen, of overslaan op LEV.
Plekken staan op toplocaties, goed zichtbaar en goed bereikbaar.
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Stimuleren gemeenten voor toestaan bredere venstertijden EV bij
stedelijke distributie.

0,17
(C1)

€ 10.000
(communicatiemiddelen)

Dialoog met gemeenten over milieubeleid stadsdistributie onderzoek naar effectiviteit en haalbaarheid.

0

€

.

)

fi a iering onderzoek)

De totale kosten voor gemeenten komen hiermee uit op:
Tabel 24
Totale
kosten
gemeenten

Fte (€

.

p/ erk e er

C1 (Q4 2017 – 2018)

C2 (2019 – 2020)

2,67 fte - €

3,67 fte - €

.

,

Materiele kosten

€

.

€

Totale kosten per fase

€

.

€ 880.000

TOTAAL C1 + C2

€ .

.

.000,00

Bovenstaande getallen geven een indicatie van de verwachte investeringen. In de komende maanden wordt met
Brabantse gemeenten de exacte invulling en financiering van de maatregelen in kaart gebracht.

5.3.2

Aanvullende financiering pluspakket
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
Voor de aatregel uit use ase : Uitvraag ontwikkeling + communicatie regionale app voor elektrische
deelautoconcepten is ee le i g a uit de BOM oorzie . De totale le i g edraagt € 100.000. Deze lening moet
ondernemers de kans geven om de app te ontwikkelen. De voorwaarden en terugbetaaltermijn dienen nader
uitgewerkt te worden. Het is wenselijk als de provincie, gemeenten, en AutomotiveNL zich inspannen om
particulieren en ondernemers te interesseren voor de app, waardoor er vooraf enige zekerheid over afname is.
Green Deal
De overheid is in 2011 de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid
vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven door knelpunten in de wet- en regelgeving
weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale
samenwerkingsverbanden.
In het maatregelenpakket zijn meerdere pilots opgenomen. Voorzien wordt dat voor deze pilots aanspraak kan
worden gemaakt op Green Deal middelen op basis van concrete plannen voor de pilots en opschaling. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid om een Green Deal aan te melden. Hiervoor is het o.a. noodzakelijk dat het plan zorgt voor
aa too are duurza e e e o o is he groei, s el resultaat ople ert i e
jaar e a dere se tore of regio s
het initiatief eenvoudig kunnen navolgen. De Green Deal die het meest voor de hand ligt om budget aan te vragen is
de Gree Deal ope aar toega kelijke elektris he laadi frastru tuur .
Invest-NL
Het kabinet wil investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daartoe wordt per 1
januari 2018 de investeringsinstelling Invest-NL opgericht, met een kapitaal van 2,5 miljard euro. Deze investering
beoogt ook meer financiering vanuit institutionele beleggers en Europese fondsen en programma s te realiseren.
Invest-NL gaat een rol spelen bij risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebied, zoals energie (bv. laadpalen
oor elektris he auto s , erduurza i g e
o iliteit.23

23 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/02/10/kabinet-trekt-investeringen-los-met-oprichting-invest-nl
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Brabants ondernemers kunnen bij Invest-NL bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties,
exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en
buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Op dit moment zijn de
voorwaarden voor financiering vanuit Invest-NL nog onbekend. Op basis van concrete projecten kan Invest-NL op
termijn mogelijk kansen bieden voor ondernemers.
DKTI-Transport
Deze regeling geeft invulling aan de afspraak uit het energieakkoord om op lange termijn de klimaatdoelstellingen
voor de sector mobiliteit en transport te bereiken. Beoogd wordt om de komende vijf jaar op een aantal terreinen in
de sector productontwikkeling te versnellen. Met DKTI-Transport worden demonstratieprojecten zoals
haalbaarheidsstudies, living labs en specifieke experimenten gefinancierd voor duurzaam vervoer (o.a. elektrisch
rijden). Het budget wordt jaarlijks vastgesteld.
In het kader van het maatregelenpakket kan bijvoorbeeld aanspraak worden gemaakt op deze regeling met de pilot
a
elektris he ra htauto s of aa iede a fle i ele aa sluiti g. O i aa erki g te ko e oor deze
regeling dient de innovatie nog niet op de markt te zijn, een sterke business case te hebben en levensvatbaar zijn.
ELENA
ELENA (European Local Energy Assistance) is een subsidie voor het uitwerken van een projectplan voor een
grootschalige investering. Vervolgens wordt een lening aangegaan. ELENA is bedoeld als een extra stimulans om de
lokale overheid te steunen in het beter uitwerken van een groot energieproject, bijvoorbeeld met een uitgebreider
businessplan. Van de kosten voor deze uitwerking wordt 90% vergoed. Deze subsidie zou bijvoorbeeld gebruikt
kunnen worden voor het uitwerken van de effecten en haalbaarheid van het pluspakket. Voor het daadwerkelijk
subsidiëren van voertuigen lijkt Elena niet bedoeld.
Horizon2020
Horizon2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het
totaalbudget voor de periode 2014is o ge eer €
iljard. Met Horizon2020 willen de Europese Commissie en
de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo
kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de
academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel
Europa spelen, bijvoorbeeld voor klimaatverandering en betaalbare duurzame energie. Het aanvragen van subsidie
binnen Horizon 2020 is arbeidsintensief en tijdrovend waardoor dit traject zo snel mogelijk ingezet dient te worden.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen in het kader van het pluspakket.

5.3.3

S

ergie

et a dere progra

a s pu liek/pri aat

In het maatregelenpakket wordt een link gelegd met lopende mobiliteitsprogra
a s o.a. IAP-EM en
MobilitymoveZ.NL) en zijn maatregelen opgenomen waarmee de ontwikkeling van bijvoorbeeld smart mobility en
vrachtvervoer wordt gestimuleerd. Hiermee wordt synergie bereikt: de baten kunnen met deels dezelfde voertuigen
worden bereikt, al worden de doelstellingen vanuit twee verschillende progra
a s aa gestuurd. Aa gezie
specifiek de ontwikkeling van smart mobility in het programma MobilitymoveZ.NL en dus vanuit andere interventies
wordt gestuurd, worden de kosten voor stimuleren van smart mobility niet meegenomen in de financieel plan. Wel
worden de kosten opgenomen waarmee geïnvesteerd wordt in de groei van slimme, elektrische voertuigen.
Ook word de synergie inhoudelijk en financieel gezocht met andere lopende natio ale progra
Formule E-team, NKL, Innovatie & Accelaratie Programma elektrische Mobiliteit en ElaadNL.

5.3.4

a s zoals

et het

Bijdragen vanuit marktpartijen
Het Plan van Aanpak zet in grote mate in op business cases die al rendabel of bijna rendabel zijn. Het Plan van
Aanpak gaat met name uit van maatregelen om marktpartijen te activeren of net een extra duwtje in de rug te geven
(bijv. in geval van elektrisch vrachtvervoer). De voorziene bijdrage vanuit marktpartijen is in deze fase dan ook groot,
zij gaan het grootste deel van de investeringen zelf dekken. De provincie/Enpuls dekken alleen proceskosten of
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leveren een beperkte bijdrage aan de onrendabele top. Een eerste grove inschatting is dat de investeringen die
worden gedaan door de doelgroepen +- 500 tot +- 750 miljoen is. Deze inschatting is gebaseerd op de extra kosten
die worden gemaakt t.o.v. conventionele voertuigen vermenigvuldigd met het effect van de aantallen per doelgroep
(zie tabel 10). Daarnaast wordt uit de MKBA duidelijk dat het circa 200 arbeidsplaatsen oplevert.

5.4 Kosten in relatie tot de MKBA
Uit de MKBA van het basispakket maatregelen blijkt dat de maatschappelijke baten van het uitvoeren van het Plan
van Aanpak ruim opwegen tegen de kosten van het programma. Het programma levert substantiële
maatschappelijke meerwaarde voor Brabant, doordat het emissies reduceert, werkgelegenheid oplevert en
aantrekkingskracht voor de regio realiseert. Emissiereductie (met name CO2-reductie) levert daarbij de grootste
bijdrage aan de positieve waarde van het maatregelenpakket. De MKBA is als apart rapport MKBA
.
oertuige pla Bra a t opgesteld (zie bijlage 1).
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6 Communicatieplan
In dit plan wordt beschreven hoe door middel van communicatie invulling gegeven wordt aan de in hoofdstuk 3
opgenomen maatregelen. Hiervoor worden doelgroepen en communicatiedoelen vastgesteld. Deze worden naar
concrete activiteiten, momenten en middelen vertaald.

6.1 Doelstelling
Om de doelstelling van de provincie Noord-Brabant en Enexis van 100.000 EV in 2020 te behalen is het essentieel dat
met de communicatie draagvlak, bewustwording en maatschappelijke acceptatie voor elektrische voertuigen wordt
bereikt en dat Brabant wordt gepositioneerd als koploperregio op het gebied van EV. Het waarborgen van een
centrale regie is leidend.

6.2 Kernboodschap
Elektrisch rijden in Brabant betekent:
1.

Een bijdrage leveren aan het blijvend koploperschap van Brabant op het gebied van EV. De afgelopen jaren
heeft de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met partners, hard gewerkt om EV-koploperregio te
worden van Europe door stimulering van elektrisch rijden, gekoppeld aan business development in de
industrie. Boodschap communicatie: om koploper te blijven is het tijd voor de volgende stap: 100.000 EV.
Hierdoor wordt het trotse gevoel aangesproken van de Brabanders wat leidt tot draagvlak en
maatschappelijke acceptatie.

2.

Een financieel aantrekkelijker plaatje dan wanneer wordt gekozen voor een benzine- of dieselvoertuig. Dit
ordt e erkstelligd door o.a. het uitdele a €
, laadtegoed ij aa s haf a ee t eedeha ds
elektrische auto.

3.

Laadgarantie: bij aanschaf van een elektrisch voertuig heeft iedere e-rijder gegarandeerd altijd een
laadpunt tot zijn/haar beschikking welke voorzien is van groene stroom.

6.3 Doelgroepen
Om de Brabantse Proeftuin 100.000 EV tot een succes te maken richt de communicatie zich op vier doelgroepen:
leaserijders, particuliere auto-eigenaren, wagenparkbeheerders e ge ruikers a deelauto s.
Leaserijders
Wie zijn het: De provincie Noord-Brabant kent circa 130.000 leaserijders. Hiervan wisselt tussen 2017 en 2020
ongeveer 75% van voertuig.24 Door het nationale fiscale beleid voor elektrische voertuigen en het relatief hoge aantal
kilometers dat leaserijders rijden, zijn (PH)EV voertuigen financieel aantrekkelijk voor deze doelgroep en wordt door
middel van communicatie ervoor gezorgd dat een deel van de leaserijders in 2020 in een elektrische auto rijdt.
Barrières: Voor leaserijders vormen de keuze en beschikbaarheid van elektrische automodellen, de actieradius van
de elektrische auto, de oplaadduur en de oplaadmogelijkheden en de daaraan gekoppelde omrijdtijd barrières.25
Particuliere auto-eigenaren
Wie zijn het: Naast leaserijders kent de provincie circa 1 miljoen particuliere voertuigeigenaren. Een groot deel van
de voertuigen die door deze doelgroep wordt aangeschaft betreft t eedeha dsauto s. Door extra aandacht te

24 Zie paragraaf 2.2.2 van de MKBA.
25 http://energeia.nl/columns/column/497361-1707/de-opmars-van-elektrisch-rijden-ontbeert-nog-draagvlak
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ge erere oor elektris he auto s o der potentiële e-rijders door middel van het voeren van een campagne, kiest
naar verwachting 50% van de koper van een tweedehandsauto voor een elektrische auto.26
Barrières: De belangrijkste barrières voor particuliere auto-eigenaren om een elektrische auto aan te schaffen zijn:
hoge aanschafkosten van de modellen en onvoldoende actieradius van het voertuig. Naar verwachting worden deze
barrières door de komst van nieuwe modellen eind 2018/ begin 2019 weggenomen. De belangrijkste barrière die dan
ontstaat is de ontbrekende kennis bij de particuliere auto-eigenaar over o.a. beschikbare modellen, actieradius en
oplaadduur.
Wagenparkbeheerders
Wie zijn het: Met deze doelgroep wordt gedoeld op wagenparkbeheerders van bedrijven met een wagenpark met
bijv.: (lease-) auto s, estelauto s e ra htauto s. De k hier ij aa corporates, verhuis- en, transportbedrijven.
Barrières: De belangrijkste barrières die moeten overwonnen zijn een gebrek aan kennis met betrekking tot
elektrische voertuigen. Daarnaast spelen zaken als afschrijvingstermijn, business case en zekerheid over laadinfra.
Ge ruikers a deelauto s
Wie zijn het: Autodelers zijn meestal jonge hoogopgeleide alleenstaanden (18 tot 40 jaar) en huishoudens met jonge
kinderen in de grote steden.
Barrières: Op dit moment vinden mensen dat ze nog te weinig weten van autodelen om de overstap te maken.
Vooral kennis over de kosten, verzekeringen en de praktische afwikkeling ontbreekt of mensen hebben te weinig tijd
om zich erin te verdiepen. Anderen zien de onzekerheid over de beschikbaarheid van een deelauto en het plannen
van de ritten als barrières. De laatste belangrijke drempel is dat het aanbod beperkt is of dat de gemeenten
o oldoe de autodate parkeerplekke heeft gecreëerd.27

6.4 Communicatiedoelen
Onderstaande communicatiedoelstellingen zijn op basis van de communicatiestrategen van de provincie 28 en Enexis
vastgesteld:


Informeren en enthousiasmeren: het kennisniveau van leaserijders, particuliere auto-eigenaren,
age park eheerders e ge ruikers a deelauto s o er elektris h rijde is laag, aardoor e se op dit
moment afzien van de koop/lease van een elektrisch voertuig.



Samenwerking verstevigen: sinds 2010 werkt de provincie Noord-Brabant aan elektrisch rijden in nauwe
samenwerking met o.a. Enexis, Enpuls, gemeenten, kennisinstellingen, energiecoöperaties, AutomotiveNL,
BOM, ministeries, ElaadNL, EVNetNL, bedrijven zoals VDL en Tesla, exploitanten van laadpunten en
aanbieders van laaddiensten. Ook de komende jaren is het belangrijk dat deze samenwerking wordt
verstevigd en uitgebouwd. Alleen samen met deze partijen kan de doelstelling van 100.000 EV in 2020
bereikt worden.



Successen vieren: het is belangrijk om tussentijdse resultaten goed te communiceren, waardoor enerzijds
het EV-koploperschap van de regio wordt benadrukt en anderzijds wordt getoond dat EV echt in de lift zit.

6.5 Communicatieaanpak: grote, provinciebrede campagne
Voor communicatie over de Brabantse proeftuin 100.000 EV wordt allereerst een grote, provinciebrede campagne
gevoerd. In de campagne wordt overal gebruik gemaakt van dezelfde beeldmerken en eenduidige naamgeving ten
behoeve van herkenbaarheid van de proeftuin.
Middelen

26 Zie paragraaf 2.2.2 van de MKBA.
27 https://www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/weblog/november-2011/wie-wil-er-autodelen
28 Communicatiestrategie 2016-2029, Brabantse energieagenda Provincie Noord-Brabant, 2015.
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Persbericht in lokale, regionale en landelijke media aan de start van de Brabantse proeftuin 100.000 EV.
Hiervoor dienen de bestaande contacten tussen provincie en Enexis en de media als basis.



Eén centrale website waar de vier use cases onder gebracht worden met daarop o.a.:
o

Informatie over elektrisch rijden;

o

Een Q&A over EV;

o

De stand van zaken van EV in Brabant;

o

Een tool waarmee Brabanders het verschil kunnen berekenen tussen een vervuilende auto en een
elektrische auto.



Door ook via social media (twitteraccount van provincie Noord-Bra a t, li kedi pagi a E erg hai
provincie Noord-Bra a t a uit E ergie, t ittera ou t E puls, t ittera ou t E e is Groep i for atie te
delen wordt de zichtbaarheid van de proeftuin 100.000 EV vergroot. Een voorbeeld is om #100kEV
lanceren.



EV-instapdagen organiseren, zodat mensen zelf kunnen ervaren hoe het is om met een elektrische fiets,
scooter of auto te rijden. Door deze events te organiseren op makkelijk toegankelijke locaties, zoals een
winkelcentrum, is de drempel laag om even een testrit te maken.



Verschillende bijeenkomsten en rondetafelgesprekken met gemeenten, bedrijven en marktpartijen
organiseren. Hierdoor ontstaat een mix van activiteiten die op eigen initiatief van de provincie en Enexis
worden georganiseerd en activiteiten die gezamenlijk met de gemeenten, bedrijven of marktpartijen tot
stand komen. Daarnaast worden de kanalen van deze verschillende partijen gebruikt om te communiceren.



De Slim Laden nieuwsbrief, die in samenwerking met ElaadNL wordt opgesteld.



Het maatregelenpakket kent ook innovatieve pilots. Hiervoor gelden de volgende middelen:
o

Naast het persbericht aan de start worden lokale, regionale en landelijke media gebruikt om breed
te communiceren rondom pilots. Hierdoor worden bedrijven en consumenten betrokken bij de
pilots.

o

Tijdens congressen wordt opgedane kennis en ervaring naar aanleiding van pilots gedeeld.

Campagne gericht op specifieke doelgroepen
Een onderdeel van de grote, provinciebrede campagne is gericht op het direct benaderen van de specifieke
doelgroepen. Hieronder worden per doelgroep de specifieke middelen besproken.
Leasemaatschappijen en autodealers
Om de particuliere auto-eigenaren en leaserijders direct te kunnen bereiken, dient samengewerkt te worden met
autodealers en leasemaatschappijen. Op dit moment is het kennisniveau van elektrisch vervoer bij autodealers nog
laag. Voor een groot deel van de leasemaatschappijen geldt dat zij nog geen EV-programma kennen. Hieronder kan
bijvoorbeeld het aanbieden van alternatief elektrisch vervoer vallen, zoals e-bikes en e-scooters, maar ook
aanvullende opties zoals een vakantieauto.
Middelen


Cursus elektrisch vervoer voor autodealers om het kennisniveau te verhogen.



Bijeenkomsten en individuele gesprekken organiseren met autodealers en leasemaatschappijen, waarbij
samen met de autodealer of de leasemaatschappij gekeken wordt hoe zij hun eigen (inkoop-)beleid kunnen
inrichten op EV.

Wagenparkbeheerders
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De wagenparkbeheerders van (grote) Brabantse bedrijven kunnen direct benaderd worden of via
leasemaatschappijen. In dit laatste geval, kan dit worden meegenomen in de hierboven genoemde bijeenkomsten of
individuele gesprekken die worden georganiseerd met leasemaatschappijen. Hieronder worden de middelen
beschreven die ingezet kunnen worden om vanuit de Brabantse proeftuin 100.000 EV de wagenparkbeheerders
direct te benaderen.
Middelen


Bijeenkomsten en rondetafelgesprekken organiseren met wagenparkbeheerders van bedrijven, waarbij
enerzijds voorlichting wordt gegeven over elektrisch rijden en anderzijds samen met de
wagenparkbeheerders gekeken wordt wat elektrisch rijden voor zijn/haar specifieke bedrijf kan betekenen.



Specifieke informatie verschaffen over de mogelijkheden van EV in de vorm van brochures en flyers.



Om wagenparkbeheerders te helpen om EV te implementeren in het beleid van de organisatie en EV op te
nemen in het wagenpark, worden instapdagen georganiseerd voor medewerkers van verschillende grote
bedrijven. Hierdoor maken medewerkers kennis met EV en wordt draagvlak en acceptatie gecreëerd.

Pote tiële ge ruikers a deelauto s
Net als de wagenparkbeheerder kan de (potentiële) deelautogebruiker direct worden benaderd of via andere
partijen. Het maatregelenpakket bevat de maatregel dat lokale initiateven en organisaties, zoals energiecoöperaties,
V E s en buurtinitiatieven, ia uurkra ht en gemeente orde e aderd o elektris he deelauto s i te zette .
I for atie o er elektris he deelauto s ordt opge o en in de buurt- en woningscan en de buurtbijeenkomsten van
buurkracht. De (potentiële) deelautogebruiker wordt verder via onderstaande middelen benaderd. De successen die
hieruit voortkomen worden uitgebreid gevierd en gedeeld.
Middelen


Medewerkers van buurkracht worden door middel van workshops op de hoogte gebracht van de
ogelijkhede a elektris he deelauto s e
at dit ka ople ere oor e ergie oöperaties. Te e s ordt
tijdens deze workshops samen met buurkracht gekeken hoe elektris he deelauto s ku e
orde
opgenomen in de buurt- en woningscan en de buurtbijeenkomst.



Er ordt ee app o t ikkeld o ge ruik Bra a tse deelauto s akkelijker te ake . Tijde s de
ontwikkelfase en lancering dient de app groot in het nieuws te komen op Brabantse televisiezenders, in
kranten en social media kanalen.

6.6 Mijlpalen
Mijlpalen in de transitie naar 100.000 EV zijn goede momenten om te communiceren over de Brabantse proeftuin.
Hieronder staan de belangrijkste op een rij.
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Start Brabantse proeftuin 100.000 EV



EVS30: op 9/11 oktober vindt de EVS30 plaats in Stuttgart waar de Brabantse proeftuin 100.000 EV zowel
nationaal als internationaal gepresenteerd wordt.



Dutch Design Week: tijdens de Dutch Design Week brengen Tweede Kamerleden op 23 oktober een bezoek
aan Brabant.



Launch Brabantse proeftuin 100.000 EV in Brabant met bedrijven en overheden in het najaar van 2017.



Aan de start, tussentijds en bij afronding van pilots.



Jaarlijkse update op basis van monitoring



Behalen resultaat 30.000 EV



Behalen resultaat 50.000 EV
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Behalen resultaat 100.000 EV

6.7 Planning
De communicatieplanning verschilt sterk per maatregel en hangt ook af van de snelheid waarmee bepaalde
maatregelen worden georganiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld een app ontwikkeld voor deelautogebruik. Het
communicatiemoment van de lancering van deze app is afhankelijk van het moment van oplevering. Om deze reden
is onderstaande planning een conceptplanning voor fase C1 van het totale maatregelenpakket.

Vergroenen
wagenpark Enexis,
provincie & B5
gemeenten

Q1 2018

Persbericht start
Brabantse
proeftuin 100.000

App laten
ontwikkelen

Opschaling pilot
Plug and Play

EVS30
Q4 2017

Uitgifte
snellaadlocaties
langs provinciale
wegen

Organiseren/
opschaling diverse
pilots

Q2 2018

Jaarlijkse update
stand van zaken

Q3 2018

Q4 2018

Bredere
venstertijden

Promotie aanschaf
2ehands auto’s
met laadtegoed

2019

Instapdagen EV
Resultaten
onderzoek use
cases heavy duty

Website laten
ontwikkelen

6.8 Organisatie
Het succes van de Brabantse proeftuin 100.000 EV is voor een groot deel afhankelijk van de campagne. Om deze
reden wordt de campagne groots aangepakt. Hiervoor is een centrale communicatieadviseur verantwoordelijk. Deze
communicatieadviseur werkt samen met een kernteam van interne communicatieadviseurs van de provincie en
Enexis en een schil van communicatieadviseurs van betrokken partijen.
Het zwaartepunt van de taken en verantwoordelijkheden van de centrale communicatieadviseur ligt in fase C1. Zeker
in het begin is de communicatieadviseur fulltime aan het werk voor de Brabantse proeftuin 100.000 EV. Naar mate
het project vordert, neemt de intensiteit van de werkzaamheden af en is de inzet van de adviseur circa tweeënhalve
dag per week.

6.9 Financiën
De totale o
Tabel 25
Totale
communicati
ekosten

u i atiekoste

.

.

C1 (Q4 2017 – 2018)

C2 (2019 – 2020)

Campagne

€

.

€

Website

€

.

App

€ 25.000

Jaarlijkse personeelskosten
TOTAAL C1 + C2
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7 Lobby
De opkomende markt van elektrische voertuigen kent belemmeringen in wet- en regelgeving die de snelheid van
opschaling van het aantal elektrische voertuigen in de weg staat. Daarbij valt te denken aan belemmeringen voor
laadsysteem dat in ontwikkeling is waardoor dit onvoldoende snel van de grond komt. Een goede laadinfrastructuur
is noodzakelijk om mensen in een elektrische auto te krijgen. Bovendien zijn er soms onnodig hoge laadkosten als
gevolg van regelgeving die niet aansluit op de snelle ontwikkeling van elektrisch rijden. De lobby agenda vanuit de
proeftuin 100.000 EV borduurt voort op de aanzet die door FUSE is gedaan voor de aanleg van 50.000 slimme en
flexibele laadpalen. In de aanloop naar dit Plan van Aanpak is met verschillende partijen gesproken om een beeld te
krijgen waar partijen zich de afgelopen tijd hard voor hebben gemaakt richting het Rijk en welke belemmeringen nog
in de weg staan om opschaling van het aantal elektrische voertuigen te versnellen. Daarbij is gesproken met:


FUSE (Annelies Huygen – bijzonder hoogleraar Ordening van de Energiemarkten, UvA)



Enpuls (Paul Emans – Public Affairs)



E-laad (Onoph Caron – directeur/Rutger de Croon – Programmamanager Living Lab Smart Charging)



E-laad/Stedin (Baerte de Brey – MT-lid)

Op basis van deze gesprekken en documentonderzoek is gebleken dat het insteken op een Brabantse lobby agenda
vooral moet toezien op het aanhaken bij bestaande lobbyactiviteiten van koepelorganisaties en marktpartijen die
actief zijn in het elektrisch rijden dossier.
Centraal daarbij staat een visie op het toekomstige duurzame elektriciteitssysteem en de optimale inpassing van
laadinfrastructuren binnen dat systeem. Dat betekent dat slim laden bijdraagt aan een evenwicht tussen vraag en
aanbod op de elektriciteitsmarkt, en het voorkomen van congestie op de netwerken. De voordelen daarvan dienen
ook ten goede te komen aan de bestuurders van elektrische voertuigen. Daarmee verlagen de laadkosten van
elektris he auto s aardoor deze aa trekkelijker orde o aa te s haffe . De lo
is erop geri ht om de
belemmeringen in wet- en regelgeving voor een slim en effectief laadsysteem op te heffen.
Het eerste lobbymoment daarvoor is tijdens het Tweede Kamer bezoek aan Brabant tijdens de Dutch Design Week
dat plaatsvindt van 21 tot 29 oktober 2017. Dit moment wordt aangegrepen om de Tweede Kamerleden op de
hoogte te stellen van de impuls die Brabant gaat geven aan de opschaling van het aantal elektrische voertuigen, met
daaraan gekoppeld de belemmeringen die deze opschaling in de weg staan. De Dutch Design Week is de start van
een langer lobby traject. De doelstelling is om vervolgafspraken te maken met Kamerleden of medewerkers van
Kamerleden om de knelpunten in meer detail te bespreken en oplossingen te vinden.

7.1 Brabantse lobby agenda: ruimte in wetgeving voor de realisatie van 50.000
slimme en flexibele aansluitingen
De provincie Noord-Brabant en Enpuls pleiten ervoor dat de publieke laadinfrastructuur zo wordt ingericht dat vrije
keuze a e ergiele era ier ogelijk is. O
.
elektris he auto s te fa iliteren zijn ruim 150.000 laadpunten
in Brabant nodig, waarvan ongeveer 50.000 slimme publieke laadpunten.29 Kenmerkend voor publieke laadpunten is
dat zij een eigen netaansluiting hebben. De exploitant, de Charge Point Operator (CPO), van de laadpaal en/of de
gemeente als aanbestedende dienst bepaalt welke energie er wordt geleverd. Dit in tegenstelling tot een huishouden
waar de consument zelf de energieleverancier kiest en voordeel heeft van bijvoorbeeld zelf opgewekte duurzame
stroom op eigen dak. Consumenten die op eigen terrein kunnen laden hebben daardoor voordeel om te investeren
in eigen opwek van duurzame energie. Dit voordeel is er niet voor de grote groep consumenten die niet op eigen
terrein kan laden (60 tot 70%). Vrije energiekeuze aan de publieke laadpaal maakt dit wel mogelijk.

29 http://www.fuse.eu/FUSE.pdf

56 | 90

Plan van Aanpak Brabantse proeftuin 100.000 EV

)

I huidige aa estedi ge oor pu lieke laadi frastru tuur zij CPO s steeds eer ereid o
ee te i estere i
pu lieke laadi frastru tuur. De huidige tre d lijkt dat ooral CPO s die dire t sa e erke
et e ergieleveranciers
in staat zijn om zo tegen lage kosten voor overheden nieuwe laadinfrastructuur te realiseren. Voorwaarde daarbij is
dat de gebruikers van de laadpaal de energie ook betrekken bij die leverancier. Echter, de provincie Noord-Brabant
maakt onderscheid tussen het leveren van diensten en energie op laadinfrastructuur en de exploitatie van
laadinfrastructuur.
Dit onderscheid levert een enorme bijdrage aan de vrije keuze van energieleverancier voor de gebruiker van een
publieke laadpaal. Daarmee wordt het rijden op zon en wind gestimuleerd en dalen de kosten van het laden. Om
deze reden is de provincie Noord-Brabant bereid om o.a. samen met actieve netwerkbedrijven te investeren in
nieuwe publieke laadinfrastructuur. Er wordt daarbij een model voorzien waarop vrije marktwerking op alle
die st erle i g op e ro do pu lieke laadi frastru tuur ogelijk is, zoals het huidige odel aar ij CPO s ia
Europese aanbestedingen met elkaar concurreren, echter zonder een koppeling met additionele diensten zoals
levering van energie en slim laden. Daarin kan de consument immers vrij kiezen, dat geldt nu niet voor de laadpaal in
de straat. Op deze manier ontstaat gelijkwaardigheid in de elektriciteitsprijzen op verschillende typen laadpalen en
wordt gebruik gemaakt van de basisinfrastructuur.
Via vrije keuze van aanvullende diensten voor energielevering en bijvoorbeeld flexibel laden, ontstaat vrije
marktwerking en hebben consumenten keuze in hun laadprijs. Hiermee bieden we ook transparante prijzen bij
publieke laadpalen van verschillende aanbieders, wat op dit moment ontbreekt. Dit alles uiteraard met als vereiste
dat de laadinfrastructuur slim is, oftewel dat door aansturing van een aggregator op de juiste momenten kan worden
geladen en ontladen. In Nederland hebben marktpartijen en de netbeheerder al slimme protocollen, afspraken en
standaarden ontwikkeld die klaar zijn voor implementatie.
Samengevat willen de provincie Noord-Brabant en Enexis het volgende bereiken:
1.

Vrije keuze van energieleverancier op publieke laadpaal;

2.

Flexibel laden tegen (voor iedereen) de meest gunstige voorwaarden en tarieven.

Om dit te bereiken is experimenteerruimte nodig in wet- en regelgeving en daarvoor is de volgende centrale lobby
doelstelling geformuleerd:

Lobbydoel: het krijgen van experimenteerruimte in wet- en regelgeving voor de Brabantse proeftuin 100.000 EV
voor 50.000 slimme flexibele aansluitingen die keuzevrijheid van energieleverancier mogelijk maakt voor
consumenten.

Om het lobbydoel te bereiken zijn op hoofdlijnen de volgende (tijdelijke) aanpassingen in wet- en regelgeving
noodzakelijk:
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Anders beleggen programmaverantwoordelijkheid. In het wetsvoorstel VET (Voortgang Energie Transitie)
staat dat de leverancier programmaverantwoordelijk wordt voor kleinverbruikers. Deze
programmaverantwoordelijkheid zou ook moeten kunnen berusten bij platformen of tussenpersonen, die
contracten verzorgen tussen aanbieders van elektriciteit en de afnemer. De kleinverbruiker zou ook zelf
moeten kunnen kiezen wie zijn programmaverantwoordelijkheid draagt. Dat hoeft niet een leverancier te
zijn.



Mogelijkheid om flexibele tarieven te hanteren. Flexibele tarieven voor het gebruik van het
elektriciteitsnetwerk zijn noodzakelijk. Flexibel laden kan dan beloond worden waardoor kosten voor de
consument lager worden. Bovendien voorkomt dit congestie en zelfs uitval van het netwerk, als er (te)veel
elektris he auto s i ee ijk zij .



Besluit Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking (BEDDE). Zoveel mogelijk overhevelen
van bepalingen uit BEDDE naar de wet.
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Uitbreiding van de experimentenregel, zodat deze toegankelijk wordt voor alle experimenten met
kleinverbruikers en niet alleen voor coöperaties. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor de
i passi g a EV s Bra a t.

7.2 Co ti uere lo

tijde s uit oeri gsfase proeftui

.

EV s

Het Tweede Kamer bezoek in oktober is het eerste moment dat wordt aangegrepen voor lobby richting Den Haag.
Lobby kent echter een lange adem en zal ook tijdens de uitvoering van de proeftuin moeten worden gecontinueerd
om aanpassing in wet- en regelgeving voor elkaar te krijgen. Ook is het aannemelijk dat gedurende de
uitvoeringsfase er nieuwe onderwerpen naar voren komen die lobby aandacht vergen.
De Senior-Adviseur Public Affairs van de provincie Noord-Brabant (Manon Stevens) staat opgelijnd om de
lobbyactiviteiten te continueren. Hierbij is de taak:


Het organiseren van events en interactiemomenten gedurende de proeftuin waarmee de lobby agenda
onder de aandacht blijft (eerste interactiemomenten kunnen worden gepland tijdens de Dutch Design
Week);



Het terugkoppelen van resultaten uit de proeftuin als gevolg van de verkregen experimenteerruimte;



Toezien dat de lobby agenda aansluit bij de (veranderende) actualiteiten.

Om de lobby extra kracht bij te zetten adviseren wij om een lobbyteam in te richten met relevante partijen waarbij zij
gezamenlijk optrekken in hun activiteiten richting Den Haag. Vanuit dit team kunnen de actualiteiten worden gevolgd
en kan hierop worden ingespeeld en daarmee de lobby agenda naar behoefte worden aangepast. Logische partijen
hiervoor zijn de provincie Noord-Brabant, E-laad, Enpuls/Enexis, mogelijk aangevuld door andere relevante partijen.

7.3 Koppeling naar de Brabantse proeftuin
Hoewel de voorgestelde aanpassingen in wet- en regelgeving voor slimme laadinfrastructuur in zijn algemeenheid
bijdragen aan de opschaling van het aantal elektrische voertuigen in Brabant (en daarbuiten), zijn er twee specifieke
maatregelen waar de lobbyactiviteiten op ingrijpen. Deze maatregelen benutten de te verwerven
experimenteerruimte en faciliteren de opschaling van slimme en flexibele laadpalen. De twee cases zijn:
1.

Be utte

a fle i iliteits aarde a elektris he auto s;

2.

Keuze van energieleverancier aan (publieke/semi-publieke) laadpaal.

Door deze maatregelen op te nemen in het Plan van Aanpak wordt vanuit de praktijk inzichtelijk gemaakt wat het
effect is van de voorgestelde aanpassingen in wet- en regelgeving. De twee cases worden hieronder verder
beschreven.
Case 1: e utte

a fle i iliteits aarde a elektris he auto s

I het laagspa i gselektri iteits et o tstaa o gestiepro le e
a eer er eel elektris he auto s hu i trede
doen. Simpelweg omdat het net hier niet op gedimensioneerd is, en vooral vanwege het verwachte gelijktijdige laden
a elektris he auto s aa het egi a de a o d. Juist de elektris he auto ka ook de oplossi g iede oor dit
probleem: het ontsluiten van de flexibiliteit welke de auto bezit door eerder of later op te laden. Deze flexibiliteit kan
worden ingezet om het net stabiel te houden en/of congestie op het elektriciteitsnet te voorkomen. De flexibiliteit
van een elektrische auto heeft daarmee een economische waarde.
Met deze maatregel wordt een eerste stap gezet in het inzetten van de waarde van flexibiliteit om de TCO van de
elektrische auto verder te verlagen. Om dit mogelijk te maken moeten nieuwe diensten worden ontwikkeld. De
meest voor de hand liggende mogelijkheid is om de elektrische auto op een gunstig moment op te laten laden. Dit
zou nu al kunnen maar de energieleverancier is hier niet altijd in geïnteresseerd. Levering van de elektriciteit voor de
elektrische auto door een andere leverancier dan de elektriciteitsleverancier die de woning voorziet van elektriciteit
is dan een goede optie.
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Doel van dit projectvoorstel is om het technisch mogelijk maken dat de elektrische auto achter de slimme meter van
het huis opgeladen kan worden door de elektriciteitsleverancier die de berijder op dat moment de beste aanbieding
doet. Eventueel in combinatie met optimalisatie van laden bij eigen opwek door de berijder vanuit zonnepanelen op
de eigen woning.
Om dit mogelijk te maken wordt ICT-oplossing gerealiseerd. Te denken valt aan een lokale marktplaats achter de
slimme meter die in het huis wordt geplaatst. Bijvoorbeeld op een Toon of een applicatie op de smartphone of in de
laadpaal/wallbox. Deze concrete (ICT)-oplossing zorgt voor optimalisatie van eigen gebruik, prijsoptimalisatie van het
laden van de elektrische auto en meetbaarheid achter de slimme meter. De oplossing draagt ook zorg voor juiste
communicatie met betrekking tot de programmaverantwoordelijkheid.
Een volgende stap is om diensten rondom het ontsluiten van elektrische flexibiliteit en congestiemanagement toe te
voegen.
De ontwikkeling van deze diensten stuit nog op juridische belemmeringen. Zo wordt het mogelijk om twee
leveranciers op een aansluiting te hebben, maar dan moeten er binnen de aansluiting aanpassingen worden gemaakt
om de voorziening daadwerkelijk op te delen in verschillende onderdelen, die ieder een eigen slimme meter en een
eigen EAN-code hebben. Dat belemmert het ontstaan van een goede businesscase.
Deze case brengt de juridische belemmeringen in beeld en zoekt naar oplossingen om de gewenste doelen te
bereiken. Daarnaast ontwikkelt het voorstellen voor verbeteringen in wet- en regelgeving.

Case 2 Keuze van leverancier aan (publieke/semi-publieke) laadpaal.
Veel auto o iliste zij oor het oplade a hu auto s afha kelijk van publieke laadpalen. Op de laadpaal is er nu
geen keuze van leverancier: er is in de meeste gevallen één leverancier en één tarief, vaak een hoog tarief. Het
ge ruik a elektris he auto s ordt aa trekkelijker als auto o iliste aa de laadpaal ee leverancier kunnen
kiezen. Ze kunnen dan zelf geproduceerde zonne-energie laden of ze kunnen aan de paal kiezen voor de leverancier
die op dat moment het goedkoopst is. Het realiseren van vrije keuze van een energieleverancier aan de laadpaal
vergt nieuwe ICT-oplossingen aan de laadpaal en nieuwe businessmodellen van de leveranciers van elektriciteit en de
exploitanten van de laadpaal.
In dit project willen we de eerste stap zetten naar een systeem waarbij automobilisten aan de laadpaal een
leverancier kunnen kiezen. In hun Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer 30
hebben TNO en Innopay mogelijkheden geschetst om deze keuze te realiseren. Dit project richt zich op uitvoering.
Met deze maatregel wordt een lokale marktplaats achter de slimme meter van de laadpaal gecreëerd met
mogelijkheden om de gebruikte elektriciteit ook daadwerkelijk af te rekenen met de aanbieder. Deze concrete (ICT)oplossi g zorgt er oor dat erijders a elektris he auto s ge ruik ku e
ake a spe ifieke aanbiedingen van
leveranciers, al dan niet gecombineerd met hun contracten thuis.
Ook hier worden eventuele juridische belemmeringen en hun oplossingen in beeld gebracht en worden voorts
aanpassingen in wet- en regelgeving aangebracht.

7.4 Financieel
Om de lobbyactiviteiten tijdens de uitvoeringsfase te bekostigen wordt op de begroting een bedrag gereserveerd
voor het organiseren van drie lobby events. Uitgaa de a ee edrag a € .
,- per event, komen de kosten op
€ .
,-. Voor de werkzaamheden van lobbyisten van de provincie en/of Enpuls zijn geen extra kosten op de
begroting opgenomen.

30 http://docplayer.nl/947858-Notitie-visie-en-roadmap-marktmodel-laaddienstverlening-elektrisch-vervoer.html
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8 Monitoring
Bij elke vorm van innovatie kan de waarschijnlijk welbekende plan-do-check-act cyclus (ook wel Deming cyclus) als
inspiratie worden gebruikt. De cyclus is hieronder weergegeven.
Afbeelding 5
Deming cyclus

Wat deze cyclus duidelijk maakt is dat de monitoring geen doel op zich is maar een voorwaarde om bij te kunnen
sturen. Dat is nodig want we moeten er geen doekjes om winden: hoewel de beste experts geprobeerd hebben een
zo goed mogelijk pakket van maatregelen samen te stellen is er nog onvoldoende informatie beschikbaar om te
voorspellen welke maatregelen goed zullen werken. Het is dus zaak de maatregelen vanaf het begin te monitoren en
om snel bij te sturen op basis van wat wel of niet werkt. Wie stelt dat Brabant zonder dit feedbackmechanisme op
een kosteneffectieve manier snelle groei kan stimuleren is hier onvoldoende van doordrongen. Zonder monitoring en
bijsturing is het een uitdaging om daadwerkelijk de 100.000 voertuigen te halen!
Dit hoofdstuk geeft aan wat de monitoringsorganisatie (vanaf nu simpelweg de monitor genoemd) samen met
andere partijen moet doen om de monitoring goed te regelen. Daarbij heeft de monitor in essentie de volgende
taken die we navolgend verder zullen uitwerken:


Informatieverzameling: per maatregel afspraken maken over de monitoring met de uitvoerder.



Per maatregel voortgangsinformatie die door de uitvoerder verstrekt wordt analyseren.



Door middel van simulaties (Virtual Brabant ofwel ViBa) inschatten wat de bijdrage van de maatregel is aan
de programmadoelstellingen.



Adviseren van de programmastuurgroep zodat deze actief kan sturen op doelbereiking.

Navolgend zullen we de campagne gericht op TCO-voorlichting als voorbeeldmaatregel gebruiken maar het
geconstateerde geldt mutatis mutandis voor alle maatregelen in dit plan.

8.1 Informatieverzameling: meten is weten
Bij output ka ij oor eeld orde geda ht aa het aa tal EV s i Bra a t per t pe e de groei a ers hille de
soorten laadinfrastructuur, de belasting van het elektriciteitsnetwerk en het gebruik van duurzame energie door
elektris he auto s. Mo itori g van outputs vindt plaats op basis van de 0-meting, waarin reeds beschikbare
projectinformatie wordt verwerkt. Daarnaast zullen projecteigenaren tijdens de monitoringcyclus worden gevraagd
aanvullende en actuele informatie aan te leveren, waarbij uiteraard aandacht is voor vertrouwelijkheid maar ook
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Informatieverzameling per maatregel
Het is van belang dat de monitor in een vroeg stadium afspraken maakt met degene die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van een specifieke maatregel (vanaf nu de uitvoerder genoemd). In goed overleg tussen monitor en
uitvoerder dient te worden bepaald welke informatie die relevant is opgeleverd zal worden. De uitvoerder zal dit in
veel gevallen als lastig ervaren en daarom is het zaak dat de monitor hiervoor mandaat krijgt van de stuurgroep (zie
verder).
Voorbeeld
De TCO-maatregel zal waarschijnlijk een aantal fasen kennen. De uitvoerder vult bijvoorbeeld elke week of maand
per fase in hoeveel % van het werk en budget is gerealiseerd. Bij de TCO-voorlichting kan het gaan om 1. het verkeer
naar de campagne website (de k aa aa tal ezoekers, u ieke ezoekers, ezo hte pagi a s, tijd dat e op de
pagi a s er lijft e a dere i fo die door ee s stee als Google analytics wordt bijgehouden), 2. de TCO zelf (o.a.
aantal keren dat deze aangeklikt is en afgemaakt is) en 3. de inhoudelijke informatie die (geanonimiseerd) is
achtergelaten (want de TCO is in feite ook een soort enquête) zoals: soort voertuig, soort ritten en kilometrage,
laadsituatie thuis en op het werk, inkomen, belastingsituatie, etc. In een aantal gevallen kan het advies worden
afgeslote
et: Moge
e u ee aa tal aa ulle de rage stelle ? of He t u er ez aar tege als u door ee
student wordt benaderd voor een onderzoek vanuit de Technische Universiteit Eindhoven naar de meningen van
Bra a ders o er elektris he oertuige ? .

8.1.2

Informatieverzameling voor Brabant als geheel
In veel gevallen zijn de belangrijkste outputs en outcomes van een maatregel niet eenduidig te herleiden op de
specifieke maatregel. Als mensen een elektrisch voertuig aanschaffen kan dit bijvoorbeeld het gevolg van (een
combinatie van) tientallen maatregelen in dit plan zijn, die elkaar bovendien nog kunnen versterken ook. We
proberen dit deels te ondervangen door middel van ViBa (onze simulatie van Virtueel Brabant, zie paragraaf 8.2),
maar feit blijft dat het in een flink aantal gevallen om gegevens gaat die niet door de uitvoerder kunnen worden
opgeleverd.
Het zou goed zijn om tot een afspraak te komen met de RDW om elke in Brabant verkochte EV door te geven. Als
Brabant een incentive verschaft is het sowieso zaak dat dit aan de monitor wordt doorgegeven. Ook gegevens over
outcomes (bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidshinder) dienen in kaart gebracht te worden, zodat ze kunnen
worden gebruikt om de monitoring te verbeteren.
Verder is het van belang dat je je doelgroep uitermate goed kent. Onder Virtueel Brabant (paragraaf 8.2) worden een
aantal voorbeelden gegeven van factoren waarvan intussen is uitgekristalliseerd dat ze belangrijk zijn voor het
koopgedrag van elektrische voertuigen.

8.1.3

Online invulformulieren
De monitor dient dezelfde slogan te hanteren als onze elasti gdie st: Leuker ku e
e het iet ake , el
akkelijker. Het ge ruik a i ulfor uliere op e sites die et PhP i ee M “QL data ase orde geplaatst is
tegenwoordig standaard technologie die door duizenden ontwikkelaars in Nederland met grote regelmaat en in
korte tijd wordt geïmplementeerd. Het gebruik van dergelijke online invulformulieren bespaart zowel de uitvoerder
als de monitor tijd.

8.2 ViBa (virtueel Brabant)
Door Brabant in de computer na te bootsen kan het effect van de maatregelen in hun onderlinge samenhang worden
agespeeld e ka de ertaalslag aar out o es aar het e ht o gaat orde ge aakt. Na olge d gaa e kort
in op de meerwaarde van ViBa voor het 100.000 voertuigen programma.
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Het ABCD-model
Op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een zogenaamd agent-based
model voor het voorspellen van de verkopen van elektrische voertuigen en hun laadgedrag, rekening houdend met
rijgedrag. Hoofdsponsor is ElaadNL en er is ook budget beschikbaar gesteld vanuit RVO en het NKL. Dit model is het
agent-based, buying, charging driving model genoemd of kortweg ABCD-model. De rudimentaire voorloper van het
model is onder meer gebruikt in de toekomstverkenning elektrisch rijden dat door Ecofys en de TU/e is uitgevoerd
voor het Ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer.
De essentie van dit model is dat geografische informatie van echte wijken wordt ingeladen in een computermodel.
Daarbij gaat het om gebouwen en hun bestemming, wegen, parkeerplaatsen, het elektriciteitsnet en laadpunten.
Vervolgens wordt de wijk op basis van demografische gegevens voorzien van inwoners, werkenden en bezoekers en
hun (al dan iet elektris he auto s. De o derstaa de figuur too t li ks het )eehelde k artier i De Haag met op de
o derste laag ge ou e kleur staat oor fu tie , op de iddelste laag EV s op het ege et erk e op de
bovenste laag parkeerplaatsen (groen als beschikbaar). Rechts een voorbeeld van de belasting op het netwerk op
twee achtereenvolgende dage uitgaa de a EV s et ee klei e of grote atterij-inhoud.

Afbeelding 6 Zeeheldenkwartier, Den Haag

Afbeelding 7 Voorbeeld van belasting elektriciteitsnet

Vervolgens worden de resultaten uit deze voorbeeldwijken gegeneraliseerd naar wijken met soortgelijke kenmerken
in de rest van Nederland (of Brabant) zodat ook daarover uitspraken kunnen worden gedaan.
ViBa zou geïmplementeerd kunnen worden door een aantal representatieve voorbeeldwijken met daarin een aantal
representatieve Brabanders in de computer te stoppen. Zij kunnen vervolgens gedrag meekrijgen.
Voorbeeld
Een Brabander heeft (al of niet op basis van zijn positie op de arbeidsmarkt) een bepaalde kans om op zoek te gaan
naar een nieuwe auto en om daarbij terecht te komen op de site waarop de TCO wordt berekend (we kunnen dit
kalibreren op basis van de informatie die hierboven in het voorbeeld is verzameld). Uitgaande van zijn rijpatroon is er
een bepaalde kans dat deze TCO voor hem positief is (dit kunnen we instellen op basis van aannames over rijgedrag
die voor Nederland als geheel al in het model zitten en die wellicht voor doelgroepen en Brabant verbijzonderd
kunnen worden). Bij een positieve TCO is er een bepaalde kans dat dit tot een positieve houding in de volgende stap
van het aankoopproces leidt (wat we kunnen kalibreren op basis van de informatie die in het voorbeeld hierboven is
verzameld). Wel kan het nog steeds mislukken. Bijvoorbeeld omdat het model dat deze koper wil hebben niet
beschikbaar is (iets waar het ABCD-model voorzieningen voor treft).

8.2.2

Heterogene gebruikers
De eerste reden om een agent-based model als het ABCD-model te gebruiken is dat de maatregelen in het
programma anders uitwerken op verschillende gebruikers. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld verschillen naar:
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Soort vervoer: is de gebruiker op zoek naar een semi-truck of naar een stadsauto?



Inkomenssituatie: hogere inkomens hebben momenteel met de Tesla Model S een elektrische auto die kan
concurreren et o e tio ele auto s i het hogere seg e t aar i het lagere seg e t ligge de zake
anders.



Belastingsituatie: privérijders hebben een veel lastiger business case dan mensen voor wie de bijtelling
relevant is.



Gezi ssituatie: elektris he auto s zij



Persoo lijke oorkeure : is ie a d ee



Aantal lange ritten: wie weinig lange ritten maakt heeft genoeg aan een relatief goedkope elektrische auto
met kleine batterij, maar sommige mensen rijden meerdere keren per maand naar de andere kant van het
land op en neer en die willen misschien een grote batterij voor ze van de conventionele auto afstappen.



Aantal kilometers: wie meer kilometers maakt verdient de elektrische auto sneller terug. Wie bijvoorbeeld
elke dag 100 km naar zijn werk rijdt en weer terug heeft vrijwel zeker nu al veel financieel voordeel bij een
elektrische auto.

u al ideaal oor gezi

e

et t ee auto s.

earl adopter of laggart e ee

gree

of petrolhead ?

In het model dat gebruikt werd voor Economische Zaken waren we nog gedwongen om deze kenmerken te clusteren
naar circa vijf gebruikersgroepen om het model enigszins handelbaar te houden maar we waren ons ervan bewust
dat dit de waarheid geweld aan deed. In het ABCD-model hebben we die beperking niet meer. In een agent-based
model is elke gebruiker uniek en kan je duizenden gebruikers hebben.

8.2.3

Interactie met gebouwde omgeving en elkaar
Gebruikers zijn niet alleen unieke personen maar ook de infrastructuur waar ze gebruik van maken is uniek. Zo heeft
de ene persoon een eigen parkeerplaats en is de andere persoon aangewezen op een publieke parkeerplek. Of er
een laadmogelijkheid is op het werk kan ook uitmaken. En hoeveel laadplekken er nodig zijn hangt niet alleen af van
het aa tal elektris he auto s aar ook a het soort ijk: i
ijken met 50/50 wonen en werken kunnen de
wijkbewoners en werkenden elkaar bij het gebruik van laadpalen afwisselen waardoor er minder nodig zijn.
Een interessante ontwikkeling die wij in het model hebben geconstateerd is dat een grotere batterij tot minder
gebruik van publieke laadpunten kan leiden: mensen met een grote batterij slaan veel sneller een dagje over. Aan de
a dere ka t zorgt dit er el oor dat er i der auto s aa het et gekoppeld zij
at i der ogelijkhede geeft
tot slim laden waarmee zon en wind optimaal worden gebruikt.
Die interactie tussen gebruiker en laadinfrastructuur is uitermate moeilijk na te bootsen als je geen agent-based
systeem gebruikt, maar het wordt makkelijk in een agent-based systeem. En zaken als slim laden en de impact op het
elektriciteitsnetwerk zijn relatief simpel te implementeren als je de wijk eenmaal in de computer hebt gezet.
In toekomstige versies van het model is ook voorzien dat met autodelen en autonoom rijden rekening kan worden
gehouden. In dat opzicht is ViBa dus ook toekomstvast.

8.2.4

Interactie tussen maatregelen
Stelt u zich eens voor: iemand wordt er via maatregel 1 op geattendeerd dat een elektrisch voertuig voor haar
wellicht interessant is. Zij weet de TCO-voorlichting te vinden en krijgt een positief advies. De financiële stimulans
oor t eedeha ds auto s trekt haar o er de streep. Hoe effe tief as u elke aatregel?
Als je Brabant geaggregeerd bekijkt is dat vrijwel onmogelijk te bepalen. Maar als je vanuit de gebruiker begint kan je
op basis van inschattingen door experts of beter nog enquêtes die individuele stapjes apart redelijk inschatten.
Ver olge s laat je het s stee lope er o tstaat da e erge te o ple iteit die je iet ooraf ku t oorspelle
en kan je de situatie met en zonder maatregel vergelijken.
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Van uitspraken over een pilot naar uitspraken over Brabant
Stelt u zich nu eens voor dat we bescheiden zijn begonnen met de promotie van de TCO-berekening. Tot nu toe
hebben 100 mensen de TCO-berekening laten maken en het model denkt dat dit 5 van hen over de streep heeft
getrokken. Wat zegt dat over de impact die het model over drie jaar zal hebben gehad waarbij we onder meer een
grote reclamecampagne gepland hebben? Als we ViBa hebben kunnen we die vraag beantwoorden.

8.2.6

Van outputs naar outcomes
We praten vaak over aantallen voertuigen maar eigenlijk gaat het natuurlijk om maatschappelijke kosten-baten zoals
genoemd in de MKBA. Bijvoorbeeld: hoeveel hebben we de CO2-uitstoot nu eigenlijk teruggedrongen? Dat hangt
onder meer af van het soort elektrische voertuigen maar ook van hoe die elektrische voertuigen worden gebruikt:
iemand die veel kilometers maakt bespaart meer CO2-uitstoot ten opzichte van een conventionele auto. Het hangt
ook af van de stroom die gebruikt is en dat hangt weer samen met slim laden. Dit soort zaken doorrekenen is al snel
uitermate complex maar in het ABCD-model kan je het gewoon tijdens de simulatie bij laten houden.

8.2.7

What-if s e ario s
Vaak wil je beleidsbeslissingen nemen door verschillende situaties te vergelijken. Bijvoorbeeld: wat zou er gebeuren
als we twee ton uitgeven aan het promoten van de site met de TCO-berekening? Of: wat zou er gebeuren als we
snelladers in een wijk zouden plaatsen? Als de wijken eenmaal in de computer staan is het doorrekenen van
dergelijke what-if s e ario s i eel ge alle relatief ee oudig.

8.3 Bijsturen door programmastuurgroep
Stel, u bent een voorstander van een bepaalde maatregel uit dit plan van aanpak en u hebt de opdracht gekregen de
maatregel te gaan uitvoeren. Zal het zo goed mogelijk inlichten van de monitor dan uw eerste prioriteit zijn?
Waarschijnlijk niet! Het brengt extra rompslomp en pottenkijkers met zich mee die uw doorlooptijd en budget onder
druk zetten. Bovendien is er een bepaalde kans dat uit de monitoring zal blijken dat uw maatregel of de manier
waarop u hem uitvoert niet effectief is en dat vindt niemand leuk om te horen.
Tegelijkertijd moeten we eerlijk toegeven dat we nog niet goed weten welke maatregelen effectief zullen zijn en
daarom zijn monitoring en bijsturing cruciaal.
De beste manier om deze uitdaging de baas te worden is het instellen van een programmastuurgroep die over de
verschillende maatregelen heen verantwoordelijk is en zodoende het mandaat en belang heeft om goede
afwegingen te maken. De combinatie van monitoring en een dergelijke stuurgroep zal de plan-do-check-action cyclus
goed laten verlopen en het programma al lerend effectief maken. De afwezigheid van hetzij monitoring, hetzij
stuurgroep betekent ons inzien dat het programma tot mislukken is gedoemd.

8.4 Organisatie
Als gezegd kan het monitoringsprogramma slechts werken als zij rapporteert aan een programmastuurgroep die over
de maatregelen heen regie kan voeren en die de uitkomsten van de monitoring kan gebruiken om maatregelen af te
bouwen of er juist meer op in te zetten. Het is aan de provincie Brabant om te bepalen hoe ervoor gezorgd kan
worden dat een dergelijke stuurgroep voldoende mandaat heeft om effectief op te kunnen treden. Het is goed
mogelijk dat het noodzakelijk is dit op het niveau van gedeputeerde, wethouder en programmaverantwoordelijke in
te steken.
Wij stellen voor dat de stuurgroep eens per kwartaal prioriteiten stelt en dat de programmaverantwoordelijke dit
ook per kwartaal doet. Dat betekent dus ook dat de monitor per kwartaal een rapportage dient te genereren, dit ook
even afhankelijk van het type maatregelen.
Voor de monitoring zelf is een aparte organisatie noodzakelijk. Allereerst kan het verzamelen en integreren van de
informatie van alle verschillende initiatieven zo veel efficiënter plaatsvinden. Nog belangrijker is echter dat de door
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ons voorgestelde benadering waarbij ViBa wordt geïmplementeerd in het ABCD-model, het noodzakelijk maakt dat
hier dedicated expertise op wordt ingezet.
Wij stellen voor om de stichting die momenteel wordt opgericht als spin-out van de TU/e (met o.a. prof. Maarten
Steinbuch en prof. Geert Verbong in het bestuur) de opdracht te geven deze monitoring voor haar rekening te
nemen. Het programma leent zich voor een promotie en dat betekent dat hoge inhoudelijke kwaliteit gecombineerd
kan worden met relatief lage kosten. Het betekent ook dat het programma zich zal kunnen verheugen op meerdere
wetenschappelijke publicaties. Wel zal de promovendus door een senior consultant/onderzoeker moeten worden
geassisteerd gezien de politieke gevoeligheid van het onderwerp.

8.5 Financiën
Een promovendus inclusief hardware voor de simulaties, ondersteuning bij het onderzoek, bezoek aan conferenties,
etc. kost ir a €
.
oor ier jaar. De promovendus kan de communicatie over de campagne deels voor zijn
reke i g e e
aardoor deze post et € .
ordt erlaagd. Ook ka hij het o derzoek dat u opge omen
staat bij use case 1 t/m
et elk € .
erlage .
Er is een gerede kans dat de promovendus uit een subsidieregeling van het Rijk of de Europese Unie kan worden
betaald want onderzoek naar een programma als dit wordt vanuit vele regelingen gestimuleerd, zeker als
marktpartijen hieraan meewerken. Wij schatten deze kans op zeker 50% brengen dit in de kostenschatting tot uiting
al is dit dus een best guess en geen garantie.
De totale

o itori gkoste

oor , jaar orde ges hat op €

.

.

Hierbij moet wel aangetekend worden dat het aanbeveling verdient meer in monitoring te investeren als er voor het
pluspakket wordt gekozen.
Tabel 26
Monitoringskosten
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C1 (Q4 2017 – 2018)

C2 (2019 – 2020)

Promovendus

€

€

Senior

€

Schatting subsidie

-€

.

-€

.

Kostenreductie op andere posten

-€

.

-€

.

TOTAAL C1 + C2 incl. subsidie

€ 138.000

.
.

€

.
.
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Bijlage 1: MKBA
De MKBA rapportage is als separaat document toegevoegd.
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Bijlage 2: Wegingsfactor voertuigen in doelstelling 100.000
EV
De provincie en Enexis hebben gezamenlijk de ambitie om het aantal EV in Brabant tot 2020 te laten groeien naar
100.000. Deze 100.000 voertuigen representeren 100.000 volledig elektrische voertuigen die worden geladen op
duurzame energie. Dit doel is een concreet ijkpunt om vanuit het innovatieve karakter van EV op te schalen naar
bredere marktacceptatie. Naast het stimuleren van de groei van EV, leidt deze ambitie ook tot CO2-reductie en
fijnstofreductie.
Het egrip elektrische voertuigen kent een brede definitie. In sommige definities vallen allee perso e auto s e
bestelbussen onder het begrip elektrisch voertuig, in andere definities tellen ook vrachtwagens, bussen en zelfs
elektrische fietsen mee. Een brede definitie is enerzijds goed, want dit leidt ertoe dat alle mobiliteitsconcepten onder
de aandacht komen. Anderzijds wordt de definitie daarmee ambigue. Het aantal elektrische fietsen is al vele malen
groter dan het aantal overige elektrische voertuigen. Eind 2014 waren er in Nederland 1,2 miljoen elektrische fietsen
in Nederland ten opzichte van ruim 60.000 overige elektrische voertuigen. Met het omvatten van elektrische fietsen
is de doelstelling van 100.000 EV dus snel behaald, zonder dat de beoogde milieu-impact wordt behaald. Tevens
hebben de verschillende typen voertuigen een andere milieu-impact. Een elektrische bus of vrachtwagen reduceert
tenslotte meer NOx, fijnstof en CO2 dan een personenauto. Ook plug-in elektrische voertuigen kennen een andere
milieu-impact, omdat ze niet voor het gehele transport gebruik maken van de batterij, maar gedeeltelijk op benzine
rijden.
Om de effecten van de verschillende voertuigen gelijkwaardig te kunnen meewegen, wordt een wegingsfactor
toegepast, en in feite een EV-equivalent berekend. De wegingsfactor worden gebaseerd op twee verschillende
methoden:
•

de milieu-impact van een voertuig per gereden kilometer (voor estelauto s, ra htauto s, bussen en plugin voertuigen);

•

de ate aari door het ge ruik a ee
oor fietse e deelauto s .

oertuig,

i der ge ruik

ordt ge aakt a reguliere auto s

De milieu-impact wordt gebaseerd op de CO2-uitstoot van type voertuigen. Hoewel EV ook effect zal hebben op de
luchtkwaliteit, verbeteren ook conventionele voertuigen op dat vlak de afgelopen jaren sterk. Kritieke waarden van
luchtkwaliteit kunnen daarmee ook door conventionele voertuigen worden opgelost. Deze redenering wordt ook
gevolgd door PBL in een effectenstudie van EV in 2030 en 2050. In deze studie rekent PBL geen additionele baten toe
aan elektrisch vervoer voor luchtkwaliteit.31
Wegingsfactor op basis van milieu-impact
Op basis van CBS-data uit 2015, wordt de CO2-uitstoot in Nederland afgeleid oor reguliere perso e auto s,
estelauto s aaro der ook doelgroepe er oer , ra htauto s e usse . Deze totale uitstoot wordt gedeeld door
het aantal voertuigen (eveneens op basis van CBS data uit in die categorie) resulterend in de gemiddelde uitstoot per
type voertuig. Indien deze voertuigen elektrisch worden uitgevoerd en de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt,
wordt vrijwel deze gehele uitstoot tot nul gereduceerd.

Per voertuig

Emissie CO2 (x1000 kg)

Personenauto's
Autobussen
Bestelauto's
Motortweewielers/ bromfietsen)

2,32
55,47
4,87
0,32

31 Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving, PBL, 2012.
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EV-equivalenten (weging met
personenauto = 1)
1,00
23
2
0,14
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In de 100.000-doelstelli g telt ee elektris he perso e auto oor
oertuig. De uitstoot oor estelauto s,
ra htauto s e usse ku e hieraa gerelateerd en berekend worden in aantal EV-equivalenten, zoals zichtbaar
in bovenstaande Ta el. Voor LEV s geldt dat de impact sterk afhangt van het type voertuig dat de LEV vervangt. Dit
kan een fiets, brommer, of stadsdistributievoertuig betreffen. Doordat fietsen separaat worden mee gewogen, gaat
dit onderzoek ervan uit dat de impact van LEV-equivalent is aan de impact van motortweewielers.
Plug-in
Met betrekking tot plug-in elektrische voertuigen, wordt ervan uitgegaan dat deze 50% van de afstand elektrisch en
50% op benzine rijden.32 Om deze reden wordt één als 0,5 EV-equivalent gerekend.
Weging op basis van gebruik
Reguliere fietsen kennen geen uitstoot van CO2. In dit kader wordt alleen gerekend met het aandeel van de
elektrische fietsritten die anders met een reguliere auto waren gereden. Uit onderzoek door TNO uit 2008 blijkt dat
18% van de ritten met een elektrische fiets anders met een benzine-, of dieselvoertuig waren gereden.33 Dat
betekent dat een elektrische fiets ongeveer 1 op de 5 autoritten kan voorkomen. In dezelfde studie wordt benoemd
dat de afstanden met de elektrische fiets ongeveer de helft bedragen van de afstanden met de auto (9,8 km ten
opzichte van 19,1 km). Een elektrische fiets wordt daarom voor 1/10 meegerekend.
Op basis van de toekomstverkenning elektrisch vervoer van Ecofys (2016) wordt het aantal EV-equivalenten voor
deelauto s ereke d. In het rapport van Ecofys ordt gesteld dat ij ge ruikers a deelauto s het auto ezit daalt
van 0,85 tot 0,72 per huishouden. Daaruit kan geconcludeerd worden dat iedere deelauto 6,5 personenauto
vervangt.
Het energieverbruik van een voertuig is afhankelijk van: 1) # liter brandstof benodigd per km en 2) de energie-inhoud
van een liter brandstof. De CO2-uitstoot (waarop de weging is gebaseerd) is afhankelijk van 1) # liter brandstof
benodigd per km en 2) de hoeveelheid CO2 per liter brandstof.
De type voertuigen verschillen in hoeveelheid brandstof die ze per km verbruiken (1), en in het type brandstof
(vrachtwagens verbruiken bijv. vaker diesel). De hoeveelheid brandstof is zowel van invloed op het energieverbruik,
als op de CO2-uitstoot, dus de verhouding daartussen zoals meegewogen in CO2-uistoot weegt tevens mee in het
energieverbruik. Blijft over de invloed van het type brandstof. Onderstaande tabel toont de energie-inhoud en CO2uitstoot van benzine en diesel. Zichtbaar wordt dat de energie-inhoud en CO2-uitstoot dezelfde verhouding heeft.
Daarmee zijn de EV-equivalenten bruikbaar voor de bepaling van het aantal kWh benodigde duurzame elektriciteit.
Overzicht weging
Op basis van bovenstaande, komt de weging van verschillende typen voertuigen uit op:

Weging indien
personenauto = 1
Personenauto's
Autobussen
Bestelauto's
LEV
Vrachtauto's
Fietsen

EV-equivalent

Deelauto's

6,5

1,00
23
2
0,14
16
0,1

EV-equivalent indien
plug-in
0,5
12
1
0,07
5
3

32 Op basis van prognose Ecofys (2016) Toekomstverkenning elektrisch vervoer.
33 Elektrische fietsen – Marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden, TNO, HBD, BOVAG, 2008.
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NB: bovenstaande wegingsfactoren zijn opgesteld op basis van een quick scan vanuit diverse bronnen, op basis van
gegevens voor Nederland (geen specificatie naar Brabant) en een mix van methoden. In de praktijk kan de impact
van het elektrificeren van voertuigen hiervan afwijken, door bijvoorbeeld een andere uitgangssituatie of het aantal
gereden kilometers in de regio.

69 | 90

Plan van Aanpak Brabantse proeftuin 100.000 EV

Bijlage 3: Gedetailleerde uitwerking maatregelen fase C1
Use case 1: Snelle groei door target kansrijke Product Markt Combinaties
Elektrificeren wagenparken provincie Noord-Brabant & Enexis/Enpuls
Algemeen

Zowel de provincie Noord-Brabant als Enexis/Enpuls elektrificeert haar wagenpark door te stellen dat
ieder (dienst-)voertuig dat vanaf heden door koop of lease in gebruik wordt genomen elektrisch moet
zijn. Daarnaast wordt elektrisch rijden gestimuleerd door reservering van parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen en het realiseren van laadfaciliteiten op bv. het Provinciehuis en op locaties waar
Enexis/Enpuls gevestigd is. Hierbij is het belangrijk dat de attentiewaarde van EV bij medewerkers van
provincie en Enexis wordt verhoogd en persmomenten worden gecreëerd, waardoor de vergroening ook
zichtbaar is voor overheden en bedrijven met (grote) wagenparken binnen Brabant.

Doel

Door het elektrificeren van het eigen wagenpark dient de provincie en Enexis als voorbeeld voor andere
overheden en corporates met (grote) wagenparken in Brabant, waardoor zij geïnspireerd raken om het
eigen wagenpark te vergroenen.

Scope

Het gehele wage park die t ergroe d te
vrachtwagens (indien aanwezig) en scooters.

Resultaat

Enexis heeft in totaal 959 leaseauto s en 387 bedrijfswagens in het wagenpark in de provincie NoordBrabant. De provincie zelf heeft een flink aantal voertuigen.

Onzekerheden
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orde . Hiero der alle leaseauto s, die stauto s,

-

De huidige voertuigen zijn in 2017-2020 nog niet afgeschreven, waardoor deze niet vervangen
worden voor een elektrisch voertuig voor 2020.

-

Leasecontract van Enexis loopt in 2017 af en wordt opnieuw aanbesteed. Overstap naar andere
leasemaatschappij is vaak een lang en tijdrovend proces (i.v.m. aanbesteding).

Locatie

Het betreft elektrificering van de wagenparken van de provincie Noord-Brabant en Enexis/ Enpuls.
Hiervoor is het van belang dat goede laadfaciliteiten gerealiseerd worden op het Provinciehuis en andere
werk- of bezoeklo aties a de pro i ie e de stalli ge a de die stauto s. Ook dienen laadpunten
gecreëerd te worden op vestigingen van Enexis/Enpuls e op lo aties aar de die stauto s gestald
worden.

Partijen &
rolverdeling

De provincie en Enexis/Enpuls hebben de uitvoerende rol door ervoor te zorgen dat het eigen
wagenpark geëlektrificeerd wordt. Daarnaast hebben zij hierdoor een voorbeeldfunctie voor andere
Brabantse bedrijven en overheden. Samen met leasemaatschappijen moet worden onderzocht welke
voertuigen het meest geschikt en operationeel inzetbaar zijn.

Organisatie &
start

Start: Q4 2017.

Kosten

€ 39.000 (fte). Dit zijn extra kosten voor wagenparkbeheer, omdat er inzet nodig is om het

Het beleid dient gewijzigd te worden door te stellen dat ieder (dienst-)voertuig dat vanaf heden door
koop of lease in gebruik wordt genomen elektrisch moet zijn. Tegelijkertijd dient het eigen wagenpark in
kaart gebracht te worden, inclusief verloopdata van leasecontracten en afschrijvingstermijn van
dienstvoertuigen. Op basis hiervan kan besloten worden om bepaalde voertuigen te vervangen voor
elektrische voertuigen. Daarna kan gestart worden met de opschaling van laadinfrastructuur op
parkeerplaatsen bij vestigingen van de provincie en Enexis/Enpuls.

)
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vervangingsmoment te wijzigen t.o.v. normale cyclus.

Elektrificeren wagenparken gemeenten
Algemeen

Gemeenten elektrificeren hun wagenparken door te stellen dat ieder (dienst-)voertuig dat vanaf heden
door koop of lease in gebruik wordt genomen elektrisch moet zijn. Daarnaast wordt elektrisch rijden
gestimuleerd door reservering van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen en het realiseren van
laadfaciliteiten. Hierbij is het belangrijk dat de attentiewaarde van EV bij medewerkers van provincie en
Enexis wordt verhoogd en persmomenten worden gecreëerd, waardoor de vergroening ook zichtbaar is
voor burgers, overheden en bedrijven met (grote) wagenparken binnen Brabant.

Doel

Door het elektrificeren van de eigen wagenparken dienen de gemeenten als voorbeeld voor burgers,
andere overheden en bedrijven met (grote) wagenparken in Brabant, waardoor zij geïnspireerd raken
om het eigen wagenpark te vergroenen.

Scope

Het gehele wagenpark dient ergroe d te
vrachtwagens (indien aanwezig) en scooters.

Resultaat

Er zijn geen exacte aantallen bekend maar de verwachting is dat om enkele tientallen voertuigen gaat.

Onzekerheden

orde . Hiero der alle leaseauto s, die stauto s,

-

De huidige voertuigen zijn in 2017-2020 nog niet afgeschreven, waardoor deze niet vervangen
worden voor een elektrisch voertuig voor 2020.

-

De huidige leasecontracten lopen tot na 2020, waardoor deze niet vervangen worden door een
elektrische auto voor 2020.

Locatie

Het betreft elektrificering van de wagenparken van de gemeenten. Hiervoor is het van belang dat goede
laadfaciliteiten gerealiseerd worden bij vestigingen van de gemeenten en de stallingen van de
die stauto s.

Partijen &
rolverdeling

De provincie Noord-Brabant heeft hierbij de rol van actieve partner in initiatieven van anderen . Hier ij
trekt de provincie samen op met de gemeenten, om zodoende gaandeweg te zien hoe de gedeelde
doelen dichterbij gebracht kunnen worden.
De gemeenten hebben de uitvoerende rol door ervoor te zorgen dat het eigen wagenpark
geëlektrificeerd wordt. Daarnaast hebben zij hierdoor een voorbeeldfunctie voor burgers, Brabantse
bedrijven en overheden. Samen met leasemaatschappijen moet worden onderzocht welke voertuigen
het meest geschikt en operationeel inzetbaar zijn.
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Organisatie &
start

Start: Q4 2017.

Kosten

€ 195.000 (fte), Dit zijn extra kosten voor wagenparkbeheer, omdat er inzet nodig is om het
vervangingsmoment te wijzigen t.o.v. normale cyclus.

Het beleid dient gewijzigd te worden door te stellen dat ieder (dienst-)voertuig dat vanaf heden door
koop of lease in gebruik wordt genomen elektrisch moet zijn. Tegelijkertijd dient het eigen wagenpark in
kaart gebracht te worden, inclusief verloopdata van leasecontracten en afschrijvingstermijn van
dienstvoertuigen. Op basis hiervan kan besloten worden om bepaalde voertuigen te vervangen voor
elektrische voertuigen. Daarna kan gestart worden met de opschaling van laadinfrastructuur op
parkeerplaatsen bij vestigingen e stalli ge a die stauto s a de ge ee te .

)
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Stand van zaken elektrisch rijden monitoren en publiceren
Algemeen

De provincie Noord-Brabant monitort de stand van zaken van elektrisch rijden in Brabant en publiceert
de resultaten.

Doel

Het monitoren en publiceren van de stand van zaken van elektrisch rijden, waardoor potentiële e-rijders
en wagenparkbeheerders geïnformeerd worden over elektrisch vervoer en enthousiast worden over EV.

Scope

Deze maatregel ziet op het monitoren en publiceren van de stand van zaken van elektrisch rijden
binnen de provincie Noord-Brabant. Hiermee wordt bedoeld: het aantal elektrische voertuigen en
de verminderde CO2-uitstoot. Onder elektrisch vervoer vallen perso e auto s, bussen,
estelauto s, ra htauto s, motoren, LEV s e elektris he fietse .

Resultaat

Het resultaat is dat direct inzicht is voor alle partijen in de groei van EV.

Onzekerheden

-

Een onzekerheid is dat Brabanders de monitoring te weinig interesseert. Daarnaast moet
monitoring gepaard gaan met verhalen en voorbeelden uit de praktijk, om mensen echt te
overtuigen dat het aantrekkelijk is.

Locatie

De monitoring en publicatie vindt allereerst plaats via een centrale website. Daarnaast is een
mogelijkheid om bijvoorbeeld matrixboden langs belangrijke verkeersaders te plaatsen, waardoor het
bereik van de publicatie groot is.

Partijen &
rolverdeling

De provincie Noord-Brabant heeft een regisserende, informatieve rol door te communiceren over de
stand van zaken van EV.

Organisatie &
start

Start: Q4 2017.

Kosten

€

De provincie Noord-Brabant start met het inrichten van een (online) monitoringssysteem en het
monitoren van het effect van het maatregelenpakket op het aantal EV. Vervolgens dient de provincie
een website te laten ontwikkelen, waarop o.a. de stand van zaken van EV kan worden gepubliceerd. Ook
moet door de provincie bepaald worden langs welke verkeersaders matrixborden worden geplaatst
waarop gepubliceerd kan worden over EV.
.

, monitoring + doorlopend proceskosten bij provincie voor publicaties

Use case 2: Verbetering business case door duurzaam laden
Ops hale pilot Plug a d Pla
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Algemeen

Mo e teel zij
i
sa e erki g
et E puls, de ge ee te s-Hertogenbosch en
laadpaalaanbieder Allego op vier binnenpleinen van Slot Haverleij twee laadpalen geplaatst.
Ver ieu e d aa de laadplei e is de i oeri g a het plug a d pla -systeem. Hierbij is de
laadpaal binnen een week na aanvraag gerealiseerd, waardoor de doorlooptijd van het
aansluitproces aanzienlijk wordt verkort. Door deze pilot op te schalen naar parkeerplaatsen
binnen gemeenten, wordt het realisatieproces van laadpalen binnen meerdere gemeenten
versneld. Dit neemt een drempel weg voor potentiële e-rijders. Het is dan ook van belang om te
communiceren naar inwoners dat ze zo snel mogelijk een laadpaal kunnen krijgen.

Doel

Het ops hale

a de pilot Plug a d Pla

aar ge ee te , aardoor het realisatiepro es a laadpale

)
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verkort wordt. Dit moet ertoe leiden dat potentiele kopers eerder over de streep worden getrokken,
omdat de onzekerheid van het langdurige plaatsingsproces verdwijnt.
Scope

Deze maatregel ziet op het versnellen van het realisatieproces van laadpunten voor elektrische
personenauto s i ge ee te .

Resultaat

Deze pilot dient idealiter te worden opgeschaald, zodat de 50.000 aansluitingen allemaal versneld
kunnen worden aangesloten.

Onzekerheden

-

Er dienen geschikte parkeerterreinen gevonden te worden binnen of andere Brabantse
gemeenten.

-

De onzekerheid bestaat dat exploitanten geen interesse hebben om betrokken te zijn bij de
opschaling.

Locatie

Deze maatregel focust zich op parkeerplaatsen binnen gemeenten.

Partijen &
rolverdeling

Enexis heeft binnen deze opschaling de taak om de netaansluiting te realiseren. Enpuls heeft hierbij de
rol van aanjager, verbinder en de partij die de communicatie verzorgt. Exploitant, netbeheerder en
gemeente dienen gezamenlijk te kijken naar geschikte locaties om de laadpleinen uit te rollen en over de
realisatie te communiceren.
Kennis over de opschaling wordt gedeeld met het NKL. Het NKL kan op haar eigen website
o
u i ere o er de ops hali g a de pilot Plug a d Pla .

Organisatie &
start

Start: Q4 2017.

Kosten

€

Enpuls dient zo snel mogelijk met Allego (of andere marktpartijen), gemeenten en Enexis om de tafel te
gaan zitten om te kijken waar en wanneer opschaling plaats kan vinden.
.

fte pro eskoste o

pilot op te s hale

Nauwere samenwerking met gemeenten organiseren om eenvoudige exploitatie laadpalen te realiseren
Algemeen

Door ee
au e sa e erki g te orga isere tusse ge ee te e e ploita te die ee ope
arkt odel ha tere , ku e
arktpartije ee oudiger laadpalen realiseren en exploiteren binnen
deze gemeenten. Binnen deze nauwere samenwerking kunnen door gemeenten, in samenwerking met
de exploitanten, strategische kaarten gemaakt worden en potentiële laadlocaties in één
verkeersbesluiten gebundeld wordt.

Doel

Een nauwere samenwerking orga isere tusse ge ee te e e ploita te die ee ope
arkt odel
hanteren, waardoor de realisatie en exploitatie van laadpalen eenvoudiger wordt voor marktpartijen.

Scope

Deze maatregel ziet op de samenwerking tussen gemeenten en exploitanten die het open
marktmodel hanteren om zodoende het realiseren en exploiteren van laadpalen te
vereenvoudigen.

Resultaat

Alle benodigde 50.000 aansluitingen in Brabant worden idealiter in het open marktmodel uitgerold.

Onzekerheden

Locatie

73 | 90

-

Er moet een rendabele business case zijn voor marktpartijen om te investeren in het open
marktmodel, zowel in grote als kleine gemeenten.

Deze maatregel focust zich in eerste instantie op de gemeenten, omdat hier op korte termijn de

)
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beste business case voor de openbare laadpunten te verwachten is.
Partijen &
rolverdeling

De provincie Noord-Bra a t e E puls he e hier ij de rol a actieve partner in initiatieven van
anderen . Hier ij trekke de pro i ie e E puls sa e op et de ge ee te , om zodoende
gaandeweg te zien hoe de gedeelde doelen dichterbij gebracht kunnen worden. Daarnaast hebben de
provincie en Enpuls de rol van aanjager en verbinder. De markt moet de installatie en exploitatie
organiseren.
De gemeenten hebben de uitvoerende rol door ervoor te zorgen dat de samenwerking met exploitanten
nauwer wordt en in samenwerking met de exploitanten, bijvoorbeeld strategische kaarten gemaakt
worden.

Organisatie &
start

Start: Q4 2017.

Kosten

€

De provincie en Enpuls dienen erop toe te zien dat gemeenten en exploitanten zo snel mogelijk samen
om de tafel zitten en bespreken hoe de nauwere samenwerking vorm kan krijgen.
.

fte pro eskoste

Informatie verschaffen over aantrekkelijke business case: EV laden met zonne-energie
Algemeen

De provincie Noord-Bra a t ers haft i for atie aa ))P ers en DGA s via autodealers,
leasemaatschappijen en grote corporates over de aantrekkelijke business case van het laden van een
elektrisch voertuig op zonne-energie. Het is aan marktpartijen om interessante proposities aan te
bieden.

Doel

Ke is i eau erhoge a elektris h er oer e ))P ers e leaserijders i for ere o er het feit dat de
business case van het laden van een elektrisch voertuig met zonne-energie aantrekkelijk is. Het doel is
om potentiële e-rijders over de streep te trekken om een EV en zelf zonnepanelen aan te schaffen.

Scope

Deze aatregel fo ust zi h op i for atie ers haffi g aa ))P ers e leaserijders ia autodealers,
leasemaatschappijen en grote corporates. De informatieverschaffing ziet op het laden van de EV
met zonne-energie.

Resultaat

Er zij

Onzekerheden

Locatie

-

a.

.

))P ers i de pro i ie Noord-Brabant 34.

De business case is met name interessant als geladen kan worden op eigen terrein. Het is van
ela g dat ))P ers deze ogelijkheid he e .

Informatieverschaffing vindt plaats via autodealers, leasemaatschappijen, leveranciers van PVpanelen, laadpuntleveranciers. Zodra de business case is opgesteld en de informatievoorziening start,
dient de informatie regelmatig geüpdatet te worden. Hierdoor is het belangrijk dat de informatie en
benodigde links op één centrale 100.000 EV website staat.

Partijen &
rolverdeling

De provincie Noord-Brabant en Enpuls hebben een regisserende, informatieve rol door te
communiceren over de aantrekkelijke business case van laden op zonne-energie. Hierbij trekt de
provincie samen op me autodealers, leasemaatschappijen en grote corporates.

34 www.deondernemer.nl/nieusbericht/desnelleopkomstvanzzpinbrabant
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Organisatie &
start

Start: Q4 2017.

Kosten

€

)

De provincie en Enpuls initiëren gesprekken tussen marktpartijen om zo te komen tot interessante
proposities voor de doelgroepen.
.

fte pro eskosten voor organisatie en

Use case 3: Smart Mobility & Mobility as a Service
Randvoorwaarden creëren voor uitrol deelauto progra

as

Algemeen

Gemeenten reëre ra d oor aarde aar ee realisatie a elektris he deelauto progra
as i e
de gemeenten wordt gestimuleerd e
aardoor ge ruik ake
a elektris he deelauto s
aantrekkelijker wordt. Onder de randvoorwaarden vallen het uitgeven van een ontheffing voor een
parkeer ergu i g, goedkopere parkeertarie e
oor deelauto s e
het realisere
a
laadi frastru tuur op e trale plaatse oor deelauto s. Daarnaast vindt er communicatie plaatst over
de aa trekkelijkheid a deelauto s oor pote tiele ge ruikers e deelauto aanbieders.

Doel

Door het creëren van randvoorwaarden voor elektrische deelauto s worde deelprogra
as
gesti uleerd. Daar aast ordt het ge ruik ake a elektris he deelauto s aa trekkelijker, aardoor
mensen hun eigen auto vaker laten staan of zelfs verkopen.

Scope

Het etreft deelauto progra
a s i e de ge ee te . I itiatie e o
e-scooters, te delen vallen niet binnen de scope.

Resultaat

De verwachting is dat om enkele tientallen voertuigen gaat.

Onzekerheden

a dere oertuige , zoals

Deelauto progra
a s ake iet per defi itie ge ruik a elektris he deelauto s. O deze rede
is het a ela g dat de ra d oor aarde ge reëerd orde oor elektris he deelauto s.

-

Locatie

Het betreft het sti ulere

a elektris he deelauto progra

a s binnen de gemeenten.

Partijen &
rolverdeling

De provincie Noord-Bra a t heeft hier ij de rol a actieve partner in initiatieven van anderen . Hier ij
trekt de provincie, als aanjager en verbinder, samen op met de gemeenten, om zodoende gaandeweg te
zien hoe de gedeelde doelen dichterbij gebracht kunnen worden.
De gemeenten hebben de uitvoerende rol door ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden voor
deelauto s ge reëerd orde .

Organisatie &
start
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Start: Q4 2017.
Het beleid van de gemeenten dient gewijzigd te worden door te stellen dat:
-

Elektrische deelauto s geen parkeervergunningen nodig hebben;

-

Goedkopere parkeertarie e gelde

-

Laadi frastru tuur ordt gerealiseerd op e trale plaatse
parkeren.

oor deelauto s;
aar elektris he deelauto s ku

e
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Bijlage 4: Overzicht maatregelen
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MAATREGELEN USE CASE 1: Snelle groei door target kansrijke Product Markt Combinaties
Cluster

Doelgroep

Welke barrière lost het
op?

Maatregel

Wie

Reeds
bestaand
beleid

Rolverdeling

Campagne

Particuliere autoeigenaren, gebruikers
van deelauto's

Export van tweedehands
elektrische voertuigen.

Deal maken auto-importeurs
preferred supply region (bijv.
Tesla, Ampera-e, etc.) en
tweede handsmarkt, i.c.m.
garantie op laadpaal.

Provincie

Nieuwe
maatregel

Aanjager/verbinder:
provincie
Uitvoerende rol: autoimporteurs,
autodealers

Voorbeeldfunctie

Wagenparkbeheerders

Door het goede
voorbeeld te geven aan
de consument laten zien
dat het mogelijk is dat de
(overheid het serieus
neemt.

Wagenpark PNB/Enexis (in
Brabant) helemaal
elektrificeren, incl. realisatie van
laadinfra.

Provincie, Enpuls

(Versneld)
opschalen
bestaand
beleid

Aanjager/verbinder:
provincie
Uitvoerende rol:
gemeenten

Voorbeeldfunctie

Wagenparkbeheerders

Door het goede
voorbeeld te geven aan
de consument laten zien
dat het mogelijk is dat de
(overheid het serieus
neemt.

Vloten elektrificeren van
gemeenten, incl. realisatie van
laadinfra.

Gemeenten

(Versneld)
opschalen
bestaand
beleid

Aanjager/verbinder:
provincie
Uitvoerende rol:
gemeenten
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Campagne

Leaserijders,
wagenparkbeheerders

EV nu nog te weinig
verplicht in leasebeleid,
waardoor het te
langzaam van de grond
komt. Daarnaast gebrek
aan laadinfrastructuur is
een belemmering voor
potentiële e-rijders om
een EV aan te schaffen.

Sluiten van convenant tussen
Brabantse bedrijven om samen
launching customer te worden
(bv. met elektrische auto in
secundair
arbeidsvoorwaardenpakket en
laadfaciliteiten op het
parkeerterrein). Deelnemers
krijgen laadpaalgarantie voor
thuisladen (koppeling met pilot
flexibele netaansluiting Enexis).
(bijv. onder EV100).

Provincie i.s.m. grote
bedrijven, Brabants
mobiliteitsnetwerk

Nieuwe
maatregel

Aanjager/verbinder:
provincie, Brabants
Mobiliteitsnetwerk
Uitvoerende rol: grote
corporates,
Organiserende rol:
Enexis/Enpuls uitrol
laadinfra

Campagne

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Veel autogebruik, wat
leidt tot dichtslibben van
wegen en steden en CO2uitstoot.

Campagne opzetten voor het
stimuleren van LEV's als
vervanger van de auto. Met
grote bedrijven convenant
sluiten over subsidie LEV ter
vervanging auto.

Provincie i.s.m. grote
bedrijven, Brabants
mobiliteitsnetwerk

Nieuwe
maatregel

Uitvoerende rol
campagne: provincie
Aanjager/verbinder
richting grote
corporates: provincie
en Brabants
Mobiliteitsnetwerk
Uitvoerende rol
convenant: grote
corporates

)
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Campagne

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Het realiseren van
laadinfrastructuur binnen
VvE's is om
organisatorische
(toestemming
meerderheid, slechts 1x
per jaar vergadering) en
technische redenen (bv.
te lage netaansluiting)
vaak lastig. Gebrek aan
laadinfrastructuur is een
belemmering voor
potentiële e-rijders om
een EV aan te schaffen.
Het gaat om potentieel
zeer grote aantallen.

Ondersteuning bieden aan
V E s/bestaande bouw
(consumenten en gemeenten)
bij uitrol laadinfra. Gesprekken
faciliteren tussen
projectontwikkelaars,
gemeenten en investeerders om
knelpunten en
oplossingsrichtingen in kaart te
brengen.

Enpuls/Enexis ism
gemeenten

Nieuwe
maatregel

Aanjager/verbinder:
Enexis/Enpuls,
gemeenten,
Uitvoerende rol:
gemeenten, VvE
koepelorganisaties
projectontwikkelaars,
investeerders

Campagne

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Huidige kennisniveau
over (financiële)
voordelen van EV is laag.

Instapdagen/evenementen/
kennismaking elektrisch
rijden/Innovatie events
organiseren (bijv. Mobiliteitslab
bij LAB.073 voor demonstratie
nieuwe ontwikkelingen.).
Gecombineerd met algemene
campagne.

Provincie ism
launching customers
en autoverkopers

Nieuwe
maatregel

Uitvoerende rol,
aanjager/verbinder:
provincie, Enpuls,
launching customers

)
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Campagne

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Huidige kennisniveau
over (financiële)
voordelen van EV is laag.

Website bouwen waarin
mensen o.b.v. een aantal
kenmerken (bijv. # km per jaar)
kunnen uitrekenen of een EV
financieel voordelig is,
gecombineerd met totale
marketingcampagne (zit in
andere maatregel)

Provincie, Enpuls.
Mogelijk uitvraag aan
de markt voor
website

Nieuwe
maatregel

Uitvoerende rol en
financier: provincie,
Enpuls

Campagne

Particuliere autoeigenaren, gebruikers
van deelauto's

Aanschafprijs
tweedehands EV is (nog)
hoog, waardoor
potentiële e-rijders afzien
van de koop van een EV.
Daarnaast is het een
risico dat veel 2e hands
EV's naar het buitenland
worden geëxporteerd.

2e handsmarkt: financiële
sti ula s a €
oor de
eerste 500 EV's door laadtegoed
vanuit provincie aan te bieden
als marketing, daarna
doorverwijzen naar website
waarop de financiële voordelen
van EV's worden gegeven.
Stimulans gericht op specifieke
doelgroep: bv. lagere inkomens

Provincie (gesprek
auto-importeurs),
Enexis/Enpuls i.s.m.
gemeenten
(laadpunten publiek),
i.s.m.
laadpuntexploitanten
(op privaat terrein)

Nieuwe
maatregel

Uitvoerende rol,
financier: provincie,
Enexis/Enpuls
Aanjager/verbinder:
autodealers,
serviceproviders,
laadpaalexploitanten

Campagne

Wagenparkbeheerders

Vaak nog veel
onwetendheid over EV bij
doelgroepenvervoer en
onbegrip tussen
aanbestedende dienst en
opdrachtnemer.

Ronde tafel met aanbesteder,
taxibedrijven en provincie
organiseren om mogelijkheden
te inventariseren om in tenders
voor doelgroepenvervoer EV's
voor te schrijven.

Provincie i.s.m.
regio's

Nieuwe
maatregel

Uitvoerende rol,
aanjager/verbinder:
provincie i.s.m. de vier
Brabantse Regionaal
O erleg regio s
(Midden-, Noordoost-,
West-, Zuidoost
Brabant.

)
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Campagne

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren,
wagenparkbeheerders,
gebruikers van
deelauto's

Onderzoek

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren,
wagenparkbeheerders,
gebruikers van
deelauto's

Huidige kennisniveau
over (financiële)
voordelen van EV is laag.

Monitoren en publiceren over
stand van zaken elektrisch
rijden.

Provincie

Nieuwe
maatregel

Provincie, RVO,
leasemaatschappijen,
autodealers, corporates
met grote
wagenparken
(informatie delen)

Onderzoeksprogramma use case
1

Provincie, Enpuls

Bestaande
maatregel

Aanjager/verbinder:
provincie, Enpuls
Uitvoerder: TU/e en /of
andere
kennisinstellingen.

MAATREGELEN USE CASE 2: Verbetering business cases door duurzaam laden
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Cluster

Doelgroep

Welke barrière lost het
op?

Maatregel

Wie

Reeds bestaand
beleid

Rolverdeling

Uitrol

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Het aansluitproces van
laadpalen duurt lang,
waardoor bij e-rijders
onzekerheid ontstaat
of zij hun EV kunnen
laden in de buurt van
hun woon-/ werkadres.

Opschalen van de pilot Plug
and Play waardoor
aansluitproces wordt
versneld.

Enexis/Enpuls,
provincie,
i.s.m.
gemeenten,
NKL

(Versneld)
opschalen
bestaande pilot

Aanjager/verbinder:
Enexis/Enpuls, provincie
Uitvoerende rol: Enexis/Enpuls,
gemeenten
Kennisdeling: NKL
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Uitrol

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Gebrek aan
laadinfrastructuur is
een belemmering voor
potentiële e-rijders om
een EV aan te schaffen.
Daarnaast zijn er op dit
moment te weinig
heldere kaders voor
marktpartijen voor
lange termijn
investeringen.

Organiseren van nauwere
samenwerking met
gemeenten zodat
marktpartijen binnen een
'open marktmodel'
laagdrempelig laadpunten
kunnen exploiteren bv.
strategische kaarten
maken, heatmaps,
ruimtelijke spreiding,
verkeersbesluiten te
stroomlijnen, etc.)

Provincie,
Enpuls i.s.m.
gemeenten

(Versneld)
opschalen bestaand
beleid

Aanjager/verbinder: provincie,
Enpuls
Uitvoerende rol:
gemeenten, laadpaalexploitanten

Uitrol

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Gebrek aan
laadinfrastructuur is
een belemmering voor
potentiële e-rijders om
een EV aan te schaffen.

Uitgeven van nieuwe
locaties voor realisatie
snellaadstations langs
provinciale wegen.

Provincie

Nieuwe maatregel

Uitvoerende rol: provincie
(locaties selecteren), Enexis
(adviseren mogelijkheid van
locaties in relatie tot
netcapaciteit)

Uitrol

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Op dit moment is
(openbaar) laden nog
relatief prijzig. Door
slim gebruik te maken
van eigen opgewekte
duurzame energie is dit
niet nodig.

Elektrisch rijden en laden
aantrekkelijk maken door
sociale energie innovatie
(bijv. postcoderoosregeling
i.c.m. salderen
stroomkosten laden),
waarbij de koppeling wordt
gemaakt met lokaal
opgewekte energie.

Provincie,
Enexis/Enpuls

Nieuwe maatregel

Uitvoerende rol: Enpuls
Aanjagende rol: Provincie

)
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Pilot

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

De huidige laadpalen
hebben impact op
openbare ruimte.
Daarnaast kan de prijs
voor één kWh
verschillen per
laadpaal, wat
intransparant is.

Organiseren pilots
"alternatieven voor de
laadpaal" (bijv. Streetplug)
en transparantie van prijs
aan de paal

Provincie,
Enexis/Enpuls,
ElaadNL,
gemeenten,
markpartijen

(Versneld)
opschalen
bestaande pilot

Aanjager/verbinder:
Enexis/Enpuls, provincie, ELaadNL
Uitvoerende rol: provincie,
Enexis/Enpuls, gemeenten,
marktpartijen
Kennisdeling: ElaadNL, NKL

Pilot

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Het installeren van
laadpunten kan ertoe
leiden dat de
netaansluiting
verhoogd moet
worden. Dit brengt
hoge kosten met zich
mee voor de e-rijder.

Pilot met 1.000 voertuigen
voor testen flexibele
(grotere) aansluiting thuis
(uiteindelijke doel is 50.000
flexibele aansluitingen in
PNB).

Provincie,
Enexis/Enpuls

(Versneld)
opschalen
bestaande pilot

Uitvoerende rol: Enexis/Enpuls,
Aanjager/verbinder: Vereniging
elektrisch Rijders

Pilot

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Het laden van EV heeft
impact op het
elektriciteitsnet,
waardoor grote,
kostbare aanpassingen
aan het net vereist zijn.

Organiseren pilot 'buiten
de piek laden'--> Pilot
wordt geïnitieerd in 2017,
start in 2018. Kosten zitten
met name in het
ontwikkelen van benodigde
software, mogelijk enkele
hardware als er geen
geschikte bestaande
locatie beschikbaar is.

Enexis/Enpuls
i.s.m. CPO's en
MSP's,
ElaadNL

Nieuwe maatregel

Uitvoerende rol: Enexis/Enpuls,
CPO s, M“P s
Aanjager/verbinder/kennisdeling:
ElaadNL

)
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Pilot

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren

Binnen de huidige
wetgeving is het niet
mogelijk te 'switchten'
aan de paal van
energieleverancier.

Organiseren pilot vrije
energiekeuze stimuleren,
waarbij de nadruk ligt op
het wegnemen van
institutionele
belemmeringen en het
zorgen voor opschaling.

Enexis/Enpuls
i.s.m. CPO's en
MSP's,
ElaadNL

Opschalen
bestaande/eerdere
pilot

Uitvoerende rol: Enexis/Enpuls,
CPO s, M“P s
Aanjager/verbinder/kennisdeling:
ElaadNL

Pilot

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren,
wagenparkbeheerders

Het laden van EV heeft
impact op het
elektriciteitsnet,
waardoor grote,
kostbare aanpassingen
aan het net vereist zijn.
Daarnaast kan het
installeren van
laadpunten ertoe
leiden dat de
netaansluiting
verhoogd moet
worden. Dit brengt
hoge kosten met zich
mee.

Pilot verhogen
netaansluiting bij bedrijven
in ruil voor flexibiliteit van
elektriciteitsnetwerk (250
voertuigen).

Enexis/Enpuls

Nieuwe maatregel

Uitvoerende rol: Enexis/Enpuls

Campagne

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren,
wagenparkbeheerders

Huidige kennisniveau
over voordelige
business case van het
laden van de EV op
zonne-energie is laag.

Informatieverschaffing
voor ZZP'ers en
werknemers van grote
corporates om inzichtelijk
te maken dat
gecombineerde business
case van PV en laden zorgt
aantrekkelijke financiële

Provincie,
autodealers

Nieuwe maatregel

Uitvoerende rol: provincie
Kennisdeling: autodealers, leasemaatschappijen,
wagenparkbeheerders corporates

)
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Lobby

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren,
wagenparkbeheerders

Consistente wet- en
regelgeving ontbreekt
om flexibele
aansluittarieven toe te
kunnen passen.

Lobby in Den Haag voor
consistente wet- en
regelgeving (fiscaal
mogelijk maken dat je je
eigen energie opwek en tarieven op willekeurige
laadpalen kan hanteren.
Mogelijkheid om flexibele
tarieven voor aansluitingen
toe te passen).

Provincie,
Enexis/Enpuls,
ElaadNL

Voortzetten
bestaande lobby

Uitvoerende rol: provincie,
Enexis/Enpuls, ElaadNL, FUSE

Lobby

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren,
wagenparkbeheerders

Het is fiscaal niet
mogelijk dat een erijder het voertuig met
zelf opgewekte energie
via de laadpaal laadt.

Lobby starten om voordeel
salderen mee te nemen
naar de laadpaal waardoor
laden aantrekkelijk wordt
op eigen opgewekte
zonne-energie (eventueel
binnen de Postcoderoos)

Provincie,
Enexis/Enpuls

Voortzetten
bestaande lobby

Uitvoerende rol: provincie,
Enexis/Enpuls, ElaadNL, FUSE

Lobby

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren,
wagenparkbeheerders

Door slimmer gebruik
te maken van (zelf
opgewekte) duurzame
energie wordt het
laden aantrekkelijker.

Randvoorwaarden creëren
voor opschaling pilots slim
laden = voordeel pakken en
slim laden achter de GVmeter.

Provincie,
Enexis/Enpuls

Opschalen
bestaande/eerdere
pilot

Uitvoerende rol: provincie,
Enexis/Enpuls, ElaadNL, FUSE

)
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Onderzoek

Leaserijders,
particuliere autoeigenaren,
wagenparkbeheerders,
gebruikers van
deelauto's

Onderzoeksprogramma use
case 2, bijv. Enpuls start
onderzoek
opslagmogelijkheden met
als toepassing: buffer in
het elektriciteitsnet. Dit is
niet zo zeer bij industrie en
logistieke bedrijven in
eerste instantie vanuit
Enpuls.

Provincie,
Enpuls

Bestaande
maatregel

Aanjager/verbinder: provincie,
Enpuls Uitvoerder: TUe

MAATREGELEN USE CASE 3: Smart Mobility & Mobility as a Service
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Cluster

Doelgroep

Welke barrière lost het op

Maatregel

Wie

Reeds
bestaand
beleid

Rolverdeling

Pilot

Leaserijders, particuliere
auto-eigenaren

Elektrisch rijden kan
aantrekkelijker worden door
privileges te verkrijgen als erijder.

Koppeling met slimme mobiliteit:
privileges voor EV. EV s voorzien
van het 'zwarte kastje' met
software om EV voorrang te
geven bij stoplichten, op
vluchtstrook mag etc. Provincie
biedt zwarte kastjes aan bedrijven
met grote wagenparken.

Provincie,
MobilitymoveZ

Nieuwe
maatregel

Financier: provincie
Uitvoerende rol:
provincie, gemeenten,
MobilitymoveZ

)
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Campagne

Gebruikers van
deelauto's

Het gebruik maken van een
deelauto vergt afstemming
met de overige gebruikers
van het voertuig. Als deze
afstemming niet eenvoudig
plaats kan vinden, wordt dit
gezien als een belemmering
door potentiële gebruikers
van deelauto's.

Uitvraag ontwikkeling +
communicatie regionale app voor
elektrische deelautoconcepten

Provincie i.s.m.
BOM

Nieuwe
maatregel

Uitvoerende rol:
provincie
Financier: BOM

Campagne

Gebruikers van
deelauto's

Overheden worstelen met de
vraag hoe om te gaan met
het toewijzen
van parkeerplaatsen, zeker
op plekken met een hoge
parkeerdruk. Wanneer er
naast
parkeerplaatsen ook nog
laadvoorzieningen nodig zijn,
wordt het nog complexer.
Om de ontwikkeling van
autodelen te versnellen is
het zaak dat gemeenten
hiervoor een goed kader
ontwikkelen.

Randvoorwaarden (bijv.
Ontheffing parkeervergunning,
parkeertarieven, laadinfra, etc.)
creëren binnen gemeenten voor
uitrol elektrische deelauto
programma's. Onderdeel hiervan
ook is communicatiecampagne
(materiële kosten, 15k per
gemeente)

Gemeenten

Nieuwe
maatregel

Aanjager/verbinder:
provincie
Uitvoerende rol:
gemeenten

Campagne

Gebruikers van
deelauto's

Het inzetten van deelauto's
gebeurt nu nog te weinig en
moet gestimuleerd worden.

Via buurkracht (Enexis)
coöperaties benaderen om ook in
elektrische deelauto te investeren
- lessen energiecoöperatie Haaren
breed communiceren en
oplossingen zoeken voor

Enexis/Enpuls

(Versneld)
opschalen
bestaande
pilot

Uitvoerende rol,
aanjager/verbinder,
kennisdeling:
Enexis/Enpuls, provincie,
gemeenten
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mogelijke knelpunten voor
grootschalige uitrol.

Onderzoek

Leaserijders, particuliere
auto-eigenaren,
wagenparkbeheerders,
gebruikers van deelauto's

Onderzoeksprogramma use case
3

Provincie,
Enpuls, i.s.m.
TU/e

Bestaande
maatregel

Aanjager/verbinder:
provincie, Enpuls
Uitvoerder: TUe

MAATREGELEN USE CASE 4: Vracht- en busvervoer:
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Cluster

Doelgroep

Welke barrière lost het
op

Maatregel

Wie

Reeds
bestaand
beleid

Rolverdeling

Uitrol

Wagenparkbeheerders

Stedelijke distributie
heeft grote impact op de
luchtkwaliteit. Door
randvoorwaarden te
scheppen voor
vervoersbedrijven, zullen
deze eerder overstappen
op elektrisch vervoer.

In steden een nieuwe 'laaden-losplaats' introduceren,
waar bedrijven stedelijke
distributie kunnen lossen,
of overslaan op LEV.
Plekken staan op
toplocaties, goed zichtbaar
en goed bereikbaar.
Laadstation heeft goede
businesscase, want hoge
bezetting.

Gezamenlijk
met
gemeenten,
private partij
voor
exploitatie
laadstation,
IAP-EM

Nieuwe
maatregel

Aanjager/verbinder:
provincie
Uitvoerende rol:
provincie, gemeenten,
laadpaalexploitant

Uitrol

Wagenparkbeheerders

Door o.a. standaardisatie
van laadinfrastructuur
voor e-bussen te
faciliteren, ontstaat
meer zekerheid

Faciliteren laadinfra
vrachtwagens + e-bussen:
standaardiseren,
versnellen.

Enpuls

(Versneld)
opschalen
bestaand
beleid

Uitvoerder,
aanjager/verbinder:
Enpuls

)
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waardoor meer
vervoersautoriteiten
elektrische bussen zullen
voorschrijven en het
voor marktpartijen
minder risico is om in te
stappen.
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Pilot

Wagenparkbeheerders

Huidige kennisniveau
over (financiële)
voordelen van EV is laag.

Benaderen partijen heavy
duty over financiële
voordeel EV (doorrekenen
use case) en opstarten pilot
50 elektrische
vrachtwagens

Provincie,
i.s.m.
kenniscentra
(TUE), IAPEM

Nieuwe
maatregel

Aanjager/verbinder:
provincie,
Uitvoerder: TUe
Kennisdeling:
leveranciers
voertuigen,
vervoerders.

Campagne

Wagenparkbeheerders

Bedrijven zijn op dit
moment gebonden aan
strakke venstertijden.
Bredere venstertijden
voor EV voor stedelijke
distributie levert meer
flexibiliteit op.

Stimuleren gemeenten voor
toestaan bredere
venstertijden EV bij
stedelijke distributie.

Provincie
i.s.m.
gemeente

(Versneld)
opschalen
bestaand
beleid

Aanjager/verbinder:
provincie
Uitvoerende rol:
gemeenten

Onderzoek

Wagenparkbeheerders

Huidig milieubeleid
schrijft vaak nog niet
voor dat stadsdistributie
alleen nog maar
elektrisch mag
plaatsvinden, waardoor
conventionele
voertuigen hiervoor vaak
gebruikt worden.

Dialoog met gemeenten
over milieubeleid
stadsdistributie - onderzoek
naar effectiviteit en
haalbaarheid.

Provincie
i.s.m.
gemeenten

Nieuwe
maatregel

Uitvoerende rol:
provincie, gemeenten

)
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Lobby

Wagenparkbeheerders

Onderzoek

Wagenparkbeheerders

In Den Haag zijn nog
geen afspraken gemaakt
over elektrificering van
heavy duty, waardoor
onduidelijk is wat de
nationale doelstelling is.

Lobby in Den Haag voor
afspraken elektrificering
heavy duty (bv. in 2025
worden dieselvrachtwagens
niet meer toegelaten in
steden)

Provincie
i.s.m.
gemeenten

Nieuwe
maatregel

Uitvoerende rol:
provincie, gemeenten

Onderzoeksprogramma use
case 4

Provincie,
Enpuls

Bestaande
maatregel

Aanjager/verbinder:
provincie, Enpuls
Uitvoerder: TUe

)
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1. Inleiding
De Energieagenda, gedreven door onder meer het Parijs-klimaatakkoord, stelt dat Nederland
toewerkt naar een CO2-arme samenleving in 2050. Om dat te bereiken ligt er nog een forse opgave,
in de energie-, maar ook in de mobiliteitssector die gedomineerd wordt door fossiele brandstoffen.
De Provincie Brabant wil een koploper zijn in de verduurzaming en zet daarom onder meer in op
elektrisch vervoer. Met elektrisch vervoer beoogt de provincie CO2 te reduceren, luchtkwaliteit te
verbeteren en de Brabantse economie te stimuleren. Ook Enexis heeft een duurzaamheidsambitie:
de netbeheerder wil een voortrekkersrol spelen in de energietransitie en heeft onder meer Enpuls
opgericht om de energietransitie te faciliteren, vanuit gebiedsontwikkeling en duurzame mobiliteit.
De provincie en Enexis hebben als doel gesteld dat in 2020 100.000 elektrische voertuigen (EV) in
Brabant zijn geregistreerd.
Om die doelstelling te bereiken is een Plan van Aanpak 100.000 EV opgesteld. In dit Plan van Aanpak
is een maatregelenpakket. Dit maatregelenpakket zorgt voor een versnelling van de introductie van
EV in Brabant.
Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) rekent de kosten en baten van het Plan van
Aanpak door. Een MKBA is een analyse van de maatschappelijke waarde van een beleidsinterventie
(in dit geval het Plan van Aanpak 100.000 EV) en wordt veelal benut om publieke investeringen te
verantwoorden.
Daarbij is een MKBA een fact-based analyse. De MKBA toont de verwachte effecten van
maatregelen. Het Plan van Aanpak toont de beoogde effecten (100.000 EV’s in 2020). De verwachte
effecten en beoogde effecten kunnen afwijken. Doelstellingen worden tenslotte vaak ambitieus
gesteld omdat alleen al een ambitie dingen in gang kan zetten, terwijl de analyse op bestaande
onderzoeken wordt gebaseerd en een realistische schatting van de toekomst (op basis van de kennis
van nu) toont.

1.1 MKBA-stappen
Een MKBA beoordeelt effecten van interventies
door alternatieven met elkaar te vergelijken. In
feite wordt in een MKBA een filmpje gemaakt van
hoe de wereld eruit ziet zonder uitvoering van het
plan (het nulalternatief), en een filmpje van hoe de
wereld er uit ziet met uitvoering van het plan (het
projectalternatief). Het effect dat de interventies
hebben op de maatschappij, is het verschil tussen
de filmpjes.
Daarbij is het nulalternatief niet de situatie waarin niets gedaan wordt. Het nulalternatief beschrijft
een situatie waarin het reeds vastgelegde beleid wordt uitgevoerd. Alle activiteiten die in Brabant
verricht worden, verhogen het aantal voertuigen bovenop de autonome groei. Activiteiten uit het
verleden hebben ook invloed gehad op het aantal EV’s in Brabant. Indien deze reeds hebben geleid
tot een concreet aantal voertuigen, worden ze opgenomen in het nulalternatief.

3

Deze MKBA volgt de aanpak van de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse,
zoals opgesteld door CPB en PBL 1. Dat betekent dat gestart wordt met het vaststellen van de
alternatieven, waarna de kosten en effecten worden bepaald.
Daarbij is de nauwkeurigheid van de uitkomsten sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid en
concreetheid van de input. Het Plan van Aanpak is opgesteld vanuit een kwartiermakersrol, wat
betekent dat er vele ideeën zijn opgehaald en conceptueel zijn uitgewerkt. Van de maatregelen is
nog niet bekend waar ze gaan plaatsvinden, wie wat wanneer gaat uitvoeren en tegen exact welke
meerkosten. Dit betekent dat de MKBA op sommige punten gebaseerd is op expert judgements. Een
uitvoerige gevoeligheidsanalyse toont de robuustheid van de resultaten en de effecten van
onzekerheden. Naar mate concrete informatie beschikbaar komt, zou deze MKBA geüpdatet kunnen
worden.

1.2 Scope en uitgangspunten
Tijd: Bij elk project is de vraag wat een passende termijn is. Bij MKBA’s is het gebruikelijk om met
termijnen van 30 tot 50 jaar te rekenen, omdat dat bij bijvoorbeeld infrastructuurprojecten (wegen,
dijken) de termijn is waarover effecten worden veroorzaakt. Belangrijke elementen voor het bepalen
van de termijn zijn de levensduur van de investeringen en het voortduren van effecten na deze
levensduur. De levensduur van assets voor EV is in vergelijking met grote infrastructuur beperkt (±
11 jaar voor voertuigen en zo’n 15 jaar voor laadinfrastructuur). Het uitgangspunt is daarom een
doorlooptijd van 15 jaar, vanaf de interventie. Aangezien het maatregelenpakket loopt tot 2020
vinden de interventies in het projectalternatief op zijn laatst in 2020 plaats. De MKBA loopt daarmee
tot 2035.
Geografisch: Bij de meeste MKBA’s wordt de geografische scope afgebakend op Nederland. Echter,
gegeven de reikwijdte van het Plan van Aanpak en de specifieke wensen van de provincie en Enpuls
om inzicht te krijgen in effecten voor lokale stakeholders (de provincie en Enexis), worden de
grenzen van de provincie als uitgangspunt genomen voor de scope van de MKBA. Dat betekent dat
effecten buiten Brabant niet worden meegenomen, milieueffecten van de fabricage van de
voertuigen worden hierdoor niet opgenomen, evenals werkgelegenheidseffecten buiten Brabant.
Discontovoet: De nieuwe richtlijn voor de discontovoet uit de leidraad voor de MKBA schrijft voor
investeringen van dit type een reële discontovoet voor van 4.5%. Onderdeel van de discontovoet is
een risico-opslag voor marktrisico. Elektrisch vervoer is een relatief nieuwe ontwikkeling. Het risico
van deze markt kan daarom hoger liggen dan de conjunctuur. Hierin wordt deels voorzien door in de
gevoeligheidsanalyse ook met een discontovoet van 5,5% door te rekenen.
De netto contante waarde wordt toegerekend naar 2017, alle waarden zijn prijspeil 2017. De kosten
en prijzen die in deze MKBA worden meegewogen zijn reëel.

2. Alternatieven
Zoals eerder beschreven is een MKBA een vergelijking tussen alternatieven; het alternatief dat het
Plan van Aanpak 100.000 EV wordt uitgevoerd ten opzichte van een alternatief waarin dit plan niet
1

CPB, PBL (2013) Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses
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wordt uitgevoerd. Het verschil in kosten en baten tussen deze alternatieven is de waarde van het
uitvoeren van het plan. Dit hoofdstuk beschrijft het nulalternatief (de situatie waarin het plan niet
wordt uitgevoerd) en het projectalternatief (de situatie waarin het plan wel wordt uitgevoerd).

2.1 Nulalternatief
Het nulalternatief bestaat uit de autonome ontwikkeling van elektrisch vervoer, aangevuld met al
bestaand beleid. Het Plan van Aanpak 100.000 EV in Brabant is een vervolg op diverse activiteiten
van de provincie Brabant, Enexis/Enpuls en andere stakeholders van de afgelopen jaren. Volgens de
handreiking OEI moeten deze maatregelen uit het verleden en maatregelen die door andere
stakeholders (zoals gemeenten) worden uitgevoerd in het nulalternatief verwerkt worden en dus
niet meewegen in de berekening van effecten van het beleid. Wel zie je deze effecten terug in het
totale overzicht van het aantal voertuigen en de totale effecten in het projectalternatief. De effecten
kunnen alleen niet worden toebedeeld aan de interventie; het maatregelenpakket.
In het verleden zijn al diverse stimuleringsmaatregelen uitgevoerd. Een gedeelte daarvan heeft
concrete effecten gehad. Zo heeft de tender voor laadpalen geleid tot in totaal 255 publieke
laadpalen en is recent een aanbesteding gedaan voor 1.250 laadpalen in Brabantse en Limburgse
gemeenten. Daarnaast heeft inzet op zero emissie busvervoer gezorgd voor 46 elektrische bussen in
2017 en liggen er reeds plannen voor 600 in 2025. Voor personenvoertuigen, bestelauto’s,
vrachtwagens en Light Electric Vehicles is niet bekend hoeveel er exact in Brabant rondrijden.
Daarom is de groei in het nulalternatief voor dit type voertuigen in Brabant gebaseerd op de
autonome groei in Nederland. De volgende paragraaf beschrijft deze autonome groei.

2.1.1 Huidig aantal voertuigen
Het nul- en projectalternatief beschouwt het totale wagenpark in Brabant en het aandeel van EV
binnen dat wagenpark. De grootte en samenstelling van het wagenpark, hangt af van de in- en
uitstroom van voertuigen binnen de provinciale grenzen.2 Het aantal motorvoertuigen in Brabant
bedraagt volgens het CBS op 1 januari 2017 1,6 miljoen, ongeveer 1/6 van het totaal aantal
voertuigen in Nederland (9,9 miljoen)3. Het aantal elektrische voertuigen in Nederland is januari
2017 ruim 150.000. Aannemende dat ook van het aantal EV 1/6 in Brabant is geregistreerd, zijn er nu
een kleine 25.000 EV in Brabant in het totale ‘wagenpark’ van Brabant (ongeacht het type voertuig).
Spreiding EV’s over Nederland
In de praktijk kan de verhouding van het aantal EV’s in Brabant
ten opzichte van Nederland afwijken van het regulier aantal
voertuigen in Brabant t.o.v. Nederland. Er zijn geen studies
bekend naar de spreiding van het aantal EV’s. Wel heeft
Overmorgen4 een kaart opgesteld van de spreiding van het
aantal (semi)openbare laadpalen. Deze kaart toont dat het aantal
laadpalen in Brabant lager ligt dan bijvoorbeeld het aantal in
Noord- en Zuid-Holland, maar hoger dan de Noordelijke en
Oostelijke provincies. Hoewel het aantal (semi)publieke
laadpalen niet vanzelfsprekend verband houdt met het aantal
EV’s, biedt het wel een proxy voor spreiding. De kaart toont geen reden om aan te nemen dat zich in
Brabant een sterk afwijkend aantal laadpalen en dus EV’s bevindt. Om deze reden houden we 1/6 van het

2

Deze aanpak is conform PBL (2014) in Vergroening aanschafbelasting personenauto’s, waarin de effecten van
fiscale beleid in kaart worden gebracht
3
Bron: CBS Statline, Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari. Gewijzigd op 31 mei 2017
4
Bron: Overmorgen (2017). Benchmark elektrisch vervoer 2017. http://evbenchmark.overmorgen.nl/
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totaal aantal EV’s in Nederland aan.

Zoals onderstaande tabel toont, betreft het grootste deel van de elektrische voertuigen
personenauto’s. Ongeveer 3.000 van de 115.000 elektrische voertuigen in Nederland betreft andere
type voertuigen, bestelauto’s, vrachtauto’s, bussen en motorfietsen. Daarbovenop zijn er in
Nederland nog ongeveer 36.000 brom- en snorfietsen (vertaald naar Brabant betreft dat 25.000
kleine elektrische voertuigen).
Het aantal elektrische bussen is als enige exact bekend voor Brabant, dit betreft 46 in 20175.
Tabel 1 Aantal elektrische voertuigen in Nederland (bron RVO.nl) en een schatting voor het aantal elektrische voertuigen in
Brabant

Aantal per 31-12-2016
Type voertuig
Personenauto (BEV)
Personenauto (E-REV, PHEV)#
Personenauto (FCEV)
Bedrijfsauto ≤3500
Bedrijfsauto >3500
Bus *
Quadricycles (driewielig)
Motorfiets
Totaal op de weg

Nederland

Brabant

13.105
98.903
30
1.628
66
168
1.007
316
115.223

2184
16484
5
271
11

Bromfietsen
Snorfietsen
Brommobielen
Totaal inclusief brom/
snorfiets/brommobiel

3.775
32.496
258
151.752

46 (o.b.v. actuele aantallen)

168
53
19.204
629
5.416
43
25.292

2.1.2 Autonome groei
De ontwikkeling van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren is zeer onzeker. De
ontwikkeling werd tot dusverre sterk gestuurd door overheidsstimulering. Met name de fiscale
voordelen die werden geboden op plug-in voertuigen (PHEV) en EV en in sommige regio’s lokale
subsidies hebben sterk bijgedragen aan de groei van het aantal voertuigen. Het fiscale voordeel voor
PHEV is in 2015 afgebouwd, wat direct leidde tot een afgenomen groei van PHEV. Dat betekent niet
alleen dat er een sterke afname was van het aantal nieuw aangeschafte plug-in voertuigen, maar
ook dat het absolute aantal plug-in voertuigen in de eerste helft van 2017 afneemt omdat plug-in
voertuigen naar het buitenland verkocht worden6.
Tegelijkertijd kan de ontwikkeling van batterijtechnologie (zowel afname van prijs, als toename van
capaciteit) de komende jaren zorgen voor een doorbraak. Wanneer deze doorbraak zal komen en
hoe groot hij zal zijn is op dit moment nog erg onzeker.
In een toekomststudie van Ecofys 7 staan vier ontwikkelscenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s tonen
uiterste ontwikkelingen van het aantal EV, met als drijvers de ontwikkeling van duurzame energie en
5

Bron: CE Delft (2017) Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Energie
Bron: RVO.nl (2017) Cijfers elektrisch vervoer
7
Bron: Ecofys (2016) Toekomstverkenning elektrisch vervoer
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de deeleconomie. De ontwikkelingen van het aantal EV in Nederland bij deze scenario’s lopen uiteen
van ruim 132.900 in 2020 en 3 miljoen in 2035 (‘business as usual’ scenario), tot 327.100 in 2020 en
5,5 miljoen in 2035 (in het scenario ‘versnelde energietransitie’).
Maarten Steinbuch, Professor automotive technology aan de TU Eindhoven, geeft op zijn blog8
tevens een prognose voor de ontwikkeling van het aantal voertuigen, in een scenario dat de huidige
groei doorzet en in een scenario dat een deel van de tweedehandsvoertuigen naar het buitenland
wordt verkocht. Onderstaande figuur toont (in versimpelde weergave) de variatie in de voorspelde
ontwikkeling van EV in Nederland tot 2030 (voorspelling Steinbuch loopt tot 2025).
6.000.000

Maarten Steinbuch (2% stijging pmnd)

5.000.000

Maarten Steinbuch (2% stijging, 5%
verkoop 2e-hands)

4.000.000

Ecofys Business as usual

3.000.000
Ecofys Versnelde energietransitie

2.000.000
Ecofys Deeleconomie

1.000.000
2015

2020

2025

2030

2035

Versnelde energietransitie en
deeleconomie

Figuur 1 Prognoses aantal voertuigen. Bronnen: Steinbuch (2017) en Ecofys (2016)

De Ecofys-scenario’s tonen uiterste ontwikkelingen, voor een beperkte of juist een versnelde
ontwikkeling van duurzame technologie, of van de deeleconomie. De scenario’s zeggen niet direct
iets over een realistische ontwikkeling. Zichtbaar is dat de voorspelling van Steinbuch tot 2025
tussen de voorspelling van de vier scenario’s inligt. Deze prognose betreft een realistische schatting,
op basis van de meest recente verkoopdata van voertuigen in Nederland (actueel tot juli 2025). De
autonome groei wordt daarom gebaseerd op deze voorspelling, in elk geval tot 2025. Deze
voorspelling houdt er tevens rekening mee dat 5% van de plug-invoertuigen van de afgelopen 3 jaar
naar het buitenland verkocht zullen worden. Na 2025 lijkt de relatieve ontwikkeling van de overige
scenario’s dicht bij elkaar te liggen (met uitzondering van de knik veroorzaakt door toenemende
deeleconomie). We nemen daarom de gemiddelde groeipercentages van Ecofys scenario’s over om
de lijn van ontwikkeling vanuit de voorspellingen van Steinbuch door te trekken naar 2035. Deze
percentages betreffen 26% tot 2030 en 13% tot 2035.
De Ecofys-scenario’s en voorspelling van Maarten Steinbuch hebben alleen betrekking op
personenvoertuigen. Naast personenvoertuigen, is er ook een ontwikkeling te verwachten bij
bestelauto’s, bussen, vrachtwagens, LEV en elektrische fietsen. In Tabel 1 is de huidige stand van
zaken van deze voertuigen weergegeven. Het nulscenario is gebaseerd op de aantallen uit Tabel 1,
waarop we de groeiprognose van Ecofys voor batterij-elektrische personenvoertuigen projecteren.
Voor bussen en fietsen hanteren we een afwijkende aanpak:
·
·

voor bussen is een groeipad af te leiden uit het huidig aantal elektrische bussen (46) en de
concrete doelstelling van 600 elektrische bussen in 2025.
De ontwikkeling van het aantal elektrische fietsen loopt naar verwachting minder snel dan
voor de overige type elektrische voertuigen. Oorzaak hiervoor is dat elektrische fietsen al

8

Bron: Steinbuch (2017) Schatting verkopen elektrisch vervoer in Nederland tm 2025
https://steinbuch.wordpress.com/2016/01/22/schatting-verkopen-elektrisch-vervoer-nederland-tm-2025/
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veel langer op de markt zijn en daarmee al meer een regulier product zijn geworden. De
autonome groei van het aantal elektrische fietsen wordt aangenomen op 1% per jaar, dus
een beperkte toename9.

2.1.3 Weging van voertuigen in het Plan van Aanpak
In het Plan van Aanpak wordt een weging gehanteerd van de verschillende typen voertuigen, op
basis van de hoeveelheid CO2-uitstoot per type voertuig of (in geval van deelauto’s en fietsen) de
mate waarin het voertuigtype het gebruik van een personenauto kan voorkomen. Omdat een
vrachtwagen 16 maal zoveel CO2 uitstoot als een personenauto, telt een vrachtwagen in het Plan
van Aanpak mee als 16 EVequivalenten (EVe). Ter verduidelijking is de wijze van weging opgenomen
in de bijlage.
Deze MKBA neemt de hogere CO2-uitstoot van type voertuigen reeds mee in de effectenberekening
(zie H3), waardoor weging, en het gebruik van EVe, op basis van CO2-uitstoot niet nodig zijn. Bij
deelauto’s en fietsen is de weging gebaseerd op de mate waarin ze personenauto’s voorkomen. De
besparing die deze deelauto’s en fietsen realiseren, kan dus niet direct worden afgeleid uit de CO2uitstoot van het type voertuig. Deze voertuigen hebben we daarom gewogen meegenomen in de
effectenberekeningen. Zie in onderstaand tekstbox hoe dat voor deze typen uitpakt. Meer
informatie over de weging per type voertuig is te vinden in het Plan van Aanpak.
Deelauto’s
In het Plan van Aanpak zijn specifieke maatregelen opgenomen voor de stimulering van elektrische
deelauto’s. In dit plan is tevens benoemd dat deelauto’s zwaarder meewegen in de doelstelling, omdat met
een deelauto 6,5 reguliere personenvoertuig kan worden voorkomen10. Elektrische deelauto’s maken
onderdeel uit van de schatting van het aantal BEV’s en PHEV’s, al wegen ze vanwege de weging zwaarder
mee in de doelstelling. Onbekend is echter hoeveel elektrische deelauto’s er momenteel in Brabant
rondrijden. Ecofys stelt dat de autonome ontwikkeling van elektrische deelauto’s met name na 2020 zal
plaatsvinden. Uitvoering van het Plan van Aanpak 100.000 EV kan ertoe leiden dat deze toename al voor
2020 plaatsvindt.
Elektrische fietsen
Het meewegen van elektrische fietsen als elektrisch voertuig is niet onomstreden. Het aantal elektrische
fietsen is vele malen hoger en elektrische fietsen zijn al veel langer aan een opmars bezig. Toch kent ook het
gebruik van fietsen via elektrificering een voordeel voor het verduurzamen van transport. Elektrische fietsen
zijn comfortabeler op langere afstanden en kunnen daarom ook reguliere motorvoertuigen vervangen. Uit
onderzoek door TNO uit 2008 blijkt dat 18% van de ritten met een elektrische fiets anders met een benzine, of dieselvoertuig waren gereden 11. Dat betekent, dat een elektrische fiets ongeveer 1 op de 5 autoritten
kan voorkomen. In dezelfde studie wordt benoemd dat de afstanden met de elektrische fiets ongeveer de
helft bedragen van de afstanden met de auto (9,8 km ten opzichte van 19,1 km). In de analyse wegen de
elektrische fietsen voor 1/10 mee in de waarde van een elektrische personenauto.

Bovenstaande toelichting dient om de aantallen in de MKBA te kunnen relateren aan de aantallen in
het PvA. Aangezien de effecten voor de verschillende voertuigmodaliteiten worden berekend, zullen
we in dit rapport alleen de ongewogen aantallen vermelden, tenzij anders aangegeven.

9

Gebaseerd op Mobiliteitsbeeld 2016, waarin wordt gesteld dat het fietsgebruik met 11% gegroeid is tussen 2005 en 2016,
wat grotendeels veroorzaakt is door de toename van elektrische fietsen. De exacte ontwikkeling van het aantal elektrische
fietsen is niet onderzocht. Wel is bekend dat het aantal elektrische fietsen in 2014 t.o.v. 2013 met 0,4% steeg; een lagere
maar mogelijk tijdelijke ontwikkeling (bron: Rebel, EV Consult (2015) Verzilvering verdienpotentieel elektrisch vervoer)
10
Gebaseerd op Toekomstverkenning elektrisch vervoer van Ecofys (2016). Daarin wordt gesteld dat bij gebruikers van
deelauto’s het autobezit daalt van 0,85 tot 0,72 per huishouden. Daaruit kan geconcludeerd worden dat iedere deelauto
6,5 personenauto vervangt. Zie ook Plan van Aanpak
11

Bron: TNO, HBD, BOVAG (2008). Elektrische fietsen – Marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden
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2.1.4 Uitkomsten voor toename voertuigen nulalternatief
Met deze uitgangspunten komt het aantal voertuigen in Brabant in het nulalternatief in 2017, 2020
en 2035 op (NB: dit betreft de ongewogen aantallen uit het Plan van Aanpak):
Tabel 2 Prognoses aantal voertuigen. Gebaseerd op Steinbuch (2017) en Ecofys (2016)

# elektrische voertuigen (x1.000)
BEV
PHEV
Bestelauto's
Bussen
Vrachtwagens
Light Electric Vehicles (LEV) (excl. fietsen)
Totaal voertuigen
Elektrische fietsen
Totaal incl. fietsen

2017

2020
22
22
2
0,2
0,1
10
56
38
94

3
16
0,3
0,05
0,01
1
21
37
57

2035
507
111
47
0,6
2
232
900
44
944

Deze ontwikkeling is tevens zichtbaar in onderstaande figuur. De oppervlakten tonen de aantallen
van de verschillende typen voertuigen.

Autonome groei prognose Brabant
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

FEV

PHEV

Bestelauto's

Bussen

Vrachtwagens

LEV (excl. Fietsen)

e-fietsen

Totaal (gewogen)

2035

Figuur 2 Autonome groei - prognose Brabant. De figuur toont absolute aantallen voertuigen per type. Inclusief het totaal
conform de weging zoals deze in het Plan van Aanpak wordt gehanteerd. Bron: vertaling van groeiscanrio’s Steinbuch
(2017) en Ecofys (2016)

2.2 Projectalternatief
In het Plan van Aanpak zijn maatregelen opgenomen die zijn bedoeld om de ontwikkeling van het
aantal EV’s bovenop de autonome groei te verhogen. Deze paragraaf beschrijft hoe de inschatting
van het aantal extra voertuigen is bepaald en wat dit aantal extra voertuigen betreft.

9

2.2.1 Aanpak aantallen EV door maatregelenpakket
Het plan bevat ongeveer 40 maatregelen, onderverdeeld in 4 use cases. Deze maatregelen zijn
conceptueel uitgewerkt en daarmee nog niet op voldoende detailniveau om exacte kosten en
effecten te bepalen. Onbekend in dit stadium is nog op wie de maatregelen exact gericht worden,
vanuit welke stakeholder en hoe duur de maatregel zal zijn. Om een voorbeeld te noemen: een
relatief concrete maatregel uit de lijst is om laad- en losplaatsen te ontwikkelen waar groter
transport kan overslaan naar kleiner elektrische stedelijke distributie. Om goed de kosten in te
kunnen schatten, dienen de locaties van deze laad- en losplaatsen in zicht te zijn om in te schatten of
er aanpassingen aan de locatie nodig zijn (ruimtelijke ordening, elektriciteitsnetverzwaring etc).
Gezien de korte doorlooptijd en beperkte scope van dit traject is het niet mogelijk deze specificaties
te verzamelen.
Ter bepaling van de effecten is tevens relevant dat er veel overlap tussen de maatregelen is. Zo
zullen maatregelen gericht op het versnellen van een aansluiting grotendeels dezelfde doelgroep
bereiken als een maatregel met een campagne. Uiteindelijk neemt een individu of bedrijf een
aanschafbesluit, gebaseerd op een afweging tussen kosten, comfort (incl. laadmogelijkheden) en
status. De combinatie van meerdere maatregelen zal daarbij nodig zijn om een aanzienlijk deel van
de potentiële doelgroep te bereiken.
Gezien de beperkingen in detailniveau van inputs en de overlap, is op het totale maatregelenpakket
een expert judgement vanuit de TUe, EV Consult en RebelGroup uitgevoerd naar de doelgroepen EVrijders die door de maatregelen worden bereikt en de kansrijkheid om deze doelgroepen te
overtuigen een EV aan te schaffen. Deze expert judgement heeft geleid tot een eerste inzicht in de
kansrijkheid om – met hulp van de maatregelen – de doelstelling van 100.000 EV in 2020 te
bereiken. Tevens wordt de inschatting benut om de maatschappelijke kosten en baten van het
stimuleren van EV door te rekenen. Daarbij geldt wel de kanttekening dat dit een grove schatting
betreft en we niet volledig kunnen uitsluiten dat het aantal voertuigen niet ook door andere
invloeden (bijv. andere stakeholders zoals de gemeente) wordt beïnvloed.
Een gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf 5.2) geeft inzicht in de bandbreedte van de resultaten. Voor
een overzicht van de maatregelen, verwijzen we door naar het Plan van Aanpak.

2.2.2 Aantal EV door maatregelenpakket
Maatregelen uit het Plan van Aanpak grijpen in op het aanschafmoment van een voertuig. Een
marketingcampagne, versimpeld proces tot aansluiten van een laadpunt, of financiële stimulans
kunnen eigenaren van voertuigen overtuigen om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Daarbij zal
echter relatief veel overlap zitten. Maatregelen gerelateerd aan laadinfrastructuur zijn in feite
randvoorwaardelijk om maatregelen die gericht zijn op voertuigen te laten slagen. Om dubbeltelling
te voorkomen, is de schatting opgebouwd vanuit doelgroepen. Het Plan van Aanpak spreekt daarbij
grofweg vier doelgroepen aan: leaserijders, particulieren met een eigen voertuig, beheerders van
bedrijfsvoertuigen en gebruikers van deelauto’s. Hieronder wordt de grootte van de doelgroep en
het potentiële bereik van de maatregelen toegelicht. De maatregelen die op de doelgroep ingrijpen
worden benoemd. In het Plan van Aanpak staan deze maatregelen nader omschreven.
Leaserijders
In Brabant rijden 1,7 miljoen personenauto’s rond. Een speciale doelgroep binnen de particuliere
automobilisten betreft de leaserijders. Door het nationale fiscale beleid voor (PH)EV’s en het relatief
hoge frequentie van ritten van leaserijders, zijn EV’s al snel financieel aantrekkelijk voor deze
doelgroep, dat is reeds gebleken bij de huidige ontwikkeling van de markt. Plug-in voertuigen
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hebben t/m 2020 een korting op de motorrijtuigenbelasting. Na 2020 vervalt deze korting (voor
volledig elektrisch blijft deze bestaan). Door het huidige voordeel extra aan te prijzen (met de
campagne), kan mogelijk nog een tijdelijke piek in het aantal PHEV leaseauto’s ontstaan.
Volgens VNA lease (de vereniging van Nederlandse autoleasebedrijven) waren er in Nederland in
2016 798.000 leaseauto’s12. Aannemende dat hier wederom 1/6 in Brabant rijdt, kent Brabant
133.000 leaseauto’s. We nemen aan dat een leaserijder zijn auto gemiddeld 4 jaar heeft (veel PHEV
leaserijders houden mogelijk zelfs vast aan 5 jaar, om zo lang mogelijk gebruik te kunnen maken van
de gunstige fiscale regeling). Gedurende de periode van het Actieprogramma (eind 2017-2020)
wisselt ongeveer ¾ van de leaserijders van voertuig. De doelgroep leaserijders is daarmee ongeveer
100.000.
Het maatregelenpakket zet met campagne, het bereik van werkgevers en het versnellen van de
aansluiting van laadinfrastructuur in om een groot deel van deze doelgroep te bereiken. De
kansrijkheid van de maatregelen om de potentiële doelgroep daadwerkelijk te overtuigen tot
aanschaf van een EV is afhankelijk van:
1) de mate waarin de doelgroep (bijvoorbeeld door een campagne) wordt bereikt en
2) de mate waarin de maatregel de doelgroep weet te overreden tot aanschaf.
De eerste stap wordt met name bereikt door de campagne, de tweede ook door de campagne
(indien een EV voldoende voordelig is), aangevuld met de overige maatregelen o.a. rondom snel en
flexibel laden. Het succes van de maatregelen hangt dus in grote mate af van de intensiteit van de
campagne. Op basis van expert judgement vanuit de TUe, EV Consult en RebelGroup is de
inschatting dat indien vol wordt ingezet op een campagne voor de doelgroep leaserijders ongeveer
de helft van de leaserijders kan worden bereikt en daarvan ongeveer een tiende daadwerkelijk
overtuigd kan worden om een EV aan te schaffen. Daarmee realiseert het pakket 5.000 EV’s.
Daarvan hebben PNB en Enpuls een directe impact op de eigen leaserijders. Van Enexis is bekend dat
zij momenteel ongeveer 100 elektrische voertuigen hebben (waarvan nu reeds 1/3 full electric). In
2020 lopen er in Brabant ruim 700 leasecontracten af. Enexis schat in dat ze hiervan richting 2020
50% elektrisch kunnen laten rijden. Dat betekent 250 voertuigen extra, waarvan een gedeeltelijk
plug-in. Van de provincie is het aantal voertuigen niet bekend, geschat wordt dat ongeveer 100
voertuigen in aanmerking komen om te vervangen voor een EV, daarvan 50% betreft 50 voertuigen
over 3 jaar13. Gezien het beperkte aantal, wordt aangenomen dat dit onderdeel uitmaakt van de
5.000 EV’s.
Acties voor deze doelgroep
· Sluiten van een convenant met Brabantse bedrijven om EV in secundaire arbeidsvoorwaarden op
te nemen
· Deal met auto-importeurs om op te treden als preferred supply region
· Grootschalige campagne, met
o Instapdagen/evenementen/kennismaking elektrisch rijden
o Website met TCO-berekening
o Monitoring en publiceren over stand van zaken
· Laadpaalgarantie: laadpaal wordt direct aangesloten
· Strategische kaarten om marktpartijen laadinfrastructuur te faciliteren
· Pilots voor slim laden, open marktmodel, flexibele aansluiting
· Nieuwe snellaadstations door uitgeven van locatie

12
13

Bron: https://www.vna-lease.nl/website/iedereen/feiten-cijfers/infographics-2016
Bron: B. Vos. Email: aantal voertuigen bij Enexis die tot 2020 elektrisch kunnen worden. 04-08-2017
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·
·
·
·
·

Koppeling slimme mobiliteit
Informatieverschaffing voor ZZP'ers en werknemers van grote corporates om inzichtelijk te maken
dat gecombineerde businesss case van PV en laden zorgt aantrekkelijke financiële propositie.
Eigen leasewagenpark Enpuls en PNB 50% EV
Door sociale innovatie elektrisch rijden aantrekkelijk maken
Onderzoeksprogramma’s (indirect)

Particuliere voertuigeigenaren
In de provincie rijden naast leaserijders ongeveer 1 miljoen particuliere voertuigeigenaren. Bij deze
groep geldt dat voertuigen ongeveer 11 jaar oud zijn. Eens in de 11 jaar wordt een nieuw voertuig
aangeschaft. Een personenauto wisselt gemiddeld iedere 4,1 jaar van eigenaar (dit gemiddelde is
overigens incl. leaserijders). Een groot deel van de aangeschafte voertuigen is dus tweedehands.
Deze doelgroep is daarom interessant voor tweedehands EV’s die op de markt komen. Maatregelen
uit het Plan van Aanpak zetten dan ook in op de tweedehandsmarkt. Daarnaast zijn er in het
maatregelenpakket maatregelen opgenomen die specifiek gericht zijn op ZZP’ers, ook zij kunnen in
aanmerking komen voor een tweedehands voertuig, al dan niet in combinatie met een
zonnepanelen (zie Plan van Aanpak 18-8-2017).
Januari 2018 zijn er in Nederland ongeveer 3.000 EV’s (incl. PHEV) van 4 jaar oud, januari 2019 zijn
dit er 4.500, januari 2020 8.500. Dit is een potentiële verkoopmarkt voor Brabant. We nemen aan
dat door extra aandacht vanuit de campagne in Brabant 3x (relatief hoog, maar dat een deel ook uit
het buitenland wordt gehaald) het gemiddeld aantal tweedehandsvoertuigen in Brabant worden
aangeschaft (normaal gesproken zou dit 1/6 zijn) 14. Het aantal extra voertuigen betreft 1.000 in
2018, 1.500 in 2019 en 2.800 in 2020. Deze additionele voertuigen betreffen grotendeels PHEV’s.
Acties voor deze doelgroep
· Ondersteuning bieden aan VvE’s bij uitrol van laadinfrastructuur
· Grootschalige campagne, met
o Instapdagen/evenementen/kennismaking elektrisch rijden
o Website met TCO-berekening
o Campagne over 2e hands markt, incl. €500 laadtegoed voor eerste 500 deelnemers en
afspraken auto-importeurs
o Monitoring en publiceren over stand van zaken
· Pilots voor slim laden, open marktmodel, flexibele aansluiting
· Laadpaalgarantie: laadpaal wordt direct aangesloten
· Strategische kaarten om marktpartijen laadinfrastructuur te faciliteren
· Koppeling slimme mobiliteit
· Nieuwe snellaadstations door uitgeven van locatie
· Door sociale innovatie elektrisch rijden aantrekkelijk maken
· Onderzoeksprogramma’s (indirect)

Beheerders van bedrijfswagens
Bedrijven met een (groot) wagenpark van bijv. bestelauto’s en vrachtauto’s vormen een interessante
doelgroep voor EV. In Brabant rijden volgens het CBS ruim 173.000 bedrijfsmotorvoertuigen rond,
waarvan 136.000 bestelauto’s en bijna 26.000 vrachtauto’s. We gaan er vanuit dat
wagenparkbeheerders alleen elektrische voertuigen aanschaffen bij het verlopen van de levensduur.
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Daarbij is alleen de verdriedubbeling extra, het 1/6 e deel valt onder de autonome groei.
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Aannemende dat deze voertuigen gemiddeld 10 jaar meegaan, worden er 13.600 bestelauto’s en
2.600 vrachtwagens per jaar nieuw aangeschaft.
Bestelauto’s bestaan al in een elektrische variant. De doelgroep (veelal kleine bedrijven) is echter
lastig te bereiken. Een sterk gerichte campagne (bijv. specifiek op loodgieters, bakkers, etc.) in
combinatie met een laadpaalgarantie kan een deel van deze doelgroep over de streep trekken. We
gaan er in deze groep daarom van uit dat – evenals leaserijders – 5% van de doelgroep de komende
drie jaar bereikt wordt (50% bereikt door de campagne, 10% daarvan overtuigd tot aanschaf). Dat
betekent dat er in 3 jaar tijd een potentieel 2.000 elektrische bestelauto’s bij komt.
Onderdeel hiervan is het eigen wagenpark van Enexis/Enpuls en het doelgroepenvervoer waarover
de provincie gedeeltelijk kan besluiten. Tevens kunnen gemeenten mogelijk overtuigd worden
hieraan mee te doen. Vanuit Enexis is bekend dat 387 bedrijfswagens rondrijden. Dit is een
gevarieerde vloot, met niet alleen bestelwagens, we nemen aan dat het aantal bestelauto’s 300
bedraagt. Lang niet alle voertuigen komen daarbij volgens Enexis in aanmerking voor een EV. Uit een
eerdere proef is gebleken dat laden belemmerend was voor de werkzaamheden omdat voertuigen
bij storingen direct beschikbaar moeten zijn15. Er is geen informatie bekend over hoeveel voertuigen
de provincie in beheer heeft. De Provincie heeft gedeeltelijk zeggenschap over het
doelgroepenvervoer, al geeft de provincie aan hier maar beperkt in te kunnen sturen. Duurzaamheid
speelt in de aanbesteding een steeds belangrijkere rol, echter een eerdere pilot met elektrische
busjes is reeds gestrand. De provincie stelt daarom dat het niet aannemelijk is dat een groot aandeel
van het doelgroepenvervoer op korte termijn zal elektrificeren16. Het aantal elektrische bestelauto’s
van Enexis/Enpuls en de provincie is dus beperkt en wordt daarom meegewogen in het totaal
potentieel van 2.000 elektrische bestelauto’s.
De groep vrachtwagens is een relatief nieuwe groep voor EV, omdat tot dusverre de
batterijtechnologie onvoldoende ontwikkeld was om groter elektrisch transport over lange
afstanden mogelijk te maken. De voertuigen zijn dan ook nog niet standaard op de markt. Dit
betekent dat overtuiging van vervoerders niet voldoende is om de markt op gang te brengen,
voertuigen zullen ook (om)gebouwd moeten worden. In het maatregelenpakket is een gerichte actie
opgenomen voor vrachtauto’s, namelijk het gericht benaderen van enkele transportbedrijven.
Verwacht wordt dat deze actie ongeveer 50 elektrische vrachtwagens op zal leveren. De effecten
van deze maatregel zullen met name na 2020 zichtbaar worden.
Een iets afwijkend type voertuig voor deze doelgroep zijn de Light Electric Vehicles. LEV is een brede
definitie en bevat zowel elektrische scooters, als een nieuw type – nog te ontwikkelen – voertuigen,
zoals kleine bezorgwagentjes en segway-achtige voertuigen. In het Plan van Aanpak is een maatregel
opgenomen waarin een campagne bedrijven moet overtuigen om LEV’s te benutten in plaats van
reguliere voertuigen. We gaan ervan uit dat dit leidt tot een verdubbeling van het aantal LEV’s in 3
jaar tijd (1.000 LEV’s meer).
Acties voor deze doelgroep
· Wagenparken Enpuls, provincie en gemeenten elektrificeren, met o.a.
o Ronde tafel met aanbesteder, taxibedrijven en provincie organiseren om mogelijkheden
te inventariseren om in tenders voor doelgroepenvervoer EV's voor te schrijven.
· Grootschalige campagne, met
o Instapdagen/evenementen/kennismaking elektrisch rijden
o Website met TCO-berekening
15
16

Bron: B. Vos. Email: aantal voertuigen bij Enexis die tot 2020 elektrisch kunnen worden. 14-08-2017
Bron: Commentaar op concept-MKBA door M. Post 29 augustus 2017

13

·
·
·
·
·
·

o Campagne voor inzetten LEV’s
o Monitoring en publiceren over stand van zaken
Pilots voor slim laden, open marktmodel, flexibele aansluiting
'Laad-en-losplaats' introduceren, waar bedrijven stedelijke distributie kunnen lossen, of overslaan
op LEV
Benaderen partijen heavy duty over financiële voordeel EV (doorrekenen use case) en opstarten
pilot 50 elektrische vrachtwagens
Stimuleren gemeenten voor toestaan bredere venstertijden EV bij stedelijke distributie
Dialoog met gemeenten over milieubeleid stadsdistributie - onderzoek naar effectiviteit en
haalbaarheid
Onderzoeksprogramma’s (indirect)

Gebruikers van deelauto’s
In 2015 waren er in Nederland 14.352 deelauto’s, na een forse groei van 28% ten opzichte van 2014.
Het grootste deel van deze deelauto’s bevindt zich in de G4 (Amsterdam met bijna 3.000, Utrecht
met ruim 1.200, Rotterdam en Den Haag onbekend). Aannemende dat deze groei heeft doorgezet,
zouden er nu in Nederland 23.500 deelauto’s17. Gezien het grootste deel (bijna de helft) van de
deelauto’s zich momenteel in de G4 bevindt, gaan we voor het aandeel deelauto’s in Brabant uit dat
iets minder dan 1/10e deel van de deelauto’s – 2.000 stuks zich in Brabant bevindt. De deelauto’s zijn
momenteel nog niet elektrisch, al is deze doelgroep zeer kansrijk. Het Plan van Aanpak zet dan ook
in op het elektrificeren van de deelauto’s. De groei van deelauto’s vormt daarbij de potentiële groep
om te elektrificeren; bij aanschaf van een nieuw voertuig is een EV in veel gevallen een kansrijk
alternatief. De potentiële doelgroep is daarmee 500 deelauto’s in 2018, 700 in 2019 en 900 in 2020.
In de praktijk zal niet deze gehele nieuwe vloot elektrisch worden. De maatregelen zetten nu in op
het faciliteren van deelauto’s door middel van een app en goede randvoorwaarden aan te bieden.
Naar schatting bereiken de maatregelen daarmee 50% van de potentiële groep.
Acties voor deze doelgroep
· Laadpaalgarantie: laadpaal wordt direct aangesloten
· Grootschalige campagne, met
o Instapdagen/evenementen/kennismaking elektrisch rijden
o Website met TCO-berekening
o Campagne voor inzetten LEV’s
o Monitoring en publiceren over stand van zaken
· Nieuwe snellaadstations door uitgeven van locatie
· Ontwikkeling regionale app voor elektrische deelautoconcepten
· Randvoorwaarden (bijv. ontheffing parkeervergunning, parkeertarieven, laadinfra, etc) creëren
voor uitrol elektrische deelauto programma's
· Via buurkracht (Enexis) coöperaties benaderen om ook in elektrische deelauto te investeren
· Onderzoeksprogramma’s (indirect)

2.2.3 Ontwikkeling van aantallen
Het programma 100.000 EV loopt tot 2020. In 2017 worden de eerste acties uitgezet, maar het
zwaartepunt van de meeste maatregelen ligt in 2018/2019. Verwacht wordt dat de effecten van
maatregelen even op zich laten wachten en dat daarom 2/3 van het aantal extra elektrische
voertuigen door het programma in 2020 zal worden aangeschaft.
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Bron: https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/aantal-deelautos-nederland-groeit-28-procent
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Het Plan van Aanpak zorgt ervoor dat Brabant een voorsprong heeft in ontwikkeling van het aantal
voertuigen op andere regio’s in Nederland. Brabant zal daar ook na 2020 profijt van hebben, omdat
de aandacht voor EV, de inzet op elektrische vracht- en bestelauto’s en de opbouw van een
laadinfrastructuur ook de jaren erna nog tot extra voertuigen leidt. Bovendien kan de versnelling tot
extra werkgelegenheids- en economische effecten voor de Brabantse industrie leiden (zie hoofdstuk
4). In de MKBA is dit verwerkt door de eerste jaren het groeipercentage van de autonome groei ook
toe te passen op de additionele voertuigen en deze voertuigen mee te wegen in de effecten.
Op den duur zal dit extra groei-effect echter afnemen. Voertuigen worden verkocht en
ontwikkelingen in de rest van Nederland kunnen de voorsprong inlopen die door het programma tot
2020 is opgedaan. Wel profiteert Brabant nog altijd van de infrastructuur en bedrijvigheid die dankzij
het programma op gang zijn gekomen. In de MKBA gaan we er daarom vanuit dat de procentuele
groei van het aantal extra voertuigen in Brabant 5 jaar aanhoudt, waarna het extra aantal voertuigen
gelijk blijft tot 2030 (wel veroorzaakt de autonome groei tot 2035 nog een forse toename van het
aantal voertuigen). Richting 2050 kan zelfs nog worden aangenomen dat het aantal extra voertuigen
in Brabant afneemt, dit valt echter buiten de scope van dit onderzoek.
De aanname hoe lang de groei aanblijft is zeer onzeker. In de gevoeligheidsanalyse wordt het effect
van het jaartal van afzwakking van de groei doorgerekend.

2.2.4 Uitkomsten voor additionele voertuigen in het projectalternatief
Bovenstaande analyse resulteert in de volgende additionele aantallen EV door het
maatregelenpakket (NB: dit zijn de ongewogen aantallen uit het Plan van Aanpak):

Aantal additionele voertuigen door
maatregelenpakket (x 1.000)
BEV (incl. Deelauto’s)
Waaronder deelauto’s
PHEV
Bestelauto
Autobus
Vrachtwagen
LEV (excl. e-fiets)
E-fiets

Totaal ongewogen

2018

2019

2020

0,8
1,5
3,38
0,25
0,35
0,45
1,0
1,5
2,8
0,2
0,5
1,4
Opgenomen in autonome groei, want bestaand
beleid
0,05
0,08
0,2
0,7
Stimulering vindt plaats binnen fietsenbeleid
van de provincie.
Effect is opgenomen in autonome groei
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Het projectalternatief bestaat uit de ontwikkeling van de voertuigen in het nulalternatief plus
bovenstaande additionele voertuigen, inclusief de extra ontwikkeling daarvan in de tijd (zie
paragraaf 2.2.3). Daarmee ziet de ontwikkeling van het aantal voertuigen, bij de uitvoering van het
maatregelenpakket er naar verwachting als volgt uit:
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1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Personen-BEV

Personen-PHEV

Bestelauto

Autobus

Vrachtwagen

LEV

E-fiets

Totaal gewogen

Het aantal gewogen voertuigen bedraagt in 2020 ongeveer 68.000. Dat betekent dat de provincie en
Enpuls met de beoogde inzet de doelstelling van 100.000 EV niet behalen. Het Plan van Aanpak
beschrijft opties hoe hiermee om te gaan.

2.3 Ontwikkeling van het aantal voertuigen
De prognoses van de ontwikkeling van het aantal voertuigen in het nul- en projectalternatief
omvatten nog vele onzekerheden. De afgelopen jaren heeft de EV-markt een zekere grilligheid laten
zien, onder meer doordat de markt nog altijd sterk afhankelijk is fiscale stimulering (die recent is
gewijzigd) en omdat de kosten van accu’s veel sterker gedaald is dan eerder voorspeld terwijl de
actieradius juist is toegenomen. Ter illustratie: in 2012 voorspelde het PBL dat in 2050 een
elektrische auto gemiddeld een actieradius van 250 kilometer zou hebben. De nieuwe Tesla’s
hebben nu reeds een actieradius van rond de 400 kilometer. Deze nieuwe ontwikkelingen nemen we
nu mee in de voorspelling, echter de toekomstige ontwikkelingen zijn lang niet altijd te voorzien.
Hoe het Rijksbeleid en de markt zich gaan ontwikkelen heeft een sterke impact op de autonome
groei, maar ook op de effecten die maatregelen teweeg kunnen brengen. In geval voertuigen
goedkoper worden dan voorzien, kan bijvoorbeeld een marketingcampagne en een laadpaalgarantie
in Brabant twijfelaars vrij makkelijk over de streep trekken. De effecten van volledige afschaffing van
de fiscale voordelen voor EV zijn echter vrijwel onmogelijk om als provincie te compenseren.
In deze MKBA hebben TUe, EV Consult en RebelGroup naar beste weten en op basis van kennis van
de markt een inschatting gemaakt van het toekomstig aantal EV. De inschatting is echter op basis
van de kennis van nu. De grilligheid van de markt laat zien dat die kennis snel achterhaald kan zijn.
Daarmee kunnen ook de schattingen van het aantal EV’s mogelijk achterhaald raken. Het Plan van
Aanpak houdt via een adaptief programma de flexibiliteit om op ontwikkelingen in te spelen, deze
MKBA berekent echter alleen de effecten van het huidige plan door. In MKBA zullen we daarom met
behulp van een gevoeligheidsanalyse laten zien wat de impact is van enkele
marktontwikkelingscenario’s.
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3. Kosten
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst hoe kosten in een MKBA worden meegewogen, waarna de
maatschappelijke kosten voor het projectalternatief worden toegelicht.

3.1 Definitie van kosten in een MKBA
In een MKBA zijn kosten de kosten die door de maatschappij als geheel (binnen de scope van
Brabant in dit geval) gemaakt worden om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Kosten in
een MKBA wijken daarmee af van kosten in een businesscase of begroting, waar naar uitgaven
vanuit één perspectief gekeken wordt.
Sommige uitgaven worden vanuit andere overwegingen dan beleid gedaan. Het bedrag dat een
individu of bedrijf voor een auto wil betalen is minstens zo hoog als het gebruiksnut of -plezier dat
het individu uit de auto haalt (voor welke reden dan ook: goedkoper gebruik, status, rijcomfort). De
baten voor het individu zijn dus minstens zo hoog als de kosten. Voor een laadpaal gaan we uit van
hetzelfde principe; een laadpaal wordt in principe geplaatst indien hiervoor een businesscase
bestaat (tenzij hier een overheidsbijdrage tegenover staat). Om deze reden laten we private
investeringen buiten beschouwing in deze analyse.
Dit uitgangspunt gaat niet op indien er een directe financiële stimulans (zoals subsidie of fiscale
voordelen) wordt verleend door de provincie of Enpuls. De stimulans is gelijk aan de kosten van de
auto waar geen individuele baten tegenover staan. Ondanks dat vaak gesteld wordt dat in een
MKBA geen rekening gehouden mag
worden met subsidies en belastingen
(omdat dit enkel transfers tussen
overheid en burger zijn, en geen
maatschappelijke kosten en baten), is in
dit geval de subsidie een maatstaf van
de netto kosten van een EV. De netto
kosten zijn echter niet geheel gelijk aan
de waarde van de financiële stimulans.
Sommige individuen zouden de EV
misschien ook zonder stimulans gekocht
hebben. Voor hen is de stimulans
overbodig, en geen maatstaf voor de
“onrendabele top”. We gaan er daarom
vanuit dat de helft van de stimulans
Figuur 3 Toelichting maatschappelijke kosten van subsidies (ook van
bijdraagt als kosten in de MKBA.
toepassing op belastingvoordeel).

NB: de scope van deze MKBA ligt in
Brabant. Dat betekent dat financiële publieke bijdragen vanuit het Rijk geen kostenpost vormen in
deze MKBA, maar onderdeel is van de economische afweging van consumenten om een EV aan te
schaffen.
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3.2 De kosten in deze MKBA
Het grootste deel van de maatregelen uit het Plan van Aanpak betreft procesmatige maatregelen,
bijvoorbeeld het versnellen van procedures tot aansluiting van laadpalen, organiseren van lobby
richting Den Haag, of het sluiten van een deal met bedrijven om launching customer van EV te
worden.
De kosten die voor deze maatregelen genomen moeten worden, betreft de inzet van extra tijd, en
daarmee, arbeid. Deze arbeid kan zowel door bestaande medewerkers, nieuwe medewerkers, als
eventuele inhuur worden verricht. Daarbij houden we rekening met de additionaliteit van de
werkzaamheden; indien het normale werkzaamheden betreft (bijv. het verlenen van vergunningen)
die nu op andere wijze ingevuld moeten worden, telt deze inzet niet mee. Het opstellen van beleid
om het vergunningstraject te wijzigen telt hierbij echter wel mee. Tevens houden we er rekening
mee of het een eenmalige of langdurige inzet vraagt. In het financieel plan in het Plan van Aanpak is
een schatting van het aantal fte – op basis van expert judgement – opgenomen. Deze schatting
omvat 7,35 fte gedurende de eerste periode (C1 in het Plan van Aanpak - Q4 2017 en 2018) en 7,75
fte in de tweede periode (C2 in het Plan van Aanpak - 2019 en 2020). Aannemende dat 1 fte
ongeveer 120.000 EUR/jaar kost18, bedragen de proceskosten van het totale maatregelenpakket in
totaal ongeveer EUR 3 miljoen (prijspeil 2017) voor de gehele periode.
Daarnaast beschrijft het financieel plan dat voor communicatiematerialen, website, app,
evenementen, monitoring, een financiële stimulans voor bedrijven, tweedehandsmarkt en kosten
voor pilots en onderzoeksprogramma’s ongeveer EUR 2,1 miljoen wordt voorzien. In totaal is van het
pakket ongeveer EUR 450.000 als subsidie te bestempelen. Conform beschreven in voorgaande
paragraaf, rekenen we bij subsidies 50% van de subsidiebedragen mee als maatschappelijke
kosten19. Daarmee bedragen de overige kosten EUR 1,9 miljoen: EUR 965.000 in C1 (verspreid over
Q4 2017 en 2018) en EUR 875.000 in C2 (verspreid over 2019 en 2020). Zie het financieel plan voor
meer informatie over de kosten van de maatregelen.
Pluspakket
De maatregelen uit het Plan van Aanpak zijn er op gericht om vanuit de huidige rol van de Provincie
en Enpuls doelgroepen met een beperkte incentive te overtuigen om een EV aan te schaffen. In het
Plan van Aanpak is daarnaast een voorbeeld van een mogelijk pluspakket opgenomen. In dit
pluspakket zitten enkele dure maatregelen waarmee een extra boost gegeven kan worden aan het
aantal EV’s indien de 100.000-doelstelling niet gehaald dreigt te worden.
Het nadeel van subsidiemaatregelen is dat ze erg duur zijn. Voor iedere extra elektrische
vrachtwagen moet een bedrag van bijv. EUR 40.000 worden neergelegd (budgettair duur, maar ook
maatschappelijk aangezien de onrendabele top voor deze doelgroep groter wordt geacht).
Daarbij kan subsidiëring de effecten van andere maatregelen teniet doen. Een sterke campagne kan
consumenten of bedrijven overtuigen EV’s aan te schaffen. Echter indien bekend is dat er een
subsidie beschikbaar is (of komt) zullen autobezitters zoveel mogelijk van de subsidie gebruik willen
maken. Dit kan er toe leiden dat een veel groter aantal gesubsidieerd moet worden dan in eerste
18

Bron: Handleiding Overheidstarieven 2016, aanname maatregelen vragen om hooggeschoolde arbeid, dus schaal 12/13
De maatregelen die hierbij als subsidie beschouwd worden, betreffen: dekking proceskosten bij bedrijven voor het
convenant, de onrendabele top doelgroepenvervoer, ontwikkelkosten pilots en investering in laad- en losplaatsen
19
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instantie verwacht20. In het Plan van Aanpak is dit gedeeltelijk gemitigeerd door geen brede subsidie
te verstrekken, maar alleen specifieke doelgroepen te benaderen voor subsidies. In deze MKBA
hebben we slechts de effecten van het basispakket en niet de effecten van het pluspakket
doorgerekend.
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Deze stelling wordt tevens onderschreven door Baum et.al. (2010) Nutzen-Kosten-Analyse der Elektromobilität
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4. Effecten
Elektrisch vervoer heeft impact op milieu en klimaat (reductie emissies), geluid, economische groei,
veiligheid, openbare ruimte, het elektriciteitsnetwerk, het mobiliteitssysteem en
belastinginkomsten.
In dit hoofdstuk operationaliseren (wat is het effect precies), kwantificeren (hoe gaan we de effecten
berekenen) en monetariseren (hoeveel zijn de effecten waard) we de effecten.

4.1 Reductie emissies
Transport is een van de grootste veroorzakers van CO2 en slechte luchtkwaliteit.
Een slechte luchtkwaliteit (veroorzaakt door emissie van o.a. fijnstof, SO2 en NOx) veroorzaakt
gezondheidsklachten, levert schade aan gebouwen en materialen, zorgt voor een verlies van
landbouwgewassen en heeft impact op ecosystemen en biodiversiteit.21 Luchtkwaliteit is met name
een probleem in de stedelijke omgeving. Diesel en in mindere mate benzinevoertuigen zijn een grote
veroorzaker van stedelijke luchtvervuiling. Indien deze voertuigen elektrisch worden uitgevoerd en
de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, veroorzaken ze geen luchtvervuiling meer in de steden
(alleen nog fijnstofemissies door slijtage aan banden en remschijven).
Toename van CO2 in de atmosfeer veroorzaakt klimaatverandering, wat op termijn door heftige
buien en droogte gezondheidseffecten en schade aan eigendom veroorzaakt.
Elektrische voertuigen stoten in tegenstelling tot diesel- of benzine voertuigen geen
verbrandingsemissies uit en hebben, indien ze als vervanging van verbrandingsmotoren worden
ingezet, een positief effect op de luchtkwaliteit (NOx, SO2 en fijnstof reduceren) en het klimaat (CO2).
Op basis van CBS-data uit 2015, leiden we de NOx-, fijnstof22, SO2- en CO2-uitstoot in Nederland af
voor reguliere personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en bussen. Deze totale uitstoot delen we
door het aantal voertuigen (eveneens op basis van CBS data uit die categorie), resulterend in de
gemiddelde uitstoot per type voertuig.
Tabel 3 NOx-, fijnstof door verbranding, SO2- en CO2-uitstoot van voertuigen in Nederland. Bron: CBS (2015)

Emissie NOx
Emissie fijnstof
door verbranding

Personenauto's Motortweewiel Bestelauto's
Vrachtauto's
ers (incl.
bromfietsen)
0,0032
0,0007
0,0202
0,1589
0,0001

0,0001

0,0010

0,0019

Trekkers

Bussen

0,2619

0,2386

0,0028

0,0042

Emissie SO2

0,0000

-

0,0000

0,0002

0,0003

-

Emissie CO2

2,3248

0,3150

4,9500

22,1763

52,8547

54,3920

EV’s leveren zelf geen emissies op. De elektriciteit die in de voertuigen benut wordt, is echter niet
geheel uitstoot vrij. Momenteel wordt een groot gedeelte van de elektriciteitsproductie opgewekt in
kolen- en gascentrales, die CO2- NOx, SO2 en fijnstof uitstoten.
21

Bron: CE Delft (2014) Externe en infrastructuurkosten van verkeer
De CBS-data betreft fijnstof door verbranding. Fijnstof door slijtage aan wielen en remschijven is hierin niet opgenomen.
De fijnstof door slijtage wordt zowel door reguliere als EV uitgestoten en betreft daarmee geen netto effect van EV.
22
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Meewegen uitstoot elektriciteitsproductie in MKBA
Het valt te bediscussiëren of deze uitstoot meegewogen dient te worden in deze MKBA. Immers, de kosten
en baten van de productie van diesel en benzine valt buiten de scope. Echter omdat elektriciteit een
energiemedium is (in tegenstelling tot diesel en benzine wat een energiebron betreft), is er in feite sprake
van een extra tussenstap in de omzetting van energie. De verbranding van kolen en gas in een
energiecentrale heeft daarmee dezelfde effecten als de verbranding van benzine en diesel in een
motorvoertuig, alleen vindt die verbranding op een andere locatie plaats. Daarom wegen we de uitstoot van
elektriciteitsproductie tevens mee in deze MKBA.23

In 2016 was 13% van het totale elektriciteitsverbruik in
Nederland duurzaam opgewekt24. De rest van de opgewekte
elektriciteit is afkomstig van kolen-, gas- en (beperkt)
kerncentrales. Rijksbeleid zet in op een snelle daling van de
Nederlandse CO2-uitstoot, o.a. van elektriciteitsproductie.
De figuur hiernaast toont de beoogde ontwikkeling voor
elektriciteitsproductie25. Ook Brabant zet in op een
energieneutrale samenleving in 2050. In deze MKBA gaan
we er daarom vanuit dat de CO2-uitstoot van
elektriciteitsproductie en daarmee van elektrische
voertuigen richting 2050 naar 0 gaan. In een
gevoeligheidsanalyse tonen we tevens het effect van deze
aanname.

Figuur 4 Beoogde CO2-uistoot
elektriciteitsproductie uit de Energieagenda

100% duurzame elektriciteit voor 100.000 EV
Het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening is een opgave op zich, niet alleen voor de additionele
elektriciteitsvraag van elektrische voertuigen, ook vanuit de reguliere elektriciteitsvraag. In deze MKBA
volgen we de nationale en Brabantse beleidslijn om in 2050 toe te werken naar 100% duurzame
elektriciteit. Dit betekent dat in 2020 niet alle EV’s nog op duurzame energie rijden. In een
gevoeligheidsanalyse rekenen we tevens door wat het betekent als wél alle EV’s op duurzame energie
rijden. Om dit te bereiken is een forse toename van duurzame elektriciteitsproductie noodzakelijk, zoals
onderstaande rekensom laat zien:
Gemiddeld kilometrage per personenauto (km/jr)
Gemiddeld verbruik per km (kWh/km)
# EV
Verbruik elektriciteit (kWh/jr)

20.000
0,21
100.000
420.000.000

Opwek per zonnepaneel of windturbine (kWh/jr/stuk)

Zonnepanelen
250

Windturbines
6.600.000

1.680.000
~168.000 daken

64

# zonnepanelen of turbines nodig

Uit een studie van Holland Solar (2015)26 blijkt dat huishoudens in Brabant een potentie van ongeveer 1.800
TJ (= 500 miljoen kWh) hebben voor zonne-energie in 2020. Tevens heeft Brabant in 2016 ongeveer 100
27
windturbines . De opwek van 420 miljoen kWh/jr voor de elektrische voertuigen is dan ook zeker mogelijk.
23

Dezelfde aanpak wordt ook gehanteerd in een Duitse MKBA voor elektrisch vervoer in Klagenfurt Bron: CEMOBIL (2015)
Kosten-Nutzen-Analyse Action 5 des Projektes
24
Bron: CBS (2017) Groei windmolenpark zorgt voor toename groene stroom https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2017/09/groei-windmolenpark-zorgt-voor-toename-groene-stroom
25
Bron: Ministerie van EZ (2016) Energieagenda – naar ene CO2-arme energievoorziening
26
Bron: Holland Solar (2015) Ruimte voor zonne-energie in Nederland 2020-2050 – analyse van ruimtelijke groeikansen en
knepunten voor zonne-energie in Nederland
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Echter moet wel gerealiseerd worden dat het gebruik van reeds bestaande capaciteit ten koste gaat van
andere elektriciteitsgebruikers (voor zover dat mogelijk is) en dat er dus eigenlijk sprake zou moeten zijn
van additionele duurzame-energiecapaciteit.

Op dit moment hebben we nog te maken met 87% grijze stroomproductie. CE Delft berekende in
2015 dat de uitstoot van grijze (niet-hernieuwbaar) stroomproductie in Nederland 447 gram
CO2/kWh bedraagt28. Deze uitstoot gaat over de overige 87% van de energiemix. Over de totale
energiemix is de uitstoot dus 389 gram CO2/kWh. Een elektrische personenauto gebruikt ongeveer
0,2 kWh/km29. De uitstoot van een EV is daarmee 77,78 gram CO2/km. De CO2-uitstoot van een
conventioneel voertuig is gemiddeld 180 gram CO2/km.30 Het netto effect van EV bedraagt daarmee
een reductie van 102 gram CO2/km. We rekenen in de MKBA daarom met een factor, die de
relatieve emissiebesparing per km per type voertuig weerspiegelt. Deze factor is in 2017 op basis van
de uitstoot van een conventioneel voertuig ten opzichte van de uitstoot per kilometer voor een EV
0,57 en beweegt – conform het energiebeleid – toe naar 1 in 2050.

Voor emissies in relatie tot de luchtkwaliteit spelen andere afwegingen. Deze emissies zijn zeer
locatie-afhankelijk (in tegenstelling tot de effecten van CO2 die optreden ongeacht de locatie van
uitstoot). Luchtkwaliteit is problematisch boven bepaalde grenswaarden. Die grenswaarden worden
over het algemeen met name overschreden in stedelijke omgeving, veelal veroorzaakt door lokaal
verkeer. De indirecte NOx-, fijnstof- en SO2-uitstoot elektriciteitscentrales zijn vergelijkbaar in
ordegrootte met de productie vanuit diesel- en benzinevoertuigen (voor SO2 zijn ze zelfs hoger bij
opwek in een elektriciteitscentrale dan vanuit de voertuigen). De emissies zijn echter minder van
belang dan directe voertuigemissies, omdat ze alleen sterk verdund meetellen op locaties waar zich
luchtkwaliteitsproblemen voordoen31.
Aantal kilometer
Voor alle emissies geldt dat ze afhankelijk zijn van het aantal voertuigkilometer. Onduidelijk is of het aantal
voertuigen dat met een EV gereden wordt, zal afwijken van het aantal kilometer dat gereden wordt met het
voertuig dat het vervangt. Enerzijds is een EV voordeliger indien het een groot aantal kilometers rijdt (de
kosten per kilometer zijn tenslotte lager dan bij benzine/diesel), anderzijds kan de actieradius beperkend
zijn, waardoor er juist minder kilometers gereden kunnen worden. Omdat het effect beide kanten op kan,
gaan we ervan uit dat het aantal kilometer dat gereden wordt met een EV hetzelfde aantal is als de afstand
van het voertuig dat het vervangt (tenzij anders benoemd in de analyse).

CE Delft heeft de externe kosten van het verkeer in Nederland en bijhorende schaduwprijzen voor
luchtvervuiling en emissies uitgebreid onderzocht en in 2014 gepubliceerd (CE Delft, 2014)32.
Onderstaande tabel toont de prijzen in prijspeil 2010 (zoals gepubliceerd door CE Delft) en prijspeil
2017 (zoals gehanteerd in deze MKBA). Voor fijnstof is er sprake van een range. We gaan binnen
deze range uit van de gemiddelde waarde.
27

Bron: CBS (2017) Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod
Bron: CE Delft (2015) Emissiekentallen Elektriciteit
29
Bron: Jochems (2015)
30
Bron: CBS (2017) Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied
31
Conform TNO (2015) Energie- en milieu-aspecten van elektrische personenvoertuigen TNO 2015 R01386
32
Bron: CE Delft (2014) Externe en infrastructuurkosten van verkeer
http://www.ce.nl/publicatie/externe_en_infrastructuurkosten_van_verkeer/1491
28
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Tabel 4 NOx-, fijnstof en CO2-uitstoot van elektriciteitsproductie in Nederland. Bron: CE Delft (2014)

NOx (EUR/kg)
SO2 (EUR/kg)
Fijnstof door verbranding (EUR/kg)

CE Delft (prijspeil 2010)
6,75
15,2
109,3 – 559,1

Deze MKBA (prijspeil 2017)
7,47
16,82
370

CO2 is op meerdere manieren te waarderen in een MKBA. Er is een marktprijs voor CO2, op basis van
de emissiehandel (ETS). Deze prijs is anno 2017 zeer laag (5-10 per ton CO2) en weerspiegeld
daarmee nauwelijks de maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot. CPB en PBL hebben een rapport
uitgebracht over de waardering van CO2 in MKBA’s. In ‘WLO-klimaatscenario’s en de waardering van
CO2-uitstoot in MKBA’s’ concluderen CPB en PBL (2016) dat de waarde van CO2 als volgt ontwikkelt:

Figuur 5 Ontwikkeling CO2 prijs op basis van CPL en PBL (2016) WLO klimaatscenario's en de waardering van CO2-uitstoot
in MKBA's

Deze WLO-studie toont twee uiterste prijsontwikkelingen. Het basisscenario in deze MKBA gaat uit
van het gemiddelde van ‘hoog’ en ‘laag’. In de gevoeligheidsanalyse tonen we de impact van de
uitersten.33

4.2 Reductie geluid
Geluid van voertuigen heeft impact op de leefomgeving. Geluid veroorzaakt verstoring voor mensen
in de omgeving, maar kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Onderzoek toont aan dat
langdurige blootstelling aan geluid, stress veroorzaakt met gezondheidsproblemen als gevolg.
Elektrische motoren maken, in tegenstelling tot brandstofmotoren, nauwelijks geluid. De banden
van elektrische voertuigen maken nog wel geluid. Bij snelheden boven 50 km/h wordt het geluid van
de banden dominant en is het voordeel van de stille elektromotoren nihil. Geluidsreducerend effect
van EV speelt daarmee met name op lage snelheden, in de stedelijke omgeving.

33

Deze MKBA weegt in principe geen prijsontwikkeling mee (inflatie wordt in de discontovoet gecorrigeerd).
Deze ontwikkeling betreft echter indexatie bovenop inflatie en wordt daarom wel meegewogen.
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Figuur 6 Geluidsniveau ten opzichte van conventionele auto naar snelheid. Bron: Verheijen en Jabben, 2010, verwerkt door
PBL (2012)

Het handboek External cost of transport34 toont de marginale kosten van geluid binnen de EU,
variërend tussen type voertuigmodaliteiten, dag en nacht, en dun- of dichtbevolkt gebied. De kosten
per kilometer lopen uiteen tussen 0,0001 €/km voor een personenauto in landelijk gebied, tot
0,1478 €/km voor een vrachtwagen in de stad.
In een Duitse studie naar de maatschappelijke kosten en baten voor elektrisch vervoer, wordt
aangenomen dat de baten van het reduceren van geluid van conventionele voertuigen met
elektrische voertuigen gemiddeld 0,0025 €/km bedragen35. Dit bedrag betreft prijspeil 2010. In
prijspeil 2017 bedraagt het 0,0028 €/km.
Het aantal kilometer verschilt per type voertuig. We benutten voor de berekening van de waarde
van geluid dezelfde uitgangspunten als voor de overige emissies. Hiertoe gebruiken we CBS-data
over uitstoot per voertuig (zie voorgaande paragraaf), en uitstoot per kilometer
(parkemissiefactoren)36. We delen de totale uitstoot van de voertuigen door deze
parkemissiefactoren en komen daarmee uit op:
Tabel 5 Afstand per voertuigtype. Afgeleid uit CBS (2017) Emissies naar lucht

Voertuigtype
Personenauto
Bestelauto
Bus
Vrachtwagen (incl. trekkers)
Motortweewielers, bromfietsen (vervanging door LEV’s)

Afstand per voertuigtype (km/EV/jaar)
14.081
21.411
63.233
48.068
2.889

4.3 Economische effecten

34

Bron: Europese Commissie (2014) Handbook External cost of transport
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-coststransport.pdf
35
Bron: Baum (2010) Nutzen-Kosten-Analyse der Elektromobilität http://www.z-f-v.de/fileadmin/archiv/hefte--2010_1_2_3/2010-3/ZfV_2010_Heft_3_01_Baum%20et%20al.%20-%20Nutzen-KostenAnalyse%20der%20Elektromobilit%E4t.pdf
36
Bron: CBS (2017) Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer
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Het economisch beleid van Brabant focust op vier economische clusters: HTSM (High Tech Systems
and Materials), Logistiek, Maintenance, Biobased, Agro & Food en Life Sciences.
Technologieontwikkeling voor elektrisch vervoer vinden we terug in HTSM, de toepassing vinden we
tevens terug in HTSM en gedeeltelijk in Logistiek. Tegelijkertijd is er op gebied van elektrisch vervoer
nog veel technologieontwikkeling te verwachten, bijvoorbeeld op gebied van slimme
laadinfrastructuur, mobiliteitsdiensten, batterijtechnologie en (om)bouw van nieuwe
voertuigmobiliteiten (zoals vrachtwagens). Gezien het sterke raakvlak van EV met de economische
clusters, beoogt de Provincie met de stimulering van elektrisch vervoer een significante bijdrage te
leveren aan de werkgelegenheid en economische groei in Brabant.

4.3.1 Werkgelegenheid
Het effect van EV op de Brabantse werkgelegenheid te bepalen baseren we op een aantal
onderzoeken:
·
·
·
·
·

TNO, CBS (2017) Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt
E,til, ROA, PS (2014) De arbeidsmarkt in de provincie Noord-Brabant
Eib (2014) Werkgelegenheid Noord-Brabant
Rebel, EV Consult (2015) Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer, met
werkgelegenheidsanalyse door CBS
Birch consultants (2015) Innovatiesysteemanalyse Elektrisch Vervoer (Bijlage III bij
Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer)

In Nederland levert de EV sector in 2014 werkgelegenheid op van 3.200 fte (Rebel, EV Consult,
2015). Dit betreft de directe werkgelegenheid in de waardeketen van EV (exclusief werkgelegenheid
bij toeleveranciers). Onduidelijk is
6.000
hoeveel van de genoemde fte’s zich in
5.000
Brabant bevindt. Wel bekend is dat
4.000
Brabant binnen de EV sector een van
3.000
de belangrijkste clusters is. Uit een
2.000
actorenonderzoek door Birch
1.000
Consultants blijkt dat ongeveer 15%
van de onderzochte actoren zich in
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brabant bevindt. Aannemende dat
fte NL
fte brabant
hetzelfde aandeel geldt voor de
werkgelegenheid, betekent dit dat
Figuur 7 Ontwikkeling werkgelegenheid EV-sector in Nederland en
afgeleid in Brabant (bron: Rebel, EV Consult, 2015)
Brabant zo’n 480 banen in de EV
sector had in 2014.
De ontwikkeling van werkgelegenheid in EV in Nederland t/m 2014 toonde een afname van de groei
en betrof 25% in 2014. Indien we deze lijn doortrekken tot 2016, komen we uit op ongeveer 750 EVbanen in Brabant. Dit is in feite het nulalternatief. Indien Brabant door extra maatregelen koploper
wordt, kan dit aantal toenemen. Brabant kent voertuigenproducenten, maar ook bedrijven die zich
bezighouden met laadinfrastructuur en slimme mobiliteitsdiensten. De toename van het aantal
voertuigen draagt bij aan de toename van werk en daarmee werkgelegenheid bij deze bedrijven. We
doen daarom de grove aanname dat het aantal banen meebeweegt met het aantal voertuigen EV in
Brabant.
Van deze banen levert echter maar een gedeelte extra werkgelegenheidsbaten op voor Brabant.
Werkgelegenheid heeft in een MKBA alleen effect als het extra werkgelegenheid betreft. Dat wil
zeggen dat het gaat om banen voor mensen die daarvoor geen baan hadden. Indien banen
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gerealiseerd worden voor reeds werkenden, spreken we van een verdringingseffect. In de MKBA
corrigeren we het aantal arbeidsplaatsen voor dit verdringingseffect.
Figuur 7 hiernaast toont de
verhouding tussen nietwerkenden die een baan vonden
en werkenden die van baan
wisselden in Nederland.
Naast deze verhouding tussen
verdringing en nieuwe banen,
kunnen banen ook ingevuld
Figuur 8 Werkenden en werklozen die een baan vonden Bron: TNO, CBS, 2017
worden door werkenden of
werklozen van buiten Brabant. E,til, ROA, PS (2014) onderzochten dat van banen voor
gediplomeerde schoolverlaters in West-Brabant ongeveer 30% van buiten Brabant komt. Deze
getallen gelden niet vanzelfsprekend voor alle werkenden, maar aangezien over de gehele
arbeidsmarkt geen cijfers bekend zijn, nemen we aan dat dit voor alle werkenden geldt.
Indien we deze verhoudingen aanhouden voor de EV-banen in Brabant, betreft 6/16e van de EVbanen additionele banen, en wordt 70% daarvan ingevuld door Brabanders. Van de 750 EV-banen
tellen er dan ongeveer 200 mee in de waardering van werkgelegenheid.
Daarbij definiëren we de waarde van elke additionele persoon die van werkloos naar een baan gaat
met ‘de waarde van brutoloon minus de waarde van vrije tijd’. Het bedrag dat hieraan gekoppeld is,
is EUR 15.000 per persoon.37

4.3.2 Aantrekkingskracht regio
Door een koploper te zijn op gebied van EV ontstaan een aantal effecten op het gebied van innovatie
en kennisontwikkeling. De toegenomen behoefte aan technisch personeel creëert kansen voor
nieuwe MBO, HBO en WO opleidingen. Zo is het ROC Tilburg, Avans Hogeschool Breda, de
Hogeschool en TU in Eindhoven actief op gebied van elektrische mobiliteit38. Ook aanverwante
partijen, zoals adviseurs, banken en beleidsmakers doen veel kennis op bij het versnellen van de
transitie naar duurzame mobiliteit. Deze kennis kan later elders in het land (of buitenland) worden
ingezet, en vertegenwoordigt daarom een waarde. Dit geheel leidt tot een toename van
(hoogwaardige) arbeid. Tevens is er potentie voor de vestiging van bedrijven die met elektrische
mobiliteit aan de slag willen.
Dit effect vertaalt zich in een welvaartseffect door toegenomen en hogere kwaliteit van
arbeidsplaatsen. In een MKBA naar de Zuidoostvleugel BrabantStad39 wordt het economisch effect
van de ontwikkeling van de Brainport in Eindhoven gewaardeerd door een multiplier toe te passen
op het werkgelegenheidseffect. In deze studie schatten de onderzoekers dat iedere extra
arbeidsplaats in de R&D en hoogwaardige maakindustrie 1 tot 3 extra arbeidsplaatsen opleveren. Dit
effect treedt echter alleen op indien Brabant met de extra inzet op EV echt een koplopersrol – ook
door bedrijven - weet te pakken. De Brainport was in tegenstelling tot het EV-programma puur
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Deze waarde sluit aan bij o.a. Rebel (2013). Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Windplan Wieringermeer, Ecorys
Nederland (2009). MKBA Luchthaven Twente, CE Delft . MKBA (2012). Windenergie Flevoland
38
Bron: Rebel, EV Consult (2015) Verzilvering verdienpotentieel elektrisch vervoer, Bijlage Aanvullende analyses
39
Boer & Croon, Goudappel Coffeng, Witteveen + Bos, Rebel (2008) MIRT verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad
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gericht op het aantrekken van hogere kwaliteit arbeidsplaatsen. We gaan in deze MKBA uit van het
van 1 extra arbeidsplaats, oftewel een vertweevoudiging van het werkgelegenheidseffect.
Het effect van werkgelegenheid en aantrekkingskracht van de regio nemen we tevens mee in de
gevoeligheidsanalyse.

4.4 Veiligheid
Het gebrek aan motorgeluid van EV’s heeft consequenties voor andere weggebruikers. Met name
voetgangers en fietsers horen een EV minder goed aankomen, wat mogelijk kan leiden tot een
toename van het aantal ongelukken, met name in stedelijk gebied.
In de Verenigde Staten is een onderzoek uitgevoerd naar ongevallen door hybride auto’s40. Uit dit
onderzoek bleek dat hybride voertuigen vaker betrokken waren bij ongelukken dan
brandstofvoertuigen. PBL (2012)41 haalt dit onderzoek tevens aan, maar merkt op dat het onderzoek
niet onomstreden is omdat niet wordt gecorrigeerd voor een hoger aantal kilometers van hybride
voertuigen en het feit dat hybride automobilisten vaker in stedelijke omgeving wonen. Daarnaast
werken de autofabrikanten allemaal aan ingebouwde geluiden om voetgangers en fietsers te
waarschuwen voor het aankomende voertuig.
Jochem et al (2015)42 concludeert tot slot dat uit andere onderzoeken blijkt dat elektrisch rijders
minder vaak hard rijden om het voertuig efficiënter te laten rijden. De kosten van eventuele extra
ongelukken door stille voertuigen worden volgens Jochem gecompenseerd door het lager aantal
ongelukken door lagere maximale snelheden.
In deze MKBA wegen we daarom geen extra kosten of baten mee voor de impact van EV op de
verkeersveiligheid.

4.5 Ruimtelijke effecten
Elektrische voertuigen zelf hebben geen andere ruimtelijke impact dan benzine- of dieselvoertuigen
(slimme mobiliteitsconcepten wel, maar zie daarvoor paragraaf 4.7). Openbare laadinfrastructuur
heeft dat wel. Publieke laadpalen nemen plek in de openbare ruimte in. Deze ruimte is beperkt tot
een paal en er ontstaan inmiddels nieuwe concepten waarbij de laadpalen in de grond weggewerkt
zijn en daarmee geen ruimte innemen. Tevens kan op termijn het ruimtegebruik van tankstations
afnemen43, wat op zal wegen tegen het ruimtegebruik van de laadinfrastructuur. We gaan er in deze
MKBA dan ook van uit dat er netto geen positief of negatief ruimtelijk effect is van het Plan van
Aanpak.

4.6 Impact elektriciteitsnetwerk
Het elektriciteitsverbruik van een elektrisch voertuig is qua ordegrootte gelijk met het
elektriciteitsverbruik van een huishouden. Een toename van het aantal EV’s zal dan ook significante
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NHTSA (2011) Incidence Rates of Pedestrian and Bicyclist Crashes by Hybrid Electric Passenger Vehicles.
https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811526
41
PBL (2012) Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving
42
Jochem et al (2015) External costs of electric vehicles. Gepubliceerd in Elsevier – Transportation Research
43
Zoals ook gesteld in PBL (2012) Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving
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impact hebben op het elektriciteitsnetwerk. Er zijn diverse onderzoeken verricht naar de impact van
elektrisch vervoer en de mogelijkheden om met ‘smart grids’ om die impact te beperken.
Het Nederlandse stroomnetwerk is uitgelegd op piekbelasting. Op veel plekken is er een forse
overcapaciteit in het netwerk, om daarmee te borgen dat het net voldoende capaciteit heeft voor
een moment waarin iedereen elektrische apparaten aanzet of indien kabels uitvallen. Indien
elektrische voertuigen ongestuurd worden opgeladen, laden ze veelal op het moment dat er al een
piekvraag is: rond 18u ’s avonds, als mensen uit hun werk komen. In dat geval kan het
elektriciteitsnetwerk maar een beperkte toename aan. Indien mensen niet direct het voertuig
opladen, maar dit doen op een moment dat er weinig vraag naar elektriciteit is, kan op het netwerk
bespaard worden.
De voertuigen kunnen daarnaast ook gebruikt worden om pieken in elektriciteitsvraag en -aanbod
op te vangen, door juist op die momenten te laden dat er een productieoverschot is en gedeeltelijk
te ontladen als er een piek is in de vraag naar elektriciteit. In dat geval werkt een voertuig als
opslagcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Dit concept heet Vehicle to Grid (V2G).
Kema IWO en ECO onderzochten in 201044 de nationale kosten en opbrengsten voor
netwerkverzwaring en additionele opwekcapaciteit voor plug in elektrische voertuigen. De
onderzoekers concludeerden dat met slim laden alle conventionele voertuigen vervangen kunnen
worden zonder dat het elektriciteitsnetwerk overbelast wordt. Er is in dat geval nog altijd een
investering in het netwerk van 370 EUR/EV nodig. Indien niet slim (en dus tijdens de piek) geladen
wordt, kan slechts 20% van de voertuigen laden. Extra netinvesteringen om de voertuigen te laten
laden bedragen dan 2230 EUR/EV. Als de voertuigen worden ingezet om piekbelasting af te vangen,
zijn volgens de onderzoeken eveneens investeringen in het netwerk noodzakelijk. Daarbij levert V2G
wel baten op voor een lagere benodigde productiecapaciteit. Daarnaast zijn er nog additionele
kosten om een voertuig met een omvormer geschikt te maken voor V2G van 500 €/EV.
Verzijlbergh et al45 onderzocht in 2012 ook de impact van gestuurd laden van EV’s op het noordelijke
deel van het Enexis netwerk. Verzijlbergh concludeerde dat indien voertuigen gestuurd geladen
worden (op momenten dat er beperkte vraag is, zoals ’s nachts), 20% minder verhoging van
netwerkcapaciteit noodzakelijk is. Het laden van elektrische voertuigen kan voor dit netwerk
maximaal (bij ongestuurd snelladen) nettocontant € 35 miljoen aan netverzwaring en € 29 miljoen
aan extra energieverliezen kosten.
Een studie46 naar de impact van
elektrisch vervoer op het
elektriciteitsnetwerk van een wijk in
Utrecht toonde in 2011 dat
maximaal 20% van alle kabels op
laag- en middenspanning vervangen
moeten worden indien iedereen
Figuur 9 Percentage kabels overladen in deel-netwerk Utrecht op basis
van verschillende vormen van laden. Bron: Kleiwegt (2011)
snelladen gebruikt om zijn voertuig
op te laden (de verwachting is dat er
een mix van langzaam en snelladen ontstaat). Indien slim geladen wordt, is nog slechts 5% van het
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KEMA, IWO & ECN (2010), Effect of scenarios and alternatives for electric vehicles and heat pump implementation on
grid reliability, sustainability and socio-economy, WP 3 Report nr. 10-4193, Arnhem, Petten, Ede.
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Verzijlbergh et al (2012) Network Impacts and Cost Savings of Controlled EV Charging. Gepubliceerd in IEEE Transactions
on Smart Grid ( Volume: 3, Issue: 3, Sept. 2012 )
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Bron: Kleiwegt (2011) Electric mobility: on the road to energy transition. Thesis report TU Delft
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lokale netwerk aan vervanging toe. Het onderzoek toont ook dat een aanzienlijk deel van vervanging
van het netwerk toe te schrijven is aan autonome groei van het elektriciteitsgebruik. De kosten voor
vervanging van het netwerk zijn echter aanzienlijk. In het onderzochte netwerk van beperkte
omvang (55 km kabel, ten opzichte van 100.000 km in Nederland) bedroegen de extra kosten voor
elektrische mobiliteit een kleine 0,5 miljoen.
CE Delft onderzocht in 2012 de kosten en baten van intelligente netten. In hun onderzoek is de
toename van elektrisch vervoer een van de belangrijkste drijvers achter de investeringen in smart
grids. Ze concluderen dat slimme netten maatschappelijke voordelen opleveren, omdat door slim te
sturen investeringen in extra netwerkcapaciteit vermeden kunnen worden. Uit het onderzoek is niet
af te leiden wat exact de bijdrage van EV is aan de kosten en baten in de analyse.
In 2014 onderzocht Ecofys de waarde van smart grids voor twee voorbeeldwijken. Ze concludeerden
dat slimme netwerken zichzelf kunnen terugverdienen uit besparingen op netwerkverzwaringen.
Ook uit dit onderzoek wordt niet duidelijk wat de bijdrage van EV is aan deze berekening.
De diverse studies leveren verschillende type antwoorden op. Alle studies hebben echter een ding
gemeen: de constatering dat de daadwerkelijke kosten voor netverzwaring en mogelijke besparing
door slimme netwerken zeer afhankelijk zijn van de bestaande netwerkcapaciteit en bottlenecks in
het netwerk. Bij gebrek aan informatie over en uitgebreide analyse van het Brabantse netwerk,
kunnen geen exacte schattingen worden afgegeven voor de kosten van de impact van elektrisch
vervoer op het elektriciteitsnetwerk.
De conclusie die we wel kunnen trekken is dat het laden van elektrische voertuigen extra
investeringen gaat vragen in het netwerk. Dit wordt met name kritisch op het moment dat het
aantal voertuigen sterk toeneemt. Vanuit de autonome groei is de verwachting dat het aantal
voertuigen sowieso sterk toe zal nemen richting 2040. Het Plan van Aanpak gaat deze groei
versnellen en daarmee kosten in het netwerk naar voren halen (en mogelijk groter maken omdat
nieuwe technologieën nog niet beschikbaar zijn). Echter tegelijkertijd zet het Plan van Aanpak met
pilots op slim laden en vehicle to grid (V2G). Uit de studies naar slimme netten leiden we verder af
dat slimme netten (een deel) van de extra investeringen door de versnelde groei kunnen
voorkomen. Een recent artikel van de Brey47 in opdracht van ElaadNL toont dat door middel van V2G
elektrische voertuigen juist waarde kunnen opleveren voor het elektriciteitsnetwerk. De pilots uit
het Plan van Aanpak – gericht op slim laden en V2G – dragen hier op lange termijn aan bij.
Daarom houden we in deze MKBA aan dat de extra kosten voor het versnellen van het aantal EV’s
worden gecompenseerd door de baten van de slim laden pilots. Dit is een zeer grove aanname en
gezien bovengenoemde onderzoeken mogelijk te positief. In de gevoeligheidsanalyse tonen we
daarom de impact van deze aanname door te toetsen wat de impact is van de waarden zoals
geconcludeerd in bovengenoemde studies.
Om inzicht te verkrijgen in de netimpact is meer analyse noodzakelijk naar de kosten en baten van
EV op het lokale elektriciteitsnetwerk. De TU Eindhoven en Elaad.nl ontwikkelen momenteel het
ABCD-model (agent-based, buying, charging & buying) dat onder andere hierin inzicht kan geven.

4.7 Mobiliteitseffecten
Mobiliteitseffecten door slimme mobiliteit
47

Bron: de Brey, B. (2017) Smart Solar Charging: Bi-Directional AC Charging (V2G) in the Netherlands
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Elektrisch vervoer en slimme mobiliteitsconcepten ontwikkelen zich parallel en kunnen elkaar
versterken. Zo zijn elektrische voertuigen veelal uitgerust met slimme technologie, denk aan de Tesla
met mogelijkheden tot autonoom rijden. Tevens kunnen schone en stille elektrische bestelauto’s of
LEV’s zorgen voor efficiëntere stadsdistributie en elektrische deelauto’s een rendabel businessmodel
opleveren. Effecten van slimme mobiliteit richten zich bijv. op veiligheid, betere doorstroming,
andere waardering van reistijd en andere eigendomsverhoudingen en minder parkeerplekken door
Mobility as a Service concepten48.
Slimme mobiliteit kan echter ook separaat ontwikkelen. Vanuit slimme mobiliteitsprogramma’s (o.a.
MobilitymoveZ en het Brabants Mobiliteitsnetwerk) wordt de ontwikkeling van slimme technologie
gestimuleerd. In het programma 100.000 EV wordt een link gelegd met dit programma en worden
smart electric mobility aangejaagd. Hiermee wordt synergie bereikt: de baten van slim vervoer en
elektrisch vervoer kunnen met deels dezelfde voertuigen worden bereikt, al worden de
doelstellingen vanuit 2 programma’s aangestuurd.
Aangezien de smart mobility ontwikkeling dus vanuit andere interventies wordt gestuurd, wegen in
deze MKBA de ‘slimme’ kosten en baten (bijv. in het kader van bereikbaarheid) niet mee. Wel wegen
de ‘elektrische’ effecten (CO2, NOx, fijnstof, etc) mee die door het aantal slimme elektrische
voertuigen gerealiseerd worden. Dat wil zeggen dat een toename van het aantal EV’s als gevolg van
koppeling van de programma’s is opgenomen in het aantal voertuigen.
Gewijzigd reisgedrag door laden en actieradius
Bij de introductie van elektrische voertuigen waren de batterijen nog zo kostbaar dat elektrisch
rijden vooral gezien werd als stadsauto voor de korte afstanden. In de laatste vijf tot tien jaar is de
batterijprijs echter met een factor tien gedaald terwijl de levensduur van de batterij sterk is
verlengd. Dit leidt ertoe dat de nieuwe serie auto’s die de komende jaren op de markt zal komen een
range heeft van meer dan 250 kilometer met uitschieters naar 500 kilometer. Bovendien zullen
snelladers nog aanzienlijk sneller worden zodat je binnen vijf jaar kunt laden met 1000 kilometer per
uur. Deze ontwikkelingen kunnen er daarom zelfs toe leiden dat nieuwe EV’s gebruikt gaan worden
om juist die voertuigen te vervangen waarmee veel kilometer gereden wordt.
Onderzoek van de TUe naar reisafstanden (gebaseerd op OViN data – een database met uitkomsten
van enquêtes waarin reizigers hun reisgedrag invullen) toont dat reizigers met oude EV-modellen
(bijv. een Nissan Leaf met een reële range van 100 km) de EV voor kortere afstanden kunnen
gebruiken, terwijl gebruikers van nieuwere modellen (zoals Tesla met een reële range van 350 km)
het voertuig, zeker in combinatie met snelladers, aangeven het voertuig voor vrijwel alle ritten te
kunnen benutten. Het gebruik van een snellader kost daarbij meer tijd dan het tanken van een
voertuig, daarentegen hoeft een elektrisch voertuig minder vaak te tanken, omdat het thuis of op
het werk oplaadt op momenten dat het niet gebruikt wordt. We gaan er daarom vanuit dat er netto
geen extra wachttijd en daarmee geen gewijzigd reisgedrag bestaat door de actieradius en het laden
van een EV.

4.8 Effecten belasting
Bezitters van elektrische voertuigen hebben fiscale voordelen ten opzichte van conventionele
voertuigen, volledig elektrische voertuigen hoeven geen motorrijtuigenbelasting (MRB) en Belasting
48

Bron: Rebel (2017) Inventarisatie van de impact van Smart Mobility op het wegennetwerk van
Rijkswaterstaat
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van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) te betalen, plug-ins krijgen korting. De effecten van
een toename van elektrische voertuigen is daarmee zichtbaar in de Staatsbegroting. Echter, de
scope van deze MKBA ligt op Brabant. We onderzoeken daarom alleen de effecten op provinciale
belastingen.
Provincies ontvangen een gedeelte van de MRB, ook wel opcenten genoemd. Dit is een percentage
dat geheven wordt bovenop het Rijkstarief. In Brabant bedraagt het opcententarief in 2017 76,1. Dit
tarief is vastgesteld t/m 2019. De Provincie heeft in de begroting opgenomen dat de bijdrage van
opcenten aan de algemene middelen van de Provincie € 255.700 bedraagt49.
Volledig elektrische auto’s betalen geen wegenbelasting, en daarmee ook geen opcenten. Plug-in
voertuigen hebben t/m 2020 een korting op de MRB (en daarmee op opcenten), ze betalen de helft
van een conventioneel voertuig. Na 2020 vervalt deze korting (voor volledig elektrisch blijft deze
bestaan).
Met een toename van het aantal EV’s ontvangt de Provincie dus minder belasting. In Brabant rijden
in totaal 1,8 miljoen voertuigen (inclusief alle typen). Dat betekent dat de gemiddelde bijdrage aan
de inkomsten uit opcenten 1,11 EUR/voertuig bedraagt (op basis van 1,6 miljoen voertuigen50).
Ieder volledig elektrisch voertuig reduceert de belastinginkomsten dus met EUR 1,11. Plug-in
voertuigen hebben t/m 2020 een korting op de MRB (en daarmee op opcenten), na 2020 vervalt
deze korting (voor volledig elektrisch blijft deze bestaan).
De gederfde belastinginkomsten zijn een negatief effect in de MKBA. 51

4.9 Samenvatting effecten
Samengevat komen we uit op het volgende overzicht van effecten:
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Bron: Provincie Noord-Brabant (2016) – Begroting 2017 (PS 80/16)
Bron: CBS (2017) Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari
51
In MKBA’s wordt vaak gesteld dat belasting niet meeweegt, omdat het een transfer van burger naar overheid betreft.
Hier tellen belastingen echter wel mee, omdat private investeringen niet worden meegewogen (zie ook hoofdstuk 2).
Aangezien die belastingvrijstelling van toepassing is ongeacht het Plan van Aanpak, heeft het altijd al meegespeeld heeft in
de beslissing van individuen om een elektrische auto te kopen en is de halveringsregel niet van toepassing op deze
effecten.
50
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Figuur 10 Effectenboom MKBA elektrische voertuigen in Brabant. De pijlen tonen de concretisering van de effecten, waarbij
groen gebruikt wordt om de verbanden met andere effecten te tonen.
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5. Uitkomsten
Dit hoofdstuk schets de uitkomsten van de MKBA op basis van de effectenberekening zoals
omschreven in hoofdstuk 4.

5.1 Basisscenario
De uitgangspunten uit hoofdstuk 1, de voorspelling van ontwikkelingen van voertuigen zoals
beschreven in hoofdstuk 2 en de kosten en effecten uit hoofdstuk 3 en 4, zijn verwerkt in een MKBAexcelmodel. In het model zijn de kosten en de waarden van de effecten in de tijd uitgezet en netto
contant gemaakt (dat wil zeggen, vertaald naar de waarde van nu). In bijlage 2 bevindt zich een
overzicht van de input van het model.
De berekeningen resulteren in de volgende uitkomsten:
Netto Contante Waarden (in mln EUR) - waarde PvA
Reductie emissies

+

131

Economische effecten

+

0,5

Misgelopen opcenten

-/-

(0,6)

Investering elektriciteitsnetwerk

-/-

-

Kosten programma

-/-

(4,6)

Afname veiligheid andere weggebruikers

-/-

PM

Ruimtelijke effecten (extra laadstations)

-/-

PM

Mobiliteitseffecten

+/-

PM

Waarde uitvoering plan (NCW)

127

Figuur 11 De waarde van de deeleffecten en kosten van het Plan van Aanpak. Waarden tussen haakjes ‘( )’ zijn negatieve
effecten of kosten. De bedragen zijn in miljoen EUR.

Door het uitvoeren van het plan van aanpak rijden er in Brabant extra EV’s, wat waarde oplevert in
termen van emissiereductie, werkgelegenheid, en maatschappelijke kosten in relatie tot
projectkosten, misgelopen opcenten en mogelijk kosten aan het elektriciteitsnetwerk.
Zoals bovenstaande tabel laat zien, is de maatschappelijke waarde van de uitvoering van het
maatregelenpakket voor 100.000 EV positief. De maatschappelijke kosten die gemaakt worden voor
de uitvoering van het Plan van Aanpak (EUR 4,6 miljoen), zijn beperkt ten opzichte van de waarde
van het programma (EUR 127 miljoen).
Emissiereductie levert de grootste bijdrage aan de positieve waarde van het maatregelenpakket.
Kanttekening bij de uitkomsten is voor een van de kostenposten (impact op het
elektriciteitsnetwerk) onvoldoende informatie beschikbaar is om deze te kunnen waarderen.
Zoals beschreven zijn de aannames achter de MKBA nog zeer onzeker, in de volgende paragraaf
doen we daarom een aantal gevoeligheidsanalyses om te toetsen wat de range van uitkomsten is,
hoe robuust de uitkomsten zijn en welke variabelen sterke impact hebben op de uitkomsten van de
MKBA.
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5.2 Gevoeligheidsanalyse
De MKBA is gebaseerd op gedeeltelijk onzekere input, zoals toegelicht in voorgaand hoofdstuk.
Met een gevoeligheidsanalyse tonen we wat het effect op het resultaat van de MKBA zou zijn,
wanneer deze factoren ceteris paribus variëren. Met een gevoeligheidsanalyse tonen we het
effect van de variabelen op de uitkomst van de MKBA. In onderstaand overzicht tonen we een
minimum- en maximumscenario ten opzichte van de base case (paragraaf 5.1). Onder de tabel
worden de variabelen en analyses toegelicht.
In mln €
Effect impact
elektriciteitsnetwerk
Totale waarde

Minimaal
-400

Base Case
0

Maximaal

0

127

nvt

Discontovoet
Totale waarde

nvt

4,5%
127

5,5%
114

-10%

Conform par. 2.1

+10%

114

127

139

Emissiereductie
(hoeveelheden)
Totale waarde
CO2-reductie door
duurzame energie
Totale waarde

0% duurzame energie

Conform par. 2.1

100% duurzame energie

99

127

147

CO2 prijs 2017

WLO-Scenario Laag

WLO-Scenario Hoog

Totale waarde

95

Gemiddelde WLOscenario’s
127

Werkgelegenheid
Totale waarde

0,5
126,3

1
126,6

1,5
126,8

Jaartal afzwakking groei
Totale waarde

2020
40,5

2025
127

2030
280,7

Aantal voertuigen door
PvA
Aantallen 2020
(ongewogen incl.
autonome groei x1.000)
Totale waarde

-10%

Conform par. 2.2

+10%

67

68

70

119

127

134

Goal seek aantallen bij
waarde 0
Totale waarde

2.000 EV, additionele
groei tot 2020
0

127

nvt

154

Effect impact elektriciteitsnetwerk: Zoals beschreven in paragraaf 4.6 is er – zonder
vervolgonderzoek – geen uitspraak te doen over de kosten van de impact op het
elektriciteitsnetwerk. Toch is te verwachten dat deze kosten zullen optreden, mogelijk (deels)
gecompenseerd door de baten die EV’s kunnen opleveren met het balanceren van het netwerk. Ter
indicatie van de kosten voor netverzwaring, berekenen we bij welke kosten per voertuig de waarde
van het plan van aanpak nul bedraagt. Met behulp van een goal seek, komen we uit op 400 EUR/EV.
Een van de aangehaalde onderzoeken concludeerde dat de kosten voor het verzwaren van het
netwerk 2.230 EUR/EV bedragen. Indien die kosten kloppen, is de waarde van het extra aantal
voertuigen door de uitvoering van het plan van aanpak zwaar negatief. Hieruit kunnen we
concluderen dat dit een zeer kritieke kostenpost is. Om de daadwerkelijke waarde van de uitrol van
EV te bepalen, is meer inzicht nodig in de netverzwaringskosten in Brabant.
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Discontovoet: Een discontovoet van 4,5% is van toepassing op markten die zich vergelijkbaar met
CPI ontwikkelen. De EV-markt is, vanwege het innovatieve karakter, risicovoller dan de Nederlandse
economie. De resultaten met een discontovoet van 5,5% laten zien dat ondanks een hogere risicoopslag de meerwaarde van het project nog steeds positief is.
Emissiereductie (hoeveelheden): Emissiereductie heeft verreweg de grootste bijdrage aan het
positieve resultaat van de MKBA. Variatie van de hoeveelheid emissiereductie heeft dan ook een
significante impact op de totale waarde van de MKBA.
CO2-reductie door duurzame energie: Aangezien een gedeelte van de elektriciteit voor het laden
van EV’s nog uit fossiele centrales komt, levert het gebruik van EV geen 100% reductie van CO2emissies op. Indien we aannemen dat er wel 100% duurzame elektriciteit gebruikt wordt, heeft dat
een sterke positieve bijdrage aan de maatschappelijke waarde van EV.
Effect CO2-prijs: De baten van CO2-reductie leveren een grote bijdrage aan de totale waarde in deze
MBKA. Het effect van een maximale en minimale CO2-prijsontwikkeling op deze MKBA volgt de
scenario’s van de studie ‘WLO-klimaatscenario's en de waardering van CO2-uitstoot in MKBA's’
(CPB/PBL (2016)). Zowel een minimale als maximale prijsontwikkeling laat nog altijd een positieve
uitkomst zien, al is de uitkomst er wel sterk gevoelig voor.
Werkgelegenheid/aantrekkingskracht regio: Indien Brabantse bedrijven door de maatregelen een
koploperspositie verwerven en behouden, levert dat werkgelegenheid op. Deze werkgelegenheid
levert een positieve bijdrage aan de MKBA. De bijdrage van de economische factoren is wel relatief
beperkt ten opzichte van de waarde van de milieueffecten. Variatie van het aantal extra fte heeft
daarom tevens een beperkt effect op de totale waarde in de MKBA.
Jaartal afzwakking groei: In de inschatting van het extra aantal voertuigen wordt rekening gehouden
met een periode waarin het extra aantal voertuigen een voorsprong oplevert. Deze voorsprong
vertaalt zich in een doorzettende procentuele groei. Die voorsprong is echter – tenzij daar na 2020
opnieuw op wordt ingezet – niet per definitie blijvend. Indien de voorsprong direct na afloop van het
programma afloopt (het extra aantal voertuigen blijft nog wel gelijk), heeft dit sterke impact op de
waarde van de MKBA. Andersom heeft ook een langer aanhoudende voorsprong grote positieve
waarde. Hieruit kunnen we concluderen dat het van belang is niet alleen te kijken naar de korte
termijneffecten (100.000 bereiken in 2020), maar juist naar het blijvend effect voor Brabant.
Aantal voertuigen door PvA: Een wijziging in het aantal voertuigen dat gerealiseerd wordt door het
uitvoeren van het PvA heeft een direct verband met de maatschappelijke waarde. Plus en min 10%
levert een vergelijkbare daling en stijging van de waarde op.
Tevens hebben we een goal seek uitgevoerd naar het minimale aantal extra voertuigen waarbij de
MKBA nog altijd positief is. Indien er geen additionele groei (jaartal afzwakking groei staat op 2020)
gerealiseerd kan worden, is het aantal voertuigen waarop de maatschappelijke waarde nihil is
ongeveer 2.000 EV.
Dit aantal lijkt wellicht laag, want is slechts iets meer dan 10% van het aantal extra EV dat voorspelt
is op basis van de doelgroepen. Echter, gezien de onzekerheden op diverse vlakken en de mogelijke
additionele maatschappelijke kosten voor het elektriciteitsnetwerk, is wel degelijk een stevige inzet
op het bereik van potentiële EV-rijders noodzakelijk.
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5.3 Uitkomsten per doelgroep
Het Plan van Aanpak bestaat uit een uitgebreide lijst van mogelijke maatregelen voor diverse
doelgroepen. Paragraaf 2.2 beschrijft reeds hoeveel extra voertuigen de maatregelen per doelgroep
opleveren. In deze paragraaf gaan we in op de waarde voor de diverse doelgroepen. Daarbij laten
we de economische effecten (werkgelegenheid en aantrekkingskracht) buiten beschouwing. De
economische effecten treden namelijk met name op doordat het totale pakket leidt tot een
koploperspositie van Brabant. Bij een opsplitsing van de maatregelen naar doelgroepen, treedt deze
waarde in mindere mate op.
Onderstaande opsplitsing naar doelgroepen toont de aantallen extra voertuigen (ongewogen), de
waarde, misgelopen opcenten en de uitvoeringskosten van het programma. In deze indeling zijn de
leaserijders losgeknipt van de wagenparkbeheerders (ten opzichte van het Plan van Aanpak).
Sommige maatregelen, en daarmee de kosten, zijn daarbij verdeeld over meerdere doelgroepen. In
dat geval gaan we er van uit dat de kosten naar rato van het aantal extra voertuigen verdeeld zijn
over de doelgroepen. Let daarbij tevens op dat de kosten in een MKBA afwijken van de kosten in het
financieel plan, zie voor de toelichting H3.
# extra EV’s
(x1.000)

# extra
EVequivalenten
(=gewogen) (x1.000)

Leaserijders
Particuliere
voertuigeigenaren

5 BEV’s
5 grotendeels 2e
hands PHEV’s

Beheerders van
bedrijfswagens

2 bestelauto’s
50 vrachtwagens
1 LEV’s
1 deelauto’s

Gebruikers van
deelauto’s

5
3

Kosten in mln €
(kosten per
voertuig in €/EVe)
1,6 (313)
0,9 (320)

Netto waarde excl.
economische in
mln €
26
7

5

1,4 (262)

55

7

1,1 (85)

37

NB: deze tabel dient ter indicatie van de verdeling over de doelgroepen. Op deze uitkomsten geldt,
evenals de uitkomsten uit paragraaf 5.1, dat ze sterk afhankelijk zijn van met name eventuele kosten
voor netwerkverzwaring.
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6. Conclusies
De MKBA maakt zichtbaar dat de kosten voor de uitvoering van het maatregelenpakket zichzelf in
maatschappelijke waarde terugverdienen. De positieve waarde weerspiegelt de insteek van het
maatregelenpakket, waarin maatregelen gekozen zijn die focussen op doelgroepen voor wie een EV
reeds gunstig is, waardoor beperkte kosten nodig zijn om de doelgroepen te overtuigen een EV aan
te schaffen.
Deze positieve waarde is echter wel gebaseerd op de aanname dat de baten die EV kan toevoegen
aan het elektriciteitsnetwerk (door opslagcapaciteit te bieden om piekvraag en –aanbod op te
vangen) de kosten voor de investering in het elektriciteitsnetwerk compenseren. Naar verwachting is
deze aanname een te positieve weergave van de werkelijkheid en zullen er wel degelijk kosten
gepaard gaan met netverzwaring. De gevoeligheidsanalyse laat zien dat indien de kosten voor
verzwaring van het elektriciteitsnetwerk meer dan 400 EUR/EV bedragen (ceteris paribus), de
maatschappelijke waarde van de voertuigen negatief wordt. Dit is een substantieel bedrag, al laat de
literatuur zien dat hogere kosten niet ondenkbaar zijn. Tegelijkertijd is een gedeelte van de
maatregelen er op gericht om smart charging en vehicle to grid te stimuleren om daarmee de impact
op het netwerk te beperken.
Aantal voertuigen
Indien de provincie en Enpuls volledig inzetten op de uitvoering van het Plan van Aanpak, met een
ambitieuze en gerichte campagne en het bieden van een laadpalengarantie, bedraagt het gewogen
aantal voertuigen in 2020 (inclusief autonome groei) ongeveer 68.000. Daarmee wordt de
doelstelling van 100.000 EV, op basis van de huidige schattingen, met het plan niet behaald. Er
spelen echter nog veel onzekerheden in de ontwikkeling van aantallen. Het is daarom van belang
een flexibele aanpak te kiezen, waarmee de provincie en Enpuls kunnen inspelen op de
ontwikkelingen van de markt en Rijksbeleid. Dit is in het PvA nader omschreven. Een andere optie is
te kiezen voor het subsidiëren van voertuigen, daarmee komt het aantal van 100.000 naar
verwachting wel in zicht. Subsidiëren betreft echter een zeer dure maatregel, zowel budgettair als
maatschappelijk. De kosten kunnen de positieve waarde van EV teniet doen. Het pluspakket uit het
PvA met daarin subsidiemaatregelen is in deze MKBA niet doorgerekend.
Kanttekeningen i.r.t. scope en uitkomsten
Tot slot nog enkele kanttekeningen in relatie tot de scope en uitkomsten:
·

·

De uitkomsten van de MKBA zijn specifiek van toepassing op deze casus en dit
maatregelenpakket. Elders kan de waarde van EV anders uitpakken, bijvoorbeeld omdat er
op andere doelgroepen wordt ingezet, of omdat EV minder waarde kan toevoegen aan de
regionale economie.
De meeste MKBA’s hebben als geografische scope de landsgrenzen. In deze MKBA is ervoor
gekozen om de provincie Brabant als scope te hanteren, omdat de acties en geldstromen
met name vanuit Brabant komen en de provincie en Enpuls nadrukkelijk de wens hebben
aangegeven inzicht te krijgen in kosten en baten voor de regio. Op Nederlandse schaal
kunnen de effecten anders uitpakken. Werkgelegenheidseffecten zijn in dat geval vaker een
verschuiving vanuit andere sectoren of regio’s, waardoor hier geen of beperkte waarde te
behalen is. Tevens zullen er op landelijke schaal grotere (negatieve) belastingeffecten
optreden.
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·

·

De MKBA houdt geen rekening met lifecycle effecten. Het ontginnen van grondstoffen en
het afstoten van batterijen na hun levensduur kennen tevens milieueffecten die in deze
analyse niet zijn meegewogen.
De EV-sector verandert de laatste jaren sterk. Toekomstige, onvoorziene beleid-, markt of
technologieontwikkelingen kunnen de uitkomsten sterk beïnvloeden.
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Bijlage 1: Voorstel weging type voertuigen in doelstelling 100.000 EV
in Brabant
Brabant heeft als doelstelling in 2020 100.000 elektrische voertuigen rond te hebben rijden. Die
100.000 voertuigen representeren 100.000 volledig elektrische voertuigen die worden geladen op
duurzame energie. Dit doel is een concreet ijkpunt om vanuit het innovatieve karakter van EV op te
schalen naar bredere marktacceptatie. Met de elektrische voertuigen wordt beoogd de
luchtkwaliteit te verbeteren (NOx en fijnstof reduceren) en de energievoorziening te verduurzamen
(CO2 reduceren).
Elektrische voertuigen kent een brede definitie. In sommige tellingen wordt alleen gekeken naar
personenauto’s en bestelbussen, in andere definities tellen ook vrachtwagens, bussen en zelfs
elektrische fietsen mee. Een brede definitie is enerzijds goed, want leidt er toe dat alle
mobiliteitsconcepten onder de aandacht komen. Anderzijds wordt de definitie daarmee ambigue.
Het aantal elektrische fietsen al vele malen groter dan overige elektrische voertuigen. Eind 2014
waren er in Nederland 1,2 miljoen elektrische fietsen in Nederland ten opzichte van ruim 60.000
overige elektrische voertuigen. Met het omvatten van elektrische fietsen is de doelstelling van
100.000 dus snel behaald, zonder dat de beoogde milieu-impact wordt behaald. Tevens hebben de
verschillende typen voertuigen een andere milieu-impact. Een elektrische bus of vrachtwagen
reduceert tenslotte meer NOx, fijnstof en CO2 dan een personenauto. Ook plug-in elektrische
voertuigen kennen een andere milieu-impact, omdat ze niet voor het gehele transport gebruik
maken van de batterij, maar gedeeltelijk op benzine rijden.
We stellen daarom voor een wegingsfactor toe te passen voor de voertuigtypen en in feite
EVequivalenten te berekenen. De wegingsfactor baseren we op twee verschillende methoden:
·
·

de milieu-impact van een voertuig per gereden kilometer (voor bestelauto’s, vrachtauto’s en
bussen en plug-in voertuigen)
de mate waarin door het gebruik van een voertuig, minder gebruik wordt gemaakt van
reguliere auto’s (voor fietsen en deelauto’s)

De milieu-impact baseren we op de CO2-uitstoot van type voertuigen. Hoewel EV ook effect zal
hebben op de luchtkwaliteit, verbeteren ook conventionele voertuigen op dat vlak de afgelopen
jaren sterk. Kritieke waarden van luchtkwaliteit kunnen daarmee ook door conventionele voertuigen
worden opgelost. Deze redenering wordt ook gevolgd door PBL in een effectenstudie van EV in 2030
en 2050. In deze studie rekent PBL geen additionele baten toe aan elektrisch vervoer voor
luchtkwaliteit52.
Wegingsfactor op basis van klimaatimpact
Op basis van CBS-data uit 2015, leiden we CO2-uitstoot in Nederland af voor reguliere
personenauto’s, bestelauto’s (waaronder ook doelgroepenvervoer), vrachtauto’s en bussen. Deze
totale uitstoot delen we door het aantal voertuigen (eveneens op basis van CBS data uit in die
categorie, resulterend in de gemiddelde uitstoot per type voertuig. Indien deze voertuigen elektrisch
worden uitgevoerd en de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, wordt vrijwel deze gehele uitstoot
tot nul gereduceerd.
Per voertuig
52

Emissie CO2 (x1000 kg)

EVequivalenten (weging met

Bron: PBL (2012) Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving
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Personenauto's
Autobussen
Bestelauto's
Motortweewielers / bromfietsen)
Vrachtauto's

personenauto = 1)
1,00
23
2
0,14
16

2,32
55,47
4,87
0,32
37,50

In de 100.000-doelstelling telt een elektrische personenauto voor 1 voertuig. De uitstoot voor
bestelauto’s, vrachtauto’s en bussen kunnen we hieraan relateren en berekenen in aantal
EVequivalenten, zoals zichtbaar in bovenstaande tabel. Voor LEV’s geldt dat de impact sterk afhangt
van het type voertuig dat de LEV vervangt. Dit kan een fiets, brommer, of stadsdistributievoertuig
betreffen. Omdat we fietsen separaat meewegen, gaan we er in dit onderzoek vanuit dat de impact
van LEV equivalent is aan de impact van motortweewielers.
Plug-in
Met betrekking tot plug-in elektrische voertuigen, gaan we er vanuit dat deze 50% van de afstand
elektrisch en 50% op benzine rijden53. We rekenen daarom een PHEV als 0,5 EVequivalent.
Weging op basis van gebruik
Reguliere fietsen kennen geen uitstoot van CO2. We rekenen in dit kader alleen met het aandeel van
de elektrische fietsritten die anders met een reguliere auto waren gereden. Uit onderzoek door TNO
uit 2008 blijkt dat 18% van de ritten met een elektrische fiets anders met een benzine-, of
dieselvoertuig waren gereden54. Dat betekent, dat een elektrische fiets ongeveer 1 op de 5
autoritten kan voorkomen. In dezelfde studie wordt benoemd dat de afstanden met de elektrische
fiets ongeveer de helft bedragen van de afstanden met de auto (9,8 km ten opzichte van 19,1 km).
We wegen daarom de elektrische fietsen voor 1/10 mee.
Met betrekking tot de impact van deelauto’s baseren we ons op de toekomstverkenning elektrisch
vervoer van Ecofys (2016). Daarin wordt gesteld dat bij gebruikers van deelauto’s het autobezit daalt
van 0,85 tot 0,72 per huishouden. Daaruit kan geconcludeerd worden dat iedere deelauto 6,5
personenauto vervangt.
Overzicht weging
Op basis van bovenstaande, komt de weging van verschillende typen voertuigen uit op:
Weging indien
personenauto = 1
Personenauto's
Autobussen
Bestelauto's
LEV
Vrachtauto's
Fietsen
Deelauto's

EVequivalent
1,00
23
2
0,14
16
0,1
6,5

EVequivalent indien plugin
0,5
12
1
0,17
5
3

NB: bovenstaande wegingsfactoren zijn opgesteld op basis van een quick scan vanuit diverse
bronnen, op basis van gegevens voor Nederland (geen specificatie naar Brabant) en een mix van
methoden. In de praktijk kan de impact van het elektrificeren van voertuigen hiervan afwijken, door
bijvoorbeeld een andere uitgangssituatie of het aantal gereden kilometers in de regio.

53
54

Op basis van prognose Ecofys (2016) Toekomstverkenning elektrisch vervoer
TNO, HBD, BOVAG (2008). Elektrische fietsen – Marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden
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Bijlage 2: Input MKBA-rekenmodel
TIMING EN INDEXATIE
Startdatum project
Einde extra groei op project
Effectperiode (incl. project)
Prijspeil
Discontovoet

01 Jan 18
01 Jan 25 datum
18 jaar
2017 jaartal
4,5% %

DOELSTELLING + ONDERLINGE WEGING EV'S MBT DOELSTELLING
Projectdoelstelling
Doelstelling # EV's na weging
Timing
Doelstelling # EV's na weging
Personenauto's_FEV
Personenauto's_PHEV
Bestelauto
Autobus
Vrachtwagen
LEV (excl. e-fietsen)
E-fietsen
Deelauto's

100.000 EV's na weging
2.020 jaartal

1,00 EV's
0,50 EV's
2,13 EV's
23,40 EV's
16,14 EV's
0,14 EV's
0,10 EV's
6,50 EV's

REDUCTIE EMISSIES
volumegroei
Personenauto_FEV
Personenauto_FEV - volumegroei
Personenauto_FEV - volumegroei timing

- % per jaar
- jaartal

Personenauto_PHEV
Personenauto_PHEV - volumegroei
Personenauto_PHEV - volumegroei timing

- % per jaar
- jaartal

Bestelauto
Bestelauto - volumegroei
Bestelauto - volumegroei timing

- % per jaar
- jaartal

Autobus
Autobus - volumegroei
Autobus - volumegroei timing

- % per jaar
- jaartal
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Vrachtwagen
Vrachtwagen - volumegroei
Vrachtwagen - volumegroei timing

- % per jaar
- jaartal

LEV (excl. e-fiets)
LEV (excl. e-fiets) - volumegroei
LEV (excl. e-fiets) - volumegroei timing

- % per jaar
- jaartal

E-fiets
E-fiets - volumegroei
E-fiets - volumegroei timing

- % per jaar
- jaartal

Switch afnemende groei

uitstootbesparing_abs
Personenauto_FEV
Personenauto_FEV - uitstootbesparing_abs CO2
Personenauto_FEV - uitstootbesparing_abs PM10
Personenauto_FEV - uitstootbesparing_abs NOx
Personenauto_FEV - uitstootbesparing_abs SO2

2,32 ton / EV
0,0001 ton / EV
0,0032 ton / EV
0,000014 ton / EV

Bestelauto
Bestelauto - uitstootbesparing_abs CO2
Bestelauto - uitstootbesparing_abs PM10
Bestelauto - uitstootbesparing_abs NOx
Bestelauto - uitstootbesparing_abs SO2

4,95 ton / EV
0,0010 ton / EV
0,0199 ton / EV
0,000025 ton / EV

Autobus
Autobus - uitstootbesparing_abs CO2
Autobus - uitstootbesparing_abs PM10
Autobus - uitstootbesparing_abs NOx
Autobus - uitstootbesparing_abs SO2

54,39 ton / EV
0,0043 ton / EV
0,2433 ton / EV
0,000316 ton / EV

Vrachtwagen
Vrachtwagen - uitstootbesparing_abs CO2
Vrachtwagen - uitstootbesparing_abs PM10
Vrachtwagen - uitstootbesparing_abs NOx
Vrachtwagen - uitstootbesparing_abs SO2

37,52 ton / EV
0,0019 ton / EV
0,1613 ton / EV
0,000221 ton / EV

LEV (excl. e-fiets)
LEV (excl. e-fiets) - uitstootbesparing_abs CO2
LEV (excl. e-fiets) - uitstootbesparing_abs PM10
LEV (excl. e-fiets) - uitstootbesparing_abs NOx
LEV (excl. e-fiets) - uitstootbesparing_abs SO2

0,31 ton / EV
0,0002 ton / EV
0,0016 ton / EV
0,000007 ton / EV
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uitstootbesparing_rel
Personenauto_PHEV - uitstootbesparing_rel
E-fiets - uitstootbesparing_rel
Besparingsfactor CO2 in 2017
Toename % CO2 door duurzame energie per jaar (lineair)

50% uitstoot personenauto_FEV
10% uitstoot personenauto_FEV
57,00% %
1,30% reductie per jaar

gereden afstand
Personenauto - gereden afstand
Bestelauto - gereden afstand
Autobus - gereden afstand
Vrachtwagen - gereden afstand
LEV (excl. e-fiets) - gereden afstand

14.081 km / EV
21.411 km / EV
63.233 km / EV
48.068 km / EV
2.889 km / EV

waardering uitstoot (excl. Index)
waardering uitstoot (excl. Index) CO2
waardering uitstoot (excl. Index) PM10
waardering uitstoot (excl. Index) NOx
waardering uitstoot (excl. Index) SO2

34,00 EUR / ton
369,89 EUR / kg
7,47 EUR / kg
16,82 EUR / kg

waardering uitstoot (excl. Index) dB per km personenauto
waardering uitstoot (excl. Index) dB per km bus
waardering uitstoot (excl. Index) dB per km vrachtwagen
waardering uitstoot (excl. Index) dB per km LEV (excl. E-fietsen)

0,0017 EUR / km
0,0016 EUR / km
0,0025 EUR / km
0,0144 EUR / km

ECONOMISCHE EFFECTEN
Werkloosheidsuitkering
# extra banen in EV op T=0
Multiplier extra werkgelegenheid door koploperschap

15.000 EUR / persoon
200 # banen
2 factor

MISGELOPEN OPCENTEN
Misgelopen opcenten per voertuig

(1,11) EUR/voertuig/jaar

IMPACT OP BESTAAND ELEKTRICITEITSNETWERK
Kosten impact EV op netwerk per voertuig

- EUR / voertuig
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