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Duurzame mobiliteit en het 

energiesysteem
2018    Willem Alting Siberg 

Willem Alting Siberg



30-1-2019

2



30-1-2019

3

Excellent Netbeheer 

Energietransitie versnellen
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Duurzame mobiliteit 
CO2 naar nul

CPU & sensoren

Zon / wind

Batterijen

EV’s

€

Duurzame mobiliteit - disruptieve ontwikkelingen
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2030 alle nieuwe auto’s emissieloos

2 

miljoen 

EV’s

1,8 

miljoen 

laadpunten

2x 7.100

GWh

700

laad-

punten

per dag

Enpuls visie

Verduurzaming van personen- en vrachtvervoer is essentieel voor het halen van 

de energie- en klimaatdoelstellingen in Nederland

Emissieloze mobiliteit in 2050 is het einddoel
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• Voor personenvervoer verwachten we in 2023 200.000 elektrische voertuigen in het 

verzorgingsgebied van Enexis (huidig: 10.000) en voor vrachtvervoer zien we vooral toepassing van 

elektrische stadsdistributie

• De voertuigen worden in toenemende mate geladen op zon en wind en dit wordt steeds meer 

decentraal opgewekt

Op korte termijn – tot 2023 – zien we vooral groei van batterij-elektrisch vervoer

1. Duurzame mobiliteit moet aantrekkelijker worden en het rijden op fossiele brandstoffen moet worden 
ontmoedigd

• Elektrisch rijden is vaak nog duurder dan fossiel rijden

• Elektrisch rijden wordt gezien als gedoe / Imago nog niet al te best (bijv. onvoldoende actieradius en laadmogelijkheden)

• Kennisachterstand bij burgers én bedrijven over mogelijkheden en overstap naar elektrisch rijden

2. Het opladen van elektrische voertuigen moet gemakkelijk en betaalbaar zijn

• Realisatie van laadinfrastructuur is duur en duurt lang (met name in publieke ruimte)

• Gerealiseerde laadinfrastructuur is nu vaak niet toekomstbestendig: niet voorbereid op uitbreiding, hogere vermogens of gecombineerd gebruik

• Beperkte professionaliteit/volwassenheid en klantgerichtheid bij CPO’s en installateur

• Onwetendheid bij klantgroepen over laadopties, proces en bijkomende randvoorwaarden

3. Rijden op duurzame energie moet altijd mogelijk zijn

• Er is nog onvoldoende duurzame energie voor elektrisch vervoer

• Afstemming van vraag en aanbod van duurzame energie nog niet op orde

4. Zwaar vervoer moet meer gaan bijdragen aan een schoner NL

• Er zijn nog te weinig betaalbare zero-emissie vrachtvoertuigen

• Er zijn nog onvoldoende passende, gestandaardiseerde en betaalbare laadoplossingen voor onderweg en op bestemming

• Bestaande logistieke stromen en afspraken zijn nog niet allemaal passend voor zero-emissie alternatief

Enpuls
Doorbraken zijn nodig!
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Voorbeeld 1: Gezamenlijk inzicht en visievorming
Samen met overheden, marktpartijen en eindgebruikers

Bijvoorbeeld

Realisatie van Nationale Agenda 

Laadinfra die elke 2 jaar wordt 

geactualiseerd om te komen tot 

een planbare en maakbare 

agenda.

Voorbeeld 2: Gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen
Samen met overheden, marktpartijen en eindgebruikers

Bijvoorbeeld

Zorgen dat Smart Charging 

mogelijk wordt in het 

energiesysteem en via nieuwe 

wetgeving

� Cybersecurity

� Slimme opslag en grid

� Samenwerking met provincies
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VRAGEN?

Bedankt voor uw aandacht!

www.enpuls.nl


