
Altijd voldoende 
laadpalen in jouw 

gemeente

Data-gedreven laadinfrastructuur 
Het webinar start om 12.31 uur.



Goedemiddag.
Webinar: altijd voldoende laadpalen in jouw gemeente



Sprekers & programma

Harm-Jan Idema Marieke van Amstel Matthijs Kok

Host Enpuls Gemeente Utrecht



Stel je vragen!

• Gebruik de chat

• Q&A na elke presentatie

• Na het webinar via marieke.van.amstel@enpuls.nl ?



Wie is Enpuls?

• Non-profit organisatie met als doel om de energietransitie te helpen versnellen

• Opgericht in 2016 en onderdeel van Enexis Groep

• Focus op duurzame mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en het efficiënte 
energiesysteem

• Onderbouwde visies, onderzoeken en concepten



Sprekers & programma

Harm-Jan Idema Marieke van Amstel Matthijs Kok

Opening Enpuls Gemeente Utrecht



Klimaatakkoord



Huidige cijfers



Ambitie: nationale agenda laadinfra



Verhouding groei laadpunten en elektrische auto’s
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Verzamelde data van

36.683
Unieke laadpunten

Aug 2019 – feb 2020



Bezettingsgraad
Geeft aan hoeveel laadpalen tegelijkertijd in een buurt 

bezet zijn.



Hoe bepaal je de gewenste bezettingsgraad?
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Laaddruk
Actuele bezettingsgraad ten opzichte van de maximale bezettingsgraad
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Resultaten: kenmerken buurten

Buurten zonder laadinfrastructuur

Buurten met laadinfrastructuur
44,4%

55,6%



Laaddruk
o In bijna 4.000 buurten staat publieke 

laadinfrastructuur

o Dit komt overeen met 1/3 van 

Nederland

o 70% van de inwoners in 

Nederland woont in een buurt 

met laadinfrastructuur

o 36% van deze buurten een te hoge 

laaddruk



Verhouding aantal laadpunten en laaddruk 
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Trend laaddruk in Nederland
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Conclusies

o Veel buurten zonder laadpunten

o Ruim 1 op de 3 laadpunten is overbezet

o Weinig correlatie tussen laaddruk en demografische kenmerken

o Huidig beleid gaat langzaam en voldoet niet meer aan de 
behoefte



Aanbevelingen

Bepaal welke 

laadzekerheid je als 

gemeente wil 

aanbieden

Leg toekomstige 

laadpunten vast op 

plankaarten



Combineer plankaarten en laaddruk





Vragen?
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Utrecht laadt op voor 2030

Utrecht.nl/elektrisch

5 november 2020

Matthijs Kok



Agenda
• Strategisch plan laadinfrastructuur

• Datagestuurde concessie

• Locatieplan



Strategisch plan laadinfrastructuur



2025: 25.000 EV’s 21%

2030: 55.000 EV’s 44%
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Groei gebruik laadpalen 150% per 

jaar



Alle e-rijders worden voorzien in de laadbehoefte 

binnen een gebalanceerd stedelijk laadnetwerk.

Strategisch Plan Laadinfrastructuur

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=100507727


1. Data-gestuurd plaatsen



2. Buiten de openbare ruimte

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPqrq4rerdAhWPUlAKHRj4DScQjRx6BAgBEAU&url=https://www.detechniekachternederland.nl/article/energie/gebruik-duurzame-energie/megabatterij-jaarbeurs-utrecht&psig=AOvVaw1d2HXWUcQVqHIwlQ8rKuwY&ust=1538658921859027


3. Clusteren



4. Snelladen



Data gedreven concessie openbaar laden



Exploitanten laadpalen

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.lombox.nl/internet_oud&psig=AOvVaw20-3c2XVhuOs9RbaNVYMiT&ust=1582891159162000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjb_JvX8ecCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Engie&psig=AOvVaw1dEnLMEX2RNO8T2ntoCb53&ust=1582891189182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCuoqrX8ecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.easyswitch.nl/energieleveranciers/nuon/&psig=AOvVaw2qiC3aLqRq9pPlPf3usHi-&ust=1582891211651000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj9_rTX8ecCFQAAAAAdAAAAABAT


Ambities
1. Geen aanvragen meer: tijdig nieuwe laadpalen plaatsen, en toch laadzekerheid

2. Balans in vraag en aanbod (voldoende laadzekerheid, zo weinig mogelijk lege 

plekken)

3. Laden buiten de openbare ruimte waar het kan

4. (Snelladen)



Van laadpunten naar 

laadnetwerken



Prestatieindicatoren (KPI’s) 

concessie
1. Bezettingsgraad 

→ 50 tot 95 % per buurt op drukste uur van de maand

2. Laden buiten de openbare ruimte 

→ 50% korting op kWh prijs in die buurt

3. Uptime en storingsafhandeling

→ 98% uptime

Sturing vindt plaats via concessievergoeding van de CPO aan de stad.



Wanneer komt er een nieuwe 

laadpaal?



Concessie snelladen en 

grootwinkellocaties



Locatieplan openbare laadpalen



Prognose 2025



Locatieplan



Bewonersconsultatie

www.030laadpaal.nl/locatieplan

http://www.030laadpaal.nl/locatieplan


Proces locatieplan openbare 

laadpalen



Link naar plaatsingsleidraad en inrichtingskaders

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/verkeer/elektrisch-vervoer/2019-05-plaatsingsleidraad-en-inrichtingskader-publieke-laadinfrastructuur.pdf


Plaatsingscriteria
• Aanwezigheid van kabels en leidingen

• Ruimtelijk beste inpassing

• Bij voorkeur geen locaties direct voor ramen of deuren

• Bij voorkeur niet bij een groenvoorziening. 

• Goed bereikbaar

• Zoveel mogelijk bij elkaar 

• Uitbreiding van de laadpalen op basis van de bezetting 

• En tips en suggesties van omwonenden.



Kwaliteitniveaus openbare ruimte



GIS ontwikkel- en beheeromgeving



Samengevat
• Utrecht kiest voor schone lucht en dus elektrisch vervoer

• Het opladen van auto’s in een gebalanceerd netwerk

• Pro-actieve datagestuurde plaatsing

• Utrecht organiseert de uitrol in een prestatiecontract met KPI’s die aansluiten bij 

onze beleidsdoelen

• Een locatieplan is randvoorwaardelijk

• Optimaliseer processen



Contact:
Matthijs Kok 

Ontwikkelaar Elektrisch Vervoer en Nieuwe Energie 

06 - 18 19 24 87 

matthijs.kok@utrecht.nl

www.utrecht.nl/

Gemeente Utrecht

Ontwikkelorganisatie Ruimte

mailto:matthijs.kok@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/
https://twitter.com/gemeenteutrecht
https://www.linkedin.com/company/gemeente-utrecht
https://www.utrecht.nl/nieuwsbrieven
https://www.utrecht.nl/


Vragen?



Tot slot

• Elke deelnemer ontvangt de presentatie en het rapport

• Stel vragen via marieke.van.amstel@enpuls.nl

• Op de hoogte blijven? Volg Marieke van Amstel op LinkedIn

mailto:marieke.van.amstel@enpuls.nl


Altijd voldoende 
laadpalen in jouw 

gemeente

Data-gedreven laadinfrastructuur 
Bedankt!


