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Voorwoord

Voor u ligt het achtergronddocument 
behorende bij het Actieplan Elektrisch 
Rijden – Op weg naar één miljoen 
elektrische auto’s in 2020, wat is 
opgesteld in opdracht van Stichting 
Natuur en Milieu in het kader van 
project c,mm,n 2.0.

Project c,mm,n 2.0 - de  Auto van de 
Toekomst - is een ‘open source’ initiatief 
van Stichting Natuur en Milieu en de 
drie technische universiteiten van Delft, 
Eindhoven en Twente het borduurt 
voort op het project c,mm,n 1.0. (zie 
kader pagina 2) en wordt op de 
AutoRAI van 31 maart t/m 11 april 2009 
gepresenteerd.

Een belangrijk onderdeel van 
project c,mm,n 2.0 is het plan voor 
uitrolstrategieën voor elektrische auto’s 
in 2020. 

Dit achtergronddocument ordent en 
geeft inzicht in de belangrijkste factoren 

om tot deze uitrolstrategieën te komen. 
Wij beschrijven de noodzakelijke 
samenhang tussen veranderingen in 
de automotive- en energietechnologie, 
gebruik en gedrag (consumenten 
en diensten), ruimtelijke inrichting 
en (electriciteits)infrastructuur, en 
governance (samenhang  in publieke, 
private, particuliere sturing). Hierbij 
baseren wij ons op recent (inter)
nationaal onderzoek, diverse media, 
workshops met experts, interviews met 
sleutelpersonen en enquêtes onder 
Nederlandse deskundigen, inhoudelijke 
betrokkenen en potentiële gebruikers. 
De twaalf punten uit het actieplan 
voor versnelling van de introductie van 
elektrische auto’s zijn mede gebaseerd 
op dit achtergronddocument. De 
doelstelling van het Actieplan van 
Stichting Natuur en Milieu getuigt 
van een hoge ambitie. Uit actueel 
(inter)nationaal onderzoek blijkt dat 
alleen bij een grote gezamenlijke 
inspanning vele aanknopingspunten 

zijn voor versnelling. Misschien wel de 
belangrijkste opgave om deze ambitie 
te realiseren is om tot een gezamenlijke 
inspanning te komen.

Het rapport is als volgt ingedeeld: het 
eerste deel van dit rapport geeft een 
samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen weer, gerangschikt naar 
Governance & Businessmodellen, 
Techniek, Gebruik & Gedrag en Ruimte 
& Infrastructuur. Vervolgens worden 
aanknopingspunten voor versnelling 
en de samenhang tussen de vier 
bovenstaande thema’s beschreven. 
Hierna wordt aandacht besteed aan 
de transitie als systeembenadering en 
worden diverse initiatieven en spelers 
benoemd. In het tweede deel wordt 
verder ingegaan op de onderbouwing 
en bronnen van de samengevatte 
inzichten. 

Amersfoort, maart 2009
DHV Ruimte en Mobiliteit, Consultancy
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C,mm,n: duurzame individuele mobiliteit
In 2005 heeft Stichting Natuur en Milieu de technische universiteiten van Nederland benaderd om een 
duurzaam mobiliteitsconcept voor het jaar 2020 te ontwikkelen. De TU Eindhoven, de TU Delft en de 
Universiteit van Twente hebben deze uitdaging aangenomen. 

Vrijwel meteen heeft ook het bedrijfsleven, met Athlon Car Lease voorop, aangehaakt om een 
realistisch en vooruitstrevend concept te kunnen presenteren. Op de AutoRAI van 2007 werd de 
gezamenlijke visie op mobiliteit in de toekomst gepresenteerd. De presentatie van c,mm,n was zeker 
geen eindpunt, maar de start van een ontwikkeling. C,mm,n nodigde alle geïnteresseerden uit om bij 
te dragen aan de c,mm,nity.

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. 

www.cmmn.org
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De centrale vraagstelling van het onderzoek 

Welke veranderingen in de samenleving zijn 
denkbaar en/of noodzakelijk om ervoor te zorgen 
dat er in 2020 één miljoen elektrische auto’s in 
Nederland rondrijden (all-electric en (plug-in)
hybride; op duurzaam opgewekte elektriciteit)?
 
En wat is ervoor nodig om deze ontwikkeling te 
versnellen?
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Elektrische mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van duurzame mobiliteit. 
Voor versnelde invoering in stedelijke gebieden zijn proeftuinen van 
voldoende omvang, nieuwe businessmodellen en doordachte governance 
nodig.

Generiek

Elektrische mobiliteit (hybride en full-electric) is een onmisbaar onderdeel van 
duurzame mobiliteit op langere termijn. Het is een onmisbaar onderdeel van een 
bredere transitie waarin ook andere technologieën, andere energiedragers en 
andere energieopwekking en –distributie een rol zullen spelen. 
Uitrolstrategieën of transitiepaden voor (het versnellen van) de introductie van 
elektrische automobiliteit richten zich op de samenhang tussen veranderingen 
in automotive technologie, gebruik en gedrag (consumenten en diensten), 
ruimtelijke inrichting en (elektriciteits)infrastructuur, en governance (samenhang 
in publieke, private en particuliere sturing). Het ontbreken van deze samenhang 
of onvoldoende aandacht voor één van de invalshoeken zal de kans op 
succesvolle introductie negatief beïnvloeden.
Succesvolle versnelling zal vooral afhangen van:

1

2

3
Verbinding van (nieuwe) actoren en voorwaarden (governance, duidelijke 
rol overheid en businessmodellen) in vooral stedelijke gebieden
Snel en zorgvuldig (gezamenlijk) opbouwen van ervaring met introductie 
en gebruik in proeftuinen en nichegroepen 
Verbeteringen in betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit van 
batterijtechnologie
Combineren met strategie toekomstige elektriciteitsvoorziening
Gebruiksgemak voor gebruikers (bedrijven en particulieren)
Inpassing van elektrische mobiliteit in de inrichting en het gebruik van de 
openbare en private ruimte

a

b

c

d
e
f
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Governance & Businessmodellen

Een brede set van motieven jaagt 
de aandacht voor de invoering van 
elektrisch rijden aan. Versnelde 
introductie vergt governance 
gericht op stimulerende 
voorwaarden van de overheid, 
die nieuwe businessmodellen 
bevorderen.

- Er is een brede set van 
maatschappelijke motieven om 
introductie van hybride/elektrisch 
structureel te bevorderen: stedelijk 
leefmilieu, klimaat, duurzame 
energiestrategie (opwekking en 
distributie), lange termijn duurzame 
mobiliteit. Deze motieven zijn aanjagers 
van elektrische mobiliteit.

- Er is een toenemend aantal 
praktijkinitiatieven. Daarbij is het nog 
steeds denkbaar dat deze initiatieven 
niet of traag van de grond komen, 
omdat de ene actor op de andere 
wacht. Voor succesvolle introductie 

zijn (nieuwe) businessmodellen nodig. 
Dat vraagt om arrangementen tussen 
particuliere en private initiatiefnemers. 
Die hebben baat bij duidelijke en 
stimulerende voorwaarden van de 
overheid die voor langere tijd gelden. 

- Een duidelijke rolverdeling 
tussen publiek en privaat en een 
gefaseerde aanpak is nodig om ‘van 
early naar mainstream market’ te 
komen. Proeftuinen van voldoende 
omvang zijn een belangrijke eerste 
stap.

- Voor businessmodellen 
is belangrijk hoe de kostprijs en 
waardevastheid van elektrische 
mobiliteit zich ontwikkelt. Die is 
van meerdere factoren afhankelijk, 
zoals de hoogte van de olieprijs, 
fiscaal beleid, batterijkosten, nieuwe 
verdienmodellen. 

- Er is nog betrekkelijk 
weinig aandacht voor andere 
mobiliteitsconcepten en -diensten en 
voor daarbij horende businessmodellen. 
Nieuwe actoren en nieuwe business 
concepten (bijvoorbeeld vanuit het 
perspectief van elektriciteitsvoorziening) 
kunnen de introductie van elektrische 
mobiliteit verbreden en versnellen.
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Kenmerken van het Nederlandse 
wagenpark, die aanknopingspunt 
kunnen zijn voor de introductie van 
elektrisch rijden.

25% van de huishoudens heeft in 
2007 twee of meer auto’s. De tweede 
auto zou een goed aanknopingspunt 
kunnen zijn voor elektrisch rijden en 
mobiliteitsarrangementen.

Algemeen wordt aangenomen dat 
korte afstanden vooral gereden worden 
met kleine auto’s, ofwel stadsauto’s. 
Van de nieuw verkochte auto’s in 2008 
bestaat 40% uit stadsauto’s (segment A 
en B). Deze segmenten bieden kansen 
voor elektrisch vervoer.

Verkoop nieuwe personenauto’s naar segment (A-N)

Bron: BOVAG/RAI, 2008

A-segment
B-segment
C-segment
D-segment
E-N-segment

24%

15% 21%

23%

17%
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Governance & Businessmodellen

Autobezit per huishouden in Nederland (2007)

Geen auto
1 auto
2 auto’s
Meer dan 2 auto’s

23% 2% 20%

55%

Bron: CBS, 2009

in 2008
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Het totaal aantal auto’s in Nederland 
neemt gestaag toe. Het totaal aantal 
nieuw verkochte auto’s neemt toe 
tot 2008. In 2008 worden iets minder 
auto’s verkocht als gevolg van de 
economische crisis. Deze trend zet 
begin 2009 sterker door. Het aandeel  
nieuw verkochte elektrische en 
(voornamelijk) hybride auto’s neemt 
echter zeer sterk toe. In 2008 vond 
er naar alle waarschijnlijkheid als 
gevolg van fiscale maatregelen, bijna 
een verviervoudiging plaats van het 
aandeel in het totale nieuw verkochte 
autopark.

Een aanzienlijk deel (17%) van het 
bestelverkeer is qua gewicht geschikt 
voor elektrisch gebruik, mits de 
actieradius tussen de oplaadmomenten 
niet wordt overschreden.

Governance & Businessmodellen
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Verdeling bestelverkeer naar gewichtsklasse in tonnen

Bron: BOVAG/RAI, 2008
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2005 7.299.000 465.196 2.943 0,60%

2006 7.256.000 483.975 3.048 0,60%

2007 7.413.000 504.300 3.615 0,72%

2008 7.597.000 499.921 12.000 2,40%

Bron: BOVAG/RAI, 2008
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Op technisch gebied is de verbetering van de batterijtechnologie cruciaal.
De toegenomen aandacht voor onderzoek en ontwikkeling kunnen 
internationaal tot snelle verbeteringen leiden.

-  Het belangrijkste aandachtspunt is de accu/batterijtechnologie: verbeteringen 
in de kosteneffectiviteit (de prijs moet omlaag), de efficiency (laadtijd, zuinigheid, 
houdbaarheid) en de veiligheid. Het lijkt er op dat intensivering van het onderzoek 
internationaal tot snelle verbeteringen leidt.

- Het reductiepotentieel van het aandeel fossiele brandstof in hybride of 
elektrisch aangedreven voertuigen is afhankelijk van de toegepaste technologie.  Dit 
varieert van 5 – 10% reductie bij microhybride en 25 – 40 % bij full Hybrid tot 100% bij 
full Electric (zie bladzijde 29).

- De actieradius van elektrische auto’s is gemiddeld 150 km. Ten opzichte 
van gemiddelde verplaatsingsafstanden van ca. 20 km in Nederland is dit geen 
belemmering, maar tellen vooral andere gebruiksvoorwaarden, zoals oplaadtijd en 
betrouwbaarheid.

- Duurzame elektriciteitsopwekking en -voorziening is een belangrijke langere 
termijn voorwaarde. Het is daarom van belang dit vanaf het begin bij de introductie 
van elektrische mobiliteit te betrekken. Hierbij gaat de aandacht uit naar de rol van 
wind- en zonne-energie en naar decentraal elektriciteitsmanagement.   

Techniek
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Tussen 1990 en 2009 is het aandeel 
duurzaam opgewekte energie 
toegenomen. Hieronder verstaat het 
CBS afvalverbrandingsinstallaties, 
het meestoken van biomassa in 
elektriciteitscentrales, wind en overige 
duurzame energiebronnen
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Bijdrage duurzame energie

realisatie
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EU Engergy Package

Bronnen: CBS, Europese commissie, 
Werkprogramma Schoon & Zuinig

‘90

8

7

6

5

4

3

2

1

0

‘92 ‘94 ‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘08

% van het totale energieverbruik

Afvalverbrandingsinstallaties
Meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
Wind
OverigBron: CBS

Deze figuur toont de groeiende 
inzet van duurzame energie, zoals 
vastgesteld in het beleidspakket 
Schoon en Zuinig tot 2020. Doel van de 
overheid is om in 2020 de uitstoot van 
broeikasgassen, met name CO2, met 
30% te verminderen vergeleken met 
1990. Daarnaast is de doelstelling om 
in 2020 het aandeel duurzame energie 
te verhogen naar 20% van het totale 
energiegebruik. 
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Gebruik & Gedrag

Gebruiksgemak en informatievoorziening zijn cruciaal voor gebruikers.
Snelle invoering kan via specifieke gebruikersgroepen

- Maak van gebruiksgemak een centraal punt. Aandacht voor gebruik en  
gedrag is voor de introductie van elektrische mobiliteit bij mobilisten/consumenten een 
sleutelfactor. 

- Voor het perspectief van gebruikers op elektrische mobiliteit geldt dat 
oplaadgemak  ‘gebruiksvoorwaarde nummer 1’ is (thuis, tijdens het werk, 
standaardisering). Ook imago, comfort, kosten en duurzaamheid zijn belangrijke 
aspecten voor gebruikers.

- Toekomstige gebruikers wensen meer en goede informatie over elektrisch rijden, 
met name ook van andere gebruikers. 
Belangrijk is dat de voordelen duidelijk worden (in het algemeen én ten opzichte 
van waar men aan gewend is) - voor launching customers, voor mobilisten, voor de 
overheid. 

- Gebruikers brengen desgevraagd in hun toekomstvisie de elektrische auto vaak 
in verband met de ‘slimme’ auto, een veranderde kijk op mobiliteit bij mobilisten en 
een nieuw aanbod van mobiliteitsdiensten en –concepten. 

- Besteed aandacht aan specifieke doelgroepen, zoals bestelverkeer, zakelijk 
verkeer, taxi’s, nieuwe arrangementen voor (jonge) toetreders tot automobiliteit.

De actieradius van een gemiddelde 
elektrische auto (150 km) voldoet voor 
91% van de autobestuurders voor de 
afstand die zij op een dag afleggen 
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Bron: MON, 2007
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Ruimte & Infrastructuur
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Een van de ‘launching customers’ 
binnen het stedelijk gebied is het 
bestelverkeer, zoals het postverkeer 
van TNT. In Rotterdam vindt een 
proefproject plaats van TNT met enkele 
elektrische bestelvoertuigen.

Foto: ANP/Rick Nederstigt 

Elektrische en ruimtelijke infrastructuur zijn belangrijke introductie-
voorwaarden voor elektrisch rijden. Versnelde en gestandaardiseerde 
aanpassing hiervan zal gebruikers beter in staat stellen naar elektrisch 
rijden om te schakelen.

- Elektrische mobiliteit op uitgebreide schaal vraagt om een daarop toegesneden 
flexibele elektriciteitsvoorzieningsinfrastructuur en gebruiksarrangementen. 
Vernieuwing daarvan dient onderdeel uit te maken van versnellingsinitiatieven voor 
elektrische mobiliteit.

- Introductie van elektrisch rijden en opschaling begint in stedelijk gebied. 
Daar is dan ook aandacht nodig voor voorwaarden in de stedelijke inrichting 
(toegankelijkheid, parkeren en opladen, integratie in stedelijke inrichting, 
infrastructuur en organisatie).

- Elektrisch rijden gaat met minder directe milieubelasting gepaard. Steden 
kunnen daar met regelgeving op anticiperen (zonering, venstertijden, parkeertarief).
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Samenvattend overzicht van 
concrete aanknopingspunten voor 
versnelling die uit het onderzoek 
kunnen worden afgeleid.

Governance & businessmodellen
- Zorg voor verbinding tussen 
actoren en stimuleer samenwerking, 
zodat over en weer wordt geleerd 
en de juiste voorwaarden worden 
gecreëerd.

- Gefaseerde aanpak met 
voldoende afstemming en regie, gericht 
op opschaling.

- Zet proeftuinen op van 
voldoende schaal. Proeftuinen kunnen 
de brug van ‘early market’ naar 
‘mainstream market’ helpen slaan.

- Inhaken op en leren van 
ervaringen elders, ook in het 
buitenland.

- Overheid neemt duidelijke 
rol, vanwege de verwachte 
maatschappelijke baten:
~ Startbelemmeringen (voor een 
bepaalde tijd) wegnemen;
~ Subsidie op basis van duidelijke 
business cases of op andere wijze 
ondernemerschap stimuleren;
~ Stimulerend fiscaal beleid overheid 
voor langere tijd.

- Geef prioriteit aan het 
ontwikkelen van sluitende (nieuwe) 
businessmodellen en verdienmodellen; 
zorg dat de maatschappelijke baten 
hierin kunnen worden verrekend. 
Neem voor de beginfase belangrijke 
onzekerheden weg. 

- Faciliteer nieuwe spelers. Zij 
kunnen de introductie versnellen.

- Begin bij specifieke doelgroepen 
die herkenbare, zichtbare initiatieven 
kunnen nemen: stedelijke distributie, 

taxi’s, nieuwe mobiliteitsdiensten, 
gemeentelijke en private 
wagenparken. 

- Zorg dat de gehele 
keten ervaring opdoet 
(elektriciteitsvoorziening tot en met 
beheer en onderhoud voertuigen en 
faciliteiten).

- Sluit met regelgeving aan bij 
andere landen, bij voorkeur in EU-
verband.

Gedrag en gebruik
- Zet bij initiatieven 
gebruiksgemak en de voordelen 
centraal.

- Zorg voor een goede 
informatievoorziening, waarin ook 
gebruikerservaring een plaats krijgt.

- Maak gebruikers bewust van 
andere verdienmodellen (verhouding 
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vaste en variabele kosten) en 
biedt daarbij passende diensten en 
gebruiksarrangementen aan.

- Besteed aandacht aan 
verbetering van het imago van 
elektrisch rijden. 

- Verbind elektrisch rijden met 
nieuwe mobiliteitsdiensten.

Techniek
- Beschouw hybride technologie 
als belangrijke opstap naar full electric. 

- Doe ervaring op met 
verschillende technische opties.

- Besteed aandacht aan 
harmonisatie en standaardisatie en 
sluit daarbij aan bij internationale 
ontwikkelingen (industrie en 
overheden).

- Breng de introductie van 
elektrisch rijden in direct verband met 
de vernieuwing en verduurzaming van 
de elektriciteitsvoorziening. 

- Benut de bestaande 
kennisinfrastructuur in Nederland 
en de reputatie daarvan om een 
rol te spelen in vraagstukken op het 
gebied van certificering, toelating en 
standaardisering.

Ruimte en infrastructuur
- Geef elektrisch rijden een 
vanzelfsprekende plek in ruimte 
en infrastructuur, met behulp van 
inrichtingsmaatregelen of door middel 
van diensten: 
~ Parkeren en opladen – voordelen en 
voorzieningen;
~ Opladen thuis, op werklocaties, 
onderweg;
~ Voordelen bij toegankelijkheid van 
stad/wijk – faciliteren specifiek stedelijk 
verkeer en vervoer (distributie, taxi);

Aanknopingspunten voor versnelling

S
am

en
va

tti
ng

~ Integratie in mobiliteitsmanagement 
(actieradius en opladen, 
ketenmobiliteit).

- Aandacht voor gefaseerde 
regionale en landelijke aanpak van 
voorzieningen en maatregelen.



governance & businessmodellen / techniek / gebruik & gedrag / ruimte & infrastructuur

17

S
am

envatting

Aanknopingspunten voor versnelling
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   Duurzaam bewustzijn consument

   Hybridisering

   Verbetering accutechnologie

   Standaardisering EV

   Vergroten duurzame energie 

 

Zon- en windenergie

  Vanzelfsprekende plek elektrische mobiliteit in ruimte en infrastructuur

   Standaardisering + dekking oplaadpunten verhogen

   Proefprojecten en Businesscases

 

   Overheid als launching customer

   Subsidie overheid

   Voorwaardescheppend beleid Nederland en E.U.

   ‘full electric’

   Smart grid / flexibele energievoorziening

   Massaproductie EV

2010 2015 2020

De aanknopingspunten voor versnelling 
zijn weergegeven in de tijd waarin drie 
fases onderscheiden worden: 
- testfase
- early adapters
- verbreding
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Samenhang in de ordening van 
belangrijke onderwerpen in 
uitrolstrategie.

De vier thema’s die worden 
onderscheiden hangen met elkaar 
samen. De thema’s zijn tot stand 
gekomen door ordening aan te brengen 
in de aspecten die bij de transitie 
naar elektrisch rijden aan de orde 
zijn. Daarbij is tijdens het onderzoek 
bovenstaande werkwijze gehanteerd. 
Als eerste stap is onderscheid gemaakt 
naar individuele en collectieve aspecten 

en naar publieke en private aspecten 
(figuur 1). De kwadranten hebben 
vervolgens als gemeenschappelijke 
noemer een onderscheidende 
benaming gekregen waarbij zichtbaar 
is gemaakt waar versnelling kan 
aangrijpen (figuur 2). Tussen de 
kwadranten bestaan uiteraard relaties. 
Bovendien is er bijvoorbeeld ook een 
privaat gebruiksperspectief (figuur 
3). Deze ordening resulteert in een 
samenvatting van de belangrijkste 
versnellingsonderwerpen die worden 
weergegeven in de figuur op pagina 17.

publiek privaat

individueel

collectief

1)

publiek privaat

individueel

collectief

governance

gebruiker techniek

ruimte/infra

2)

publiek privaat

individueel

collectief

governance

gebruiker techniek

ruimte/infra

3)
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Veranderende  
mobiliteit

Accutechnologie

Stedelijk gebied

Businessmodellen

Beleid

Doelgroepen

Privaat Elektriciteitsvoorziening

Kosteneffectiviteit

Efficiency

Gebruiksgemak

Publiek

Zon - en windenergie

Veiligheid

Gebruiksarrangementen

Duurzame
energie

Actieradius

ParkerenFiscaal

Mobiliteitsdiensten 
en concepten

Taxi ’s
Bestelverkeer

Jonge mobilisten

Voordelen
Kosten

Imago

ComfortDuurzaam

Voorwaardenscheppend

Kosteneffectiviteit

Oplaadtijd

Betrouwbaarheid

Oplaadpunt

Platooning

Smart grid

Recycle

Voorkeurpositie

Modal shift

Abonnement

 Gebruik & Gedrag

Governance & 
Businessmodellen

Ruimte & 
Infrastructuur

Techniek
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Transitie als systeemverandering: 
de weg naar duurzame elektrische 
mobiliteit.

Deze figuur verbeeldt het transitiepad 
van systeemverandering: de 
S-curve (groene lijn) die het huidige 
systeemniveau via tussendoelen met 
het nieuwe verbindt. Samenvattend: 
het huidige onduurzame mobiliteits-
systeem kent vele persistenties 
[zwarte blok], welke de ontwikkeling 
van een toekomstig duurzaam 
mobiliteitssysteem in de weg staan 
[groene blok]. Een transformatieve 
verandering is noodzakelijk, waarbij het 
huidige dominante mobiliteitssysteem 
wordt afgebroken [rode bollen] en er 
een nieuw mobiliteitssysteem wordt 
opgebouwd [groene bollen]. Hieraan 
ten grondslag liggen veranderingen in 
cultuur, structuur en werkwijzen. De 
maatschappelijke omgeving [ovaal] 
fungeert hierbij als ‘enabeler’ en 
drijvende kracht. Door kiemen van 
verandering op micro niveau [geel] 
in verband te brengen met grote 
bewegingen op macro niveau [blauw] 
ontstaat er de gewenste externe 
drukopbouw. 

Transitie als systeemverandering
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Figuur 1 – transitiepad introductie elektrische mobiliteit 

 
 

                    (onzekere) omgeving 

 
 
 
                                                           

  
                       Kiemen van verandering 

Elektriciteitssystemen 

Kolengebruik  

Afbraak regime 

     Opbouw en opschaling  
    niches  

Opslag energie 

Abonnement op auto 
Pluginmodel 

Software voor opladen 

Hybride aandrijving 

Snelladen en omwisselen 
accu’s 

Luchtkwaliteit 

Waterstof Duurzame energie 

Fiscaal 

Stroomprijs 

Batterijtechnologie 

BARRIERES  
(Nu en toekomst) 
- ontwikkeling accu USA en 

productie Japan 
- Capaciteit stroomnetwerk 
- Woongebied consument 
- Actieradius 
- Kostenplaatje (lease, 

batterij) 
- Technische behoefte 

bepaalt gedrag 
- Olie-industrie  

CONDITIES duurzame e-
mobiliteit 2020 
- Businessmodel 
- Nul emissie  
- Comfortgerichtheid 
- Gevestigde markt e-car 
- Kostenvoordeel 
- ‘Freedom car’>>Multi-

functioneel 
- Standaardisatie 
- Economie weerbaarder 

olieprijs 
- Beter vestigingsklimaat 
- ……. 
- ……. 

Zuinigere conventionele 
technologie 

TUSSENDOELEN 
- Binnenstedelijk verkeer 
- Klantleverancier relatie 
- Operational fit 
- Reliability: 8 a 11 uur rijden per dag 
- Uitzonderingspositie 
- MVO bedrijven 
- Innovators 
- Early adopters 
- Utiliteitsvoertuigen 
- Actieradius 
 

Auto-industrie 

Dagritme 
consument 

RELEVANTE PARTIJEN voor 
aanjagen transitie (opbouw en 
afbraak) 
 
Regime: 
General Motors 
Overheid 
Auto-industrie 
Rabobank 
 
Niche: 
Better Place 
Duracar 
Kleine ICT partijen 
Integrators 
Shai Agassi 
 

2009 2020 2012 2016 

Beleidsmatig 
zekerheid verschaffen 
elektrisch spoor 
laadpunten 

Lithium-ion batterij 
Preferred parking  Ontheffing bus- en taxibanen  

Betrouwbaarheid 

Steun overheid 

Huidige 
mobiliteitskeuze BPM & MRB 

Gemeenschappelijke 
standaarden ICT apparatuur 

Smart-grid 

Onzekerheid 
praktische 
bruikbaarheid 

Informatierevolutie 

Infra- en 
bemeteringssysteem 

Inductie & platooning 

Bouw en beheer 
laadpunten 

Conventionele 
energie Internationale 

concurrentie 

Standaardisatie 

Werk-thuis balans 

Tankmogelijkheden 
Productielijnen 

Gebruiker 
stimuleren 

Transitiepad introductie elektrische mobiliteit 



governance & businessmodellen / techniek / gebruik & gedrag / ruimte & infrastructuur

21

Transitie als systeemverandering

S
am

envatting

Transitietheoretische aandachts-punten bij uitrolstrategieën 
(bron: Drift, Saartje Sondeijker)

Belangrijke aandachtspunten voor de bijdrage van elektrisch rijden aan een 
structurele systeemverandering naar duurzame mobiliteit. 

1 Elektrisch rijden kan een belangrijke bijdrage worden aan schoner en zuiniger 
mobiliteit, maar zal niet meteen bijdragen aan duurzame bereikbaarheid en 
duurzaam ruimtegebruik. Daarvoor is integratie met duurzame mobiliteitsconcepten 
nodig.

2 Elektrisch rijden draagt niet noodzakelijkerwijs bij aan verandering in cultuur 
en werkwijzen/organisatie/gedrag van mobiliteit. Daarvoor is integratie nodig met 
bijvoorbeeld slimmer organiseren, anders betalen voor / bekostigen van mobiliteit en 
nieuwe, duurzame mobiliteitsdiensten.

3 Voor een bredere, integrale lange termijn verandering is het van belang de 
deeltransitie naar elektrisch rijden te verbinden met bredere maatschappelijke doelen 
en andere deeltransities. Voorbeelden daarvan worden in dit onderzoek aangestipt: 
de verbinding met de deeltransitie naar een duurzame en flexibele (stedelijke) 
energievoorziening; de verbinding met deeltransities naar andere mobiliteitsdiensten 
(autogebruik als onderdeel breder pakket, in de plaats van particulier autobezit); de 
verbinding met de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.
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De meeste initiatieven in 
Nederland bevinden zich in een 
pril stadium. Bemoedigend is 
dat zowel private als publieke 
partijen betrokken zijn. Dit biedt 
aanknopingspunten voor het 
verbeteren van de businesscase.

Enkele voorbeelden van Nederlandse 
initiatieven.

Langetermijnvisie voor duurzame 
mobiliteit
De Urgenda heeft naast een lange 
termijn visie en strategie, ook een 
hervormingsagenda en actieplan 
ontwikkeld voor een duurzamer 
Nederland. Een van de speerpunten is 
de introductie van elektrisch vervoer. 
Om deze te versnellen is Urgenda op 
zoek naar partijen, koplopers zowel 
bij particulieren als bij bedrijven, die 
de eerste 2000 elektrische auto’s af 
willen nemen. Ook wordt gewerkt 
aan de nieuwe infrastructuur, inclusief 
servicepunten en oplaadpunten.

Visieontwikkeling provincie 
elektrisch vervoer
Provincie Noord Brabant heeft 
elektrisch rijden benoemd tot 
speerpunt. Samen met de Brabantse 
Ontwikkelingsmaatschappij werken 
zij hiervoor aan een visie, waarbij 
aandacht is voor kansen van 
toeleverende automotive-industrie, 
internationale samenwerking en het 
inrichten van proeftuinen. Samen met 
het Automotive Technology Centre 
richtten zij Electric Motive Technology 
Cluster op met als doel 200.000 
elektrische auto’s in 2020. 

Verschillende gemeentes willen 
starten met experimenten 
elektrisch rijden 
Gemeente Amsterdam heeft 1 miljoen 
euro beschikbaar voor elektrisch 
vervoer. In 2040 moeten bijna alle 
motorvoertuigen in Amsterdam 
op elektriciteit rijden. Voor 2012 
wil de gemeente al tweehonderd 

oplaadpunten hebben. Voor de 
zomer van 2009 zullen de eerste 
oplaadpunten in de hoofdstad 
verschijnen. Diezelfde zomer start ook 
het Amsterdamse taxibedrijf TCA met 
20 elektrische taxi’s. 

De gemeente Rotterdam oriënteert 
zich eveneens op de inzet van elektrisch 
vervoer en wil experimenten hiermee 
starten. 

Daarnaast willen diverse gemeenten, 
zoals Breda, Almere en Leeuwarden 
meedenken en starten met initiatieven 
over elektrisch vervoer. Almere 
wil daarbij inzetten op stedelijke 
infrastructuur voor elektrisch vervoer.

Faciliteren decentrale energie-
infrastructuur 
De werkgroep‘Hybridisering 
en elektrisch vervoer’ van het 
Platform Duurzame Mobiliteit en 
de Innovatieagenda Energie doen 
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onderzoek naar decentrale energie-
infrastructuur en elektrisch vervoer.

Kennisontwikkeling en opsporen 
lacunes
Dutch INCERT spoort de witte vlekken 
op in de kennis over elektrische 
mobiliteit. 
Installatie oplaadpunten in beginfase
De gemeente Rotterdam heeft 
recentelijk in samenwerking met Eneco 
en TNT een laadpaal geplaatst voor 
elektrische scooters, fietsen en auto’s. 
Ook de gemeente Groningen gaat 
enkele oplaadpunten installeren in 
2009. Dit doen zij in samenwerking 
met Nuon en de Hanzehogeschool 
Groningen. De energie wordt opgewekt 
uit wind- en zonne-energie.

Overleg over accuwisselstations en 
laadinfrastructuur
BetterPlace bouwt met marktpartijen 
aan een laadinfrastructuur waar het 
accent ligt op het thuis en op het werk 

laden, met de mogelijkheid voor een 
batterijwissel op wisselstations. Zij 
proberen lange termijn commitment 
te krijgen van de Nederlandse 
overheid over fiscale ondersteuning, 
flankerend beleid, maatregelen snel 
aanleggen infrastructuur (soepele 
vergunningverlening), onderzoek, 
duurzaam inkopen door overheden 
zelf en maatregelen om duurzame 
energievoorziening te vergroten. 

Abonnementsmodellen
Essent, Rabobank en Athlon werken 
samen aan abonnementsmodellen voor 
elektrische auto’s, ook in combinatie 
met stroom.

Fabrikant elektrisch bestelverkeer
Duracar bouwt in Nederland elektrische 
auto’s, gericht op bestelverkeer in 
stedelijk gebied.

Initiatieven en spelers: nationaal
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Overal ter wereld is de aandacht 
voor elektrische mobiliteit 
sterk toegenomen. Er zijn veel 
initiatieven. Een deel daarvan 
loopt voor op Nederland. De 
buitenlandse initiatieven kunnen 
worden gebruikt om van te leren 
en op in te haken.

Enkele voorbeelden van internationale 
initiatieven. 

Ontwikkelen oplaadpunten en 
accuwisselstations
Londen, Verenigd Koninkrijk
Londen krijgt 720 oplaadpunten 
voor elektrische auto’s. Het gaat om 
oplaadstations van EVOASIS waar 12 
auto’s tegelijk stroom kunnen tanken. 
De Britse hoofdstad wil tijdens de 
Olympische Spelen van 2012 een hele 
vloot elektrische voertuigen inzetten.

Israël, Denemarken, Australië
Project Better Place heeft een 
overeenkomst met Renault-Nissan 
en de Israëlische regering om 

oplaadpunten en accuwisselstations te 
ontwikkelen door heel Israël om in 2011 
100.000 elektrische auto’s op de weg 
te hebben. Daarnaast is het project op 
dit gebied ook actief in andere landen 
waaronder Denemarken en Australië.

Portugal
De Portugese overheid gaat een 
netwerk van 1.300 elektrische 
oplaadpunten aanleggen. Vanaf 2011 
moet het hele land met elektrische 
auto’s bereikbaar zijn. De Portugese 
overheid werkt samen met de 
autofabrikanten Renault en Nissan. De 
ambitie is om over drie jaar minimaal 
20 procent van alle verkochte auto’s in 
het land klimaatneutraal te laten zijn.

Productie elektrische auto’s
Frankrijk
De Franse autoproducent Renault 
gaat zich direct op full electric 
richten, waardoor zij de hybride 
fase overslaan. Zij verwachten begin 
2011 de eerste elektrische Renault 
Kangoo op de markt te brengen. 
Daarnaast werkt Renault met de 
Franse overheid en energieproducenten 

aan een masterplan voor 
oplaadstations (openbaar en privé) en 
accuwisselstations. 

Noorwegen
Th!nk is een Noors concept voor 
duurzame mobiliteit. Zij produceren 
een eigen auto, de Th!nk. Deze auto 
rijdt ongeveer 180 kilometer na 
éénmaal opladen. De gebruiker betaalt 
een maandelijkse bijdrage en Th!nk is 
verantwoordelijk voor de accu en levert 
daarnaast nog enkele andere diensten.

Proef met businessmodellen
Verenigde Staten
Project Get Ready  (Rocky Mountains 
Institute) lanceert concrete 
businessmodellen binnen enkele 
Amerikaanse steden en deelt deze 
ervaringen op een online platform. De 
Amerikaanse overheid heeft ongeveer 
5 miljard dollar ter beschikking 
gesteld voor de ontwikkeling van 
elektrische mobiliteit, subsidies et 
cetera. Fabrikanten GM, Chrysler, Ford, 
Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai 
en BMW beloven snel op de markt te 
komen met elektrische auto’s.
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Enkele ambities voor 2020

Europa
Renault schat de Europese marktvraag 
op minimaal 2.000.000 elektrische 
auto’s per jaar vanaf 2020.

Ierland
De regering van Ierland heeft 
aangekondigd dat het land in 
samenwerking met BetterPlace gaat 
streven naar een nationaal wagenpark 
waarvan tien procent elektrisch is per 
2020. Het gaat dan om zo’n 250.000 
elektrische auto’s die de komende 12 
jaar de weg op gaan.

Duitsland
Heeft de ambitie om 1.000.000 
elektrische auto’s rond te hebben rijden 
in 2020. Hiervoor is een samenwerking 
tot stand gekomen tussen de overheid, 
de wetenschap en de auto-industrie.

Initiatieven en spelers: internationaal
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Groot-Brittannië
Heeft de ambitie om binnen enkele 
jaren de ‘Europese voorloper’ te zijn op 
het gebied van elektrisch rijden. De 
regering heeft hiervoor in 2008 £100 
miljoen beloofd.

Spanje 
Heeft een zeer ambitieuze doelstelling: 
1.000.000 elektrische auto’s in 2014. 
Nadere informatie hieromtrent 
ontbreekt. Wel is bekend dat de 
Spaanse overheid een aantal steden 
heeft aangewezen (Madrid, Sevilla 
en Barcelona) voor een proef voor de 
opbouw van een nieuwe infrastructuur 
voor het opladen van elektrische auto’s. 
Oplaadpunten komen met name in 
parkeergarages. Aanpassingen op 
straat probeert men op deze wijze te 
voorkomen.  

Denemarken 
Heeft als doelstelling om in 2020 
500.000 auto’s in Denemarken volledig 
elektrisch te laten rijden. 
In 2010 zullen de eerste volledig 
elektrische auto’s in het land te koop 
zijn. Dit initiatief komt mede tot stand 
door BetterPlace en Renault-Nissan.

En Nederland?
Het actieplan van Stichting Natuur 
en Milieu richt zich op 1.000.000 
elektrische auto’s in Nederland in 2020.



governance & businessmodellen / techniek / gebruik & gedrag / ruimte & infrastructuur

27

Actieplan Elektrisch Rijden
Op weg naar één miljoen elektrische auto’s 
in 2020
 

Onderbouwing
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In dit deel van het achtergrond-
document wordt nader ingegaan 
op de onderbouwing van de 
genoemde kernboodschappen en 
aanbevelingen.

Bij de onderbouwing wordt de 
volgende structuur gehanteerd:
Eerst wordt de inbedding van het 
elektrische voertuig binnen duurzame 
mobiliteit beschreven. Vervolgens 
wordt, net als bij de kernboodschappen 
en aanbevelingen, achtereenvolgens 
ingegaan op de thema’s Governance & 
Businessmodellen, Techniek, Gebruik & 
Gedrag en Ruimte & Infrastructuur.

De onderbouwing van de kern-
boodschappen en aanbevelingen is 
gebaseerd op:

Diverse nationale en internationale 
literatuurbronnen en media.
Verschillende en overeenkomstige 
inzichten uit actuele nationale en 

Nadere verantwoording onderzoeksaanpak
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internationale literatuur zijn geordend, 
gebundeld met inzichten uit de 
interviews en voorgelegd aan experts. 

Interviews met sleutelpersonen op het 
gebied van de transitie naar elektrisch 
vervoer. 
De interviews hebben gediend om snel 
een visie te vormen op het publieke 
en private vraagstuk. Er is gesproken 
met overheidsinstanties (Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat en 
Ministerie van Economische Zaken/ 
SenterNovem), een marktpartij 
(Rabobank) en een potentiële 
launching customer (TNT). Nadere 
informatie over de interviews is te 
vinden in de bijlage (bladzijde 52).

Twee workshops met experts vanuit 
verschillende disciplines en markten.
Tijdens de eerste workshop zijn de 
bevindingen vanuit de literatuur 
getoetst bij diverse experts. Vervolgens 
zijn de belangrijkste issues die niet 

in de literatuur zijn beschreven 
aangevuld. In de tweede workshop zijn 
de verzamelde en gecategoriseerde 
inzichten getoetst bij diverse experts en 
is waar nodig verdieping aangebracht.

Zes verschillende enquêtes, welke 
zijn uitgezet onder verschillende 
doelgroepen. 
De doelgroepen zijn onder te 
verdelen in potentiële gebruikers en 
inhoudelijk betrokken personen: de 
c,mm,n community, een brede groep 
deskundigen, een groep innovators, 
personen van NCSI, een Athlon 
testpanel en YoungDHV. Zij zijn 
bevraagd op de thema’s overheid, 
techniek, gebruik en gedrag en ruimte 
en infrastructuur. De methode en 
resultaten van de enquêtes zijn terug 
te vinden in de bijlagen (bladzijden 
49-52).
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Verantwoording aanpak en context duurzame mobiliteit
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Elektrische mobiliteit is een 
onmisbaar onderdeel van 
duurzame mobiliteit en het 
kansrijk gezien de aanzienlijke 
CO2 reductie die kan worden 
bereikt.

Reizen tussen woon- en werkplaats, 
distributie vanaf de groothandel naar 
het centrum van een stad, het versturen 
van goederen per post , een weekend 
weg met vrienden … Mobiliteit is 
noodzakelijk voor de economie, de 
welvaart en het welzijn.

De nadelen van een steeds groter 
wordende mobiliteit zijn bekend, zoals: 
files, luchtverontreiniging, onveiligheid, 
afhankelijkheid van fossiele brand-
stoffen en een versterkt broeikaseffect 
door CO2 uitstoot. Noodzaak dus om 
te investeren in duurzame mobiliteit: 
jezelf kunnen verplaatsen tussen A en 
B zonder dat toekomstige generaties 
daar hinder van ondervinden. 

Integraal bezien zijn er legio 
maatregelen om mobiliteit te 
verduurzamen, zoals technische 
en infrastructurele aanpassingen. 
Voorbeelden hiervan zijn Intelligente 
Transport Systemen (ITS) en stille en 
zuinige banden. Voertuigspecifiek is 
het zaak om over te stappen op een 
andere brandstof dan fossiel.

Elektrisch als onderdeel van 
bredere brandstoftransitie
Met betrekking tot de brandstof van 
voertuigen zijn verschillende paden 
te bewandelen om mobiliteit te 
verduurzamen:
1 Innovaties in de huidige   
 verbrandingsmotor;
2 Alternatieve brandstoffen,   
 zoals gas, biobrandstof,
 waterstof en brandstofcel;
3 Elektrificering.

Deze paden zijn onderling niet 
uitsluitend. Tezamen vormen ze de weg 

naar de uiteindelijke transitie naar ‘full 
electric’ voertuigen.

Waarom de elektrische auto?
- Innovaties in de huidige 
brandstofmotor zijn wel schoner, maar 
maken nog steeds gebruik van fossiele 
brandstoffen.

- Alternatieve brandstoffen: 
het bezwaar van gas is het fossiele 
karakter en de hoge investeringen 
voor gastank en infrastructuur, het 
bezwaar van biobrandstof op lange 
termijn is het nog steeds gebruiken 
van fossiele brandstoffen (mix met 
biobrandstof), de beperkte omvang 
voor massaproductie en de hoge kosten 
voor tweede generatie biobrandstoffen. 
Waterstof lijkt pas op langere termijn 
toepasbaar door een hoge investering 
in waterstofinfrastructuur en de 
brandstofcel.
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Verantwoording aanpak en context duurzame mobiliteit

CO2 uitstoot bij ‘well-to-wheel’ voor elektrisch ook op termijn lager dan 
bij fossiel

Het staat vast dat een elektrisch voertuig op de weg (variërend welk type, zie 
bladzijde 29) nauwelijks of geen CO2 uitstoot, vergeleken met voertuigen rijdend 
op fossiele brandstoffen. Echter, de CO2 uitstoot bij de opwekking van energie in 
de centrale is niet onbelangrijk. Belangrijk in deze discussie is het verschil tussen de 
begrippen ‘well-to-wheel’ en ‘tank-to-wheel’ emissies.

De gemiddelde auto in Nederland stoot op dit moment ongeveer 170 gr/km CO2 
uit. Een elektrische auto, opgewekt met niet duurzame energie, stoot (tijdens de 
energieopwekking) ongeveer 110 gr/km uit. Voor beide geldt dat de emissie in de 
toekomst zal afnemen door steeds strenger wordende Europese emissienormen.
In de figuur hiernaast is zichtbaar dat de komende decennia de huidige fossiele 
brandstoftechnologieën efficiënter en schoner worden. BERR (2008) beschrijft 
echter wel dat de impact op de klimaatverandering van de elektrische auto 53% 
minder zal zijn dan van een normale auto op fossiele brandstof in 2020. Deze 
figuur is gebaseerd op de ‘well-to-wheel’ uitstoot tijdens de levensfase van een 
gemiddelde auto (180.000 km). 
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Reductiepotentieel fossiele brandstof 
van elektrische voertuigen afhankelijk 
van type elektrische auto

Micro hybrid: 
elektrisch wanneer stationair (start-
stop) (reductiepotentieel 5-10%)
Mild hybrid: 
elektrisch wanneer stationair en tijdens 
optrekken (reductiepotentieel 10-20%)
Full hybrid: 
autonoom rijden op lage snelheid 
(reductiepotentieel 25-40%)
Plug-in hybrid: 
enkele tientallen km’s op elektriciteit, 
daarna als full hybride (met bv ‘range 
extender’) 
Full electric vehicle: 
100% elektrisch aangedreven 
(reductiepotentieel 100%)

Verantwoording aanpak en context duurzame mobiliteit
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De elektrische auto staat niet 
alleen
De elektrische auto is niet de enige 
oplossing voor het verduurzamen 
van mobiliteit. Het maakt onderdeel 
uit van een integraal pakket aan 
maatregelen, zoals het stimuleren 
van openbaar vervoer, het delen van 
auto’s, het invoeren van milieuzones 
in binnensteden, het aanscherpen van 
mobiliteitsmanagement et cetera. 
Andere brandstoffen, zoals hiervoor 
beschreven zullen naast elektriciteit 
blijven bestaan en technologisch 
verbeterd worden.  

Foto: c,mm,n 2.0

Wat wordt verstaan onder een 
elektrische auto?
In verschillende bronnen wordt 
een onderscheid gemaakt tussen 
vijf vormen van elektrische auto’s. 
Het reductiepotentieel van fossiele 
brandstof van elektrische voertuigen, 
zoals in het kader genoemd, is 
grotendeels afhankelijk van in hoeverre 
de auto kan rijden op elektriciteit. 
Alleen de ‘full electric’ is 100% elektrisch 
aangedreven en indien opgewekt met 
duurzame energie 100% CO2 neutraal.
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Governance & Businessmodellen

Een brede set van motieven jaagt 
de aandacht voor de invoering van 
elektrisch rijden aan. Versnelde 
introductie vergt governance 
gericht op stimulerende 
voorwaarden van de overheid, 
die nieuwe businessmodellen 
bevorderen

Om tot een versnelling te komen van 
elektrisch vervoer is het noodzakelijk 
om sluitende businesscases te 
creëren. De overheid speelt hierin 
een belangrijke rol, zeker om de 
businesscases sluitend te maken. 
De voordelen zijn duidelijk: 
maatschappelijke baten. De overheid 
kan een rol spelen (en speelt al) door 
goed fiscaal beleid te ontwikkelen 
om elektrisch vervoer te stimuleren 
en daarnaast het ontwikkelen van 
Proeftuinen. Diverse ‘launching 
customers’ kunnen hierdoor 
experimenteren en ervaring op doen 
met elektrische mobiliteit en de business 
case.

Businesscase nog niet sluitend
Bij de transitie naar elektrische 
mobiliteit zijn veel verschillende partijen 
betrokken, zowel marktpartijen 
als overheid. Verbinding is hierbij 
het toverwoord. De transitie naar 
elektrische mobiliteit is echter pas 
levensvatbaar wanneer de businesscase 
sluitend is. Uit de workshops met 
experts en het interview met TNT 
blijkt dat de businesscase voor de 
grootschalige inzet van elektrische 
voertuigen op dit moment nog niet 
sluitend is. Dit wordt o.a. veroorzaakt 
door onzekerheden, zoals:
- Hoge aanschaf- en leasekosten 
van een elektrische auto met 
accu, omdat onbekend is wat de 
tweedehandswaarde van een 
elektrische auto is; 
- Onbekend wat het 
overheidsbeleid op de lange termijn is 
t.a.v. belasting, regelgeving en subsidies;
- Onbekend hoe de overheid 
omgaat met mobiliteitsbeleid en 

de plek daarbinnen voor elektrisch 
vervoer. Hoe gaat de overheid om 
met kilometerbeprijzing en elektra als 
brandstof ?

Doordat de businesscase niet sluitend is, 
raken de verschillende geïnteresseerde 
partijen in een ‘lock in’, omdat de 
financiële bijdrage die bij zo’n partij 
terecht komt te groot is om volledig 
voor rekening van de desbetreffende 
partij te laten komen. 

Er wordt gewacht met investeren 
en innoveren tot de overheid een 
duidelijke beleidslijn trekt ten aanzien 
van het wel of niet stimuleren van 
elektrische mobiliteit. Deze regelgeving 
heeft namelijk ook invloed op de 
businesscase. Daarnaast geldt dit 
uiteindelijk ook voor individuen. 
Het moet duidelijk worden dat 
eventuele hoge aanschafkosten 
worden gecompenseerd, of dat de 
terugverdientijd (door zeer lage 
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energiekosten voor opladen) redelijk 
kort is. Hier wordt verder op ingegaan 
in het hoofdstuk Gebruik en Gedrag 
(zie bladzijde 37).

Elektrische mobiliteit heeft 
belangrijke maatschappelijke 
baten
Binnen de businesscase ligt een rol voor 
de overheid. Zowel uit de literatuur, 
als mede uit de interviews en enquêtes, 
komt naar voren dat de introductie 
van hybride/elektrische mobiliteit 
maatschappelijk gezien veel voordelen 
oplevert, zoals (ECN, 2009):

- Emissiereductie.
Op mondiaal niveau dragen grote 
hoeveelheden CO2 bij aan het 
versterkte broeikaseffect.  Op lokaal 
niveau dragen (nog steeds, maar in 
steeds mindere mate )diverse emissies 
van voertuigen bij aan een slechte 
luchtkwaliteit.

- Duurzame energiestrategie
Hierdoor is de Nederlandse economie 
minder afhankelijk van conventionele 
energie als olie en gas.

- Geluidhinder. 
Conventionele voertuigen produceren 
(vooral onder de 60 km per uur) 
aanzienlijk meer geluid dan elektrische 
voertuigen.

Overheid heeft verschillende 
rollen bij de versnelling van de 
transitie naar elektrische mobiliteit

Veel literatuurbronnen handelen over 
de invloed van de overheid bij het 
realiseren van een versnelling van de 
introductie van elektrische mobiliteit. 
Dit mede als onderdeel van het beleid 
van emissiereductie en specifiek in het 
mobiliteitsbeleid. Doelstelling van de 
overheid is een aanzienlijke reductie 
van de CO2 emissie in het verkeer, 
zoals onder andere beschreven in het 
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beleidsprogramma Schoon en Zuinig 
en het programma Proeftuinen voor 
Duurzame Mobiliteit. Onderdeel 
hiervan is innovatie in het wegverkeer, 
waarin ook aandacht is voor elektrisch 
vervoer.

Voor de overheid zijn verschillende 
rollen weggelegd binnen de transities 
naar elektrische mobiliteit. De overheid 
kan bijvoorbeeld belemmeringen 
wegnemen door het verstrekken van 
subsidies (fiscaal beleid) (BCG, 2009/
BERR, 2008) maar ook proeftuinen/
businessmodellen in werking stellen 
zoals SenterNovem en de gemeente 
Amsterdam doen. Samenwerking 
tussen publieke en private instellingen 
is hierbij van belang. Daarnaast 
kan stimulering plaatsvinden via 
flankerend beleid, zoals milieuzonering 
of preferente parkeerplaatsen 
(ECN, 2009). Ook kan de overheid 
ondernemerschap stimuleren en 
Nederland aantrekkelijk maken voor 
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producenten van elektrische auto’s 
(bron: interview Rabobank, enquêtes).

Gericht fiscaal beleid stimuleert 
ontwikkeling en introductie 
elektrische voertuigen

In 2008 is gebleken dat fiscaal 
bevoordelen van hybride auto’s de 
introductie in Nederland aanmerkelijk 
heeft versneld. De verkoop van 
elektrische auto’s steeg aanzienlijk.

Deutsche Bank (2008) en BERR (2008) 
stellen beide dat het slagen van de 
introductie van elektrische auto’s in 
de markt het gevolg is van de mate 
waarin de overheid subsidies verstrekt 
aan consumenten en producenten. 
Volgens BCG (2009) moeten zelfs alle 
stakeholders gestimuleerd worden. 
Met betrekking tot de gebruiker 
geldt dat voertuigen aangedreven op 
elektriciteit en waterstof op dit moment 
geen BPM en motorrijtuigenbelasting 

(MRB) betalen. Het beleid inzake 
kilometerbeprijzing (Anders Betalen 
voor Mobiliteit) zal over enkele jaren 
worden ingevoerd. Het is nog niet 
duidelijk hoe er wordt omgegaan met 
duurzaam vervoer. Aangezien er een 
milieudifferentiatie gaat plaatsvinden, 
zal de hybride en elektrische auto 
hoogstwaarschijnlijk een voordeel 
krijgen. 

Subsidies zouden voor het bedrijfsleven, 
zoals vlooteigenaren of bedrijven 
met utiliteitsvoertuigen, de stap 
naar elektrische auto’s kunnen 
vergemakkelijken.

Een andere fiscale maatregel voor 
de gebruiker betreft een nog lagere 
bijtelling in de leaseregeling dan 
de huidige 14% voor zeer zuinige 
auto’s. Tijdens de expertsessie werd 
een percentage genoemd van 5%! 
Subsidies voor autoproducenten 
en energieleveranciers kunnen een 
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sterkere inzet op elektrische mobiliteit 
doen versnellen.

Proeftuinen van voldoende 
omvang, zijn een belangrijke 
eerste stap voor publieke en 
private partijen om uit de lock in 
te komen
Zoals aangegeven spelen verschillende 
spelers een rol bij de transitie naar 
elektrische mobiliteit, maar begeeft 
men zich momenteel in een lock 
in. Het gaat hierbij zowel om 
private als publieke partijen. Door 
te experimenteren met elektrische 
voertuigen in proeftuinen wordt 
ruimte gecreëerd om in samenwerking 
naar kansrijke oplossingen en 
businessmodellen te zoeken. Hierdoor 
kan men uit de lock in komen. 
(Nieuwe) partijen kunnen nieuwe 
samenwerkingsverbanden vormen en 
ervaring opdoen met manieren om 
de businesscase wel sluitend te krijgen 
(bron: workshops). Hiervoor is een 
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overheidsbijdrage essentieel. 
Tijdens de interviews en in de enquêtes 
wordt aangegeven dat nieuwe 
spelers een rol  kunnen spelen bij het 
doorbreken van weerstanden die er 
nog zijn bij de gevestigde industrieën 
(olie, automotive). Door hun intrede 
op de (elektrische) mobiliteitsmarkt 
kunnen zij de introductie naar 
elektrische mobiliteit versnellen.

‘Proeftuinen voor Duurzame Mobiliteit’ 
(Creatieve Energie, 2008) beschrijft 
dat de overheid moet helpen om de 
kloof tussen de ‘early market’ en de 
‘mainstream market’ te overbruggen. 
Dit programma richt zich op:
- Het instellen van    
 demonstratieprojecten en pilots;
- Het doorbreken van de ‘kip-ei’  
 problematiek door de 
 ontwikkeling van de  
 infrastructuur;
- Het doorbreken van het 
 ‘prisoners dilemma’ dat 

 investeringen van markt- 
 partijen uitblijven doordat 
 standaardinfrastructuur nog niet  
 ontwikkeld is;
- Richtinggeving.
Elektrisch vervoer neemt binnen 
het proeftuinenprogramma 
een belangrijke plaats in. Om 
bovenstaande proeftuinen en andere 
businessmodellen te laten slagen ligt 
de voorkeur bij consortia waarin 
wagenparkbeheerders, decentrale 
overheden en partners uit de auto- en 
automotive-industrie samenwerken 
(Creatieve Energie, 2008, workshop).

Mogelijke niches voor ‘launching 
customers’
Interessante niches voor launching 
customers die bij de workshops, 
interviews en enquêtes naar voren zijn 
gekomen zijn:
- Stedelijke distributie/ bedrijven  
 met bestelauto’s;
- Wagenparkbeheerders;

- Leasebedrijven;
- Taxibedrijven;
- Bedrijven/personen die zich  
 willen onderscheiden op het 
 gebied van duurzaamheid;
- Bedrijven met  
 utiliteitsvoertuigen
- Gemeenten.
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Op technisch gebied is de 
verbetering van de batterij-
technologie cruciaal. De 
toegenomen aandacht voor 
onderzoek en ontwikkeling 
kunnen internationaal tot snelle 
verbeteringen leiden. 

Innovatie in de accutechniek kan 
de weerstanden ondervonden 
door actieradius en oplaadgemak 
verminderen. Daarnaast is het wenselijk 
dat de auto met duurzame energie 
wordt opgeladen. Opladen heeft 
gevolgen voor het stroomnetwerk 
van steden, waar steeds meer 
oplaadpunten zullen moeten worden 
ontwikkeld.

Batterijtechnologie verbeterd op 
kosteneffectiviteit, efficiency en 
veiligheid
Een van de belangrijkste aspecten 
om tot een versnelling te komen van 
elektrische mobiliteit is de vooruitgang 

van de technologie van de accu 
(Deutsche Bank, 2008). Het gaat 
hier met name om verbeteringen in 
de kosteneffectiviteit (de prijs moet 
omlaag), de efficiency (laadtijd en 
zuinigheid) en de veiligheid (BERR, 
2008). Deutsche Bank (2008) voegt 
hier nog vandalismebestendigheid 
aan toe. Deutsche Bank (2008) stelt 
ook dat de toekomst ligt bij lithium-
ion technologie. Deze is niet giftig, 
licht en heeft een hoge energie. 
Daarnaast is het goedkoper dan de 
huidige technologieën. Vanuit het 
duurzaamheidsoogpunt dient echter 
kritisch te worden gekeken naar de 
landen waar lithium wordt gedolven. 
Hier wordt nader op ingegaan op 
bladzijde 36.

BCG (2009) stelt dat de kosten 
van een batterij de komende jaren 
aanzienlijk zullen dalen, maar nog 
steeds fors zullen blijven. Het lijkt er 
op dat onderzoek en ontwikkeling 

internationaal tot snelle verbeteringen 
kunnen leiden, mede versterkt door de 
groeiende vraag.

De verschillende laadtechnieken 
variëren sterk in laadtijd
Er zijn vier manieren van 
opladen/’bijtanken’:
1.  Normale laden (laadtijd 6-8   
 uur) eventueel via smart grid;
2.  Snelladen (minder dan 1 uur) 
 Erg duur en hoge eisen   
 elektriciteitsnet;
3.  Accuwissel (concept BetterPlace) 
 Vereist standaardisatie en 
 organisatie;
4.  ‘Range extender’ (generator via 
 verbrandingsmotor of 
 brandstofcel)
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Duurzame elektriciteitsopwekking 
en –voorziening is een 
belangrijke lange termijn 
voorwaarde, o.a. door wind- en 
zonne-energie en decentraal 
elektriciteitsmanagement
Ondanks dat een niet-duurzaam 
opgeladen elektrische auto schoner 
is dan een auto op fossiele brandstof, 
is het zeer wenselijk dat elektrische 
voertuigen worden opgeladen met 
duurzame energie, zoals windenergie 
en zonne-energie. Dit blijkt uit de 
literatuur, de interviews, de workshops 
en de enquêtes. 

Nederland loopt echter niet voorop 
met het verduurzamen van haar 
energievoorziening. Hierdoor kan nog 
niet gegarandeerd worden dat iedere 
elektrische auto is geladen met ‘groene’ 
energie (IEA, 2007). Dit blijkt ook 
uit het interview met SenterNovem: 
op de korte termijn wordt elektra 
onduurzaam opgewekt. Op de langere 
termijn kan dit wel duurzaam. 

Windenergie als mogelijke 
duurzame energiebron
Een van de mogelijkheden om energie 
duurzaam op te wekken is door 
gebruik te maken van windenergie. 
De mogelijkheden hiervan worden 
besproken in het proefschrift van 
Bart Ummels. De overcapaciteit die 
windmolens leveren kan tijdelijk 
worden opgeslagen in autobatterijen. 

Om een wagenpark dat grotendeels 
elektrisch is van stroom te voorzien, 
is meer dan het dubbele aantal 
windmolens nodig dat momenteel 
in Nederland staat (zowel land 
als zee). Het gaat om tien tot 
vijftien miljoen megawattuur op 
jaarbasis, wat overeenkomt met 
circa vijfduizend megawatt aan 
opgesteld windvermogen. Ook 
zonder opslag in autobatterijen 
kan het elektriciteitsnetwerk een 
windvermogen van 12.000 megawatt 
aan. Hiermee kan in een derde van de 
Nederlandse vraag worden voorzien 

(Trouw, 2009). Op de langere termijn 
kunnen consumenten bijvoorbeeld thuis 
hun auto opladen met gebruik van hun 
eigen duurzame energie.
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Batterij ontwikkeling en industriële metalen. De vraag naar verschillende specifieke grondstoffen neemt flink toe door de ontwikkeling 
van batterijen voor elektrische auto’s. De verwachting is dat de lithiumbatterij de belangrijkste batterijtechnologie zal worden. Naast deze 
grondstof, gedolven uit zoutmeren, zijn er nog andere metalen die gebruikt worden bij de ontwikkeling van de lithium batterij, zoals kobalt, 
nikkel, koper en aluminium (bauxiet). Deutsche Bank (2008) noemt de gevolgen voor grondstof producerende landen, zoals de eigen 
energiebehoefte, energiekosten en politieke gevoeligheden. De recente energiecrises in Zuid Afrika en China tonen de zorgwekkende aard aan 
van de mondiale energievoorziening.

Argentinië 
2006: 16%
2010: 20%

Verenigde Staten
2006: 12%
2010: 5%

Chili
2006: 55%
2010: 36%

Bolivia: mogelijke 
producent in 
nabije toekomst

China
2006: 17%
2010: 39%
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Overzicht van landen met 
aandeel lithiumproductie: 
Argentinië, Chili, China en de 
VS. Bolivia is een mogelijke 
nieuwkomer.
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Bron: Deutsche Bank, 2008

Lithium en koper zijn de twee belangrijkste 
grondstoffen voor de productie van lithium 
batterijen. PBL (2009) stelt dat er zeer 
waarschijnlijk voldoende lithium aanwezig 
is om in de behoefte te voorzien. De prijs 
hiervan zal door de toenemende vraag 
omhoog gaan. 
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Gebruiksgemak en informatie-
voorziening zijn cruciaal voor 
gebruikers. Snelle invoering kan 
via specifieke gebruikersgroepen

Aandacht voor gebruik en 
gedrag is voor de introductie 
van elektrische mobiliteit bij 
mobilisten/consumenten een 
sleutelfactor
Zowel uit de literatuur, als in de 
interviews, de workshops en de 
enquêtes komt de gebruiker naar 
voren als belangrijke, en misschien 
wel belangrijkste actor binnen de 
versnelling van de transitie naar 
elektrische mobiliteit. Belangrijk 
zijn oplaadgemak, actieradius, 
aanschafkosten, imago, comfort en 
vooral: informatie. De belangrijkste 
weerstanden voor consumenten 
betreffen het gebrek aan informatie 
(vooral over opladen) en de (nu 
nog) hoge aanschafkosten. Bij de 
introductie van elektrische auto’s is 
van groot belang dat men het in één 
keer goed doet. De convenience factor 

speelt hierbij een zeer grote rol (bron: 
interviews en enquêtes).

Toekomstige gebruikers wensen 
meer en goede informatie over 
elektrisch rijden
Het is van belang dat onzekerheid 
wordt gereduceerd en dat de voordelen 
worden duidelijk gemaakt (bron: 
workshops, interviews, enquêtes). 
Hierbij gaat het om voordelen in 
algemene zin en voordelen t.o.v. 
‘oude’ gewoontes. De introductie van 
elektrische voertuigen zal bepaalde 
‘oude’ gewoontes veranderen en zal 
gewenning aan het elektrische voertuig 
met zich meebrengen. Gewenning aan 
o.a. een andere manier van ‘tanken’ 
en de wijze waarop wordt omgegaan 
met het moment van ‘tanken’ en de 
eigen dagindeling. Een manier om 
onzekerheid weg te nemen is het 
informeren van mogelijke gebruikers, 
o.a. over het laden. Betrek hierbij 
de autodealers en -media. Voor de 
automobilist is dit van vroeger uit 
het aanspreekpunt voor zijn/haar 

mobiliteit. Deze vertrouwensband is al 
aanwezig.

Oplaadgemak is 
‘gebruiksvoorwaarde nummer 1’
– thuis, tijdens het werk, 
standaardisering
Uit de enquête onder gebruikers blijkt 
dat oplaadgemak de belangrijkste 
gebruiksvoorwaarde is. 

Hierbij valt te denken aan zowel de 
laadlocatie (thuis, tijdens het werk, bij 
de supermarkt) als standaardisering. 
Andere belangrijke aspecten voor 
gebruikers zijn imago, comfort, kosten 
en vaak ook duurzaamheid. Ook de 
literatuur noemt oplaadgemak als een 
bepalende factor. Het Planbureau voor 
de Leefomgeving (2009) beschrijft dat 
het oplaadgemak voor de consument 
(het altijd en overal kunnen opladen) 
een voorwaarde is voor het slagen van 
de elektrische auto. Oplaadpunten 
moeten gecreëerd worden op het werk, 
thuis en op openbare plekken.
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BERR (2008) beschrijft dat 
consumenten de voorkeur geven om 
hun auto op te laden op het moment 
dat zij thuis komen van het werk. 
Als gevolg hiervan kan er een piek 
optreden in het stroomgebruik op het 
net. Een oplossing hiervoor kan een 
goedkoper nachttarief zijn (BERR, 
2008). Of intelligentie in het netwerk, 
zo bleek uit de workshops.

Relatief hoge aanschafkosten en 
lage variabele kosten
Een andere belemmering voor de 
versnelde introductie van elektrische 
voertuigen betreft de hoge 
aanschafkosten van een elektrische 
auto vergeleken met een conventionele 
(hybride) auto. The Boston Consulting 
Group (2009) stelt dat bezien 
vanuit de Total Cost of Ownership 
(TCO) een elektrisch voertuig tot 
zeker 2020 onaantrekkelijk blijft 
om aan te schaffen, mits er niet 
ingegrepen wordt door subsidies. Er 
zijn echter ook andere geluiden. Uit 

een masterafstudeeronderzoek van 
Wageningen Universiteit blijkt dat 
rijden op elektriciteit vanaf 2010 al 
goedkoper zal zijn dan op benzine, 
met hetzelfde comfort. Dat geldt 
vooral voor de nieuwe modellen 
elektrische auto’s die dan in Nederland 
beschikbaar zullen zijn (Energieraad, 
2009a). Bij een elektrisch voertuig 
ligt de verhouding tussen vaste kosten 
en variabele kosten anders dan bij 
een benzine/diesel voertuig. De vaste 
kosten zijn relatief hoger, terwijl de 
variabele kosten relatief lager zijn. 
Om een goede afweging te kunnen 
maken, zou de consument moeten 
kijken naar de terugverdientijd. Hierbij 
moet dan rekening worden gehouden 
met het totaal van de aanschafprijs 
en de gebruikskosten. Hierop wordt 
nader ingegaan bij de businessmodellen 
(zie bladzijde 30). Subsidies vanuit 
overheid, dalende kosten van batterijen 
of een sterk stijgende olieprijs kunnen 
van positieve invloed zijn op de TCO. 
Kanttekening hierbij, zo stelt BCG, is 

dat consumentengedrag niet geheel 
gebaseerd is op logica. Emotionele 
factoren zoals milieubewustzijn 
kunnen enkele consumenten (niche, 
early adopters) stimuleren elektrische 
voertuigen aan te schaffen. Maar 
voor de ‘mainstream’ markt is een 
TCO voordeel een voorwaarde voor 
de grootschalige introductie van het 
elektrisch vervoer.

Voldoende actieradius op een dag 
voor 91% van de autobestuurders
De actieradius van een auto is van 
invloed op de afstand die ermee 
gereden kan worden. Inzicht in het 
verplaatsingsgedrag van personen 
wordt weer gekoppeld aan de 
actieradius van een auto. Deutsche 
Bank (2008) stelt bijvoorbeeld dat het 
bereik van een gemiddelde elektrische 
auto 150 km is. In Nederland rijdt 91% 
van de autobestuurders niet meer 
dan 150 km op een dag. 65% van de 
Nederlanders rijdt niet meer dan 50 
km op een dag. Dit betekent dat de 
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elektrische auto in principe voor het 
merendeel van de autobestuurders 
voldoende actieradius biedt op een 
dag. De auto wordt vooral gebruikt 
voor woon-werkverkeer (28% van 
de ritten)  en voor winkelen of 
boodschappen doen (21% van de 
ritten). Voor minimaal 91% van de 
woon-werkritten en 99% van de 
winkelritten zou een elektrische auto 
kunnen worden gebruikt, daar deze 
ritten niet langer zijn dan 50 km. 
Met een gemiddelde elektrische auto 
kan men dan heen en terug rijden 
zonder dat de accu volledig leeg is. 
Bestuurders die voor een rit meer 
dan 75 km afleggen, dienen op de 
aankomstlocatie eerst bij te laden 
voordat ze dezelfde rit opnieuw kunnen 
afleggen. Wanneer autobestuurders 
ritten maken die langer zijn dan 75 km, 
is dat voornamelijk wegens een zakelijk 
motief: 12% van de zakelijke ritten is 
langer dan 75 km (MON, 2007).

Dit zou betekenen dat de actieradius 

van een elektrische auto bijna geen 
rol zou moeten spelen. Volgens het 
overzicht van Olino (2009) van 
elektrische personenauto’s welke binnen 
drie jaar op de markt komen, ligt de 
actieradius zelfs hoger: tussen de 70 en 
de 400 km.  Zie de bijlage voor een 
selectie van enkele van deze elektrische 
auto’s (bladzijde 48). Ondanks dat, 
stelt de Deutsche Bank (2008), zal 
de consument moeite hebben te 
accepteren dat het bereik van de auto 
maar (maximaal volgens DB) 150 km 
is. Een eventuele technische oplossing 
hiervoor zou een ‘range extender’ 
kunnen zijn. Dit is een aanvulling op 
de aandrijving via de elektrische accu, 
zoals conventionele  (bio)brandstof of 
een brandstofcel. Ook het Planbureau 
voor de Leefomgeving (2009) benoemt 
de actieradius als belemmering,  maar 
benadrukt de technische oorzaak 
hiervan, zoals een te zware en te dure 
accu. PBL ziet een oplossing  voor de 
korte actieradius in accuwisselstations of 
snellaadstations.

Introductie nieuwe 
mobiliteitsdiensten en –concepten 
speelt in op veranderende kijk op 
mobiliteit bij mobilisten
Uit de workshops, interviews en 
enquêtes blijkt tevens aandacht voor 
de elektrische auto als inzet voor 
mobiliteitsdiensten en –concepten, zoals 
abonnementsmodellen. In de literatuur 
is dit een lacune. Bij mobiliteitsdiensten 
kan worden gedacht aan een 
modaliteitsmix, maar ook aan een 
andere inzet van de auto. 

De elektrische auto leent zich 
bijvoorbeeld uitermate goed voor 
autodelen. Autodelers zijn bewuster 
bezig met hun mobiliteit en de 
afstanden die zij gaan afleggen. 
Omdat de afstanden vooraf bekend 
zijn, kan voor de korte afstanden 
een elektrisch voertuig worden 
aangeboden. Daarnaast betreffen de 
ritten van autodelers veelal stedelijk 
verkeer, waar de elektrische auto 
zich uitermate goed voor leent. 
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Wat betreft mobiliteitsdiensten zijn 
zowel leaserijders als niet-leaserijders 
geïnteresseerd in combinaties met 
andere modaliteiten. Essentieel bij deze 
modaliteitsmix is (realtime) informatie 
over de verschillende modaliteiten. De 
wijze waarop de auto wordt ingezet 
verschilt per doelgroep. Vooral voor 
leaserijders (ongeacht leeftijd) is de 
permanente beschikbaarheid van 
een eigen auto een must, voor de 
jonge, niet-leaserijders is dit minder 
van belang. Zij hechten vooral aan de 
beschikbaarheid van vervoer. Voor 
deze groep zijn autodelen en carpoolen 
volwaardige alternatieven voor een 
eigen auto.

Nieuwe mobiliteitsconcepten m.b.t. 
werk kunnen zorgen voor een afname 
van het aantal gereden kilometers. 
Dit kan door het werk anders te 
organiseren, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van videoconferencing. 
Hiervoor is hoogwaardig internet nodig 
(bron: interview Rabobank).

Slimme auto’s in toekomstvisie 
elektrische auto
Bij toekomstvisie voor de elektrische 
auto is er een rol voor de ‘slimme’ auto 
(bron:interviews, enquêtes). Hierbij 
wordt gesproken over de ‘rijdende sofa’, 
waarbij de bestuurders andere dingen 
kan doen dan het besturen van het 
voertuig, en de ‘freedom car’, een auto 
die zijn eigen energie opwekt en deze 
in de accu opslaat. Voor het gebruik 
van de weg wordt gesproken over 
platooning, auto’s die in een treintje 
‘aaneengeschakeld’ zijn. Dit zou zorgen 
voor een betere benutting van de weg.

Actieradius elektrisch veelal 
voldoende voor binnenstedelijk 
bestelverkeer
Bovenstaande weerstanden zijn 
grotendeels van toepassing op de 
consument. Het (binnenstedelijk) 
bestelverkeer heeft minder last van 
de beperkte actieradius, gezien de 
korte afstanden. Het opladen gebeurt 
vrijwel altijd ‘s nachts wanneer de 

auto’s niet gebruikt worden. De hoge 
aanschaf(lease)kosten daarentegen 
blijven een belangrijke weerstand. Ook 
is de plugin hybride voor distributeurs 
minder aantrekkelijk. Doordat er twee 
brandstofsystemen in de auto zitten 
is er minder laadruimte (zie Duracar 
website, interview TNT).
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In Nederland rijdt 91% van de 
autobestuurders niet meer dan 150 km 
op een dag. 65% van de Nederlanders 
rijdt zelfs niet meer dan 50 km op een 
dag.

De auto wordt vooral gebruikt voor 
woon-werkverkeer (28% van de ritten) 
en voor winkelen of boodschappen 
doen (21% van de ritten). Hiervan is 91% 
van de woon-werkritten en 99% van de 
winkelritten korter dan 50 km. Heen en 
terug komt dit neer op 100 km, en dus 
geschikt voor de elektrische auto. 
Slechts 12% van de zakelijke ritten is 
langer dan 75 km en heeft dus niet 
genoeg aan een actieradius van 150 km 
als er bij aankomst niet kan worden 
geladen.
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Elektrische en ruimtelijke 
infrastructuur zijn belangrijke 
introductie-voorwaarden voor 
elektrisch rijden. Versnelde en 
gestandaardiseerde aanpassing 
hiervan zal gebruikers beter in 
staat stellen naar elektrisch rijden 
om te schakelen

Verwacht wordt dat de elektrische 
auto als eerste op de markt komt voor 
gebruik binnen het stedelijk gebied 
(IEA,2007/BCG, 2009) als gevolg 
van onvoldoende dekking door heel 
Nederland van oplaadpunten, een 
beperkte actieradius en de manier van 
rijden (Creatieve Energie, 2008). Dit 
vergt een aantal aanpassingen op het 
gebied van ruimte en infrastructuur. 
Enkele steden ontwikkelen 
proefgebieden voor de elektrische 
auto. Ervaringen met onder andere 
oplaadpunten worden getoetst 
en elektrische auto’s krijgen een 
voorkeursbehandeling.

Businessmodellen voor 
oplaadpunten beproefd
Diverse proefgebieden in verschillende 
steden (o.a. Amsterdam, Rotterdam, 
Groningen) zijn al gestart met de 
aanleg van enkele oplaadpunten. 
Deze zogenaamde businessmodellen 
fungeren als proeftuin voor elektrische 
mobiliteit en laten de consument er 
langzamerhand mee kennis maken. 
BCG (2009) benadrukt dat de 
businessmodellen, met name voor 
energiebedrijven risicovol zijn: grote 
investeringen en substantiële risico’s. De 
prijs van de energie zou dan aanzienlijk 
omhoog gaan om de risico’s te dekken.
Ook is er het punt van de businesscase 
en de oplaadpunten. Het bouwen en 
beheren van oplaadpunten levert voor 
bedrijven weinig geld op. Dat wordt 
o.a. veroorzaakt doordat de stroomprijs 
relatief laag is, waardoor ook de 
marges op stroom laag zijn (bron: 
interview SenterNovem).

Landelijke dekking van 
oplaadpunten gewenst voor 
grootschalige introductie bij 
consumenten
Idealiter zou een elektrische auto 
overal opgeladen moeten kunnen 
worden om het voor een breed publiek 
aantrekkelijk te maken (BERR, 2008/
BCG, 2009). Zowel thuis, als op het 
werk en openbare locaties, zoals 
tankstations. Kernpunt hierbij is het 
gebruiksgemak (bron: interviews).
Ongeveer 30% van de Nederlanders 
heeft een garage of carport. Daarnaast 
kan een deel van de automobilisten 
de auto op eigen grond stallen. 
Aangezien niet iedereen een garage 
of carport heeft zullen er ook op straat 
oplaadpunten moeten komen, welke 
weer vandalismebestendig moeten zijn 
(PBL, 2009). In stedenbouwkundige 
zin dient er rekening te worden 
gehouden met het (openbaar) laden 
van de auto. Uit de interviews en 
enquêtes blijkt dat (de afwezigheid 
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van) de laadinfrastructuur op dit 
moment een belangrijke bottleneck 
vormt. Dit geldt echter niet voor plugin 
hybride, waarbij de discussie over een 
openbaar laadnet wordt omzeild. Ook 
voor stedelijke distributie d.m.v. full 
electric cars hoeft de afwezigheid van 
openbare laadinfrastructuur echter 
geen belemmering te zijn, bleek uit het 
interview met TNT. De actieradius van 
de huidige elektrische auto is voldoende 
voor hun binnenstedelijk vervoer. Dit 
betekent dat zij overdag niet hoeven 
te laden. Het opladen van de auto’s 
gebeurt ‘s nachts, in eigen beheer. Aan 
openbare laadinfrastructuur hebben 
zij momenteel geen behoefte. Mogelijk 
geldt dit ook voor andere distributeurs. 
Daarnaast leeft bij TNT de verwachting 
dat openbaar laden hogere laadkosten 
met zich mee brengt. 

Standaardisering van 
oplaadpunten versnelt de 
introductie van elektrische 
voertuigen en verhoogt het 
gebruiksgemak. Aanpak op 
Europees niveau
Om de introductie en het gemak 
van elektrische voertuigen te 
vergroten moeten de oplaadpunten 
gestandaardiseerd worden 
(Deutsche Bank 2008/BERR, 2008). 
Voor maximaal gebruiksgemak, 
dienen alle elektrische auto’s 
gebruik te kunnen maken van alle 
beschikbare oplaadpunten. Begin 
2009 werd door ECN  aanbevolen 
dit op Europees niveau aan te 
kaarten bij de energieleveranciers. 
Inmiddels is dit opgepakt en zal in 
april 2009 een industriestandaard 
worden uitgebracht waar stekkers, 
oplaadpalen en aansluitpoorten aan 
moeten voldoen. Hieraan werken 
zowel de autofabrikanten Volkswagen, 
Daimler, BMW, Ford, General 

Motors, PSA Peugeot Citroën, Fiat, 
Toyota, Mitsubishi mee, als de grote 
energieconcerns Eon, EnBW, Vattenfall, 
Electricité de France, Npower (Groot-
Brittannië), Endesa (Spanje) en Enel 
(Italië) (bestelauto.nl, 2009; Bild, 
2009). 

Daarnaast zal regelgeving nodig zijn 
rondom de eigendomsverhoudingen 
van een openbaar netwerk en de 
toegankelijkheid voor de diverse 
aanbieders van elektriciteit (ECN, 
2009).

Voorkeursbehandeling elektrische 
auto in stedelijk auto- en 
parkeerbeleid
Het auto- en parkeerbeleid van 
steden is vaak gericht op het 
reduceren van het autogebruik, 
door betaald parkeren en door een 
strenge parkeernormering. Het is te 
verwachten dat lokale overheden op 
de korte termijn elektrische auto’s 
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een voorkeursbehandeling geven 
(PBL, 2009). Elektrische auto’s 
geven aanzienlijk minder lawaai 
en nauwelijks uitstoot. Dergelijk 
flankerend beleid kan een rol spelen 
binnen de business case voor stedelijke 
distributie.

Mobile smart grid als 
oplossing voor te kort aan 
netwerkcapaciteit. Verbeteringen 
netwerkcapaciteit noodzaak 
op lange termijn, plaatsen 
oplaadpunten op korte termijn
Het updaten van het elektriciteitsnet: 
elektrisch vervoer zorgt voor extra 
elektriciteitsvraag. Met het huidige 
netwerk kunnen één miljoen auto’s 
niet tegelijkertijd worden opgeladen. 
Door gebruik te maken van slimme 
technologie, zoals mobile smart grid, 
kan dit probleem worden opgelost. 

Het opladen via smart grid wordt op 
dit moment nog volop onderzocht 
door onder andere Essent, Eneco 
en KEMA. De huidige regelgeving 
is echter nog niet geschikt voor het 
installeren van intelligentie op het 
elektriciteitsnetwerk, aldus KEMA 
(De Pers, 2009). Het geschikt maken 
van het elektriciteitssysteem voor 
het laden van elektrische voertuigen 
komt ook naar voren in de interviews 
en enquêtes. Het toevoegen van 
slimme technologie aan het netwerk 
wordt door KEMA gezien als een 
oplossing voor de langere termijn. 
Op korte termijn zijn oplaadpunten 
de bottleneck. Deze kunnen worden 
geplaatst door de netwerkbedrijven. 
Financiële ruimte hiervoor ontbreekt 
nog. De netwerkbedrijven zijn in 
handen van provincies en gemeenten, 
ofwel de overheid (De Pers, 2009). 

NRGspot: oplaadpunt in 
de gemeente Rotterdam
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C,mm,n werkt open source: de c,mm,nity is 
open voor iedereen. Een ontmoetingsplek 
voor mensen die creatief, intelligent en 
ondernemend met mobiliteit omgaan en 
willen bijdragen aan een betere wereld. Ook 
dit achtergronddocument heeft mede inhoud 
gekregen door de medewerking van diverse 
personen uit de overheid, het bedrijfsleven, 
de wetenschap en andere organisaties. De 
volgende personen worden bedankt voor hun 
bijdrage:

Sijas Akkerman Projectbureau c,mm,n
Kenan Aksular  Athlon Carlease
Dolf Bierhuizen HAN
Tonie Broekhuijsen Autoweek
Arie Brouwer   SenterNovem
Petra de Boer  KEMA
Daan Dijk  Rabobank Nederland
Jessica Dirks  DHV
Daan van Egeraat Montefeltro
Coen Faber  Connekt
Pieter Habets  Gemeente A’dam
Alexander Hablé Ministerie V&W
Chris Hellinga  TU Delft

Remco Hoogma  SenterNovem
Cornelis Kit    Groenopweg.nl
Jan Klinkenberg  Transumo
Jacco Lammers  c,mm,n 1.0
Steef Pelgröm   Essent
John Pommer    DHV
Pieter Tanja    DHV
Karin ten Hage  TNT
Remco Timmer   Philips
Erik van der Kooij  Gemeente A’dam
Willem-Jan v. Grondelle St. Natuur & Milieu
Alex van Oost    Gemeente Almere
Bram Veenhuizen  HAN
Rámon Weekenstroo  DHV
Sikko Zoer   Ecofys

Daarnaast bedanken wij alle respondenten die 
hebben meegewerkt aan de digitale enquête 
uitgezet onder de c,mm,n community, een 
brede groep deskundigen, een groep innovators, 
personen van NCSI, een Athlon testpanel en 
YoungDHV. Ook bedanken wij alle andere 
personen die hebben bijgedragen.
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Opdrachtgever : Stichting Natuur en Milieu namens Projectbureau c,mm,n 
Project   :  Achtergronddocument Actieplan Elektrisch Rijden  
    - Op weg naar één miljoen elektrische auto’s in 2020
Dossier   :      C1928
Omvang rapport : 46 pagina's
Auteurs  : ir. Job van den Berg
    drs. Ilse Harms
    drs. Joep Schroeders
Bijdrage  : drs. Saartje Sondeijker, DRIFT/Erasmus Universiteit
Vormgeving  : ir. Hannah Doff-Ottens
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Dit project werd mogelijk gemaakt door Transumo.
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bron: www.olino.org
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Interviews met sleutelpersonen
Het doel van de interviews was het snel 
verkrijgen van inzicht en overzicht over 
de belangrijkste onderwerpen voor de 
uitrolstrategieën.

De geïnterviewden zijn:
Daan Dijk – Rabobank Nederland
Alexander Hablé – Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat
Karin ten Hage – TNT
Remco Hoogma – Platform Duurzame 
Mobiliteit / SenterNovem
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Digitale enquête onder enkele 
doelgroepen
De vragen die zijn ontstaan uit de 
interviews en de expertsessie zijn d.m.v. 
een digitale enquête voorgelegd aan 
een bredere groep.

De vragen hebben betrekking op 
de thema’s gedrag, techniek, infra/
ruimtelijke omgeving en overheid.

Om de vragen te beantwoorden zijn 
potentiële gebruikers en inhoudelijk 
betrokken personen benaderd.

Potentiële gebruikers: vragen omtrent 
gedrag. ‘Hoe kijkt de gebruiker 
aan tegen elektrische mobiliteit’. 
Zowel leaserijders (via Athlon) als 
jonge niet-leaserijders (YoungDHV) 
benaderd. Ook is gekeken naar 
mobiliteitsconcepten, hoe deze in de 
toekomst kunnen veranderen en wat 
de rol van de e-car kan zijn. Hiervoor 
is de afdeling HRM van het NCSI 
benaderd.

Inhoudelijk betrokken personen: 
vragen over alle vier de thema’s en 
mogelijkheden voor het versnellen van 
de transitie. Er is gevraagd naar visies, 
trends en ontwikkelingen die men ziet 
voor de introductie van elektrische 
mobiliteit. Zowel kansen als barrières. 
Ook is gevraagd naar (mogelijke) 
actoren en out-of-the-box ideeën die 
een rol kunnen spelen bij het versnellen 
van de transitie naar elektrische 
mobiliteit. Hiervoor zijn deskundigen op 
(een van) de thema’s, de c,mm,nity en 
innovatoren benaderd. 

Interviews & digitale enquête
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Enquêteonderzoek: omschrijving doelgroepen

Potentiële gebruikers:
Leaserijders. (n=43)
Mobiliteit: vooral autogebruik, weinig 
fiets en OV
84% man, 16% vrouw
21 jaar – 60 jaar, gemiddelde leeftijd 34 
jaar. 58% onder de 30
Hybridenrijders: 1

Jonge mobilisten. (n=43)
Mobiliteit: fiets-, auto- en OV-gebruik 
gaan redelijk gelijk op
55% man, 45% vrouw
20 jaar – 46 jaar, gemiddelde leeftijd 
29 jaar. 60% onder de 30
Hybridenrijders: 0

NCSI/ HRM. (n=3)
100% man
33 jaar – 44 jaar, gemiddelde leeftijd 39

Inhoudelijk betrokkenen:
Deskundigen. (n=17)
Respondenten vanuit verschillende 
organisaties (auto media, 
voertuigleveranciers, energiebedrijven, 
overheid, universiteiten, etc)
26 jaar – 63 jaar, gemiddelde leeftijd 
45 jaar. 
80% man, 20% vrouw

C,mm,n members. (n=40)
Geïnteresseerden in het project c,mm,n 
21 jaar – 65 jaar, gemiddelde leeftijd 39 
jaar.
71% man, 29% vrouw

Innovators. (n=16)
Respondenten uit verschillende 
organisaties die zich bezig houden met 
innoveren
22 jaar – 57 jaar, gemiddelde leeftijd 37 
jaar.
62% man, 38% vrouw



governance & businessmodellen / techniek / gebruik & gedrag / ruimte & infrastructuur

53

B
ijlage

Enquêteonderzoek: resultaten digitale enquête – inhoudelijk betrokkenen

De hefbomen voor verandering naar 
elektrische mobiliteit:
- Oplaadpunten: beschikbaarheid,  
 standaardisatie en netwerkcapaciteit
- Communicatie over de voordelen van  
 elektrische mobiliteit
- Economisch rendabel
- Zekerheid omtrent fiscaliteit voor de  
 lange termijn

Specifiek uit de c,mm,nity:
- Betere milieu-/ leefomstandigheden
- Gemak
- Regelgeving

De actoren die van belang voor de 
marktintroductie van elektrisch 
transport:
- Consumenten
- Wetenschap
- Bedrijven (installatie oplaadpunten, 
 marktintroductie, ICT-industrie,
 automotive)
- Overheid, zowel lokaal als nationaal  
 (fiscaal voordeel/ subsidie, voorrang  
 e-car/ parkeerbeleid etc, 
 bouwvoorschriften verplichten   
 oplaadpunten, als klant van een vloot)
- Batterijfabrikanten (garantie 
 voldoende batterijen)
- Elektriciteitsbedrijven (infrabeheer)
- Autojournalisten/ media

- Hulpdiensten
- Branchevereningingen
- Kennisinstellingen, R&D
- Kredietleveranciers (banken, 
 buyers consortia)

Toekomstvisie:
- Mobiliteit niet individueel
- Geleide mobiliteit, platooning
- De slimme auto
- Beter gebruik verschillende
 modaliteiten
- Duurzamere mobiliteit
- CO2-reductie
- Infrastructuur weinig veranderd

Wat moet er gebeuren:
- Stimulering van  ondernemerschap,  
 beleid, technologie en vraag
- Duidelijk de voordelen uitleggen
- Aanleggen elektrische infrastructuur
- Batterij- en laadontwikkeling

Versnellen van de introductie van 
elektrisch mobiliteit:
- Andere perceptie van het   
 businessmodel
- Gewoon doen. Begin op schaal
- De drempel zo laag mogelijk   
 maken door:
- Het maximaliseren van gemak   
 (overal oplaadpunten)

 Mooie uitvoering. Hip.
 Koppelen aan bepaalde    
 benoemde steden
- Laten opnemen in het MVO-  
 programma van bedrijven. Creëert zo  
 de vraag naar een fleet.

Enkele out of the box ideeën:
- Iedereen die zijn oude auto (ouder dan 
 10 jaar) inruilt voor een nieuwe 
 elektrische krijgt 5000 euro van de  
 staat. Slooppremie+
- Een gratis auto voor iedereen, bij 
 inlevering van zijn of haar huidige 
 auto. (Dan heb je in een keer   
 massapenetratie van de markt.)
- Dure exclusieve elektrische auto’s   
 maken zodat alleen de jet set ze koopt
- Zorg dat er een goedkope huur   
 variant is om de EA uit te proberen en  
 voor de  korte rijder 
- creëer een community voor de   
 elektrische rijder en maak het cool om 
 erbij te horen. met feesten, trips etc
- Cmmn in speciale versie alleen in 
 grondlak afleveren en wedstrijd 
 starten: PIMP my CMMN om zo de  
 mooiste CMMN te krijgen.
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Enquêteonderzoek: resultaten digitale enquête - Samengevat

De uitkomsten van de enquêtes onder de deskundigen en c,mm,nity bevestigen het beeld dat is 
ontstaan uit de literatuur, de interviews en de expertsessie. Vooral de thema’s technologie en overheid 
zijn goed belicht. Techniek zal niet de bottleneck zijn, vanwege de snelle ontwikkelingen op dit gebied.

Het thema gedrag is door de enquête gecompleteerd.  Het perspectief van gebruikers op elektrische 
mobiliteit :
- imago, comfort, kosten, duurzaam
- meer informatie gewenst
- verschillen tussen leaserijders en niet-leaserijders in mobiliteitsdenken en    
 ontvankelijkheid t.a.v. bepaalde mobiliteitsconcepten en -diensten. Voor leaserijders is  
 permanente beschikbaarheid van een eigen auto een must, naast eventuele andere   
 modaliteiten.

Opvallend:
- Bij het thema ruimtelijke inrichting en gewenste/ noodzakelijke aanpassingen gaat aandacht 
 alleen uit naar oplaadpunten en accuwisselstations. 1x genoemd: duurzame energieopwekking  
 (windmolens plaatsen)
- Er wordt voornamelijk gedacht in kansen en weinig in barrières. Dit is een risico.
- Bij toekomstvisie voor de e-car is er een rol voor de ‘slimme’ auto, een veranderde kijk op 
 mobiliteit bij mobilisten en een nieuw aanbod van mobiliteitsdiensten en –concepten. Dit is een  
 duidelijke aanvulling op de literatuur.
- Belangrijk is om de voordelen uit te leggen; aan mobilisten, overheid, launching customers. Ook  
 van belang voor het businessmodel.
- De consument als belangrijke actor.
- De introductie van e-mobiliteit is een systeemverandering. Dit betekent dat er door velen  
 tegelijkertijd moet worden geïnvesteerd. Nu wacht iedereen op elkaar.
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