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DISCLAIMER 

 

 

 

Voorliggend document dient in geen geval te worden gezien als een volledig accurate 

prognose, maar enkel als gefundeerde schatting voor de ontwikkeling van EV, laadinfra en 

elektriciteitsbehoefte in Samenwerkingsregio-Zuid op basis van de tot zover bekende cijfers 

en gepubliceerde rapporten. De richtlijnen en cijfers genoemd in de Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur (NAL), bijlage van het Klimaatakkoord, dienen als het voornaamste 

uitgangspunt van voorliggende analyse en bouwblokken voor lokaal beleid. 
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1. Inleiding 

Het aantal elektrische voertuigen (EV) groeit snel. Volgens prognoses uit het Klimaatakkoord 

stijgt het aantal elektrische personenauto’s naar 1,9 miljoen in 2030. Deze elektrificatie breidt 

zich ook uit naar andere voertuigsoorten zoals OV-bussen, bestelvoertuigen en trekker-

opleggers. Het is de ambitie van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om ervoor te 

zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt bij de uitrol van elektrisch vervoer. 

Deze groei vraagt dus om een forse uitbreiding van de laadinfrastructuur, waarvoor een 

passend plan vereist is. 

1.1. Aanleiding 

De provincie Noord-Brabant en provincie Limburg werken samen aan de uitrol van publieke 

laadinfrastructuur voor personenvoertuigen. Om invulling te geven aan de NAL hebben 

beide provincies als Samenwerkingsregio-Zuid de Bestuursovereenkomst Regionale Aanpak 

Laadinfrastructuur ondertekend. In deze overeenkomst maken het ministerie van I&W, 

provincies Noord-Brabant en Limburg en Netbeheer Nederland (namens Enexis Netbeheer) 

afspraken over het proactief faciliteren van alle vormen van laadinfrastructuur en ten 

behoeve van alle typen elektrische voertuigen. Het nog op te stellen Plan van Aanpak 

Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (PvA RAL) operationaliseert de activiteiten uit de 

bestuursovereenkomst. In opdracht van de Samenwerkingsregio Zuid heeft APPM 

voorliggende inhoudelijke onderbouwing voor de RAL uitgewerkt. Deze bestaat uit: 

• Analyse van de ontwikkeling van het aantal elektrische voertuigen, laadbehoefte en 

laadpunten in de periode 2020 tot 2030 

• Verwachte invloed van markt- overheid- en maatschappelijke ontwikkelingen per 

voertuigtype 

• Aanbevelingen voor de uitwerking van de RAL door de Samenwerkingsregio Zuid. 

Hiernaast zijn er ook handvatten voor gemeentelijk beleid uitgewerkt in concrete 

bouwblokken, deze vindt u in het document “Bouwblokken voor gemeenten”. 

De scope van de uitwerking richt zich op alle typen elektrische voertuigen zoals genoemd in 

de NAL, en op publieke, semipublieke en private laadinfrastructuur met verschillende 

vermogens. Uitwerking vindt plaats naar aantallen voertuigen per jaar in de periode 2020-

2030 voor de vervoerregio’s in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De prognoses 

dienen elk jaar geactualiseerd te worden, zoals vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst met het ministerie van I&W in het kader van de NAL. 

1.2. Werkwijze 

De aanpak voor het uitwerken van de inhoudelijke onderbouwing staat in onderstaand 

schema: 

 

 

Om betrokkenheid van de Brabantse en Limburgse gemeenten te borgen is een kerngroep 

samengesteld waarin twee Brabantse en twee Limburgse gemeenten en de twee provincies 

deelnemen.  

In een online enquête is de behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van de NAL-

verplichtingen gepeild bij alle 93 Limburgse en Brabantse gemeenten. Deze is ingevuld door 

Indicatieve 
analyse 

Bouwblokken 
uitwerken

Digitale events 
met 

gemeenten

Rapportage 
met 

aanbevelingen

Betrokkenheid en feedback van kerngroep en provincies 
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66 gemeenten (response rate 71%). De resultaten hiervan zijn gebruikt in de digitale 

workshops voor gemeenten, het opstellen van beleidsbouwblokken voor gemeenten, en in 

de aanbevelingen voor het PvA RAL. In de bijeenkomsten werd toegelicht aan gemeenten 

welke uitdagingen er zijn als NAL-regio Zuid, en welke rol is weggelegd voor de gemeenten. 
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2. Analyse 

Om passend beleid te maken is er inzicht nodig in de verwachte groei van het aantal 

elektrische voertuigen. Voor inzicht in verwachte aantallen elektrische voertuigen, 

laadbehoefte in kWh en aantal benodigde laadpunten in de periode tot 2030 is een analyse 

uitgevoerd. De aanpak voor deze analyses lichten we in dit hoofdstuk toe. 

2.1. Scope analyses 

In de analyses onderscheiden we een kwantitatieve uitwerking voor het aantal elektrische 

voertuigen en de ontwikkeling tot en met 2030. De verschillende voertuigentypen koppelen 

we voor de kwalitatieve uitwerking in de bouwblokken aan de doelgroepen waarvoor deze 

voertuigen worden ingezet.  

De voertuigtypen voor de kwantitatieve analyse zijn: 

• Elektrische personenauto’s 

• Bedrijfsauto’s < 3.500 kg: hieronder vallen bestelauto’s of bestelwagens. 

• Bedrijfsauto’s > 3.500 kg: zwaar vrachtvervoer. Hieronder vallen bakwagens en 

trekkers voor opleggers. 

• OV-bussen: stads- en streekbussen die worden ingezet voor het openbaar vervoer. 

De kwalitatieve uitwerking vindt plaats voor de volgende doelgroepen, conform de scope 

van de NAL: 

• Personenvervoer: het vervoer van personen waaronder personenauto’s in eigen bezit, 

leasevoertuigen en taxi’s. 

• (Stads)logistiek: vervoer van goederen van of naar de stad van de segmenten retail 

(supermarkt, horeca, non-food), afval, bouw, facilitair, en post en pakket. Dit gebeurt 

met bestelauto’s of zwaardere vrachtauto’s. Lichtere vormen van vervoer voor 

stadslogistiek zoals elektrische bakfietsen zijn ook mogelijk, maar laten we in deze 

analyse buiten beschouwing. 

• Vrachtvervoer: goederenvervoer voor nationale of internationale distributie met 

zware vrachtauto’s of trekker-opleggers. 

• Doelgroepenvervoer: vervoer voor een specifieke doelgroep. Hieronder valt 

leerlingenvervoer en WMO-vervoer en gebeurt meestal in een personenbusje. 

• OV-busvervoer: openbaar vervoer per stads- of streekbus. 

 

In het schema in figuur 1 laat de koppeling tussen de kwantitatieve en kwalitatieve uitwerking 

zien. Hier is zichtbaar welk voertuigtype voor welke doelgroep wordt ingezet.  
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Bij zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve uitwerking onderscheiden we een aantal typen 

laadpunten: 

• Private laadpunten: laadpunten op eigen terrein, meestal een eigen oprit bij een 

woning, met vermogens tot 43 kW. Het merendeel betreft een vermogen van 3,7 kW 

of 11 kW. 

• Semipublieke laadpunten: laadpunten op bedrijventerrein of privaat terrein die 

(beperkt) zijn opengesteld voor publiek. Vermogens tot 43 kW. 

• Publieke laadpunten: laadpunten in de openbare ruimte die 24/7 beschikbaar zijn. 

Vermogens tot 43 kW. 

• Snellaadpunten: publieke of semipublieke laadpunten met een vermogen van meer 

dan 43 kW. Op het moment van schrijven gebeurt regulier snelladen voor 

personenvervoer met een vermogen rond de 50 kW, maar zijn er steeds snellere laders 

van 150-175 kW. Praat men over snelladen voor vrachtvervoer, dan betreft het veelal 

vermogens van 350-450 kW of meer. 

Bij OV-bussen wordt er over opportunity charging en depotladen gesproken, waarbij 

opportunity charging snelladen onderweg betekent, en depotladen duidt op (meestal) ’s 

nachts laden op een station of depot. Omdat de laadinfrastructuur voor OV-bussen apart 

wordt aanbesteed, is het niet relevant of het privaat, publiek of semipubliek is. 

Met de ladder van laden worden de drie treden voor laadoplossingen vanuit het perspectief 

van de e-rijder bedoeld. De oplossingsrichtingen zijn dezelfde als hierboven benoemd, en in 

die volgorde: privaat laden geniet de eerste voorkeur, gevolgd door eerst semipubliek en 

dan publiek laden. Snelladen wordt gezien als aanvullende voorziening indien de range niet 

voldoende is voor de beoogde rit. Bij veelrijders zoals taxi’s of doelgroepenvervoer zal dit 

regelmatig(er) het geval zijn.  

De inhoudelijke uitwerking van de analyses bestaat uit: 

• Analyse van het aantal verwachte voertuigen per type voertuig in de periode tot en 

met 2030, de laadbehoefte in kWh en het aantal benodigde en type (naar vermogen 

en/of locatie) laadpunten. 

• Uitwerking vindt plaats tot op het niveau van de vervoerregio’s in Brabant en Limburg: 

Figuur 1 Hoe verhouden voertuigtypen en doelgroepen zich tot elkaar 
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o Voor Noord-Brabant: West-Brabant, Hart van Brabant, Noordoost-Brabant en 

Zuidoost-Brabant; 

Voor Limburg: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Sittard-Geleen en Maastricht, 

en Parkstad Limburg.  

 

2.2. Uitgangspunten 

Voor het uitvoeren van de analyses hanteren we de volgende uitgangspunten: 

1. De analyse baseert zich op bestaande studies en analyses. We maken daarmee de 

best mogelijke inschatting van de verwachte ontwikkelingen. 

2. De analyse hanteert de huidige situatie (per 31 december 2019) als vertrekpunt.  

3. Aantallen voor private laadinfrastructuur zijn gebaseerd op schattingen (RVO, 2020) 

want er is nog geen officiële data gepubliceerd en/of beschikbaar bij het opstellen 

van dit rapport. 

4. Het Klimaatakkoord en lokale en regionale beleidsdoelstellingen (bijv. 100% ZE bussen 

in 2024, ZE-zonering in 2025) zijn leidend voor de analyse. Aantallen EV in 2030 

genoemd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur dienen hierbij als startpunt. 

 

2.3. Aanpak analyse 

Eerst wordt aan de hand van de omvang van het huidige wagenpark, informatie over 

voertuigbewegingen (met name jaarkilometrages) en elektrificatieprognoses bepaald hoe 

de groei er per voertuigtype uitziet tot 2030. Door deze gegevens te combineren met 

schattingen voor kWh-verbruik per kilometer kan de hoeveelheid benodigde elektriciteit 

worden berekend. Op basis van o.a. bestaande studies, lokale GIS-data en input van experts 

is daarna de stap gemaakt naar de vertaling naar aantallen benodigde laadpunten per 

type. De hoofdstappen voor de analyse zijn opgenomen in figuur 2. 

 

  

Figuur 3 Analyse op hoofdlijnen 

Figuur 2 Hoofdstappen van de analyse 
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3. Personenvervoer 

Elektrisch personenvervoer groeit snel. In 2019 is het aantal elektrische personenvoertuigen in 

Nederland met 139% toegenomen tot ongeveer 107.500 voertuigen. Volgens de NAL zet 

deze groei door. In dit hoofdstuk is de ontwikkeling in de indicatieve analyse voor het aantal 

elektrische personenvoertuigen, de elektriciteitsbehoefte en de benodigde laadinfrastructuur 

in Noord-Brabant en Limburg geduid. Hierna worden verwachte ontwikkelingen van e-

personenvervoer vanuit markt-, overheid- en maatschappelijk perspectief benoemd. 

3.1. Ontwikkeling aantallen voertuigen 

Voor het berekenen van de groei van het aantal elektrische personenvoertuigen in de 

periode 2020 t/m 2030 zijn de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en de NAL leidend. Dit 

houdt in dat er wordt uitgegaan van 1,9 miljoen volledig elektrische personenvoertuigen in 

2030 in Nederland. Op basis van dit aantal en het aantal e-personenvoertuigen per 1 januari 

2020 (RVO, 2020) is met jaarlijkse groeifactoren de groeicurve bepaald. Hierbij wordt ervanuit 

gegaan dat het aantal voertuigen in het wagenpark (RDW, 2020) gelijk blijft t/m 2030. De 

allocatie van het aantal EV’s naar vervoerregio’s is gedaan op basis van het aantal 

personenauto’s in 2020 in de betreffende vervoerregio (CBS, 2020). 

In onderstaande tabel staat het aantal volledig elektrische personenauto’s in provincies 

Noord-Brabant en Limburg. Ook is aangegeven welk percentage dit is ten opzichte van het 

gehele wagenpark per provincie. Het gaat hier om volledig elektrische personenauto’s, die 

worden aangeduid met ‘EV’s’ in dit rapport. Er rijdt ook een aantal plug-in hybride auto’s 

rond (PHEV’s). Dit zijn er in Noord-Brabant 14.342 op 1 januari 2020 en 3.095 in Limburg. Sinds 

2018 is er een landelijke daling te zien in het aantal PHEV’s, mogelijk deels omdat de 

bijtellingsvoordelen ten opzichte van benzine- en dieselauto’s weg zijn gevallen (CBS, 2019). 

PHEV’s worden buiten beschouwing gelaten in de prognoses 

Tabel 1 Omvang wagenpark elektrische personenauto’s (RDW, Klimaatmonitor per 31 december 2019) 

 Noord-Brabant Limburg 

Aantal geregistreerde volledig elektrische personenauto’s 19.626 2.459 

Percentage geregistreerde elektrische personenauto’s van 

totale wagenpark 
1,6% 0,7% 

 

In onderstaande figuur is de groei van elektrische personenauto’s per vervoerregio in Noord-

Brabant en Limburg te zien. In 2025 worden er ongeveer 21.000 voertuigen verwacht in 

Limburg, en ongeveer 86.000 in Noord-Brabant. In 2030 groeit dit naar ongeveer 130.000 en 

309.000 voertuigen. Bij een gelijkblijvende wagenparkomvang betekent dit voor beide 

provincies dat in 2030 ongeveer 23% van het totale wagenpark elektrisch is. 
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3.2. Ontwikkeling laadbehoefte (GWh) 

De laadbehoefte (elektriciteitsbehoefte in kWh) is gebaseerd op het gemiddelde 

jaarkilometrage per voertuig per provincie. Er wordt aangenomen dat dit gelijk blijft t/m 2030. 

Voor Noord-Brabant is het gemiddelde kilometrage van een personenvoertuig 11.646 km per 

jaar, voor Limburg is dit 11.687 km per jaar (Klimaatmonitor 2017). Dit gemiddelde ligt onder 

het gemiddelde gehanteerd in de NAL-berekeningen (namelijk 15.000 km) maar op het 

gemiddelde van Nederland (11.600 km voor auto’s van particulieren volgens CBS, 2018).  

Er is gerekend met een gemiddeld verbruik van een personenvoertuig van 0,19 kWh per km 

(ev-database.nl, 2020). De vermenigvuldiging van de verwachte aantallen voertuigen, het 

jaarkilometrage en het verbruik per kilometer geeft de totale laadbehoefte in GWh. 
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De elektriciteitsvraag van elektrische personenvoertuigen in Noord-Brabant groeit van 55 

GWh in 2020 naar bijna 190 GWh in 2025 en 680 GWh in 2030. In Limburg is er een stijging 

vanaf 8 GWh in 2020 naar bijna 50 GWh in 2025 en 290 GWh in 2030. Dat betekent een groei 

van elektriciteitsverbruik tussen 2020 en 2030 die gelijk is aan het elektriciteitsverbruik van bijna 

32.000 huishoudens gedurende tien jaar (o.b.v. gemiddelde van 2832 kWh per huishouden 

per jaar, berekening Nibud 2020). 

3.3. Ontwikkeling benodigde laadinfrastructuur 

Voor de prognose van de aantallen laadpunten per type (privaat, semipubliek en publiek) 

wordt ervan uitgegaan dat bestemmingsladen de primaire laadoplossing is. Daarbij wordt de 

ladder van laden gevolgd: privaat laden boven een semipubliek en uiteindelijk een publiek 

laadpunt. Snelladen is een aanvullende voorziening die alleen wordt gebruikt als de range 

onvoldoende is om een rit te voltooien (zoals o.a. bij veelrijders zoals taxi’s en 

doelgroepenvervoer het geval zal zijn).  

Voor de inschatting van de aantallen laadinfrastructuur zijn de volgende stappen doorlopen: 

• Als eerste is per provincie het percentage woningen met een eigen oprit ingeschat. 

Dit is gebeurd op basis van lokale gegevens van de provincies over het type 

woningen. 

• Het aantal GWh dat berekend is op basis van de aantallen voertuigen, is verdeeld 

over private en (semi)publieke laadpunten met behulp van dit percentage woningen 

met een eigen oprit. Op basis van een expertschatting is vervolgens de verdeling 

semipubliek en publiek gemaakt. 

• Met gebruik van een gemiddeld en variërend gebruik in kWh per jaar per type 

laadpunt zijn de aantallen laadpunten per type laadinfrastructuur geschat. De 

gebruikte aantallen staan in de bijlage. 

Belangrijk om op te merken is dat de analyses uitgaan van laadpunten, dus bij de vertaling 

naar laadpalen zal dit grofweg de helft zijn bij twee laadpunten per laadpaal. Laden met 

een snelheid van minimaal 43 kW valt onder snelladen. Anno 2020 betreft het veelal 

snelladers van 50 kW tot 150 kW, maar deze vermogens zullen in de toekomst toenemen. 

0

200

400

600

800

1000

1200

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

G
W

h
Geschat GWh-verbruik door e-personenvoertuigen per 

vervoerregio

Noord-Limburg Midden-Limburg Sittard-Geleen/Maastricht

Parkstad Limburg West-Brabant Hart van Brabant

Noordoost Brabant Zuidoost Brabant



 

11 

 

 

 

3.4. (Verwachte) invloed vanuit markt, overheid en maatschappij  

 

Er zijn invloeden geïdentificeerd voor de elektrificatie van personenauto’s. Deze zijn 

onderverdeeld in drie categorieën: markt-, overheid- en maatschappelijk perspectief. 

(Lokale) overheden kunnen mogelijk sturen op de ontwikkelingen in de categorie overheid. 

Op markt- en maatschappelijke ontwikkelingen is sturen niet of beperkt mogelijk. 

 

Markt 

• De TCO van elektrische voertuigen wordt snel beter doordat de batterijtechniek snel 

ontwikkelt en zo meer en meer betaalbare voertuigen beschikbaar komen. Hierdoor 

wordt de elektrische auto voor een steeds grotere groep aantrekkelijk, waaronder 

particulieren. Het aantal elektrische auto’s zal hierdoor steeds meer toenemen. 

• De toenemende accucapaciteit en steeds meer vertrouwen in techniek zorgt dat 

berijders niet meer na elke rit gaan laden, maar gaan laden als het nodig is. Hierdoor 

kunnen publieke en semipublieke laadpunten een steeds groter aandeel elektrische 

auto’s bedienen. Zo kan een groter aantal voertuigen gebruik maken van minder 

laadinfrastructuur. 

• De beschikbaarheid van ultra fast charging (rond 2025) brengt mogelijk ‘laden als 

tanken’ dichterbij, waardoor vanaf dan de behoefte aan nieuwe laadpunten voor 

bestemmingsladen afneemt. Daarmee kan de urgentie voor het bijplaatsen van 

nieuwe publieke en semipublieke laadpunten vanaf dat moment afnemen. 

• De ontwikkeling van slim laden biedt de mogelijkheid om (duurzaam opgewekte) 

elektriciteit op te slaan in accu’s van elektrische voertuigen en om pieken op het 

stroomnet op te vangen. Vooralsnog zijn hierdoor geen effecten in het gebruik van 

infrastructuur zichtbaar: slim laden leidt dus nog niet tot een behoefte aan meer 

laadpunten. 
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Overheid 

• De Rijksoverheid zet vanuit het Klimaatakkoord actief in op het stimuleren van 

elektrisch vervoer. Tot 2025 geldt een verlaagde bijtelling en vanaf de zomer 2020 is 

(tijdelijk) een aanschafsubsidie voor particulieren beschikbaar. Dit maakt de aanschaf 

van EV aantrekkelijker. 

• Het Nederlandse fiscaal klimaat is tot 2025 bekend, maar de verdere stimulering 

daarna is onduidelijk. De lange termijn ontwikkeling van het aantal elektrische 

personenauto’s is daarmee ook onzeker. Het huidige beleid kent een “hand aan de 

kraan”-aanpak waardoor het tussentijds of ad-hoc aanpassen van de bijtelling 

mogelijk is. Welk effect de verhoogde bijtelling heeft en hoe hierop wordt gestuurd is 

nog onbekend en geeft ook tot 2025 onzekerheid over de ingroei van het aantal 

elektrische auto’s. 

• Vanuit de Europese Commissie wordt actief ingezet op verduurzaming van het 

Europese wagenpark met steeds meer aangescherpte emissienormen, waardoor 

autofabrikanten gedwongen worden een deel van hun aanbod te elektrificeren en 

te verkopen. Dit kan het aanbod vergroten en prijzen voor elektrische voertuigen 

verlagen. Naar verwachting treedt dit effect op vanaf 2021 als de volgende stap 

wordt gezet in strengere emissienormen. Het is nog onduidelijk of het coronavirus hier 

invloed op zal hebben. 

• Groen investeren staat vanuit het verminderen van de economische recessie door de 

coronamaatregelen steeds hoger op de agenda. Vanuit de Europese Commissie, de 

Duitse en de Franse nationale overheid zijn miljardeninvesteringen aangekondigd in 

o.a. elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Dit kan het aanbod van het aantal 

elektrische voertuigen ook in Nederland aanzienlijk vergroten. 

 

Maatschappelijk 

• Specifiek situaties zoals het bereiken van de grenzen aan netcapaciteit en beperkte 

openbare ruimte kunnen leiden tot een verzadiging van publieke laadpunten en 

noodzaak voor andere oplossingen (zoals meer werkladen en meer snelladen). Om 

dit te voorkomen kan de provincie in overleg met de netbeheerder sturen op 

ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat  netverzwaring niet nodig is. 

• De awareness voor vergroening (zowel milieu-overwegingen als kortere afstanden 

reizen waardoor kleinere range voldoende is) neemt steeds verder toe. Hierdoor wint 

de kleine elektrische auto (bijvoorbeeld in private lease) verder terrein en kan de 

marktadoptie voor een groep die nu nog niet wordt bereikt versnellen. 

• De toekomstige (laad)overwegingen van elektrische rijders laten zich (nog) niet 

voorspellen: dat geeft veel onzekerheid waardoor toekomstige plankaarten voor 

laadinfrastructuur nog beperkt betrouwbaar zijn. Plankaarten zijn wel erg sterk om 

potentiële locaties aan te geven en daarmee de doorlooptijden voor nieuwe 

plaatsingen aanzienlijk te versnellen. Vanuit marktpartijen is er beperkte 

investeringsbereidheid in laadinfrastructuur, terwijl voor een dekkend netwerk wel een 

proactieve uitrol nodig is. Tegelijkertijd zijn door steeds lagere en zelfs negatieve 

prijzen de verwachtingen van investeringen door marktpartijen in laadinfrastructuur bij 

overheden hoog. De kans bestaat dat de huidige samenwerking tussen markt en 

overheid zijn grenzen heeft bereikt en de verdere opschaling van laadinfrastructuur 

afremt. 
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4. Bedrijfsauto’s <3500 kg 

De komende jaren zal het aanbod van elektrische bestelwagens toenemen. Deze voertuigen 

zullen beschikken over een steeds groter bereik, lagere total cost of ownership (TCO), beter 

oplaadvermogen (elektriciteit) en groter laadvermogen (gewicht). Volgens ElaadNL (2020) is 

deze voertuigontwikkeling de belangrijkste groeifactor voor e-bestelauto’s. Daarnaast zal ook 

de invoering van zero-emissiezones in 30 tot 40 grotere Nederlandse gemeenten in 2025 

bijdragen aan de elektrificatie van dit voertuigtype.  

In verschillende studies zijn prognoses gemaakt voor de ontwikkeling van elektrificatie in de 

logistieke sector, waar de bestelauto’s onder vallen. Op basis van deze bestaande studies 

maken we een inschatting van de groei van het aantal elektrische lichte bedrijfsauto’s, de 

verwachte elektriciteitsbehoefte en de benodigde aantallen laadinfrastructuur. Kansen en 

bedreigingen worden als laatste benoemd. 

4.1. Ontwikkeling aantallen voertuigen 

Volgens RDW-cijfers van 2018 staan er in de provincie Noord-Brabant circa 492 lichte (<3.500 

kg) elektrische bedrijfsauto’s geregistreerd en 23 zware elektrische bedrijfsauto’s (>3.500 kg) 

(Klimaatmonitor, 2019). Dit is 0,28% van de totale vloot. In de provincie Limburg zijn dit 

respectievelijk 118 lichte en één zware elektrische bedrijfsauto, samen vormen deze 

voertuigen 0,18% van de totale vloot.  

Op basis van het hoog (optimistische) scenario van TNO en CE Delft (2018) en op basis van 

de ElaadNL Outlook over bestelbussen (2020), wordt het aantal elektrische bedrijfsauto’s in 

2030 geschat op ongeveer 250.000 voertuigen (scenario midden). Dit komt neer op 

ongeveer 27% van het totaal aantal bestelvoertuigen. Op eenzelfde manier als bij 

personenvervoer is de groeicurve van het bestelautowagenpark bepaald, met als 

vertrekpunt het aandeel lichte elektrische bedrijfsauto’s <3.500 kg per 1 januari 2020 (0,48%; 

RVO, 2020). Voor de berekening is aangenomen dat in elke vervoerregio 0,48% van de lichte 

bedrijfsauto’s elektrisch is per 1 januari 2020. Er wordt voor gekozen om dit percentage te 

gebruiken in plaats van het (veel lagere) percentage uit de Klimaatmonitor, omdat dit RVO-

percentage recenter is en dus waarschijnlijk dichterbij de actuele waarde zit. Aangenomen 

wordt dat het totale aantal bestelvoertuigen in het wagenpark gelijk blijft tot 2030.  
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4.2. Ontwikkeling laadbehoefte (GWh) 

Voor de ontwikkeling van de laadbehoefte in GWh wordt aangenomen dat het gemiddelde 

jaarkilometrage per bestelauto 18.100 kilometer is (CBS, 2018). Het gemiddelde verbruik van 

een bestelauto is 0,3 kWh per km (Topsector Logistiek, 2019). Met deze gegevens is de 

verwachte laadbehoefte in kaart gebracht, zoals te zien in onderstaande grafiek. 

 

 

4.3. Ontwikkeling benodigde laadinfrastructuur 

Het ontwikkelpad voor laadinfrastructuur voor bestelvoertuigen is sterk afhankelijk van het 

ritprofiel van de voertuigen. ElaadNL neemt aan dat de helft van de bestelauto’s mee naar 

huis wordt genomen, en dus laadt in een woonwijk bij woningen (22%) of bij publieke 

laadpunten (28%). De overige 50% laadt bij semipublieke laadpunten bij bedrijven. Snelladen 

wordt buiten beschouwing gelaten in deze outlook van ElaadNL, ondanks dat het verbruik 

van dit type voertuigen een stuk hoger ligt dan dat van personenvoertuigen en daarom 

snelladen eerder relevant zal zijn. Bestelauto’s rijden meer kilometers en in combinatie met 

een hoger verbruik per kilometer zorgt dit voor een hogere elektriciteitsvraag. 

Er wordt aangenomen dat bestemmingsladen de primaire laadoplossing is voor 

bestelvoertuigen, conform de studies van ElaadNL (2020), Topsector Logistiek (2019) en BCI 

(2019). De verdeling van laadpunten over locaties is daarbij als volgt: 43% thuis (verdeeld 

over publiek en privaat conform ElaadNL), 47% depot (semipubliek), 5% klant (semipubliek), 

5% langs de weg (snelladen). Met deze percentages en het aantal voertuigen wordt het 

aantal benodigde laadpunten per type ingeschat, te zien in onderstaande figuur als 

voorbeeld voor de vervoerregio Noord-Limburg. Dezelfde grafiek voor de overige zeven 

vervoerregio’s in Noord-Brabant en Limburg staan in de bijlage. Aanname conform ElaadNL 

is dat de verhouding van voertuig en laadpunt vrijwel 1:1 is, vanwege het hoge verbruik en 

de aanname dat elk bestelvoertuig ’s nachts wil opladen om ’s ochtends met een volle accu 

te kunnen vertrekken. 
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4.4. (Verwachte) invloed vanuit markt, overheid en maatschappij 

Er zijn invloeden geïdentificeerd voor de elektrificatie van bedrijfsauto’s < 3.500 kg. Deze zijn 

onderverdeeld in drie categorieën: markt-, overheid- en maatschappelijk perspectief. 

(Lokale) overheden kunnen mogelijk invloed uitoefenen op de kansen en/of bedreigingen in 

de categorie overheid. Op markt- en maatschappelijke ontwikkelingen is de invloed niet of 

beperkt mogelijk.  

 

Markt: 

• De beschikbaarheid van betaalbare elektrische bestelauto’s, met voldoende 

actieradius en laadvermogen is bepalend voor het moment dat opschaling plaats 

gaat vinden. Op dit moment is het aantal beschikbare voertuigen nog beperkt, 

verwacht wordt dat dit aanbod vanaf 2021 fors toeneemt. 

• De inzet van bedrijfsvoertuigen vindt in hoge mate zakelijk plaats, waardoor de 

afwegingen naast praktische inzetbaarheid vooral op financiële overwegingen 

gestoeld zijn. Hierbij is vooral de TCO (total cost of ownership) leidend. Op basis van 

de huidige verwachtingen is de TCO voor dit type voertuigen snel positief en wordt 

het voor bedrijven snel financieel aantrekkelijk om de overstap te maken.  

 

Overheid: 

• De nationale aanschafsubsidie (eind 2020 of begin 2021 verwacht) voor 

bestelvoertuigen maakt de overstap voor bedrijven aantrekkelijker, doordat de 

upfront investering kleiner wordt. Dat verbetert bovendien de TCO. 

• De invoering van emissievrije zones vanaf 2025 in grotere gemeenten (G40 

gemeenten) kan leiden tot een versnelde keuze van bedrijven om te kiezen voor een 

elektrisch voertuig als de aanschaf van een nieuw voertuig overwogen wordt, naast 

de financiële overweging die mogelijk al positief is. Hierdoor kan versneld ingroei van 

elektrische bedrijfsauto’s plaatsvinden. 

• De wijze waarop handhaving van emissievrije zones en ingroeimodellen (bijvoorbeeld 

alle voertuigen emissievrij of alleen nieuwe voertuigen emissievrij) gebeurt, is in sterke 

mate bepalend voor de prikkels die bedrijven ervaren om de overstap naar een 

elektrische bedrijfsauto te maken. Als (lokale) overheid is het op deze manier mogelijk 

om te sturen. 
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• Laadinfrastructuur is voor bestelvoertuigen een belangrijke randvoorwaarde: 

bedrijven zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van voertuigen die optimaal 

inzetbaar zijn en volgeladen zijn. In basis ligt het voor de hand dat bedrijfsauto’s 

gebruik maken van bestaande publieke laadnetwerken. Dit kan in de praktijk leiden 

tot overbelasting van bestaande laadnetwerk en dekt vermoedelijk niet alle 

behoeften (zoals voor distributie in binnensteden waar behoefte is aan gereserveerde 

oplossingen op specifieke locaties). 

 

Maatschappelijk: 

• Groene awareness neemt toe waardoor groen leveren van bestellingen meer 

aandacht kan krijgen. Zo zijn eerste opties om een tijdstip van bezorgen of een 

monteur langs te laten komen op basis van ecologische footprint al mogelijk. Een 

toenemende groene klantbehoefte kan elektrificatie van voertuigen voor specifieke 

doelgroepen zoals installateurs en pakketbezorgers versnellen. 

• Vervoersstromen bundelen op hubs vergt een andere manier van organiseren (en 

meer geduld, o.a. voor de mensen die op hun pakketje wachten, of horeca die 

wacht op een levering). 

• De inrichting van emissievrije zones en ontwikkeling van distributiestromen kent een 

groeiende gedachte om te werken met logistieke hubs aan randen van centra en 

steden. Om de last mile elektrisch te beleveren – wat mogelijk nog niet met 

zwaardere voertuigen lukt – is de elektrische bestelauto een aantrekkelijk alternatief 

wat elektrificatie kan bespoedigen. 

• Een toenemend gebruik van bedrijfsauto’s van publieke laadinfrastructuur zorgt voor 

een toenemende laaddruk en mogelijk frustraties bij bestaande elektrische rijders. 

Hierdoor neemt de zekerheid van laden af voor zowel de bestelvoertuigen als 

personenauto’s. De ontwikkeling van laadnetwerken vraagt om hierop in te spelen. 
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5. Vrachtwagens 

Onder bedrijfsauto’s zwaarder dan 3.500 kg vallen bakwagens en trekkers voor opleggers. In 

Nederland in 2019 rijden er ongeveer 143.000 zware bedrijfswagens rond (CBS). Dit aantal is al 

twintig jaar relatief stabiel. Hiervan worden ongeveer 30.000 voertuigen gebruikt voor 

stadslogistiek. De komende jaren zullen ook deze zware wagens verduurzamen. Afhankelijk 

van de total cost of ownership (TCO) van deze voertuigen en beleids- en 

marktontwikkelingen zal deze verduurzaming sneller of langzamer gaan. Verwacht wordt dat 

pas tussen 2024 en 2027 grote stappen gemaakt zullen worden in de elektrificatie van trucks.  

 

Vrachtvervoer kan worden ingezet voor stadslogistiek, nationale distributie en internationale 

goederencorridors (BCI, 2019). Deze analyse richt zich alleen op stadslogistiek en niet op 

(inter)nationale distributie. Er wordt verondersteld dat de range van deze voertuigen de 

komende jaren nog onvoldoende is om te worden ingezet in (inter)nationaal vrachtvervoer. 

Na de periode 2020-2025 zullen deze zwaardere vormen van vrachtvervoer meer in beeld 

komen. Tot die tijd wordt er al wel gewerkt met pilots voor EV in segmenten van de 

stadslogistiek, zoals retail voor supermarkten. 

 

5.1. Ontwikkeling aantallen voertuigen 

Er is nog veel onbekend over de ontwikkeling van het aantal elektrische trucks. In de loop 

van 2020 worden de ambities en beleidsplannen omtrent zero-emissiezones per gemeente 

bekend. In gemeenten met hoge ambities zal de groei van het aantal elektrische voertuigen 

voor logistiek relatief het snelst gaan.  

Verschillende studies hebben voorzichtige voorspellingen gedaan over het aantal elektrische 

trucks in de jaren tot 2030. De Brabantse roadmap Verduurzaming Wegtransport opgesteld 

door Buck Consultants richt zich vanaf 2024 op de eerste beschikbare zware elektrische 

voertuigen (BCI, 2019). Andere studies (o.a. ING en ElaadNL Outlook) gaan uit van een 

omslagpunt tussen 2024 en 2027 voor grote adoptie. Ook in de Regionale Energie Strategie 

wordt een voorspelling gedaan voor de omvang van elektrisch vrachtvervoer in 2025 en 

2030. 

Hoe zwaarder de vrachtwagen, hoe meer tijd de (TCO) ontwikkeling zal kosten o.a. door het 

extra benodigde vermogen (zowel elektrisch laadvermogen als gewicht laadvermogen). 

Ook is de benodigde ruimte voor accupakketten nog lastig in te passen in een losse trekker.  

De outlook van ElaadNL over e-trucks in stadslogistiek voorspelt in het midden scenario bijna 

5.000 e-trucks in 2025 in heel Nederland, en iets meer dan 15.000 e-trucks in Nederland in 

2030. Verhoudingsgewijs verdeeld op basis van aantallen bedrijfsvoertuigen per provincie 

betekent dit ongeveer 2.600 e-trucks in Noord-Brabant en 980 in Limburg in 2030.  

De NPRES doet ook een voorspelling voor de aantallen e-trucks voor stadslogistiek in 2025 en 

2030. Deze aantallen komen een stuk hoger uit dan die van ElaadNL, namelijk op bijna 6.000 

e-trucks in Noord-Brabant en 1.500 in Limburg in 2030. Het verschil tussen deze aantallen komt 

door verschillende aannames. Feit is dat er nog zoveel onzekerheid is omtrent de 

ontwikkeling van e-trucks, dat het niet te voorspellen is welke prognose beter is. In de 

volgende figuur staan de verwachte aantallen e-trucks op basis van de ElaadNL outlook. 
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5.2. Ontwikkeling laadbehoefte (GWh) 

De laadbehoefte van e-trucks zal pas over een aantal jaar flink toenemen, als het aantal 

voertuigen groeit. Deze laadbehoefte is berekend op basis van het volgende: 

• We gaan uit van een verdeling van 80% bakwagens en 20% trekkers voor opleggers; 

• Het gemiddelde verbruik van een bakwagen is 1 kWh/km en voor trekker-opleggers 1,7 

kWh/km (ElaadNL marktverkenning e-trucks, 2019); 

• Het gemiddelde jaarkilometrage voor stadslogistiek is 39.000 km per jaar (ElaadNL, 2019 

op basis van CBS, 2018). 

Het geschatte GWh-verbruik voor e-trucks is weergegeven in de volgende grafiek. Te zien is 

dat vanaf 2024 het verbruik gestaag toeneemt tot bijna een vertienvoudiging in 2030. 
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5.3. Ontwikkeling benodigde laadinfrastructuur 

De NAL gaat voorlopig uit van 7.400 laadpunten voor vrachtauto’s voor stadslogistiek in 2030 

(ElaadNL, 2019). Dit komt neer op ongeveer één laadpunt per twee elektrische vrachtauto’s 

als we uitgaan van de reeds voorspelde 15.000 e-trucks in 2030 (ElaadNL). Het werkelijke 

aantal is sterk afhankelijk van de gekozen laadstrategie en het ritprofiel. 

Omdat ritten veelal starten en eindigen op hetzelfde punt, kan een vast laadstation optimaal 

benut worden (BCI, 2019). Het laden van e-trucks zal voornamelijk plaatsvinden buiten de 

openbare ruimte en bij de thuishaven, zoals een distributiecentrum, bedrijfslocatie of depot. 

Specifieke doelgroepen en veelrijders vragen mogelijk om snellaadvoorzieningen (zoals 

bouwlogistiek en bouwmaterieel). 

De verdeling van laadpunten over laadlocaties wordt als volgt voorspeld:: 71% depot, 21% 

klant, 8% langs de weg (Topsector Logistiek, 2019; BCI, 2019). Onderstaande grafiek laat de 

aantallen zien voor Noord-Limburg. De grafieken voor de overige vervoerregio’s staan in de 

bijlage.  

 

Het depotladen en laden bij de klant kan verdeeld worden over private en semipublieke 

laadpunten, maar hier zijn nog geen prognoses voor. Langs de weg laden is over het 

algemeen snelladen bij e-trucks voor logistiek. 

 

5.4. (Verwachte) invloed vanuit markt, overheid en maatschappij 

Er zijn invloeden geïdentificeerd voor de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen > 3.500 kg. Deze 

zijn onderverdeeld in drie categorieën: markt-, overheid- en maatschappelijk perspectief. 

(Lokale) overheden kunnen mogelijk invloed uitoefenen op de kansen en/of bedreigingen in 

de categorie overheid. Op markt- en maatschappelijke ontwikkelingen is de invloed niet of 

beperkt mogelijk.  

 

Markt: 

• Bakwagens en trekkers/opleggers worden op dit moment alleen nog in pilotverband 

ingezet. Vaak zijn dit nog omgebouwde voertuigen. In serie geproduceerde elektrische 

bedrijfsvoertuigen > 3.500 kg zijn nog niet beschikbaar. Hierdoor liggen de kosten op dit 

moment nog hoog en ligt een grootschalige uitrol op korte termijn niet in de 

verwachting. 
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• De keuze voor de inzet van elektrische voertuigen wordt – zodra voertuigen beschikbaar 

zijn – gemaakt op bedrijfseconomisch motieven. Zodra de TCO positief is verwachten 

diverse studies het omslagpunt waarna de ingroei van nieuwe voertuigen ook zeer snel 

kan gaan, zoals ook gebeurt bij de elektrische OV-bussen. 

• Veranderende concepten (zoals logistieke hubs met het overladen/bundelen met 

kleinere e-voertuigen) kunnen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de introductie van 

emissievrije zones geen stimulans is om bakwagens en trekkers/opleggers versneld te 

elektrificeren. 

• De onzekere economische ontwikkeling beperkt de bereidheid van bedrijven om nieuwe 

grootschalige investeringen te doen. Naar verwachting is op dit moment vooral sprake 

van een korte termijn effect waardoor een aantal nieuwe pilots achter blijft.  

 

Overheid: 

• De inrichting van emissievrije zones kan voor specifieke doelgroepen (zoals bouwverkeer, 

belevering van supermarkten) een stimulans zijn om de versnelde overstap te maken 

naar elektrische bakwagens en trekkers/opleggers.  

• Naar verwachting laadt een groot deel van de zwaardere bedrijfsvoertuigen op eigen 

locaties (zoals bij depots). Voor een deel van de nationale en internationale routes of 

specifieke doelgroepen biedt dit mogelijk onvoldoende zekerheid waardoor 

bijvoorbeeld snelladers langs corridors nodig zijn. Voor deze veelrijders is de 

beschikbaarheid van interoperabele laadinfrastructuur in een dekkend netwerk een 

randvoorwaarde om de overstap te kunnen maken. Vooralsnog is die niet beschikbaar. 

Gezien de mogelijk snelle ingroei (zie markt) is dit mogelijk niet bij te houden bij de uitrol 

van laadinfrastructuur, doordat bijvoorbeeld marktmodellen, standaarden en 

betaalsystemen nog niet beschikbaar zijn. Hierdoor wordt de ingroei mogelijk afgeremd. 

• Op nationaal niveau zijn voor pilots financieringen beschikbaar. Deze kunnen op 

specifieke locaties leiden tot een versnelde vraag naar publieke laadoplossingen. 

Medewerking vanuit decentrale overheden op korte termijn is dan nodig om dergelijke 

pilots te kunnen laten plaatsvinden. 

 

Maatschappelijk: 

• De verduurzaming van zwaardere voertuigen kent nog een maatschappelijke discussie 

voor een passende aandrijflijn. Zowel waterstof als elektrisch worden als alternatieven 

genoemd. Maatschappelijke discussies kunnen investeringen door overheden afhouden, 

waardoor een rem op verduurzaming ontstaat. 

• Maatschappelijke awareness bij bedrijven voor een duurzaam en groen profiel groeit. 

Steeds meer kan daardoor de inzet van schone en emissievrije voertuigen voor 

leveringen (denk aan supermarkten) een onderscheidend en belangrijk criterium 

worden, dat de ingroei versnelt.  
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6. OV-bussen 

Voor de elektrificatie van OV bussen zijn de provincies Noord-Brabant en Limburg zeer goed 

op weg als koplopers in Nederland. Zo rijden er eind 2019 al 95 elektrische bussen rond in 

Limburg en 57 in Noord-Brabant. Dit is respectievelijk 44% en 8% van de totale vloot in de 

provincies. Voor de toekomst is een volledige elektrificatie van het OV-bussenwagenpark 

voorzien. 

6.1. Ontwikkeling aantallen voertuigen 

De doelstelling van de provincie Noord-Brabant is dat in 2024 alle bussen zero emissie zijn. 

Voor de provincie Limburg is de doelstelling om voor het einde van 2026 100% ZE-bussen te 

realiseren. Er wordt aangenomen dat de totale vloot gelijk blijft in aantallen tot 2030 (RDW, 

2019; ElaadNL, 2019). Op basis van het huidige beleid (en de aanname dat OV-bussen 100% 

elektrisch worden) bestaat er in de laatste periode tot 2030 dus dezelfde behoefte aan GWh 

en laadinfra voor OV-bussen. Met name in Noord-Brabant is nog een grote toename nodig 

om aan de gestelde beleidsdoelen te voldoen. Afhankelijk van de concessie-afspraken 

zullen er meer of minder geleidelijk nieuwe elektrisch bussen op de weg verschijnen. 

Onderstaande figuur gaat uit van geleidelijke groei. 

 

6.2. Ontwikkeling laadbehoefte (GWh) 

Er wordt aangenomen dat het gemiddelde jaarkilometrage van een OV-bus gelijk blijft tot 

2030 (75.782 km, CBS, 2018). Het gemiddelde verbruik van een OV-bus wordt aangenomen 

op 1,1 kWh per km. De totale laadbehoefte in de drie busconcessies van Noord-Brabant 

(Oost-Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant) komt neer op ongeveer 59 GWh per jaar. 

In Limburg (één concessie) is dit ongeveer 18 GWh per jaar bij 100% elektrificatie. 

6.3. Ontwikkeling benodigde laadinfrastructuur 

Voor de prognose van de benodigde laadinfrastructuur voor elektrische OV-bussen wordt 

gebruik gemaakt van de suggesties die worden gedaan in de data voor de Regionale 

Energie Strategieën (RES) voor de verschillende RES-regio’s (NPRES, 2019). Dat komt op het 

volgende neer in 2025: 
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Concessie (Br.) of 

regio (Lim.) 

Aantal locaties remise- 

/depotladen (vermogen) 

Aantal kansrijke locaties opportunity 

charging (vermogen) 

Oost-Brabant 4 (1,75-6 MVA) 10 (6x 0,63-1,75 MVA; 4x 1,75-6 MVA) 

West-Brabant 5 (1x 0-0,63 MVA; 2x 0,63-1,75 

MVA; 2x 1,75-6 MVA) 

9 (6x 0,63-1,75 MVA; 3x 1,75-6 MVA) 

Zuidoost-Brabant 2 (1,75-6 MVA; 6-10 MVA) 10 (8x 0,63-1,75 MVA; 1x 1,75-6 MVA, 1x 6-10 

MVA) 

Noord- en Midden-

Limburg 

4 (0,63-1,75 MVA) 6 (4x 0,63-1,75 MVA; 2x 1,75-6 MVA) 

Zuid-Limburg 4 (0,63-1,75 MVA)  5 (4x 0,63-1,75 MVA; 1x 1,75-6 MVA) 

 

Richting 2030 wordt in deze RES-data aangegeven dat met name het aantal kansrijke 

locaties voor opportunity charging toeneemt. Interessant is dat volgens de ElaadNL Outlook 

over OV-bussen (Q3 2019) de verwachting is dat, met de ontwikkeling van 

batterijtechnologie en daarmee toenemende actieradius van ZE-bussen, depotladen het 

meest zal worden toegepast. Dit geldt niet voor de bussen die nu (al) gebruik moeten maken 

van opportunity charging: deze bussen zullen waarschijnlijk blijven rijden totdat ze zijn 

afgeschreven en dus gebruik blijven maken van deze laadoptie. De rol voor provincies en 

gemeenten is minimaal bij het plaatsen van laadinfra voor OV-bussen. Er is afstemming nodig 

over de locaties waar de laadpunten geplaatst moeten worden, maar behalve deze 

afstemming wordt verondersteld dat de vervoerder (concessiehouder) verantwoordelijk is 

voor plaatsing en gebruik. 

6.1. (Verwachte) invloed vanuit markt, overheid en maatschappij 

Er zijn invloeden geïdentificeerd voor de elektrificatie van OV-bussen. Deze zijn 

onderverdeeld in drie categorieën: markt-, overheid- en maatschappelijk perspectief. 

(Lokale) overheden kunnen mogelijk invloed uitoefenen op de kansen en/of bedreigingen in 

de categorie overheid. Op markt- en maatschappelijke ontwikkelingen is de invloed niet of 

beperkt mogelijk.  

 

Markt: 

• Elektrische OV-bussen komen op steeds grotere schaal beschikbaar. Vervoerders hebben 

de eerste praktijkervaringen opgedaan en weten hoe zij elektrische bussen kunnen 

inpassen in de dienstregelingen. Vooral voor de kortere routes is de inpassing van 

elektrische bussen geen issue meer en kan dit probleemloos plaatsvinden. 

• Specifieke routes in het streekvervoer vereisen nog aandacht. Deze bussen rijden 

dagelijks grote afstanden en hebben behoefte aan tussentijds bijladen om de dagelijkse 

routes te kunnen rijden. Indien deze laadinfrastructuur niet tijdig beschikbaar is staat dat 

elektrificatie in de weg. 

 

Overheid: 

• Vanuit het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus van de aanbestedende diensten voor 

openbaar vervoer is er een sterke stimulans voor de inzet van emissievrij bussen. Hierdoor 

zal een groot deel van alle nieuwe bussen emissievrij (en grotendeels elektrisch) zijn vanaf 

2025 en zijn alle OV-bussen emissievrij vanaf 2030. Deze stimulans is zo sterk dat andere 

facetten als kosten en actieradiusbeperkingen nog nauwelijks aan de orde zijn. 

• Voor grensoverschrijdende buslijnen geldt dat inpassing van elektrische bussen nog 

uitdagend kan zijn. Problematiek ontstaat vooral als in verschillende landen geladen 

dient te worden waardoor interoperabiliteit, verrekening en standaardisatie van 

laadoplossingen georganiseerd dient te zijn.  
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Maatschappelijk:  

• De benodigde laadinfrastructuur in de openbare ruimte (opportunity chargers) bij met 

name stations of specifieke locaties voor streekvervoer hebben een grote 

(maatschappelijke) impact. De realisatie dient tijdig te starten en kosten kunnen hoog 

zijn, zowel voor netverzwaringen als aanpassingen in de openbare ruimte in een 

complexe stedelijke omgeving. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en 

financieringen kan de ontwikkeling van deze infrastructuur – die een randvoorwaarde zijn 

– afremmen. 

• De laadinfrastructuur voor elektrische bussen – zeker in de openbare ruimte – is vaak 

vervoerdergebonden. Bij de aanbesteding van een nieuwe concessie heeft de zittende 

vervoerder hierdoor een zeer groot voordeel, waardoor het voor andere vervoerders 

moeilijk kan zijn deze concessie te winnen. Hierdoor ontstaat mogelijk een ongewenste 

lock-in voor de combinatie van laadinfrastructuur en vervoerders op langere termijn. 

 

 

 

  



 

24 

 

7. Aanbevelingen PvA RAL 

De Samenwerkingsregio Zuid schrijft een Plan van Aanpak Regionale Aanpak 

Laadinfrastructuur (PvA RAL). Op basis van de analyses, ontvangen input en onze inzichten in 

de marktontwikkeling komen we tot de volgende aanbevelingen voor de PvA RAL. 

Stuur op laadzekerheid boven aantallen 

De ontwikkeling van elektrisch vervoer, ons toekomstige laadgedrag en hoeveel laadpunten 

nodig zijn laat zich moeilijk voorspellen. De ontwikkeling bevindt zich nog in de beginfase van 

de transitie. De praktijkervaring tot nu toe leert dat laadzekerheid de overstap naar de 

elektrische personenauto eenvoudiger en het gebruik veel zekerder maakt. Eenzelfde lijn is te 

verwachten voor andere typen voertuigen, zeker in die situaties waar het voertuig een 

belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering (zoals bij OV-bussen en vrachtvervoerders). 

Sturen op laadzekerheid kan o.a. door: 

• De laaddruk (verhouding tussen gebruik en beschikbare laadpunten) in gemeenten 

actief te monitoren. Analyseer de beschikbare data en gebruik deze om laadpunten bij 

te plaatsen als nodig.  

• Zorg dat uitbreiding van nieuwe laadpunten eenvoudig kan plaatsvinden. Stel 

plankaarten op om potentiële locaties vast te leggen en daarmee bijplaatsen van 

nieuwe laadpunten te vereenvoudigen. Gemeenten die deelnemen aan de 

aanbesteding van de provincies Noord-Brabant en Limburg worden hier al grotendeels in 

gefaciliteerd. 

Houd rekening met de ingroei van de bestelbussen 

De elektrische bestelbus is de eerste volgende groep van voertuigen die in aanmerking komt 

voor elektrificatie. Doordat deze voertuigen gebruik kunnen maken van de laadinfrastructuur 

voor personenauto’s kan sprake zijn van een “stille opmars”. Dat zorgt ervoor dat het aantal 

elektrische bestelbussen snel kan groeien, zonder dat hierop specifiek beleid voor het laden 

wordt gevoerd. Het gevolg: extra (laad)druk op het laadnetwerk voor personenauto’s. We 

bevelen daardoor aan de ingroei van de elektrische bestelbussen actief te volgen, door 

bijvoorbeeld in de uitwerking van plankaarten (uit de aanbesteding fase B2) hier actief 

rekening mee te houden en het gebruik van de publieke laadinfrastructuur actief te 

monitoren als zicht is op groeicijfers van de bestelbussen. Zo blijft voor de bestelbus en 

elektrische personenauto laadzekerheid bestaan. 

Werk de aanpak voor nieuwe typen voertuigen (met name logistiek) eerst regionaal uit 

De elektrische personenauto staat volop in de schijnwerpers en krijgt de meeste aandacht 

van de gemeenten, zoals ook blijkt uit de enquête die is uitgezet onder gemeenten. Bij veel 

gemeenten staan andere typen elektrische voertuigen als bestelbussen, bakwagens en 

trekkers/opleggers nog niet op de beleidsagenda. De entree van deze voertuigen in de 

markt ligt nog verder weg, maar tegelijkertijd is de laadinfra omvangrijker als het gaat om de 

impact op de ruimte en de realisatietijd. De vermogens zijn hoger en het ruimtebeslag groter. 

Dat maakt dat tijdig beginnen met de uitwerking hiervan noodzakelijk is. We bevelen aan om 

de aanpak hiervoor regionaal te starten en gericht te kijken waar en wanneer inzet van 

gemeenten nodig is. Verken hiervoor – bij voorkeur in samenwerking met de nationale 

overheid – welke locaties het meest geschikt zijn voor (corridor)laders. Ga met de 

betreffende gemeenten vervolgens gericht in gesprek over de realisatie hiervan zodat de 

key infrastructuur voor deze gebruikersgroepen op orde komt. 

Ondersteun gemeenten actief bij het opstellen van beleid – stel bijvoorbeeld een standaard 

beleidsdocument op of stel capaciteit beschikbaar 

Veel gemeenten geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het opstellen van 

visie en (plaatsings)beleid voor laadinfrastructuur. De behoefte ligt op inhoud en op 

capaciteit. Naast de bouwstenen met handvatten om beleid op te stellen kan de 
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samenwerkingsregio hierin voorzien door (1) concrete beleidsdocumenten op te stellen 

waarin alleen nog de couleur locale ontbreekt, (2) te voorzien in financiële middelen voor 

gemeenten om capaciteit in te huren en (3) door een loket c.q. EV-consulent in te zetten die 

gemeenten met raad en daad bij kan staan bij het opstellen van de visie en het beleid. 

Vergeet het lokale en regionale bedrijfsleven niet: die werken aan semipublieke 

laadoplossingen 

Naast het laden in de openbare ruimte wordt een groot deel van het laden, zowel voor het 

personenvervoer als voor de logistiek, buiten de openbare ruimte opgelost. Ook hier spelen 

kennisvragen. We bevelen dan ook aan om actief aandacht te besteden aan de 

semipublieke laadoplossingen, daarmee kan voor een deel van de publieke laadbehoefte 

worden voorzien. Denk bijvoorbeeld aan het ’s avonds en in het weekend toegankelijk 

maken van laadpunten bij bedrijven voor bewoners. De invulling hiervan kan concreet 

plaatsvinden door samenwerkingen aan te gaan met (1) grote werkgevers in de regio, (2) 

marktpartijen met inventieve oplossingen om semipublieke laadpunten publiek beschikbaar 

te stellen en (3) met vervoerders en verladers in gesprek te gaan over hun aanpak om 

logistieke voertuigen te gaan laden. 

Houd de introductie van product- en procesinnovaties omtrent laadinfra in de gaten en borg 

dit in de RAL onder regionale regie 

Het is van belang om de marktordening te blijven doorontwikkelen, waardoor bijvoorbeeld 

business cases en consumentenbelangen beter worden gediend. Het doorontwikkelen van 

de laadinframarkt vraagt een gedegen innovatie-aanpak. Om deze reden is het aan te 

raden om innovaties (slim laden, vrije energiekeuze) te borgen in de RAL onder regionale 

regie, waardoor gemeenten niet zelf (opnieuw) het wiel hoeven uitvinden. Zo wordt er ook 

een onoverzichtelijke situatie met verschillende (type) innovaties voorkomen, en kan gericht 

met marktpartijen worden samengewerkt.  

 

Voorzie in heldere communicatie naar het brede publiek 

Er is een breed publiek dat elektrisch gaat rijden of hiermee te maken heeft, en dus belang 

heeft bij heldere informatie over laadinfrastructuur en EV. Besteed daarom in de RAL bewust 

aandacht aan brede publiekcommunicatie zodat alle groepen die belang hebben bij 

laadinfra en EV worden bereikt.  

Benoem in de RAL de raakvlakken die er zijn met verschillende beleidsthema’s  

Laadinfrastructuur zit op het snijvlak van verschillende beleidsthema’s, waaronder 

energiebeleid en mobiliteitsbeleid. Beleidsontwikkelingen aan beide kanten kunnen 

bepalend zijn voor de timing en locatie van laadinfrastructuur. Ook ontwikkelingen zoals het 

opstellen van de RES’sen, het inrichten van de toekomstige bereikbaarheid van steden, en 

het fiscaal regime hebben invloed op de totstandkoming van laadnetwerken. Benoem deze 

ontwikkelingen in de RAL en monitor ze actief. 

  



 

26 

 

8. Overzicht gebruikte bronnen 

Het overzicht van gebruikte bronnen is als volgt:  

Gegevens Bron 

Voertuigbezit/omvang wagenpark CBS, RDW, Klimaatmonitor 

Aantallen elektrische voertuigen RDW, Klimaatmonitor 

Informatie over woningen met eigen oprit Lokale (GIS)-informatie provincies 

Doelstellingen Klimaatakkoord 2030 Klimaatakkoord, Nationale 

Agenda Laadinfrastructuur, 

Rijksoverheid 

Aantallen elektrische laadinfrastructuur RVO, maart 2020 

Verkeersprestaties personenvoertuigen, bestelauto’s, 

vrachtvoertuigen 

CBS 

 

De volgende rapporten zijn gebruikt: 

• Buck Consultants International (2019). Roadmap Verduurzaming Wegtransport Noord-

Brabant 

• ElaadNL (2017). Marktverkenning elektrische bussen 

• ElaadNL (2019). Marktverkenning E-trucks stadslogistiek 

• ElaadNL (2019, 2020) Outlooks: Snel, sneller, snelst; Naar 100% ZE in het OV; Volgeladen 

naar zero-emissie stadslogistiek; Waar rijden én laden EV’s in de toekomst?; Elektrisch op 

bestelling 

• Enpuls (2019). Duurzaam goederenvervoer 

• Natuur & Milieu (2020). De elektrische vrachtwagen in opkomst 

• Provincie Noord-Brabant (2019). Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2030 

• RVO (2020). Elektrisch rijden personenauto’s en laadpunten – Analyse over 2019 

• RVO (2020). Handreiking voor plan van aanpak samenwerkingsregio laadinfrastructuur 

• TNO (2019). Visie en strategie snelladers Noord-Brabant 

• TNO (2018). Eindrapportage e-bestelauto’s in Nederland, marktontwikkelingen 2017-2025 

• Topsector Logistiek (2017). Gebruikers en inzet van bestelauto’s in Nederland 

• Topsector Logistiek (2019). Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek 

• OVpro, Vincent Wever (2019). Voor- en nadelen ZE-bus 

 

9. Bijlagen 

Bijlage A: Aangenomen kWh-verbruik personenvervoer per type laadpunt, gebaseerd op 

expertinschattingen.  

kWh-

verbruik per 

type 

laadpunt 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Privaat 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Semipubliek 2000 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4300 4600 5000 
Publiek 2000 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4300 4600 5000 
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Bijlage B: aantallen voertuigen met bijbehorend GWh-verbruik en laadinfrastructuur 2020-2030  

 

Aantallen e-personenvoertuigen, afgerond op honderdtallen         
Vervoerregio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Noord-Limburg 
                           

800  
                        

1.200  
                        

1.800  
                        

2.500  
                        

3.700  
                        

5.300  
                        

7.600  
                      

11.000  
                      

15.900  
                      

23.000  
                      

33.100  

Midden-Limburg 
                           

800  
                        

1.100  
                        

1.600  
                        

2.300  
                        

3.300  
                        

4.700  
                        

6.800  
                        

9.700  
                      

13.900  
                      

20.000  
                      

28.700  
Sittard-Geleen en 
Maastricht 

                        
1.300  

                        
1.800  

                        
2.500  

                        
3.500  

                        
4.900  

                        
6.900  

                        
9.600  

                      
13.500  

                      
19.000  

                      
26.700  

                      
37.500  

Parkstad Limburg 
                           

700  
                        

1.000  
                        

1.400  
                        

2.100  
                        

3.000  
                        

4.500  
                        

6.600  
                        

9.700  
                      

14.300  
                      

21.000  
                      

30.900  

West-Brabant 
                      

12.400  
                      

15.200  
                      

18.600  
                      

22.900  
                      

28.100  
                      

34.400  
                      

42.200  
                      

51.800  
                      

63.600  
                      

78.000  
                      

95.800  

Hart van Brabant 
                        

5.000  
                        

6.300  
                        

8.000  
                      

10.100  
                      

12.800  
                      

16.300  
                      

20.600  
                      

26.100  
                      

33.100  
                      

42.000  
                      

53.300  

Noordoost Brabant 
                        

3.900  
                        

5.300  
                        

7.100  
                        

9.500  
                      

12.700  
                      

17.000  
                      

22.700  
                      

30.400  
                      

40.700  
                      

54.500  
                      

73.000  

Zuidoost Brabant 
                        

3.700  
                        

5.000  
                        

6.900  
                        

9.500  
                      

13.100  
                      

17.900  
                      

24.600  
                      

33.800  
                      

46.400  
                      

63.600  
                      

87.400  

 

GWh-verbruik e-personenvoertuigen, afgerond op gehele getallen        
Vervoerregio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Noord-Limburg 2 3 4 6 8 12 17 24 35 51 74 

Midden-Limburg 2 2 4 5 7 10 15 22 31 44 64 

Sittard-Geleen/Maastricht 3 4 5 8 11 15 21 30 42 59 83 

Parkstad Limburg 1 2 3 5 7 10 15 22 32 47 69 

West-Brabant 27 34 41 51 62 76 93 115 141 173 212 

Hart van Brabant 11 14 18 22 28 36 46 58 73 93 118 

Noordoost Brabant 9 12 16 21 28 38 50 67 90 121 162 

Zuidoost Brabant 8 11 15 21 29 40 54 75 103 141 193 

 

DISCLAIMER 

Voorliggende aantallen dienen in geen geval te worden gezien als een volledig accurate prognose, maar enkel als gefundeerde schatting voor de 

ontwikkeling van EV, laadinfra en elektriciteitsbehoefte in Samenwerkingsregio-Zuid op basis van de tot zover bekende cijfers en gepubliceerde rapporten. 

De richtlijnen en cijfers genoemd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), bijlage van het Klimaatakkoord, dienen als het voornaamste 

uitgangspunt van voorliggende analyse en bouwblokken voor lokaal beleid. 
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Laadpunten e-personenvoertuigen, afgerond op honderdtallen (snelladen op tientallen)       

Noord-
Limburg 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                           

400  
                           

600  
                           

900  
                        

1.300  
                        

1.800  
                        

2.600  
                        

3.800  
                        

5.500  
                        

7.900  
                      

11.500  
                      

16.500  

semipubliek 
                           

300  
                           

300  
                           

400  
                           

500  
                           

700  
                           

900  
                        

1.200  
                        

1.700  
                        

2.300  
                        

3.100  
                        

4.100  

publiek 
                           

200  
                           

200  
                           

200  
                           

300  
                           

400  
                           

600  
                           

800  
                        

1.100  
                        

1.500  
                        

2.000  
                        

2.700  

snel 
                             

20  
                             

20  
                             

30  
                             

30  
                             

40  
                             

50  
                             

70  
                             

90  
                           

120  
                           

160  
                           

220  

 

Laadpunten e-personenvoertuigen, afgerond op honderdtallen (snelladen op tientallen)       

Midden-Limburg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                           

400  
                           

600  
                           

800  
                        

1.100  
                        

1.600  
                        

2.400  
                        

3.400  
                        

4.800  
                        

7.000  
                      

10.000  
                      

14.300  

semipubliek 
                           

200  
                           

200  
                           

300  
                           

400  
                           

600  
                           

800  
                        

1.100  
                        

1.500  
                        

2.000  
                        

2.700  
                        

3.500  

publiek 
                           

200  
                           

200  
                           

200  
                           

300  
                           

400  
                           

500  
                           

700  
                        

1.000  
                        

1.300  
                        

1.800  
                        

2.300  

snel 
                             

20  
                             

20  
                             

30  
                             

30  
                             

40  
                             

50  
                             

60  
                             

80  
                           

110  
                           

140  
                           

190  
            

Laadpunten e-personenvoertuigen, afgerond op honderdtallen (snelladen op tientallen)       

Sittard-Geleen en 
Maastricht 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                           

600  
                           

900  
                        

1.200  
                        

1.700  
                        

2.400  
                        

3.400  
                        

4.800  
                        

6.800  
                        

9.500  
                      

13.300  
                      

18.700  

semipubliek 
                           

400  
                           

400  
                           

500  
                           

700  
                           

900  
                        

1.200  
                        

1.600  
                        

2.100  
                        

2.700  
                        

3.600  
                        

4.600  

publiek 
                           

300  
                           

300  
                           

300  
                           

400  
                           

600  
                           

800  
                        

1.000  
                        

1.400  
                        

1.800  
                        

2.400  
                        

3.100  

snel 
                             

30  
                             

40  
                             

40  
                             

50  
                             

50  
                             

70  
                             

90  
                           

110  
                           

150  
                           

190  
                           

250  
            

Laadpunten e-personenvoertuigen, afgerond op honderdtallen (snelladen op tientallen)       

Parkstad Limburg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                           

300  
                           

500  
                           

700  
                        

1.000  
                        

1.500  
                        

2.200  
                        

3.300  
                        

4.800  
                        

7.100  
                      

10.500  
                      

15.400  
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semipubliek 
                           

200  
                           

200  
                           

300  
                           

400  
                           

500  
                           

800  
                        

1.100  
                        

1.500  
                        

2.000  
                        

2.800  
                        

3.800  

publiek 
                           

100  
                           

100  
                           

200  
                           

300  
                           

400  
                           

500  
                           

700  
                        

1.000  
                        

1.400  
                        

1.900  
                        

2.500  

snel 
                             

20  
                             

20  
                             

20  
                             

30  
                             

30  
                             

40  
                             

60  
                             

80  
                           

110  
                           

150  
                           

210  
            

Laadpunten e-personenvoertuigen, afgerond op honderdtallen (snelladen op tientallen)       

West-Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                        

6.200  
                        

7.600  
                        

9.300  
                      

11.400  
                      

14.000  
                      

17.100  
                      

21.000  
                      

25.800  
                      

31.700  
                      

38.900  
                      

47.700  

semipubliek 
                        

3.800  
                        

3.300  
                        

3.800  
                        

4.400  
                        

5.000  
                        

5.800  
                        

6.800  
                        

7.900  
                        

9.000  
                      

10.400  
                      

11.700  

publiek 
                        

2.500  
                        

2.200  
                        

2.500  
                        

2.900  
                        

3.400  
                        

3.900  
                        

4.500  
                        

5.300  
                        

6.000  
                        

6.900  
                        

7.800  

snel 
                           

120  
                           

150  
                           

170  
                           

200  
                           

230  
                           

280  
                           

340  
                           

380  
                           

450  
                           

540  
                           

640  
            

Laadpunten e-personenvoertuigen, afgerond op honderdtallen (snelladen op tientallen)       

Hart van Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                        

2.500  
                        

3.100  
                        

4.000  
                        

5.000  
                        

6.400  
                        

8.100  
                      

10.300  
                      

13.000  
                      

16.500  
                      

20.900  
                      

26.500  

semipubliek 
                        

1.500  
                        

1.400  
                        

1.600  
                        

1.900  
                        

2.300  
                        

2.800  
                        

3.300  
                        

4.000  
                        

4.700  
                        

5.600  
                        

6.500  

publiek 
                        

1.000  
                           

900  
                        

1.100  
                        

1.300  
                        

1.500  
                        

1.800  
                        

2.200  
                        

2.700  
                        

3.100  
                        

3.700  
                        

4.300  

snel 
                             

50  
                             

60  
                             

70  
                             

90  
                           

110  
                           

130  
                           

170  
                           

190  
                           

240  
                           

290  
                           

360  
            

Laadpunten e-personenvoertuigen, afgerond op honderdtallen (snelladen op tientallen)      

Noordoost Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                        

2.000  
                        

2.600  
                        

3.500  
                        

4.700  
                        

6.300  
                        

8.400  
                      

11.300  
                      

15.100  
                      

20.300  
                      

27.100  
                      

36.400  

semipubliek 
                        

1.200  
                        

1.100  
                        

1.400  
                        

1.800  
                        

2.300  
                        

2.900  
                        

3.600  
                        

4.600  
                        

5.800  
                        

7.200  
                        

8.900  

publiek 
                           

800  
                           

800  
                        

1.000  
                        

1.200  
                        

1.500  
                        

1.900  
                        

2.400  
                        

3.100  
                        

3.900  
                        

4.800  
                        

5.900  

snel 
                             

40  
                             

50  
                             

60  
                             

80  
                           

110  
                           

140  
                           

180  
                           

230  
                           

290  
                           

380  
                           

490  
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Laadpunten e-personenvoertuigen, afgerond op honderdtallen (snelladen op tientallen)     

Zuidoost Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                        

1.800  
                        

2.500  
                        

3.400  
                        

4.700  
                        

6.500  
                        

8.900  
                      

12.200  
                      

16.800  
                      

23.100  
                      

31.700  
                      

43.500  

semipubliek 
                        

1.100  
                        

1.100  
                        

1.400  
                        

1.800  
                        

2.300  
                        

3.000  
                        

4.000  
                        

5.200  
                        

6.600  
                        

8.400  
                      

10.700  

publiek 
                           

700  
                           

700  
                           

900  
                        

1.200  
                        

1.600  
                        

2.000  
                        

2.600  
                        

3.400  
                        

4.400  
                        

5.600  
                        

7.100  

snel 
                             

40  
                             

50  
                             

60  
                             

80  
                           

110  
                           

140  
                           

200  
                           

250  
                           

330  
                           

440  
                           

580  

 

Aantallen e-bestelvoertuigen, afgerond op honderdtallen         

Vervoerregio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Noord-Limburg 
                       

100  
                       

200  
                       

300  
                       

400  
                       

600  
                       

800  
                    

1.200  
                    

1.700  
                    

2.500  
                        

3.600  
                        

5.100  

Midden-Limburg 
                       

100  
                       

200  
                       

200  
                       

300  
                       

500  
                       

700  
                    

1.000  
                    

1.400  
                    

2.000  
                        

2.900  
                        

4.200  
Sittard-

Geleen/Maastricht 
                       

100  
                       

200  
                       

300  
                       

400  
                       

500  
                       

800  
                    

1.100  
                    

1.600  
                    

2.300  
                        

3.300  
                        

4.800  

Parkstad Limburg 
                       

100  
                       

100  
                       

200  
                       

200  
                       

400  
                       

500  
                       

700  
                    

1.100  
                    

1.500  
                        

2.200  
                        

3.200  

West-Brabant 
                       

400  
                       

500  
                       

800  
                    

1.100  
                    

1.600  
                    

2.300  
                    

3.400  
                    

4.900  
                    

7.000  
                      

10.100  
                      

14.500  

Hart van Brabant 
                       

200  
                       

300  
                       

400  
                       

600  
                       

900  
                    

1.300  
                    

1.800  
                    

2.600  
                    

3.700  
                        

5.400  
                        

7.800  

Noordoost Brabant 
                       

300  
                       

500  
                       

700  
                    

1.000  
                    

1.500  
                    

2.100  
                    

3.000  
                    

4.400  
                    

6.300  
                        

9.100  
                      

13.100  

Zuidoost Brabant 
                       

400  
                       

500  
                       

700  
                    

1.100  
                    

1.500  
                    

2.200  
                    

3.200  
                    

4.600  
                    

6.700  
                        

9.600  
                      

13.800  
            

GWh-verbruik e-bestelvoertuigen, afgerond op gehele getallen         

Vervoerregio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Noord-Limburg 
                           

1  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

4  
                           

6  
                           

9  
                         

13  
                             

19  
                             

28  

Midden-Limburg 
                           

1  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

4  
                           

5  
                           

8  
                         

11  
                             

16  
                             

23  
Sittard-

Geleen/Maastricht 
                           

1  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

4  
                           

6  
                           

9  
                         

12  
                             

18  
                             

26  
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Parkstad Limburg 
                          

-    
                           

1  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

4  
                           

6  
                           

8  
                             

12  
                             

17  

West-Brabant 
                           

2  
                           

3  
                           

4  
                           

6  
                           

9  
                         

13  
                         

18  
                         

26  
                         

38  
                             

54  
                             

78  

Hart van Brabant 
                           

1  
                           

2  
                           

2  
                           

3  
                           

5  
                           

7  
                         

10  
                         

14  
                         

20  
                             

29  
                             

42  

Noordoost Brabant 
                           

2  
                           

3  
                           

4  
                           

6  
                           

8  
                         

11  
                         

16  
                         

24  
                         

34  
                             

49  
                             

71  

Zuidoost Brabant 
                           

2  
                           

3  
                           

4  
                           

6  
                           

8  
                         

12  
                         

17  
                         

25  
                         

36  
                             

52  
                             

75  

 

Laadpunten e-bestelvoertuigen, afgerond op tientallen         

Noord-Limburg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                         

30  
                         

40  
                         

50  
                         

80  
                       

110  
                       

160  
                       

230  
                       

330  
                       

470  
                           

680  
                           

970  

semipubliek 
                         

70  
                       

100  
                       

140  
                       

210  
                       

300  
                       

430  
                       

620  
                       

890  
                    

1.290  
                        

1.860  
                        

2.670  

publiek 
                         

30  
                         

50  
                         

70  
                       

100  
                       

140  
                       

200  
                       

290  
                       

410  
                       

600  
                           

860  
                        

1.240  

snel 
                         

10  
                         

10  
                         

10  
                         

20  
                         

30  
                         

40  
                         

60  
                         

90  
                       

120  
                           

180  
                           

260  
            

Laadpunten e-bestelvoertuigen, afgerond op tientallen         

Midden-Limburg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                         

20  
                         

30  
                         

40  
                         

60  
                         

90  
                       

130  
                       

180  
                       

260  
                       

380  
                           

550  
                           

790  

semipubliek 
                         

60  
                         

80  
                       

120  
                       

170  
                       

240  
                       

350  
                       

510  
                       

730  
                    

1.050  
                        

1.510  
                        

2.180  

publiek 
                         

30  
                         

40  
                         

50  
                         

80  
                       

110  
                       

160  
                       

230  
                       

340  
                       

490  
                           

700  
                        

1.010  

snel 
                         

10  
                         

10  
                         

10  
                         

20  
                         

20  
                         

30  
                         

50  
                         

70  
                       

100  
                           

150  
                           

210  
            

Laadpunten e-bestelvoertuigen, afgerond op tientallen         

Sittard-Geleen en 
Maastricht 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                         

20  
                         

30  
                         

50  
                         

70  
                       

100  
                       

150  
                       

210  
                       

300  
                       

440  
                           

630  
                           

900  
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semipubliek 
                         

60  
                         

90  
                       

130  
                       

190  
                       

280  
                       

400  
                       

580  
                       

830  
                    

1.200  
                        

1.720  
                        

2.480  

publiek 
                         

30  
                         

40  
                         

60  
                         

90  
                       

130  
                       

190  
                       

270  
                       

380  
                       

550  
                           

800  
                        

1.150  

snel 
                         

10  
                         

10  
                         

10  
                         

20  
                         

30  
                         

40  
                         

60  
                         

80  
                       

120  
                           

170  
                           

240  
            

Laadpunten e-bestelvoertuigen, afgerond op tientallen         

Parkstad Limburg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                         

20  
                         

20  
                         

30  
                         

50  
                         

70  
                       

100  
                       

140  
                       

200  
                       

290  
                           

420  
                           

600  

semipubliek 
                         

40  
                         

60  
                         

90  
                       

130  
                       

190  
                       

270  
                       

380  
                       

550  
                       

800  
                        

1.150  
                        

1.660  

publiek 
                         

20  
                         

30  
                         

40  
                         

60  
                         

90  
                       

120  
                       

180  
                       

260  
                       

370  
                           

530  
                           

770  

snel 
                          

-    
                         

10  
                         

10  
                         

10  
                         

20  
                         

30  
                         

40  
                         

50  
                         

80  
                           

110  
                           

160  
            

Laadpunten e-bestelvoertuigen, afgerond op tientallen         

West-Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                         

70  
                       

100  
                       

150  
                       

210  
                       

310  
                       

440  
                       

640  
                       

920  
                    

1.320  
                        

1.910  
                        

2.750  

semipubliek 
                       

200  
                       

280  
                       

410  
                       

590  
                       

840  
                    

1.220  
                    

1.750  
                    

2.520  
                    

3.640  
                        

5.240  
                        

7.550  

publiek 
                         

90  
                       

130  
                       

190  
                       

270  
                       

390  
                       

560  
                       

810  
                    

1.170  
                    

1.680  
                        

2.430  
                        

3.490  

snel 
                         

20  
                         

30  
                         

40  
                         

60  
                         

80  
                       

120  
                       

170  
                       

240  
                       

350  
                           

500  
                           

730  
            

Laadpunten e-bestelvoertuigen, afgerond op tientallen         

Hart van Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                         

40  
                         

50  
                         

80  
                       

110  
                       

160  
                       

240  
                       

340  
                       

490  
                       

710  
                        

1.020  
                        

1.470  

semipubliek 
                       

100  
                       

150  
                       

220  
                       

310  
                       

450  
                       

650  
                       

940  
                    

1.350  
                    

1.950  
                        

2.810  
                        

4.040  

publiek 
                         

50  
                         

70  
                       

100  
                       

150  
                       

210  
                       

300  
                       

430  
                       

630  
                       

900  
                        

1.300  
                        

1.870  

snel 
                         

10  
                         

10  
                         

20  
                         

30  
                         

40  
                         

60  
                         

90  
                       

130  
                       

190  
                           

270  
                           

390  
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Laadpunten e-bestelvoertuigen, afgerond op tientallen         

Noordoost Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                         

60  
                         

90  
                       

130  
                       

190  
                       

280  
                       

400  
                       

580  
                       

830  
                    

1.200  
                        

1.720  
                        

2.480  

semipubliek 
                       

180  
                       

250  
                       

370  
                       

530  
                       

760  
                    

1.100  
                    

1.580  
                    

2.280  
                    

3.290  
                        

4.730  
                        

6.820  

publiek 
                         

80  
                       

120  
                       

170  
                       

250  
                       

350  
                       

510  
                       

730  
                    

1.060  
                    

1.520  
                        

2.190  
                        

3.160  

snel 
                         

20  
                         

20  
                         

40  
                         

50  
                         

70  
                       

110  
                       

150  
                       

220  
                       

320  
                           

460  
                           

660  
            

Laadpunten e-bestelvoertuigen, afgerond op tientallen         

Zuidoost Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

privaat 
                         

70  
                       

100  
                       

140  
                       

200  
                       

290  
                       

420  
                       

610  
                       

870  
                    

1.260  
                        

1.810  
                        

2.610  

semipubliek 
                       

190  
                       

270  
                       

390  
                       

560  
                       

800  
                    

1.160  
                    

1.670  
                    

2.400  
                    

3.460  
                        

4.980  
                        

7.180  

publiek 
                         

90  
                       

120  
                       

180  
                       

260  
                       

370  
                       

540  
                       

770  
                    

1.110  
                    

1.600  
                        

2.310  
                        

3.330  

snel 
                         

20  
                         

30  
                         

40  
                         

50  
                         

80  
                       

110  
                       

160  
                       

230  
                       

330  
                           

480  
                           

690  

 

Aantallen e-trucks (let op: hier is gerekend met gegevens gebaseerd op Outlooks van ElaadNL. De basiscijfers aangereikt door de RES gaan uit van hogere aantallen.) 

Vervoerregio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Noord-Limburg 
                           

2  
                           

4  
                           

6  
                         

11  
                         

19  
                         

30  
                         

47  
                         

74  
                       

118  
                       

185  
                       

292  

Midden-Limburg 
                           

2  
                           

3  
                           

5  
                           

9  
                         

15  
                         

24  
                         

38  
                         

61  
                         

96  
                       

151  
                       

238  
Sittard-

Geleen/Maastricht 
                           

2  
                           

3  
                           

6  
                         

10  
                         

18  
                         

28  
                         

44  
                         

69  
                       

109  
                       

172  
                       

272  

Parkstad Limburg 
                           

1  
                           

2  
                           

4  
                           

7  
                         

12  
                         

19  
                         

29  
                         

46  
                         

73  
                       

115  
                       

181  

West-Brabant 
                           

8  
                         

13  
                         

20  
                         

32  
                         

50  
                         

78  
                       

123  
                       

194  
                       

307  
                       

484  
                       

763  

Hart van Brabant 
                           

4  
                           

7  
                         

11  
                         

17  
                         

27  
                         

42  
                         

66  
                       

104  
                       

164  
                       

259  
                       

409  

Noordoost Brabant 
                           

7  
                         

12  
                         

18  
                         

29  
                         

45  
                         

71  
                       

111  
                       

176  
                       

277  
                       

437  
                       

690  

https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/np+res+invulformulieren/invulformulieren+per+regio/default.aspx
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Zuidoost Brabant 
                           

8  
                         

12  
                         

19  
                         

30  
                         

47  
                         

74  
                       

117  
                       

185  
                       

292  
                       

461  
                       

726  
            

GWh-verbruik e-trucks, afgerond op gehele getallen         

Vervoerregio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Noord-Limburg 0 0 0 0 1 1 2 3 5 8 13 

Midden-Limburg 0 0 0 0 1 1 2 3 4 7 11 

Sittard-
Geleen/Maastricht 

0 0 0 0 1 1 2 3 5 8 12 

Parkstad Limburg 0 0 0 0 1 1 1 2 3 5 8 

West-Brabant 0 1 1 1 2 3 5 9 14 22 34 

Hart van Brabant 0 0 0 1 1 2 3 5 7 12 18 

Noordoost Brabant 0 1 1 1 2 3 5 8 12 19 31 

Zuidoost Brabant 0 1 1 1 2 3 5 8 13 20 32 

 

Laadpunten e-trucks           

Noord-Limburg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

depot 
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

4  
                           

7  
                         

11  
                         

17  
                         

26  
                         

42  
                         

66  
                       

104  

klant 
                           

0  
                           

0  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

5  
                           

8  
                         

12  
                         

19  
                         

31  

langs de weg 
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

5  
                           

7  
                         

12  
            

Laadpunten e-trucks           

Midden-Limburg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

depot 
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

5  
                           

9  
                         

14  
                         

22  
                         

34  
                         

54  
                         

85  

klant 
                           

0  
                           

0  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

4  
                           

6  
                         

10  
                         

16  
                         

25  

langs de weg 
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

2  
                           

4  
                           

6  
                         

10  
            

Laadpunten e-trucks           

Sittard-Geleen en 
Maastricht 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

depot 
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

4  
                           

6  
                         

10  
                         

16  
                         

25  
                         

39  
                         

61  
                         

96  
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klant 
                           

0  
                           

0  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

5  
                           

7  
                         

11  
                         

18  
                         

29  

langs de weg 
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

4  
                           

7  
                         

11  
            

Laadpunten e-trucks           

Parkstad Limburg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

depot 
                           

0  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

4  
                           

7  
                         

10  
                         

16  
                         

26  
                         

41  
                         

64  

klant 
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

1  
                           

1  
                           

2  
                           

3  
                           

5  
                           

8  
                         

12  
                         

19  

langs de weg 
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

0  
                           

1  
                           

1  
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Laadpunten e-trucks           

West-Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

depot 
                           

3  
                           

5  
                           

7  
                         

11  
                         

18  
                         

28  
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69  
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Laadpunten e-trucks           

Hart van Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

depot 
                           

2  
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Laadpunten e-trucks           

Noordoost Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

depot 
                           

3  
                           

4  
                           

7  
                         

10  
                         

16  
                         

25  
                         

40  
                         

62  
                         

98  
                       

155  
                       

245  
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Laadpunten e-trucks           

Zuidoost Brabant 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

depot 
                           

3  
                           

4  
                           

7  
                         

11  
                         

17  
                         

26  
                         

42  
                         

66  
                       

104  
                       

163  
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Aantallen OV-bussen           

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Noord-
Brabant 

                         
94  

                       
157  

                       
259  

                       
430  

                       
712  

                       
712  

                       
712  

                       
712  

                       
712  

                       
712  

                       
712  

Limburg 
                       

107  
                       

120  
                       

136  
                       

153  
                       

172  
                       

194  
                       

218  
                       

218  
                       

218  
                       

218  
                       

218  
            

GWh-verbruik OV-bussen bij 100% elektrificatie, afgerond op gehele getallen       

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Noord-
Brabant 

8 13 22 36 59 59 59 59 59 59 59 

Limburg 9 10 11 13 14 16 18 18 18 18 18 
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Bijlage C: Benodigde laadinfrastructuur voor bestelauto’s <3.500 kg per vervoerregio 
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Bijlage D: Benodigde laadinfrastructuur voor e-trucks >3.500 kg voor stadslogistiek, per vervoerregio 
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