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De handleiding die voor je ligt, bevat een stappenplan om prognoses voor de groei van het 
aantal elektrische personenvoertuigen en laadpunten voor personenvoertuigen in jouw 
gemeente op te stellen. Deze handleiding benoemt de stappen die je moet doorlopen om 
tot drie grafieken te komen zoals opgenomen in de laadvisie in hoofdstuk 4. Deze grafieken 
kun je eenvoudig opstellen door gebruik te maken van het Excel-bestand ‘Format prognoses 
elektrisch vervoer’. 

Scope format prognoses elektrisch vervoer
Zoals opgenomen in de formats Laadvisie en Plaatsingsbeleid richten we ons eerst op 
laadinfrastructuur voor personenvervoer. De prognoses richten zich daarom op de huidige 
en geprognotiseerde aantallen elektrische personenvoertuigen (FEV en PHEV1). Ook maakt de 
Laadvisie onderscheid in type en soort laadinfrastructuur. Het type laadinfrastructuur betreft 
publieke, semipublieke of private laadinfrastructuur. Het soort laadinfrastructuur betreft 
regulier laden (hoogstens 22 kW) of snelladen (boven de 22 kW). Deze opbouw is opgenomen 
in het format prognoses elektrisch vervoer. 

De uitzondering hierop betreft prognoses voor semipublieke laadpunten. Voor zover bekend, 
zijn er geen openbare bronnen beschikbaar die voor gemeenten prognoses voor semipublieke 
laadpunten bevatten. Wel geeft de klimaatmonitor op gemeentelijk niveau inzicht in het 
huidige aantal semipublieke laadpunten, maar helaas niet in het geprognotiseerde aantal.  

Toelichting bronnen
Voor het invullen van het format prognoses elektrisch vervoer kun je twee bronnen gebruiken: 

1. De Klimaatmonitor is het monitoringportaal van de Rijksoverheid dat gegevens voor de 
monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid presenteert. Deze bron geeft 
in-zicht in het huidig aantal geregistreerde elektrische personenauto’s (FEV en PHEV) en 
(se-mi)publieke laadpunten. Het huidige aantal private laadpunten is niet opgenomen 
in de Klimaatmonitor omdat deze informatie niet publiekelijk en op één centraal punt 
geregistreerd wordt.  

2. Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) ondersteunt regio’s bij 
het maken van regionale energiestrategieën. Voor cijfers over elektrisch vervoer maakt 
de NP RES gebruik van scenariostudies van ElaadNL2. Deze bron geeft inzicht in het 
geprognotiseerd aantal elektrische personenauto’s (FEV en PHEV) en publieke en private 
laadpunten. 

Prognoses van semipublieke laadpunten zijn, zoals hierboven aangegeven, niet opgenomen in 
deze studies.  

Betrouwbaarheid 
In de Klimaatmonitor komt data in de categorie Mobiliteit - Elektrische voertuigen en 
laadpunten uit verschillende bronnen. De Klimaatmonitor put uit data van het CBS, RDW en 
Eco-Movement. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt de monitoring 
van elektrisch vervoer in Nederland en maakt ook gebruik van deze bronnen. 

ElaadNL maakt voor de scenariostudies gebruik van data-analyses van o.a. netbeheerders, 
Rijks-waterstaat, gemeenten en universiteiten. Interviews en vergelijkend onderzoek worden 
hierbij ter ondersteuning gebruikt. Er zijn prognoses beschikbaar voor de jaren 2025, 2030 
en 2035. Houd er rekening mee dat de mate van onzekerheid van de prognoses toeneemt 
naarmate er verder in de toekomst wordt gekeken. 

1 FEV staat voor Full Electric Vehicle en PHEV voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle.
2 In de NP RES wordt voor elektrisch vervoer uitgegaan van het midden scenario.
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N.B. De prognosecijfers van ElaadNL zijn in 2018 opgesteld op basis van toen bekende 
gegevens. Het kan dus voorkomen dat de prognoses niet direct een logisch verloop laten zien 
ten opzichte van de huidige gegevens uit de Klimaatmonitor. Zo valt het geprognosticeerde 
aantal snelladers in het gebruikte voorbeeld voor de gemeente Arnhem in 2025 lager uit 
dan het aantal huidige snelladers. Dit is o.a. te verklaren doordat niet alle snelladers op door 
ElaadNL onderzochte locaties geplaatst worden.

Periodieke updates 
In de Klimaatmonitor zijn de gegevens in de categorie ‘Elektrische voertuigen en laadpunten’ 
per maand beschikbaar. Deze worden ieder kwartaal geactualiseerd. 

ElaadNL publiceert elk kwartaal een rapport met prognoses over onderwerpen gerelateerd 
aan elektrisch vervoer. De cijfers voor elektrisch vervoer die gebruikt worden voor de 
prognoses zullen worden geüpdatet, wanneer is echter nog niet bekend.
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Stappenplan 

Stap 1
Gemeentegegevens 

invullen

Stap 2
Data Klimaatmonitor 

downloaden

Stap 3
Data ELaadNL 

selecteren

Stap 4
Resultaat - grafieken

Figuur 1: Stappenplan opstellen Format prognoses elektrisch vervoer.

Om het format prognoses elektrisch vervoer in te vullen, doorloop je de bovenstaande 4 
stappen. In de uitleg van het stappenplan gebruiken we de gemeente Arnhem als voorbeeld.

Stap 1: Invullen gegevens van uw gemeente 
1.  Ga in het bijgeleverde Excel-bestand ‘Format prognoses elektrisch vervoer’ naar het 

tabblad Stap1-Gegevens gemeente.
2.  Vul de gemeentenaam in (cel C3) en druk op Enter. De gemeentenaam dient overeen te 

komen met de officiële naamgeving zoals gebruikt door het CBS. Zie hiervoor het tabblad 
Gemeenten_alfabetisch_2019.

3.  De gemeentecode wordt automatisch ingevuld. Deze wordt vervolgens gebruikt om de 
prognoses van ElaadNL, die op RES-niveau zijn gepubliceerd, te vertalen naar prognoses 
op gemeentelijk niveau (zie het tabblad Stap3b-Data ElaadNL_GEM).

 

Invullen gegevens gemeente

Naam gemeente Arnhem
Gemeentecode 0202

 Figuur 2: Voorbeeld: Cel C3 tabblad Stap1-Gegevens gemeente, in het gele veld vul je de gemeentenaam in.

Stap 2: Downloaden data Klimaatmonitor
1.  Ga in het Excel-bestand naar het tabblad Stap2-Data Klimaatmonitor.
2.  Ga naar de website van de Klimaatmonitor.
3. Ga vervolgens naar de zoekbalk. 

 

 

4. Klik in het linkerveld Inhoud op het tabblad Prestaties Lokale Samenleving.
5.  Klik op het tabblad Mobiliteit.
6.  Klik op het tabblad Elektrische laadpunten en vink Aantal publieke reguliere laadpunten 

voor elektrische auto’s en Aantal publieke snellaadpunten voor elektrische auto’s 
aan. 

7.  Scroll omhoog en klik op het tabblad Auto’s/voertuigen.
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8.  Klik vervolgens op het tabblad Elektrische voertuigen en vink Aantal geregistreerde 
elektrische personenauto’s (FEV en PHEV) aan. 
 

  

9. Selecteer vervolgens onderaan het scherm de periode Maand en Meest recente data. 
 

 

10. Klik linksonder bij het kopje niveau op 3 puntjes om je gemeente te selecteren. 
 

 

11. Klik op de twee oranje vinkjes linksboven om alle gemeenten te deselecteren om   
 vervolgens de gewenste gemeente te selecteren. 
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12. Zoek vervolgens je gemeente op in de lijst, selecteer deze en klik op Ok. De data is nu 
toegespitst op jouw gemeente. Zorg ervoor dat de volgorde van de rijen overeenkomt met 
de onderstaande printscreen omdat anders het kopiëren niet correct gaat. Als de volgorde 
van de rijen niet overeenkomt, klik dan op het omdraai-icoon linksonder aan de toolbar. 
 

 
      
 
 
 
 
 
 

13. Klik op het download-icoon. Er verschijnt een pop-up. Wanneer je op Ok drukt 
download je het overzicht als Excel-bestand. 
 

 

14. Kopieer vanuit het Excel-bestand de cellen A3:A5 en B3:B5 in het tabblad Stap2-Data 
Klimaatmonitor in de geel gemarkeerde cellen B6:B8 en C6:C8. Zie hiervoor figuur 3. 
N.B. Als jouw gemeente zelf cijfers heeft over het aantal publieke laadpunten, kun je dat getal 
invullen bij C6.

Figuur 3: Voorbeeld: Cellen B6:B8 en C6:C8 in tabblad Stap2-Data Klimaatmonitor, in de gele rijen plak je de ge-
kopieerde rijen uit het Excel-bestand van de Klimaatmonitor. 



7/8

Stap 3: Data ElaadNL
1.   Ga naar het volgende tabblad in het Excel-bestand genaamd: Stap3a-Data ElaadNL_GO

• In dit tabblad zijn reeds de prognoses voor elektrisch vervoer van ElaadNL opgenomen. 
Deze hoeven daarom niet meer gedownload te worden. 

• Je hoeft in dit tabblad geen aanpassingen te doen. Je kunt doorklikken naar het 
tabblad Stap3b-Data ElaadNL_GEM.

Mocht er toch behoefte zijn om de NP RES-sheets te downloaden dan is dat mogelijk via deze 
link en met de volgende stappen:

1. Klik op de betreffende RES-regio zodat er een zip-bestand wordt gedownload.
2. Pak het zip-bestand uit door erop te klikken.
3. Ga naar de map ‘NP RES backup gegevens’ en open het bestand ‘Ba-sis_Elektrischvervoer_

Achterhoek.xls’.
4. In het tabblad Personenauto’s zijn de prognoses voor elektrische personenvoertuigen 

opgenomen.
5. In het Excel format is een kopie van dit tabblad opgenomen voor alle RES-regio’s in de 

provincies Gelderland en Overijssel

2.  Ga naar het volgende tabblad in het Excel-bestand genaamd: Stap3b-Data ElaadNL_GEM
3.  Klik op het filter (symbool: trechter). 

4. Selecteer de zoekbalk en voer de gemeentecode in. Deze kun je terugvinden in het 
tabblad Stap1-Gegevens gemeente in cel C4.

Figuur 4: Voorbeeld: Links cel C4 tabblad Stap1-Gegevens gemeente met gemeentecode. Rechts zoekbalk in tabblad 
Stap3b-Data ElaadNL_GEM waarin je de gemeentecode selecteert.

5. Na het selecteren van de gemeentecode worden de resultaten voor de betreffende 
gemeente in de tabel getoond.

https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/np+res+invulformulieren/invulformulieren+per+regio/default.aspx
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Stap 4: Resultaat
1. Ga naar het volgende tabblad in het Excel-bestand genaamd: Stap4-Resultaat
2. De drie grafieken worden nu automatisch gegenereerd. Er zijn in principe geen 

aanpassingen meer nodig. Wel staat het vrij om naar wens het format, de kleuren, etc. aan 
te passen. De drie grafieken laten de aantallen zien van:
• Publieke reguliere- en snellaadpunten (personenauto’s) 
• Publieke en private reguliere laadpunten (personenauto’s)
• Geregistreerde elektrische personenauto’s (FEV en PHEV)

3. In het geel gemarkeerde veld Huidig* in de cellen C4, C25 en C49 voer je het jaartal en 
maand van de meest recente data uit de Klimaatmonitor in, bijvoorbeeld “December 
2020”. Let op: dit kan anders zijn voor elektrische laadpunten en elektrische personen-
voertuigen.

Figuur 6: Voorbeeld: Cel C4 tabblad Stap4-Resultaat waar in de maand en het jaartal invult in de gele cel. 

4. Deze informatie vind je in het tabblad Stap2-Data Klimaatmonitor

 Figuur 7: Voorbeeld: Maand en jaartal uit tabblad Stap2-Data Klimaatmonitor 

5. De assen van de grafieken passen zich automatisch aan.
6. De grafieken kun je vervolgens uit het Excel-bestand worden gekopieerd door deze in hun 

geheel te selecteren en te kopiëren en plakken als afbeelding (te vinden onder speciale 
plak-opties in Word). 

7. De speciale plak-opties vind je door op het plakken-icoon linksboven in Word te klikken.  


