
De wereldwijde opmars van elektrische au-
to’s verloopt sneller dan gedacht, nu
overheden met steeds meer regelgeving te-
gen uitstoot komen en de interesse van
consumenten in elektrische voertuigen 
stijgt, zo blijkt uit een  onderzoek van On-
derzoeks- en accountantskantoor EY. Dat 
denkt dat in 2033 de elektrische auto domi-
nant zal zijn in de wereldwijde autoverko-
pen, wat vijf jaar sneller is dan eerder werd 
voorspeld. 

De onderzoekers verwachten dat in de grote 
automarkten Europa, de Verenigde Staten

en China binnen twaalf jaar de verkoop van 
elektrische auto’s groter zal zijn dan die van
benzine- of dieselauto’s. En in 2045 zouden 
brandstofauto’s dan nog slechts minder
dan 1 procent uitmaken van de wereldwijde 
verkopen van nieuwe auto’s. De vraag naar 
elektrische auto’s wordt aangejaagd door re-
gelgeving van overheden om het gebruik van 
brandstofauto’s te ontmoedigen en elektrisch 
rijden te stimuleren om zo de uitstoot te ver-
lagen tegen klimaatverandering. Door fi scale 
maatregelen en een verbeterde laadinfrastruc-
tuur is het beleid in Nederland erop gericht op 
termijn uitsluitend auto’s te verkopen die emis-

sievrij kunnen rijden. Vanaf 2030 zullen er in 
Nederland volgens het regeerakkoord uit 2017 
alleen nog emissieloze auto’s verkocht mogen 
worden. Het marktaandeel van elektrische 
auto’s was in 2019 al 14.8%, tegenover slechts 
4% in 2014. Nederland staat wereldwijd op de 
tweede plaats wat betreft het aandeel elektri-
sche auto’s op het totale aantal auto’s.

Steeds meer elektrische auto’s op de markt
Begin juni publiceerde het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) een onderzoek waaruit 
naar voren komt dat nog niet veel Nederlanders 
binnenkort van plan zijn om een stekkerauto 
aan te scha� en. Van de huishoudens gaf twee 
procent aan concrete plannen te hebben om 
de komende twee jaar een volledig elektrische 
auto te kopen of te leasen. Zes procent zegt dit 
‘misschien’ te gaan doen. “Dit jaar is er tot nu 
toe sprake van een vertraging in het verkoop-
aandeel”, zegt Rico Luman, sectoreconoom 
automotive bij ING. “Tot dusver was circa 8 
procent van de registraties volledig elektrisch, 
tegenover 20,5 procent in heel 2020.” Het aantal 
geregistreerde hybride auto’s steeg daarentegen 
naar 10 procent, tegenover 4,5 procent in heel 
2020.” Luman verwacht wel dat de vraag naar 
volledig elektrische auto’s weer zal toenemen: 
“Dat gebeurt als autofabrikanten hun volledig 
elektrische modellengamma uitbreiden, de 
prijzen dalen en ze traditionele modellen uit-
faseren”.
Wekelijks zijn er berichten van autoproducen-
ten die nieuwe elektrische modellen presente-
ren of aankondigen.

Situatie in Limburg
Sittard-Geleen is de absolute koploper in Lim-
burg als het gaat om elektrisch rijden. Volgens 

een publicatie op 1limburg.nl van 1 mei jl. rij-
den in deze gemeente 726 volledig elektrische 
en 422 plug-in hybride voertuigen rond. Bij el-
kaar opgeteld is dat 2,19% van het totale aantal 
auto’s die op naam staan van inwoners van die 
gemeente. Nederweert volgt met 1,86 %. Laad-
punten zijn weer een ander verhaal. Op dat 
vlak voert provinciehoofdstad Maastricht de 
Limburgse ranglijst aan met ongeveer 700 laad-
punten, publiek en privaat. Venlo komt op de 
tweede plaats met 257 laadpunten. De gemeen-
te Heerlen heeft 31 openbare laadpunten, daar 
komen er op korte termijn 19 bij. De Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur uit 2018 stelt dat ie-
dere gemeente eind 2020 een visie op de laad-
infrastructuur heeft. Het streven is dat dit voor-
al private laadpunten zijn omdat dit meestal de 
goedkoopste en makkelijkste manier is. Op de 
website van NAL kun je op buurtniveau prog-
noses zien van de groei van elektrische auto’s. 

Privé overstappen naar elektrisch rijden?
Overweeg je privé de overstap te maken naar 
elektrisch rijden? Maak gebruik van de aan-
schaf- en gebruikerstips op maakdebeweging.
nl/nl/producten-en-projecten/elektrisch-rij-
den/

Zakelijk overstappen?
Voor bedrijven met een wagenpark heeft ZLB 
het aanbod  een ev-scan uit te voeren. Daarna 
weet je of elektrisch rijden voor jou als bedrijf 
aantrekkelijk is en waarop je kunt inzetten.  Wil 
je daar eens over sparren? 
Mail naar info@zuid-limburg-bereikbaar.nl
Kijk op logistiekbereikbaar.nl/nl/producten -en-
projecten/e�  cient- bestel-en-goederenverkeer/

‘Opmars elektrische auto’s gaat sneller dan 
 eerder  gedacht’

Hinder van werkzaamheden A79? Maak gebruik van de reisalternatieven van ZLB
De werkzaamheden aan de A79 naderen hun 
einde. Op zondag 27 juni ging het derde werk-
vak weer open en staat er nog 1 x 4 weken af-
sluiting op de planning. Deze afsluiting is van 
9 juli tot en met 8 augustus tussen Heerlen 

en Hulsberg richting Maastricht. Nu de co-
ronamaatregelen versoepelen, wordt het ook 
wat drukker op de wegen. Denk dus na hoe jij 
zelf geen hinder door de werkzaamheden of 
extra reistijd ervaart. Overleg met je werkgever 

of je nog kunt blijven thuiswerken of buiten de 
spits kunt reizen. We zien dat de dinsdag en 
donderdag in de afgelopen periode de drukke-
re dagen zijn. Of maak gebruik van onze reisal-
ternatieven voor de auto: vier weken met de 

e-bike of reis twee doordeweekse dagen met de 
trein tussen Heerlen en Maastricht Randwyck. 
Wees er op tijd bij en boek nog snel jouw gratis 
vervoersmiddel via: 
www.maakdebeweging.nl/a79.


