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C,mm,n is een open-source community voor duurzame individuele mobiliteit. Met de c,mm,nity wordt een 

nieuw soort auto en een nieuw mobiliteitsconcept ontwikkeld. C,mm,n biedt een oplossing voor mobiliteit in

de toekomst. De c,mm,nity is een groeiende gemeenschap; momenteel zijn meer dan 800 mensen 

betrokken bij c,mm,n, waarvan circa 80 actief een bijdrage leveren. Wil je ook meedenken over duurzame 

mobiliteitsoplossingen? Of helpen bij het ontwerpen van de c,mm,n? Kijk op www.cmmn.org. 
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en onderzoek door DHV Management Consultants (zie het DHV-rapport ‘Actieplan Elektrisch Rijden, 

Achtergronddocument’).

Colofon

Deze uitgave en het 

achterliggende onderzoek zijn 

mogelijk gemaakt door Transumo



Dit actieplan gaat over de snelle introductie van elektrische automobiliteit in Nederland: één miljoen 

elektrische auto’s in 2020. Dat is van belang om de klimaatuitstoot van het verkeer te verminderen. 

Het geeft ook een belangrijke economische impuls door innovatie. 

In dit actieplan noemen wij twaalf punten voor initiatief en actie voor versnelling. We geven daarbij zoveel 

mogelijk aan welke partij daarbij aan zet is. Een gezamenlijke, goed afgestemde aanpak is essentieel. 

Wij stellen daarom voor om een Formule - E team voor elektrisch rijden op te richten, dat de taak krijgt 

om de beoogde versnelling samen met alle partijen te realiseren.

Actieplan elektrisch rijden
Op weg naar één miljoen 
elektrische auto’s in 2020!
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In een gezonde en welvarende samenleving zullen we altijd mobiel blijven. Tegelijkertijd levert deze 

mobiliteit nu een forse bijdrage aan het klimaatprobleem, aan de ongezonde lucht in steden en dorpen, 

aan de geluidsoverlast en aan de versnippering van natuur en landschap. Dat moet en kan anders 

en beter! 

De grote problemen door klimaatverandering worden inmiddels breed onderkend. Wereldwijd, in Europa 

en ook in Nederland formuleren overheden doelstellingen en nemen zij maatregelen om de uitstoot van 

klimaatgassen terug te dringen. Maar helaas, de doelen zijn te slap en de maatregelen zijn niet voldoende. 

Er is veel meer nodig om de klimaatverandering beheersbaar te houden en te zorgen dat de opwarming 

van de aarde gemiddeld beneden de 2 graden Celsius blijft. 

Ook de transportsector zal daartoe de uitstoot van CO2 drastisch moeten verminderen. Er is een 

ingrijpende systeemverandering nodig, van zowel het mobiliteitsysteem als geheel als de voertuig- 

techniek. Bij de voertuigen is het vooral belangrijk dat ze efficiënter worden en op andere, schonere 

vormen van energie gaan rijden dan olie. En dan komt elektrisch transport in beeld. Elektrisch transport 

kan een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering, helemaal als de elektriciteit 

duurzaam wordt opgewekt. Het kan ook zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit en minder  

geluidshinder.

Het transport draait momenteel voor 99% op aardolie. Naast de genoemde milieuproblemen is dat ook 

een politiek-economisch probleem. Ons land is economisch en politiek kwetsbaar als het zo afhankelijk 

is van een grondstof uit andere landen, die bovendien eindig is. De wens tot minder olieafhankelijkheid is 

daarom ook een belangrijke aanleiding voor de stap naar energiebesparing en duurzame elektriciteit.

Wij vinden het belangrijk om dit juist in deze tijd van economische crisis aan de orde te stellen. Een 

innovatieve aanpak kan de economische crisis en de klimaatcrisis verbinden en oplossingen ontwikkelen 

die goed zijn voor het klimaat, de economie en de werkgelegenheid. 

En hoe doen we dat? Hoe versnellen we de introductie van elektrisch rijden? Daarover gaat dit actieplan. 

Waarom dit actieplan?1
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Er is veel nodig voor een duurzame en energie-efficiënte maatschappij: van grote windmolenparken op 

de Noordzee tot woningisolatie. Voor het verkeer maakt men meestal onderscheid in verdere ontwikke-

ling van fossiele brandstoffen, meer biobrandstoffen, inzet van waterstof en inzet van elektriciteit. 

•	 Verdere	ontwikkeling	van	fossiele	brandstoffen	(Coal	to	Liquids,	Gas	to	Liquids,	aardgas,	e.d.)	leidt	tot	

geleidelijke verbeteringen, maar is vooral een laatste fase in de ontwikkeling van de bestaande 

technieken gebaseerd op fossiele bronnen. De mogelijke bijdrage voor echt grote CO2-reducties is 

daardoor zeker op langere termijn beperkt. 

•	 Biobrandstoffen	van	de	eerste	generatie	beperken	de	CO2-uitstoot te weinig. Bovendien leiden ze tot 

concurrentie om voedsel en landbouwgrond en zijn ze vaak schadelijk voor de biodiversiteit. 

 De tweede generatie biobrandstoffen scoort al een stuk beter, maar is duur en beperkt van omvang. 

•	 De	inzet	van	waterstof	-	mits	duurzaam	geproduceerd	-	kan	interessant	zijn,	maar	kent	ook	grote	

onzekerheden. Bovendien kost het maken van waterstof veel energie. De investeringen - onder 

andere in een geheel nieuwe infrastructuur van leidingen - zijn groot. De introductie op grote schaal 

zal waarschijnlijk veel tijd vragen. Daarom duurt het te lang voordat waterstof leidt tot een positief 

effect op het klimaatprobleem. 

•	 En	dan	komen	we	uit	bij	elektriciteit.	Ook	elektriciteit	kent	nog	veel	onzekerheden	-	waarover	later	

meer. Dit wordt alom gezien als de meest kansrijke manier om op korte termijn positieve resultaten te 

boeken voor klimaat, energiebesparing en olie-onafhankelijkheid. Het is een bekende techniek en in 

de transportsector is geleidelijke ontwikkeling mogelijk. We kennen inmiddels al de hybride-auto als 

een bewezen concept. Plug-in hybride en all electric staan op de drempel van serieuze markt- 

introductie. Elektrische aandrijving kan overigens ook worden gecombineerd met geavanceerde 

biobrandstoffen en waterstof.

Vandaar dat dit actieplan gaat over de versnelling van de marktintroductie van elektrische mobiliteit. 

Elektriciteit is niet de enige en volledige oplossing, maar elektrisch vervoer kan wel snel een belangrijke 

bijdrage leveren aan minder klimaatvervuiling, nieuwe vormen van mobiliteit en dus aan de innovatie van 

onze economie.

Waarom elektrisch?2
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De elektrische auto is terug van weggeweest. In de negentiende eeuw reden de eerste auto’s op 

elektriciteit. Daarna heeft de auto met verbrandingsmotor het gewonnen van de elektrische auto. Maar 

nu keert het tij. Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven, is er alle reden om de elektrische auto - maar dan met 

de nieuwste technieken - snel op de markt te brengen. 

Natuurlijk was de elektrische auto nooit echt weg. Bedrijfsvoertuigen, vorkheftrucks en boodschappen-

wagentjes waren en zijn er in elektrische varianten. Maar nu gaat het om de elektrische auto als  

algemeen consumentenproduct, van slimme, moderne stadsauto via middenklasser tot zelfs een 

raceauto. 

Ze zijn of komen er in verschillende technische varianten: de ‘gewone’ hybride, de plug-in hybride 

(hybride	met	externe	oplaadmogelijkheid),	de	geheel	elektrische	auto	(uitsluitend	op	batterijen)	en	de	

elektrische	auto	met	range	extender	(elektrisch	aangedreven	met	aanvullend	een	generator	met	een	

kleine	verbrandingsmotor	om	de	batterijen	aan	boord	op	te	laden).

 

Kan de consument al een elektrische auto kopen? Hybrides zijn wel beschikbaar. Maar meer dan dat is 

er nog nauwelijks. En als u al wat vindt, dan moet u diep in de buidel tasten. Daarnaast moet u het leuk 

vinden om deel uit te maken van de absolute voorhoede, met alle bijbehorende voor- en nadelen. Er zijn 

inmiddels	elektrische	auto’s	op	de	markt,	maar	de	totale	organisatie	eromheen	zit	nog	in	de	experimenteer- 

fase. Voor bedrijven en vooral voor bedrijfsauto’s ligt dat overigens al eenvoudiger.

Gaat	dat	snel	veranderen?	Zeker,	bestaande	(grote)	en	nieuwe	(nu	nog	kleine)	autoproducenten	

ontwerpen, testen, bouwen en leveren binnen enkele jaren elektrische auto’s. Binnen enkele jaren wordt 

een echte doorbraak in deze markt verwacht. We staan op de drempel van een belangrijke innovatie. 

Daarbij hoort dat er grote onzekerheden zijn, maar ook grote voordelen. En de spannende vraag is hoe 

doorbreek je de hierbij optredende patstellingen? Daar willen wij met dit actieplan wat aan doen! 

Zijn er al elektrische auto’s 
op de markt?3
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Het IPCC gaat voor 2050 

uit van een noodzakelijke 

CO2-emissiereductie van 

80-95% in de westerse 

wereld ten opzichte  

van 1990.

Jaar
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Er zijn duidelijke voordelen aan elektrisch rijden. De voordelen rond het voertuig zelf zijn:

•	 Elektrische	auto’s	hebben	over	de	hele	keten	-	van	productie	tot	gebruik	gemeten	-	een	duidelijk	

lagere CO2-uitstoot.	Hoeveel	minder	hangt	onder	andere	af	van	de	techniek	van	de	auto	(hybride	of	

all	electric)	en	van	de	wijze	waarop	de	elektriciteit	wordt	geproduceerd.	Bij	de	huidige	elektriciteits- 

productie met kolen, olie en gas is de CO2-uitstoot van een zuinige elektrische auto zo’n 50% lager 

dan	van	een	auto	op	benzine	of	diesel.	Met	duurzame	elektriciteit	(wind,	water,	zon)	kan	de	verminde-

ring van de CO2-uitstoot oplopen tot 90%. 

•	 De	productie	van	elektriciteit	valt	onder	het	Europese	CO2-handelssysteem ETS. Dat garandeert dat 

de totale CO2-uitstoot	van	de	elektriciteitsbedrijven	(en	de	grote	industrieën)	niet	toeneemt,	ook	niet	

als er meer elektriciteit moet worden geleverd voor elektrische auto’s. 

•	 Elektrische	voertuigen	hebben	geen	of	zeer	weinig	uitlaatgassen	(luchtverontreiniging).	Het	verkeer	

heeft een groot aandeel in de slechte luchtkwaliteit van steden en dorpen. Elektrisch rijden is van 

groot belang voor betere luchtkwaliteit. 

•	 Elektromotoren	zijn	stil.	Elektrische	auto’s	in	de	stad	en	in	woonwijken	-	dus	met	lage	snelheid	-	zijn	

dan ook erg stil. Bij snelheden boven de 60 kilometer per uur overheerst het bandenlawaai. Daarom 

zijn elektrische auto’s op de snelweg maar weinig stiller dan ‘gewone’ auto’s.

Er zijn echter ook heel andere interessante voordelen:

•	 Elektriciteitsbedrijven	kunnen	efficiënter	omgaan	met	hun	energie	door	de	toenemende	elektriciteits-

vraag voor het opladen van autobatterijen in de nacht. 

•	 De	batterijen	in	al	die	auto’s	kunnen	op	termijn	ook	een	opslagsysteem	vormen	voor	de	elektriciteits-

bedrijven. Vooral bij windenergie treden er forse pieken en dalen op in de productie door wisselende 

windomstandigheden. Die batterijen vormen dan een buffer om de duurzaam opgewekte elektriciteit 

tijdelijk op te slaan.

•	 De	grootschalige	introductie	van	elektrisch	transport	geeft	Nederland	een	interessante	kans	om	als	

proeftuin voor innovaties een koploperpositie in te nemen. Nederland met de dichtbevolkte Randstad 

is daarvoor heel geschikt. Elektrisch rijden kan een belangrijke impuls vormen voor economie en 

werkgelegenheid in de auto-industrie en de daaraan gelieerde onderzoeksinstituten in Nederland. Die 

kans komt echter niet vanzelf. Omringende landen zijn ook hard bezig met grootscheepse innovatie. 

Deze ambitie vraagt snel en doortastend optreden van overheid en bedrijfsleven.

Kansen en voordelen 
elektrisch transport4
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Elektrisch transport kent ook nog belangrijke onbekendheden en onzekerheden. We noemen er enkele:

•	 Rond	de	batterijen	bestaan	nog	veel	vragen.	Welke	batterijtechniek	heeft	de	voorkeur	en	onder	welke	

omstandigheden? Vrij algemeen wordt aangenomen dat lithium-ion batterijen de meest veelbelovende 

optie	zijn.	Momenteel	zijn	batterijpakketten	voor	een	redelijke	actieradius	groot,	zwaar	en	duur	(rond	

de €	10.000).	Waar	ligt	de	balans	tussen	omvang/gewicht	en	prestatie	en	dus	de	actieradius	van	de	

auto, en hoe snel ontwikkelt die zich in positieve zin? Ook de levensduur is nog onzeker, zeker bij vele 

malen snelladen. De batterijtechniek is sterk in ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij de batterijen van mobiele 

telefoons hebben we kunnen zien hoe snel batterijen beter en efficiënter kunnen 

worden. Toch is er nog veel onderzoek nodig. Ook is onderzoek nodig naar de 

beschikbaarheid van de benodigde grondstoffen en moet er hard worden gewerkt 

aan de recyclebaarheid van batterijen. Met name het tempo van de prijsdaling bij 

grootschalige productie kan een belangrijke marktfactor zijn. 

•		Een	ander	belangrijk	ontwikkelpunt	betreft	het	opzetten	van	een	infrastructuur	van	

laadmogelijkheden en de daarvoor benodigde capaciteitsuitbreiding van het 

elektriciteitsnet. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar: thuis laden op eigen 

terrein/in	eigen	garage/carport;	laden	aan	openbare	laadpunten	of	oplaadstations;	

en ontwikkeling van wisselsystemen voor batterijen. Daarbij is er ook verschil tussen 

langzaam	laden	en	snelladen,	met	consequenties	voor	de	benodigde	batterijtypen.	

Daarnaast is er een wisselwerking tussen laadsysteem en laadsnelheid enerzijds en 

de netstructuur en netcapaciteit anderzijds. Een slim capaciteitsmanagement lijkt 

cruciaal	te	worden	(smart	grid),	waarbij	bijvoorbeeld	via	prijsdifferentiatie	het	laad- 

gedrag van de klanten wordt beïnvloed. Daarbij kunnen mensen hun eigen keuzes 

maken: ‘ik kan nu nog niet weg want mijn auto staat nog op te laden’ of ‘ik moet   

 weg dus ik betaal wat meer’.

Het is belangrijk om snel praktijkervaring op te doen. Er zijn overigens al belangrijke initiatieven gaande 

voor internationale standaardisatie.

•	 Elektrisch	transport	roept	ook	nieuwe	veiligheidsvragen	op.	Dat	gaat	zowel	over	de	veiligheid	van	

inzittenden	en	hulpverleners	bij	ongevallen	(hoog	voltage),	als	over	de	veiligheid	voor	bijvoorbeeld	

garagepersoneel bij reparaties. De hele keten zal nieuwe kennis en ervaring op moeten doen. 

Instructie voor alle partijen is erg belangrijk.

Hobbels en onzekerheden 
elektrisch transport5

Per dag zijn er volgens het CBS 5,3 
miljoen woon-werkreizigers met een 
gemiddelde woon-werkafstand van 
17 kilometer. Hiervan leggen 2,8 
miljoen autobestuurders gemid-
deld	22	kilometer	af	(enkele	reis)	
(CBS,	Statline).	Wereldwijd	blijkt	het	
merendeel van de ritten voor woon-
werkverkeer onder de 50 kilometer 
te blijven en ook een groot deel van 
de	dagafstanden	(Kendall,	2008).

(Bron: Elektrisch autorijden,  
Evaluatie van transities op basis van 
systeemopties; Planbureau voor de 
Leefomgeving, januari 2009)
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Oplaadpunten elektrische auto's bij woningen, werk, stations en winkelcentra
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Elektrisch transport staat op de drempel van grootschalige introductie. 

We zien veel initiatieven, zowel vanuit het bedrijfsleven als in de sfeer van onderzoek. Autoproducenten 

ontwikkelen hybride auto’s en kondigen hun elektrische auto aan, elektriciteitsbedrijven en gemeenten 

lanceren plannen en pilots voor elektrisch rijden. Universiteiten doen onderzoek onder andere samen 

met	Transumo,	er	liggen	plannen	voor	concrete	pilots	in	het	kader	van	FES	2009	(elektrische	mobiliteit	in	

relatie	tot	mobiliteitstransitie,	klimaatproblematiek	en	ruimtelijke	vraagstukken),	er	ligt	een	onderzoeks-

agenda van de drie technische universiteiten en de EU lanceert het European Green Cars Initiative 

(gericht	op	praktische	pilots	met	elektrisch	vervoer).	

Tegelijkertijd aarzelen veel partijen nog. Dat is een klassiek en herkenbaar beeld. De kansen zijn duidelijk 

aanwezig, maar de onzekerheden zijn moeilijk in te schatten. 

Op dit moment zijn elektrische auto’s duur in aanschaf, in gebruik zijn ze goedkoper, maar het is 

onduidelijk hoe dat per saldo uitvalt. Met andere woorden: er is onzekerheid over de business case. 

Dus wachten velen nog even af. 

En	zo	dreigt	een	situatie	te	ontstaan	waarbij	iedereen	op	elkaar	wacht.	Geen	auto’s,	geen	kopers;	geen	

kopers, geen auto’s. En geen auto’s, geen oplaadpunten. Om deze patstelling te doorbreken is een 

gezamenlijke aanpak nodig door verschillende partijen, op alle fronten tegelijk. 

Elektrisch rijden is kansrijk en 
veelbelovend. Hoe versnellen we 
de introductie?6
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De kern van dit actieplan is ‘versnelling’. Wij kiezen voor een ambitieus én realistisch doel: één miljoen 
elektrische auto’s in 2020. Dit laat zien dat de noodzaak van een snelle en effectieve aanpak van het 
klimaatprobleem groot is. Het geeft ook goed aan dat het om een substantiële ontwikkeling gaat, dat de 
kansen groot zijn, maar dat we er niet komen door af te wachten.
Daarin zijn we realistisch. We stellen een heldere fasering voor, te beginnen met een grootschalig  
programma van uitrol, onderzoek en testen op een gecontroleerde wijze. De introductie van nieuwe  
systemen en technieken vraagt om een slimme aanpak waarbij snelheid en verwachtingsmanagement 
hand in hand gaan. ‘Eén fout, één geval van slechte publiciteit, en we zijn jaren achterop’, luidt de 
terechte waarschuwing. Tegelijkertijd warmt de aarde snel op. We kunnen het ons niet veroorloven om 
daar langzaam op te reageren. Vandaar onze ambitie: op naar de één miljoen.
In dit actieplan noemen we twaalf punten voor initiatief en actie voor versnelling. We geven daarbij zoveel 
mogelijk aan welke partij daarbij aan zet is. Een gezamenlijke, goed afgestemde aanpak is essentieel. 
Wij stellen daarom voor om een Formule - E team voor elektrisch rijden op te richten, dat de taak krijgt 
om de beoogde versnelling samen met alle partijen te realiseren.
Aan de slag!

Actieplan elektrisch rijden7
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Start grootschalige 
experimenteerprogramma’s

Het is belangrijk om snel praktijkervaring 

op te doen, in combinatie met een gericht 

onderzoeksprogramma voor zowel de 

korte als de lange termijn. Als concrete 

stap	is	een	grootschalig	experimenteer-

programma nodig, met begeleidend 

onderzoek, monitoring en evaluatie. 

Grootschalig	betekent	stapsgewijs	naar	

2000 auto’s eind 2010, 4000 auto’s in 

2012 in één samenhangend programma. 

De overheid moet financieel bijdragen aan 

het	onderzoek	en	aan	de	experimenteer-

fase	(een	bijdrage	aan	de	directe	kosten,	

aan de onrendabele top in deze fase en 

aan	het	financieel	risico).

Wie: consortia van fleetowners, 

bedrijven, overheden, onderzoeks- 

instellingen en milieuorganisaties (zoals 

het projectvoorstel ‘C,mm,n living labs’ 

en het onderzoeksvoorstel 3TU 

‘C,mm,n research, human centered 

sustainable mobility’ en de onderzoeks-

voorstellen van D-INCERT)

Stapsgewijs naar één miljoen: 
richt het Formule - E team op

Het is essentieel deze verandering 

stapsgewijs in te voeren. Wij stellen drie 

fasen voor, tussen nu en 2020: een 

testfase, een fase met early adaptors 

vooral in de kring van bedrijven, en dan 

verbreding naar de consumentenmarkt  

(zie	figuur	pagina	14).	Mik	uiteindelijk	op	 

de grote consumentenmarkt en stel een 

programma van eisen op voor de voer- 

tuigen voor die markt.

Maak afspraken over de regie. Voor 

gezamenlijke initiatieven zullen elektriciteits- 

bedrijven, overheden, bedrijfsleven en fleet 

owners, auto-industrie, hulpdiensten en 

milieuorganisaties op een nieuwe manier 

gaan samenwerken.

Wie: enthousiaste samenwerking van 

alle genoemde partijen in het snel op te 

richten Formule - E team

Geef voor langere termijn 
zekerheid over belastingen en 
regelgeving

De overheid dient op nationaal en lokaal 

niveau via regelgeving het gebruik van 

elektrische auto’s sterk te stimuleren. 

Fiscale maatregelen blijken zeer effectief. 

Dergelijke stimulerende maatregelen 

moeten	in	de	experimenteerfase	voor	

langere tijd gelden om bedrijven en 

particulieren financiële zekerheid te bieden 

(bijvoorbeeld	tot	2015	à	2018).	Tegelijker-

tijd is er een visie nodig voor de compen-

satie van wegvallende overheidsinkomsten 

in de normale marktsituatie daarna.

•	 Handhaaf	de	vrijstelling	BPM	en	motor- 

rijtuigenbelasting	voor	elektrische	auto’s;	

stel het basistarief van de kilometerprijs 

voor de eerste vijf jaar op nihil.

•	 Stel	de	fiscale	bijtelling	in	de	experimen-

teerfase	op	nihil	en	later	op	5%	(zodat	

over de meerkosten geen bijtelling wordt 

geheven).

•	 Ontwikkel	een	visie	voor	compensatie	

voor	de	wegvallende	(accijns-)inkomsten	

van de overheid in de normale markt- 

situatie.

•	 Geef	elektrische	voertuigen	lokaal	

voorrang	(bij	milieuzones,	toegang	

binnenstad, voorrang bij parkeer- 

plaatsen	en	–tarieven).

 Wie: Rijksoverheid, gemeenten

01 02 03

Actieplan elektrisch rijden
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04 05 06
Begin bij nichemarkten en 
herkenbare marktpartijen

Het is belangrijk te beginnen met grotere 

en min of meer beheersbare organisaties, 

die herkenbaar en aanspreekbaar zijn en 

die de beginrisico’s mede kunnen dragen. 

Dus: leasemaatschappijen, grote fleet 

owners	en	de	overheden	(Rijk,	provincies	

en	gemeenten)	als	launching	customers.	

Denk daarbij zowel aan personenauto’s als 

aan bestelauto’s. Maar zorg wel dat de 

aanpak uiteindelijk gericht wordt op alle 

consumentengroepen. 

Wie: leasemaatschappijen, grote fleet 

owners en de overheden (Rijk, provin-

cies en gemeenten)

Stimuleer proefprojecten en 
neem deel aan financiële 
risico’s in de eerste fase

Overheden	kunnen	in	de	experimenteer- 

fase belangrijke steun en stimulans geven. 

Ook kan de overheid een rol vervullen in 

het bijeenbrengen van onderzoeks- 

initiatieven, vooral gericht op implementa-

tie	(zoals	via	het	Innovatieprogramma	

Duurzame Mobiliteit en via het Fonds 

Economische	Structuurversterking	(FES).	

•	 Stel	een	stimuleringsregeling	in	voor	de	

eerste	fase	(Nederland	als	living	lab,	

proeftuin).	Stel	een	garantiefonds	in	voor	

de financiering van de batterijen  

en	de	(gedeeltelijke)	afdekking	van	

financiële risico’s en het verlies aan 

restwaarde	in	de	experimenteerfase.

•	 Overheden	moeten	actief	kiezen	voor	

elektrische mobiliteit bij de inkoop van 

het wagenpark van Rijk, provincies en 

gemeenten;	aanbesteding	openbaar	

vervoer;	regels	voor	taxibedrijven.

•	 Geef	zekerheid:	Laat	het	stimulerend	

overheidsbeleid voor langere tijd gelden.

Wie: Rijksoverheid, provincies en 

gemeenten

Schakel nieuwe spelers in

Innovatie begint vaak bij nieuwe partijen.  

In dit geval zijn er duidelijk nieuwe spelers 

in het spel: de elektriciteitsmaatschappijen. 

Daarnaast melden zich nieuwe producen-

ten en dienstverleners: zoals Think, 

Duracar en Better Place. Tenslotte vraagt 

deze verandering ook van allerlei bestaan-

de partijen een geheel nieuwe aanpak en 

nieuwe	initiatieven	(bijvoorbeeld:	auto- 

fabrikanten,	gemeenten	en	grote	bedrijven).

Wie: elektriciteitsbedrijven, nieuwe 

producenten
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Verbeter de business case

Er zijn belangrijke financiële onzekerheden 

rond de invoering van elektrische mobiliteit 

voor alle partijen: bedrijven, particulieren, 

autoproducenten en batterijproducenten. 

Onzekerheden wat betreft productiekosten 

en	aanschafprijs,	kosten	van	exploitatie	en	

onderhoud, restwaarde van voertuigen, 

kosten, levensduur en restwaarde van 

batterijen. Elektrische auto’s zijn duurder  

in aanschaf en goedkoper in gebruik dan 

gangbare auto’s. Vooral consumenten 

zullen eraan moeten wennen dat de 

kosten voor mobiliteit anders zijn opge-

bouwd. Er moet duidelijkheid komen over 

verschillende financiële modellen, zoals 

batterijlease loskoppelen van autobezit of 

-lease en abonnementsystemen voor 

elektriciteit en voertuigen.

Wie: autoproducenten, batterijprodu-

centen, elektriciteitsbedrijven, lease-

maatschappijen, fleet owners, banken

Denk vanuit de consument, 
informeer de consument

De consument zal anders moeten gaan 

denken en handelen over het autogebruik. 

Het is dan belangrijk dat er duidelijke 

voordelen zijn voor de gebruiker wat 

betreft imago, financiën, veiligheid en 

keuzemogelijkheden voor verschillende 

typen vervoer.

•	 Verbeter	het	imago	van	elektrische	

auto’s: toekomstgericht, comfortabel en 

betaalbaar.

•	 Elektrische	auto’s	zijn	high	tech:	 

ook reis- en rij-informatie, driver 

assistance, etc. Maak elektrische auto’s 

aantrekkelijk.

•	 Elektriciteit	laden	vraagt	(soms)	een	

andere dagindeling, geef goede 

informatie. 

•	 Sluit	aan	op	duurzame	mobiliteit:	

flexibele	mobiliteit	met	auto,	fiets	en	

openbaar vervoer.

Wie: elektriciteitsbedrijven, autoprodu-

centen, ANWB, automedia

Pas de infrastructuur aan

De	infrastructuur	voor	elektriciteit	(oplaad-

punten,	voldoende	netcapaciteit	e.d.)	is	

cruciaal. Dat vraagt om intensieve 

samenwerking van elektriciteitsproducen-

ten en –distributiebedrijven met gemeen-

ten en de autobranche. 

•	 Pas	de	elektriciteitsinfrastructuur	aan;	

zorg voor capaciteitsuitbreiding van het 

elektriciteitsnet.

•	 Zorg	voor	laadpunten	in	wijken,	bij	

bedrijven	en	bij	voorzieningen	(winkel-

centra,	ziekenhuizen	en	treinstations).	

•	 Zorg	voor	standaardtypen	oplaad- 

punten en batterijen.

•	 Ontwikkel	een	smart	grid	en	afreken-

systemen.

•	 Onderzoek	mogelijkheden	van	batterij-

wisselpunten.

•	 Ontwikkel	een	nieuwe	visie	op	de	

ruimtelijke ordening. Ondersteun de 

vermindering van energiegebruik in het 

verkeer en de omschakeling naar 

elektrisch rijden door slim ruimtelijk 

beleid en inrichting van de steden, 

gericht op duurzame mobiliteit in brede 

zin	(openbaar	vervoer,	fiets,	elektrische	

auto, locatiebeleid bedrijven en voorzie-

ningen,	e.d.).

 Wie: elektriciteitsbedrijven, provincies, 

gemeenten, woningbouwcorporaties en 

ontwikkelaars 

07 08 09
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10 11 12
Gebruik duurzaam opgewekte 
elektriciteit

De positieve bijdrage van elektrische auto’s 
in de strijd tegen klimaatverandering is een 
stuk groter als de opgewekte elektriciteit 
duurzaam is.
•	 Zorg	voor	voldoende	duurzaam	

opgewekte elektriciteit uit wind, water  
en zon.

•	 Onderzoek	en	ontwikkel	opslag	van	
duurzame elektriciteit in batterijen. 

Wie: elektriciteitsbedrijven, batterij- 
producenten, overheid

Zorg dat de hele keten is voor-
bereid (aanschaf, onderhoud, 
reparatie, hulpverlening)

Elektrische auto’s vragen nieuwe vaardig-
heden bij onderhouds- en hulpdiensten. 
Het is belangrijk dat garagebedrijven en 
hulpdiensten van meet af aan hun diensten 
kunnen aanbieden.
•	 Breng	snel	meer	elektrische	auto’s	op	de	

markt, en voor verschillende gebruiks-
functies. 

•	 Start	nu	met	de	opbouw	van	kennis	en	
ervaring	bij	keuringsinstanties	(RDW)

•	 Start	nu	met	de	opleiding	van	verkopers	
en onderhoudsspecialisten en garage-
bedrijven.

•	 Start	nu	met	opbouw	van	kennis	en	
ervaring bij hulpdiensten voor pech 
onderweg en bij ongevallen.

•	 Organiseer	de	uitwisseling	van	kennis	en	
ervaring.

Wie: producenten, importeurs, dealers, 
garages, RDW, Kema, politie, ANWB 
e.a.

Benut de Europese regelgeving

Het is belangrijk dat in Europese en de 
daarvan afgeleide nationale wetgeving 
elektrische auto’s stimuleert.
•	 Gebruik	de	Europese	CO2-wetgeving 

om elektrische voertuigen te bevorderen.
•	 Gebruik	de	implementatie	in	de	Neder-

landse wetgeving van Europese 
richtlijnen zoals de Fuel Quality Directive 
en de Renewables Directive om 
elektrische voertuigen te stimuleren.

•	 Zorg	dat	een	steeds	dalend	CO2-
plafond in het ETS bij een groeiende 
elektriciteitsbehoefte leidt tot dwingende 
innovatie in duurzame energie en leg  
dit beginsel nu al vast in Europese 
afspraken.

Wie: Rijksoverheid, Europese  
Commissie
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1. Richt het Formule - E team op

2.	Start	grootschalige	experimenteerprogramma’s

3.	Geef	zekerheid	over	belastingen	en	regelgeving

4. Stimuleer proefprojecten

5. Begin bij nichemarkten en herkenbare marktpartijen

6. Schakel nieuwe spelers in

7. Denk vanuit de consument, informeer de consument

8. Verbeter de business case

9. Pas de infrastructuur aan

10. Zorg dat de hele keten is voorbereid

11.	Gebruik	duurzaam	opgewekte	elektriciteit

12. Benut de Europese regelgeving

Actieplan elektrisch rijden:
de inzet van partijen






