
Pilot Logistieke Laadinfra Randwyck
13 oktober 2021 – def



Welkom



Programma

07:45 – 08:15u Inloop en ontbijtbuffet

08:15 – 08:30u Welkom en interview:

• wethouder Gert-Jan Krabbendam, gemeente Maastricht

• voorzitter Edward Goessens, SIM

08:30 – 09:15u Inhoudelijk:

• Introductie, achtergrond & ontwikkelingen, Ron Bissels (ZLB)

• Het elektriciteitsnet, Maarten Venselaar (Enexis)

• Gezamenlijke aanpak bedrijfsterrein, Bregje Vos (Enpuls)

09:15 – 10:00u Vragen, verdieping, discussie, keuzes in vervolgaanpak



Introductie & Welkom



Bedrijventerrein
Individuele bedrijven

Toelevering – lossen goederen
Distributie – laden goederen

   

 

Aanleg/beheer elektriciteitsnet

Langjarige investeringshorizon

Faciliteren energietransitie

Inzicht toekomstige behoefte

Speelveld & belangen

CO2-reductie mobiliteit

Uitvoering beleid laadinfra

Verbinden met markt

Belangenbehartiging voor

bedrijven

Informeren/stimuleren

Kracht van collectiviteit

Je gáát Zero Emissie!
• Misschien -/- via Bio-HVO ed
• Of misschien Waterstof

Maar groot deel elektrisch!
• Vanwege ZES
• Vanwege MVO-doelen
• Vanwege KA-NAL

Verduurzaming

Zero Emissie Stadslogistiek

Vestigingsklimaat

Economie/banen



Welkom

Wethouder 

Gert-Jan Krabbendam

Voorzitter 

Edward Goessens



Wat verwachten jullie?

• Verenigd in SIM, SOR, BEG

• Individueel



Wat antwoordden jullie?



Waarom
(introductie – why – probleemstelling)



• Nu misschien geen probleem → straks een showstopper

• Steeds vaker capaciteit op het net spelbreker

• Doorlooptijden van netverzwaring kunnen lang zijn

• Relatie met subsidieregelingen is aanwezig.



Landelijk beleid

• Klimaatakkoord

• Nationale Agenda Laadinfrastructuur

• Zero Emissie Stadslogistiek 2025



Gemeentelijk beleid
Laadinfrastructuur & Stadslogistiek
• Beide in 2020 opgesteld

• Beide in Q1 2021 vastgesteld door College/Raad



Centrale vraag → samenwerking Enpuls

Gebiedsgericht onderzoek 
logistieke laadbehoefte, 

activeren bedrijven & 
verbinden tot 
samenwerking

Samenwerking met Enpuls
levert opschaalbare tool



Bedrijventerrein
Individuele bedrijven

Toelevering – lossen goederen
Distributie – laden goederen

   

 

Aanleg/beheer elektriciteitsnet

Langjarige investeringshorizon

Faciliteren energietransitie

Inzicht toekomstige behoefte

Speelveld & belangen

CO2-reductie mobiliteit

Uitvoering beleid laadinfra

Verbinden met markt

Belangenbehartiging voor

bedrijven

Informeren/stimuleren

Kracht van collectiviteit

Je gáát Zero Emissie!
• Misschien -/- via Bio-HVO ed
• Of misschien Waterstof

Maar groot deel elektrisch!
• Vanwege ZES
• Vanwege MVO-doelen
• Vanwege KA-NAL

Verduurzaming

Zero Emissie Stadslogistiek

Vestigingsklimaat

Economie/banen

Why





Maar bedrijven nog zeer beperkt actief

Urgentiebesef

Onbewust → niet mee bezig

1e stappen → hulp welkom

Bewust →maar hoe?

Bewust → niet mee bezig

Al plan →maar nog alléén

Op weg naar gebiedsplan in samenwerking



• Nu nog niet urgent – pas straks
• Maar net & energie moeten er dan wél zijn
• Daarvoor heeft Enexis nu info nodig
• En moeten bedrijven samenwerken
• Tbv jouw:

o Inzicht in rit- en laadprofiel en laadbehoefte
o Laadzekerheid → aansluiting + vermogen
o Betaalbaarheid → delen voor goede business case
o Zelf kunnen bepalen hoe jij de transitie vormgeeft

(en er niet aan overgeleverd zijn)

Dus waarom meedoen in samenwerking?



Hoe
(van bovenaf – van onderop)



Vergelijking met personenvoertuigen

• Stip op horizon 2030

• Prognosekaarten van 
bovenaf

• Gewoon gaan uitrollen

• En in de tijd bijstellen obv
werkelijke penetratie van 
voertuigen



‘Gewoon’ uitrollen



Dat gaat men voor logistiek ook doen!



We staan er niet alleen voor!







Dat levert van bovenaf prognosekaarten



Mooi toch? Maar …

• Wat binnen gebied?

• Ieder voor zich?

• Elkaars concurrent?

• Theorie vs gedrag?

• Data van boven

• Praktijk van onder

• Planvorming nodig

• In collectiviteit 

• Regie nemen 



Pilot Logistieke laadinfra Randwyck/Gronsveld

• Concept Enpuls

• Aanpak planvorming 
bedrijfsterreinen

• 1e in Nederland

• Start dialoog → leren

• Zelfde taal spreken

• Problemen nú op tafel

• Lokaal faciliteren



Over het elektriciteitsnet
(in relatie tot laden)



Behoefte aan info bij netbeheerders



Waar sluiten we (snel)laadinfrastructuur aan op het net
Type aansluitingen



Waar sluiten we (snel)laadinfrastructuur aan op het net
Plaats afhankelijk van het vermogen



HS / MS station

MS / MS station

Waar sluiten we (snel)laadinfrastructuur aan op het net
Situatie Maastricht - Randwyck



Transportschaarste in Limburg
Schaarste voor teruglevering, niet voor afname



Hoe anticiperen op de snelle groei op bedrijventerreinen?
Knelpunten en maatregelen



Handige links



Wat

(gaan we doen?)



Wat gaan we doen?

Gebiedsgericht 
onderzoek logistieke 

laadbehoefte, activeren 
bedrijven & verbinden 

tot samenwerking

• Trachten meer bedrijven te mobiliseren
• In Pilot Randwyck aan de slag – mouwen 

opstropen in workshop 17 november
• Dit levert op:
➢ Leren om zo aanpak te verbeteren
➢ Opleveren schaalbaar concept aanpak 

bedrijventerreinen
➢ Laadprofielen inzichtelijk maken
➢ Inzichten Randwyck: logistieke laadbehoefte 

en gevolg net
➢ Oplossingsrichtingen verkennen



Laadbehoefte inzichtelijk maken – gebiedsgericht

• Laadprofielen
• Vermogens waar en wanneer
• Gelijktijdigheid
• Netimpact
• Aanpak
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• Kennismaken
• Aanpak delen
• Informeren
• Ontwikkelingen
• Urgentie 

Hoe gaan we dat doen?

• Planning
• Aantal voertuigen
• Ritprofielen

Extra:
• Opwek
• Netaansluitingen

• Vermogens waar en 
wanneer

• Gelijktijdigheid
• Zekerheid plannen 
• Verkenning netstructuur

• Inzichten delen
• Laadbehoeften
• Laadzekerheid

• In gesprek over
• Betekenis voor 

bedrijven en Enexis
• Oplossings-

richtingen
• Vervolgstappen

Analyse ‘Plannen 
elektrificeren logistiek’

Analyse ‘Netimpact’ Workshop 17/11 
‘Evalueren uitkomsten’

Kick-off 13/10

Vragenlijst invullen door 
bedrijven Randwyck

Netberekeningen door 
Enexis

Opleveren bevindingen, tips 
& afspraken door Enpuls

Creëren bewustwording



Vragenlijst ter voorbereiding op Workshop



Workshop: verkenning oplossingsrichtingen



Vragen, verdieping, discussie, 
keuzes in vervolgaanpak



Samengevat
• Momentopname, levert ‘n inzicht op:

o Voor Enexis:

• In hoeverre al (concrete) plannen (met ideeën kunnen ze nog niet zoveel),

• Wanneer gaat het spelen, omvang voertuigen – iteratief naar elkaar toe

o Voor bedrijven: 

• Informatie/bewustwording over wat op ze af komt

• Feedback op hun plannen/gedachten

• Onderwerpen (termijnen, doorlooptijden) om het gesprek over te voeren 
met Enexis op het moment dat ze eraan toe zijn)

• Levert ‘n werkwijze op (hopelijk) – wij koppelen terug 

• Zonder deze start geen plan voor gebied Randwyck/Gronsveld

• Maar zover zijn/komen we nu nog niet



Vragen Reacties



Wat speelt er? Met welke vragen zitten jullie? 

Beschikbaarheid 
voertuigen?

Hoe betrekken we 
‘je buurman’?

Wie investeert 
in laadpunten?

Snelheid/vermogen 
van laden?

Tijden van 
laden/lossen, 

rusten & e-laden

Hoe in gesprek 
met Enexis? Welke rol 

gemeente & SIM?

Doorlooptijd 
aanvragen Enexis?

Subsidies?

Hoe deel je 
laadpunten?

Reserveren & 
verrekenen?

Capex & operationele 
kosten?

Waar komen 
laadpunten?

….

….

…

…



Vervolgafspraken

• We sturen uitgebreidere Vragenlijst

• Graag retour binnen 2 weken

• Enpuls/Enexis analyse netimpact

• Workshop 17 november

• Opleveren bevindingen, tips & afspraken door Enpuls

• Terugkoppeling aan jullie

• Voorstel voor vervolg & uitrol andere bedrijventerreinen

• …





Vraaggesprek

• Vraag aan Gert-Jan: ik schetste net het speelveld en de belangen:

o Waarom trekt de gemeente hier zo hard aan? (antwoord: invoering ZES, duurzaamheidsambities, economie, 
daarvoor is het nodig dat laadinfra beschikbaar is voor logistiek en het elektriciteitsnet er tijdig op is 
voorbereid)

• Vraag aan Edward: 

o Kunnen we niet gewoon landelijke data afwachten? (antwoord Data is slechts ‘n déél, het gaat ook om verdeling 
van netcapaciteit, delen ervan (smart charging) tbv beschikbaarheid en kostenefficiency, in bedrijfsbelang) 

• Vraag aan Gert-Jan: over de rol van gemeente en SIM, naast die van Enexis en de bedrijven zelf:

o Gemeente wil aanjagen door informeren en faciliteren met kennis en verbinden, dáár waar bedrijven zelf en de 
markt dat nog niet (kunnen) doen. Doen we graag samen met SIM/Parkmanagement

• Vraag aan Edward:

o SIM kan in het collectief vanuit bedrijfsbelangen spreken, input leveren, bedrijven bijeen brengen

o Daarom zo belangrijk om elkaar te leren kennen en alvast verwachtingen van de sessie/traject

neer te leggen 

Belangenbehartiging voor bedrijven

Informeren/stimuleren

Kracht van collectiviteit

Verduurzaming

Zero Emissie Stadslogistiek

Vestigingsklimaat/Economie/Banen



2 of 3 mensen vraag stellen:
• Mart Deckers Volvo: 

o Plannen? 
o Wat zie je als belangrijkste uitdaging daarin? 

• Wim Hazeu, Woonpunt: 
o Hoe kijken jullie aan tegen de mobiliteitstransitie? 

• Max van Wersch, Overslagbedrijf A2: 
o Jullie zijn nog bezig met maken van plannen, gaf je aan
o Heb je voldoende info, weet je waar te beginnen?

En algemeen: 
• Is het denkbaar dat je als bedrijven/organisaties in dit gebied hierin samen kunt 

optrekken?
Dan nog:
• Ter kennismaking nog rondje met alléén je naam + organisatie

Zaal betrekken bij Vraaggesprek – na:



Bijlagen

(achtergrondinfo)






















