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CHARGING

Inleiding
Met de groei van elektrisch vervoer verschijnen steeds meer laadpalen in
de publieke ruimte. Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)
zijn in 2030 1,7 miljoen laadpunten nodig, waarvan een groot deel in de
publieke ruimte. Hoe kunnen al die extra laadpunten goed in de openbare
ruimte worden ingepast? Zijn er alternatieven voor de reguliere laadpaal?
Verschillende gemeenten onderzoeken met pilots slimme en alternatieve
manieren om laadinfrastructuur in te passen.
De redenen om voorbij de reguliere laadpaal te kijken, zijn:
• Efficiënt omgaan met beperkte ruimte
• Visueel aantrekkelijkere openbare ruimte
• Evenwichtigere belasting van het energienetwerk
• Betere benutting van huidige laadinfra
• Betere businesscase
• Verkeersstromen reguleren

Wat is de handreiking Anders Laden?
Elke gemeente heeft inmiddels wel enige ervaring met reguliere laadpalen,
maar alternatieve laadoplossingen zijn (nog) geen routine. Deze handreiking
laat de stand van zaken zien, zodat meer gemeenten vertrouwd raken met
alternatieven voor de reguliere laadpaal.
We schetsen een beeld van de mogelijke alternatieven voor reguliere
laadpalen en zetten de kansen en uitdagingen van deze oplossingen uiteen.
Beleidsbepalers bij gemeenten kunnen de handleiding gebruiken:
• als handvat om innovatieve laadoplossingen toe te passen naar voorbeeld
van eerdere pilots,
• om inspiratie op te doen om zelf een pilot op te zetten,
• om daar waar nodig hun laadbeleid aan te passen.
Daarnaast willen we met deze handreiking de kennisuitwisseling tussen
gemeenten bevorderen.
Deze handreiking is niet uitputtend: anders laden is nog sterk in ontwikkeling.
Om die reden is dit ook een levend document, dat jaarlijks wordt bijgewerkt
naar de nieuwste inzichten.
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Voor wie is deze handreiking bedoeld?
Deze handreiking is met name voor gemeenten bedoeld. Daarnaast kan de
handreiking inspiratie bieden voor (private) partijen.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1: Belangrijkste definities en afwegingen om voor andere
laadoplossingen te kiezen.
Hoofdstuk 2: Waarom aan de slag met anders laden?
Hoofdstuk 3: Overzicht van alternatieven voor de reguliere laadpaal:
• multifunctionele objecten
• geclusterd laden
• ondergronds laden
• anders aansluiten
• efficiënt laden
Hoofdstuk 4: De processtappen voor het realiseren van een laadpaal en tips
voor de opzet van pilots.
Hoofdstuk 5: Overzicht van andere handreikingen en richtlijnen, die samen
met deze handreiking gebruikt kunnen worden.
Hoofdstuk 6: De totstandkoming van deze handreiking.

Multifunctionele objecten

Geclusterd laden

Ondergronds laden

Anders aansluiten

CHARGING

Efficiënt laden
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Hoofdstuk 1: Anders Laden

1.1 Definitie Anders Laden
In deze handreiking omschrijven we verschillende vormen van Anders Laden.
De definitie voor Anders Laden:
Oplossingen voor laden (tot maximaal 22 kW) anders dan de standaard
publieke laadpaal welke voordelen op kunnen leveren t.a.v. inpassing in de
openbare ruimte, ruimtebeslag, lagere kosten, de mogelijkheid van koppeling
met duurzame energie, beperken van het aantal laadpunten, efficiënt gebruik
van het bestaande elektriciteitsnet etc.
Samengevat omvat Anders Laden dus alternatieven voor de reguliere laadpaal.
De focus ligt daarbij op een verbetering van de ruimtelijke inpassing.

1.2 Overige Definities
Laadpunt:
De elektrische energie wordt geleverd via een laadpunt, de elektrische
aansluiting op een laadstation. Een laadpunt kan meerdere connectoren
(‘outlets’ of ‘plugs’) bevatten. Dat is om voertuigen met verschillende typen
stekker te kunnen bedienen. Belangrijk element in de definitie: Er kan niet
meer dan één voertuig tegelijk laden. Met andere woorden: per laadstation
zijn het aantal laadpunten en laadparkeervakken gelijk.
Laadpaal:
Een laadpaal (of laadstation) is een fysiek object met één of meer laadpunten.
Ook bevat het een interface. De interface kan bestaan uit een status led of
display, toetsen en een betaalpas/RFID-lezer.
Laadinfrastructuur:
Het totaal van de infrastructuur behorende bij de laadpaal of laadpalen. Onder
andere: openbaar net, (hoofd)aansluiting, verdeelkast, laadpaal en laadpunt
en de bekabeling daartussen.
Er is een uitgebreide lijst van definities van RVO beschikbaar met alle definities
over het laden van elektrische voertuigen.
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Hoofdstuk 2: Waarom aan de slag met Anders
Laden?
2.1 Afwegingen anders-laadoplossingen
Welke redenen zijn er om met anders-laadoplossingen aan de slag te gaan? Elk
alternatief lost een ander probleem op. De meest voorkomende redenen om
op zoek te gaan naar alternatieven:
1. Ruimtegebrek: Soms is het plaatsen van een reguliere laadpaal geen
(geschikte) mogelijkheid omdat er simpelweg te weinig plek is in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld als de doorgang over een trottoir in het geding komt.
Om het aantal objecten in de openbare ruimte te beperken kunnen anderslaadoplossingen uitkomst bieden.
2. Visuele aspecten: Op sommige locaties gelden strenge
beeldkwaliteitsplannen. In historische stadscentra is het bijvoorbeeld vaak
moeilijk een geschikte locatie te vinden voor een laadpaal zonder dat deze
visueel verstorend werkt. Ook op andere plekken kan een reguliere laadpaal
tot verrommeling van de openbare ruimte leiden. Anders-laadoplossingen
kunnen een uitkomst bieden om het straatbeeld ‘netter’ te houden.
3. Belasting elektriciteit: Niet overal is voldoende netcapaciteit om de
gewenste hoeveelheid laadpalen met ieder hun eigen aansluiting te plaatsen.
In dat geval kunnen anders-laadoplossingen uitkomst bieden om het gebruik
van het net te optimaliseren, door bijvoorbeeld aansluitingen te combineren.
Dit voordeel geldt vooral als er geen extra verzwaring van de aansluiting
nodig is.
4. Optimalisatie gebruik huidige laadinfra: Als de al aanwezige laadpalen
beter benut worden, hoeven er minder laadpalen bijgeplaatst te worden,
waardoor de druk op de openbare ruimte minder wordt. Daarnaast zijn er
oplossingen die zorgen voor een betere benutting van de netcapaciteit of
netaansluitingen.
5. Betere businesscase: De businesscase van een anders-laadoplossing kan
(in potentie) beter zijn dan die van een laadpaal. Door slim om te gaan met
materiaalgebruik en door te besparen op een extra netaansluiting kunnen
sommige vormen van anders laden voor een kostenbesparing zorgen. Bij het
invoeren van laadclusters bijvoorbeeld is al bewezen dat de businesscase
sterk verbetert.
6. Beïnvloeden verkeersstromen: Het kan wenselijk zijn om
verkeersbewegingen te clusteren en daarmee bijvoorbeeld de binnenstad te
ontlasten. Sommige laadalternatieven helpen om de verkeersbewegingen te
clusteren of om loze verkeersbewegingen af te vangen.
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Niet voor iedere situatie hoeft een anders-laadoplossing gekozen te worden. In
veel gevallen volstaat vooralsnog een reguliere laadpaal. Maar voor specifieke
gevallen kunnen anders-laadoplossingen uitkomst bieden.
2.1.1 Afwijking van richtlijnen
Laadpalen moeten aan normen en voorschriften voldoen. Voor reguliere
laadpalen zijn deze afspraken op basis van ervaringen met marktpartijen
en gemeenten samengevoegd in de Basisset afspraken laadpaal. Voor
Laadpleinen is ook een basisset afspraken opgesteld. Op de verdere
innovatieve laadoplossingen die in deze handreiking worden beschreven zijn
de afspraken nog niet toegespitst. Dit wil niet zeggen dat de afspraken niet
relevant zijn voor deze anders-laadoplossingen. Het is voor een gemeente
belangrijk om goed in beeld te hebben wat de afspraken zijn, zodat de keuze
om hier vanaf te wijken bewust gemaakt wordt.
In het volgende hoofdstuk wordt onder de kopjes ‘Let op!’ per anderslaadoplossing vermeld welke richtlijnen onder druk komen te staan en of er
mogelijk aanvullende eisen opgenomen moeten worden.
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Hoofdstuk 3: Anders-laadoplossingen

Alternatieven voor de reguliere laadpaal zijn op te delen in vijf categorieën:
1. Multifunctionele objecten: Het laadpunt wordt geïntegreerd
in een ander object/straatmeubilair, zoals een perscontainer of
lichtmast. Bij een multifunctioneel object is het niet noodzakelijk
dat de netaansluiting gecombineerd wordt. Afzonderlijke
aansluitingen zijn ook mogelijk.
2. Geclusterd laden: Door het clusteren van laadpalen (op
bijvoorbeeld laadpleinen) verplaats je de druk op de openbare
ruimte naar locaties die daar het meest geschikt voor zijn.
3. Ondergronds laden: Ondergronds laden omvat twee
oplossingen waarbij de laadvoorziening ondergronds geplaatst
wordt; Inductieladen en het plaatsen van een laadpunt/paal in
een ondergrondse kast.
4. Anders aansluiten: Het is mogelijk om meerdere objecten
op één aansluiting te plaatsen. Onder deze categorie vallen
twee varianten waarbij de bestaande netaansluiting gebruikt
wordt voor het realiseren van een laadpunt: Gecombineerde
(bestaande) netaansluiting en Verlengd Private Aansluiting.

CHARGING

5. Efficiënt laden: Naast allerlei innovaties om laadpalen uit het
zicht te halen of op minder locaties te plaatsen kan er ook voor
worden gekozen om het aantal laadpalen te beperken door het
gebruik ervan zo efficiënt mogelijk te maken.
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3.1 Multifunctioneel object
Wat houdt deze oplossing in?
Bij een multifunctioneel object wordt een laadpunt geïntegreerd in
straatmeubilair of een ander object in de openbare ruimte. Hierbij is het
mogelijk om zowel het laadpunt als de aansluiting in het straatmeubilair te
integreren. Er kan daarbij gedacht worden aan een laadpunt geïntegreerd in
een:
• Perscontainer;
• Lichtmast;
• Anti-aanrijdpaaltje;
• Bankje;
• Verkeersbord;
• Bloembak.
Waarom voor deze oplossing kiezen?
Door laadpunten te combineren met objecten in de openbare ruimte kan het
aantal objecten in de openbare ruimte worden beperkt. Dit zorgt ook voor
minder bezwaren van omwonenden, omdat het object meerdere functies
heeft en dus niet alleen voor de e-rijder beschikbaar is.
Vaak wordt er voor multifunctionele objecten gekozen als de druk op de
openbare ruimte dermate hoog is dat er eigenlijk geen plek meer is voor
nieuwe objecten. Het zoeken naar slimme combinaties tussen het bestaande
straatmeubilair en de laadinfrastructuur kan in zo’n geval uitkomst bieden.
Oplossing voor:
Ruimtegebrek

✓

Visuele
aspecten

✓

Belasting
huidige elektriciteitsnet
Mogelijk

Optimalisatie Betere
gebruik
businesscase
(laad)infra
X

X

Beïnvloeden
verkeersstromen
X
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Waar gebeurt dit al?

Casus: Ecopole Tilburg
In de gemeente Tilburg is op verschillende plekken een Ecopole
gerealiseerd. Dat is een laadpaal gecombineerd met een lichtmast.
De netaansluiting is daarbij niet gecombineerd maar beide
aansluitingen zijn geïntegreerd in het object. De Ecopole is door
de netbeheerders goedgekeurd en kan in de publieke ruimte
geplaatst worden. Grootste voordeel is dat er op veel plekken al
lichtmasten zijn en als de combinatie gemaakt kan worden met
laadpunten scheelt dat een object in de openbare ruimte.
De gemeente Tilburg heeft zelf het voortouw genomen in
de realisatie van de Ecopole. Op dit moment zijn er vier
laadlichtmasten gerealiseerd. Interessant om te melden is dat
bewoners geen bezwaren hebben gemaakt tegen de plaatsing. Wel
moet erbij worden aangemerkt dat de realisatie van een Ecopole
langer duurt dan de realisatie van een reguliere laadpaal en dat het
meer afstemming vraagt binnen de organisatie
Figuur 1: Ecopole van
en met verschillende aannemers.
Orange Power Systems

Casus: Hagenaartjes Den Haag

Figuur 2: Hagenaartje in
Den Haag

Een goed voorbeeld van een laadpunt geïntegreerd
in een object is het project ‘de Hagenaartjes’ in Den
Haag gemaakt door EVSmart. Hagenaartjes zijn
laadpunten geïntegreerd in de paaltjes die bomen
beveiligen tegen aanrijdingen. Bij de paaltjes zijn
geen parkeervakken voor elektrische voertuigen
gereserveerd. De verwachting was dat er altijd wel
een parkeerplaats en vrij laadpunt te vinden is. Er
is immers een bovengemiddeld aantal laadpunten
in de straat beschikbaar. Het aantal laadpunten
ging van voorheen 4 reguliere naar 10 laadpunten
in Hagenaartjes. In totaal zijn er 49 parkeerplekken
in dit straatdeel. In het aangewezen deel bestaat
bij 40% van de parkeerplekken de mogelijkheid om
met een elektrisch voertuig te laden. Waarbij er
daadwerkelijk bij 20% van het totaal van de plekken
tegelijkertijd geladen kan worden.

Uit de evaluatie van de pilot is gebleken dat
het technisch mogelijk is om laadpunten in Hagenaartjes te installeren. De
businesscase is echter negatief uitgevallen, omdat de aanlegkosten hoger zijn
dan bij reguliere laadpunten. Ook worden de Hagenaartjes minder gebruikt dan
reguliere laadpunten. EV-rijders geven aan dat ze minder gebruiksvriendelijk
zijn, omdat het oplaadpunt laag bij de grond zit en de paaltjes snel vies worden.
Zij wijken daarom liever uit naar een regulier laadpunt, als die beschikbaar is.
Ook was plaatsing van de paaltjes vaak moeilijk omdat de graafwerkzaamheden
bemoeilijkt werden door aanwezige boomwortels.
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Wat komt erbij kijken?
Wanneer je een multifunctioneel object wilt realiseren, is het van belang
om de kansen en uitdagingen goed in beeld te hebben. In onderstaande
tabel beschrijven we de technische, financiële, ruimtelijke en juridische/
organisatorische kansen (+) en de uitdagingen (!). Deze kansen en uitdagingen
zijn ondanks de verschillende ontwikkelstadia van de oplossingen algemeen
toepasbaar op de verschillende varianten.
Technisch

Financieel

+

Technisch gezien is inpassing van een
laadpunt in veel objecten mogelijk.

+

Als meerdere objecten op één
netaansluiting aangesloten worden,
wordt het elektriciteitsnet efficiënter
gebruikt. Dat drukt de kosten.

+

Veel bestaande objecten in de openbare
ruimte waar laadpunt in geïntegreerd
kan worden.

+

Kostenbesparing op materiaal mogelijk
doordat er slechts één object hoeft te
worden gerealiseerd.

!

Ruimte vinden om alle componenten in
een object te plaatsen. Op dit moment
wordt er nog vaak voor gekozen om de
netaansluiting extern te realiseren.

!

Organisatorische verandering binnen
de gemeente nodig om gecombineerd
object te realiseren. Dit omdat de
verschillende objecten vaak onder de
verantwoordelijkheid van verschillende
afdelingen vallen.

!

Om de implementatie gemakkelijker te
maken is het van belang te zoeken naar
standaardoplossingen die in meerdere
gemeentes kunnen worden toegepast.

Ruimtelijk

Juridisch/Organisatorisch

+

Minder druk op de openbare ruimte
door een kleiner aantal objecten.

+

Minder weerstand van omwonenden.

!

Zoeken naar de combinatie van een
geschikt object, laadbehoefte en
geschikte locatie.

!

Beheerverantwoordelijkheid duidelijk
definiëren binnen de organisatie.

!

Zoeken naar kansen om verkeersborden
ook te integreren.

!

Beheercontracten en energiecontracten
duidelijk in beeld brengen.

!

Ruimte vinden voor de netaansluiting
binnen het object of in externe kast.
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Let op!
• Ook bij multifunctionele objecten moeten graafwerkzaamheden uitgevoerd
worden. Denk bij de plaatsing dan ook aan de nabijheid van bomen en
boomwortels. Als het multifunctionele object geplaatst wordt nabij een boom,
wijk je af van de basisset laadpalen.
• Voor de gebruiksvriendelijkheid is het van belang om te waarborgen dat
de laadpunten goed bereikbaar en vindbaar zijn. Hiervoor zijn verschillende
vormeisen opgenomen in de basisset laadpalen. Als er voor een andere vorm
gekozen wordt, moeten afwijkingen van de basisset goed afgewogen worden.
• Goed regelen welk object voorrang heeft bij een gecombineerde
aansluiting. Als er een combinatie is met een object dat zelf stroom vraagt, is
het van belang goed af te stemmen welk object voorrang heeft, wanneer ze
tegelijkertijd van stroom moeten worden voorzien.
Wat is de potentie?
Door in te zetten op multifunctionele objecten is het mogelijk om meer
laadpunten in de openbare ruimte te realiseren. Doordat deze gemakkelijk
in meerdere objecten kunnen worden ingepast zoals bijvoorbeeld de
aanrijdbeveiligingspaaltjes, is het bezwaar dat laadpunten teveel ruimte
vragen, weggenomen. Als er op veel locaties laadpunten zijn hoeven
parkeervakken niet afgekruist en bebord te worden omdat er dan altijd
aanbod is en daarmee de noodzaak tot handhaving klein. Voor nieuwbouw
zijn er veel kansen om op voorhand na te denken over de plaatsing van
multifunctionele objecten.
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3.2 Geclusterd laden (w.o. laadpleinen)
Wat houdt deze oplossing in?
Geclusterd laden betekent het clusteren van laadpalen op een locatie.
Laadpleinen zijn een veel toegepaste vorm van clustering. Andere varianten
van clustering zijn bijvoorbeeld een laadstraat, een multimodale laadhub, een combinatie van AC- en DC-laders of een mobiliteits-hub. Bij een
multimodale laad-hub en het combineren van AC- en DC-laders gaat het
om het clusteren van verschillende typen laadpunten op één locatie. Bij een
mobiliteits-hub wordt er gestreefd om verschillende typen voertuigen (bussen,
vrachtverkeer, fietsen) op één locatie te faciliteren. Ook laadpalen die in plaats
van twee laadpunten, vier laadpunten hebben dragen bij aan een zekere
mate van clustering. Op dit moment lopen er veel projecten op het gebied
van clustering. In deze handreiking behandelen we er een aantal een aantal
behandelen die zich in een verder gevorderd stadium bevinden. Verdere
(pilot-)projecten en de resultaten daarvan delen we via www.andersladen.nl.
Waarom voor deze oplossing kiezen?
Door laadpalen te clusteren op een passende locatie, is het mogelijk om
elders de druk op de openbare ruimte te verlagen. Ook kan het clusteren
van laadpunten het aantal verkeersbewegingen verminderen omdat
laadclusters voor e-rijders gemakkelijk te vinden zijn en er vaker laadpunten
beschikbaar zijn. Daarnaast kan het elektriciteitsnet efficiënter gebruikt
worden. Laadclusters zijn namelijk bij uitstek geschikt voor innovaties als
Smart Charging, Vehicle to Grid (V2G) en load balancing. De Smart Charging
Guide van ElaadNL geeft meer inzicht in de slimme toepassingen van
laadpalen.
De keuze voor laadclusters ligt het meest voor de hand op locaties waar de
laadbehoefte hoog is en waar ruimte is voor een centrale parkeervoorziening.
De verwachting is dat laadpleinen voornamelijk aan de rand van steden en in
woonwijken gerealiseerd zullen worden. In de handreiking laadpleinen is meer
informatie over laadpleinen opgenomen.
Oplossing voor:
Ruimtegebrek

X

Visuele
aspecten

✓

Belasting
huidige elektriciteitsnet

✓

Optimalisatie Betere
gebruik
businesscase
(laad)infra
X

✓

Beïnvloeden
verkeersstromen

✓
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Waar gebeurt dit al?

Casus: Laadplein Arnhem
In Arnhem is een laadplein voor elektrische
voertuigen in gebruik. De laders op het plein
zijn compact en vallen door de vormgeving
niet op. Dat de laadpunten zo klein zijn
komt doordat de belangrijkste hardware en
software in een centrale kast bijeengevoegd
is. Het laadplein biedt zestien elektrische
voertuigen de mogelijkheid om tegelijkertijd
op te laden, negen van de zestien vakken
zijn bebord en gereserveerd voor elektrisch
rijders. Uit de eerste resultaten in de
gemeente Arnhem, blijkt dat gebruik op
parkeervakken die afgekruist zijn 4 tot 5
keer hoger ligt dan bij de niet afgekruiste
parkeervakken.

Figuur 3: Laadplein Arnhem

Casus: Laadcluster met uitbreidingsmogelijkheden ‘s Hertogenbosch
In juni 2017 zijn vier laadclusters gerealiseerd
met in totaal 16 laadpunten. Uniek is dat
het aantal laadpunten snel kan uitbreiden
als dat nodig is. Bij de voorbereidingen is
namelijk al rekening gehouden met een
groeiende laadbehoefte in de toekomst.
Er is al een verkeersbesluit genomen
voor 48 locaties en ook de aansluiting is
al klaar voor uitbreiding. Daarnaast is de
kabelinfrastructuur al aangelegd waardoor er
geen graafwerkzaamheden meer nodig zijn en
de laadpaal simpelweg ‘ingeprikt’ kan worden
op de aangelegde kabels en leidingen.

Figuur 4: Laadpaal op laadplein
Haverleij

Belangrijk hierbij is om rekening te houden met
een langere voorbereidingstijd aan de voorkant
dan bij het realiseren van een reguliere
laadpaal. Ook zijn de periodieke netwerkkosten
een stuk hoger bij een zwaardere aansluiting.
Bij goed gebruik wordt deze investering
terugverdiend.
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Casus: Laadplein Rotterdam
Ook in Rotterdam is een laadplein voor
elektrische voertuigen in gebruik genomen.
Op dit openbare en slimme laadplein kunnen
tien voertuigen tegelijkertijd opladen. Vier
van de tien parkeerplekken zijn exclusief
bestemd voor elektrische voertuigen. De
andere zes plekken mogen zowel rijders van
elektrische als niet-elektrische voertuigen
gebruiken. Deze vakken kunnen op een
later moment, wanneer de laadbehoefte
toeneemt, exclusief voor elektrische
voertuigen worden ingericht. De bebording
is op de laadpaal gemonteerd en kan
eenvoudig ‘meeschuiven’ als er een extra
parkeerplek voor elektrische voertuigen
wordt bestemd.

Figuur 5: Laadplein Rotterdam

Op het laadplein wordt load-balancing toegepast en de laadpalen zijn
voorbereid op V2G. De palen van dit laadplein zijn de eerste in Rotterdam
waarbij elektrisch rijders hun voertuig ook zonder laadpas kunnen opladen.
Gebruikers kunnen via de app ‘Laadpaal app/Last Mile Solutions’, gekoppeld
met PayPal, betalen en de laadsessie starten en beëindigen.
Het is belangrijk bewoners in een vroeg stadium te betrekken, te informeren
en voor te lichten over het gebruik van het laadplein, de parkeerdruk goed in
kaart te brengen en marktpartijen mee te nemen in de doelen en zo met ideeën
te laten komen voor hardware, inrichting en backoffice. Daarnaast is het voor
gebruik belangrijk dat de werking van de slimme laadpalen niet veel afwijkt van
de reguliere laadpalen.
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Wat komt erbij kijken?
Wanneer je een clustering van laadpunten wilt realiseren, is het belangrijk
om de kansen en uitdagingen goed in beeld te hebben. In onderstaande
tabel beschrijven we de technische, financiële, ruimtelijke en juridische/
organisatorische kansen (+) en uitdagingen (!).
Technisch

Financieel

+

Laadpleinen worden op veel locaties al
gerealiseerd en zijn technisch goed te
implementeren.

+

De aanleg van de benodigde
infrastructuur kan geclusterd worden.
Dit drukt de kosten.

+

Master-Slave techniek goed toepassen.
Door één Master laadpaal aan te wijzen
en de andere laadpalen (Slaves) hierop
aan te sluiten kan bijvoorbeeld load
balancing worden toegepast. Hierdoor
wordt het elektriciteitsnet beter benut.

+

Met meerdere laadpunten kunnen er
meer elektrische voertuigen laden en
stijgt het aantal transacties op één plek.
Dat is gunstig voor de businesscase van
de laadpaal. De kostenbesparing door
clustering wordt door Allego op 20% ten
opzichte van reguliere laadpalen geschat.

+

Laadpalen kunnen gekoppeld worden via
één centrale systeemkast.

!

Investeringen aan de voorkant zijn vaak
hoger. Er moet goed gekeken worden
wie deze investeringen gaat dragen.

+

Optimaal gebruik van de
netwerkcapaciteit mogelijk.

+

Gemakkelijk opschaalbaar doordat
er in veel gevallen slechts één (zware)
netaansluiting nodig is om verschillende
laadpunten te kunnen realiseren.

!

Drukke bezetting laadcluster kan leiden
tot minder vermogen per elektrisch
vervoersmiddel, waardoor er minder
snel geladen wordt.

Ruimtelijk

Juridisch/Organisatorisch

+

Laadpunten kunnen kleiner uitgevoerd
worden waardoor ze gemakkelijker in te
passen zijn in de openbare ruimte.

+

Mogelijk verkeersbesluit te nemen
voor meerdere laadpalen tegelijkertijd.
Hierdoor wordt de procedure van het
plaatsen van een laadpaal verkort.

+

Laadclusters zijn gemakkelijk vindbaar
en de kans op beschikbaarheid is
groter dan bij een enkele laadpaal.
De verwachting is dat een laadcluster
daarom het zoekverkeer vermindert.

!

Voorbereiding voor een laadcluster
kost veel tijd mede doordat er veel
overleg nodig is met omwonenden. De
verwachting is echter dat er verderop
in het proces tijdswinst geboekt wordt,
omdat de procedure niet per laadpunt
doorlopen hoeft te worden.

!

Doordat kleiner uitgevoerde laadpalen
minder zichtbaar zijn, is het belangrijk
de markering en bebording goed af te
stemmen met handhaving.

!

Heeft een grotere ruimtevraag dan een
reguliere laadpaal. Het is niet overal
mogelijk om een laadcluster in te passen.
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Let op!
• Voor het realiseren van laadpleinen is een specifieke basisset afspraken
opgesteld waaraan een laadplein, naast bestaande wet- en regelgeving
moet voldoen. Deze basisset Afspraken Laadplein is beschikbaar op
www.nklnederland.nl
• Voor de gebruiksvriendelijkheid is het van belang om in het oog te houden
dat de werking van slimme laadpalen niet teveel afwijkt van reguliere
laadpalen.
• Als er geen verkeersbesluit genomen wordt om de parkeervakken te
beborden, investeer dan wel in duidelijke informatie voor bewoners, breng de
parkeerdruk goed in kaart en neem marktpartijen mee in de doelen.
Wat is de potentie?
Laadpleinen worden al op veel plekken toegepast. Dat gaat de komende tijd
alleen nog maar groeien. Het clusteren van laden heeft veel voordelen voor
de kosten, voor de investeringen in het elektriciteitsnet én voor de gebruiker.
Voor het opstellen van laadplannen is het opnemen van geclusterd laden bij
uitstek geschikt.
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3.3 Ondergronds laden
Wanneer het doel is om extra objecten in de openbare ruimte te beperken,
is het erg effectief om laadpunten onder de grond te realiseren. Dat kan op
verschillende manieren. In deze handreiking onderscheiden we twee vormen
van ondergronds laden.
• Laadpunt in ondergrondse kast
• Inductie
3.3.1 Laadpunt in ondergrondse kast
Wat houdt deze oplossing in?
In tegenstelling tot reguliere laadpalen wordt bij deze variant het laadpunt
in een ondergrondse kast geplaatst. Deze kast wordt vaak met een deksel
afgedekt die te openen is met een sleutel of een applicatie op de telefoon.
Vaak heeft een laadpunt in een ondergrondse kast maar één aansluiting in
plaats van de twee sockets die bij een reguliere laadpaal standaard zijn.
Waarom voor deze oplossing kiezen?
Het grootste voordeel van een laadpunt in een ondergrondse kast is dat
er, wanneer het laadpunt niet in gebruik is, er bovengronds geen object
zichtbaar is. Hierdoor werkt deze anders-laadoplossing visueel minder
storend voor de openbare ruimte. Doordat het laadpunt ondergronds
wordt aangelegd is het ook makkelijk inpasbaar omdat er minder rekening
gehouden hoeft te worden met bijvoorbeeld trottoirbreedtes.
Doordat een laadpunt in een ondergrondse kast voor minimale verstoring van
de (bovengrondse) openbare ruimte zorgt zijn ze goed in te passen op locaties
waar een streng beeldkwaliteitsplan geldt. Voor locaties in (historische)
binnensteden of in de buurt van monumenten kan een laadpunt in een
ondergrondse kast voordelen hebben.
Oplossing voor:
Ruimtegebrek

✓

Visuele
aspecten

✓

Belasting
huidige elektriciteitsnet
X

Optimalisatie Betere
gebruik
businesscase
(laad)infra
X

X

Beïnvloeden
verkeersstromen
X
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Waar gebeurt dit al?

Casus: Streetplug Venlo
In Venlo wordt een proef uitgevoerd met de
Streetplug. Dit is een laadpunt in de stoep
dat ongeveer twee stoeptegels groot is en
waarbij de deksel openklapt als hij gebruikt
wordt. Deze laadpunten zijn allemaal
als verlengd private aansluiting (VPA)
geïnstalleerd en nu nog enkel beschikbaar
voor de deelnemers aan de pilot. De
Streetplug is op twee locaties gerealiseerd.
Venlo was een van de eerste locaties waar
de Streetplug is toegepast. In dat geval is
het van belang om als gemeente rekening te
houden met ‘kinderziektes’ in het systeem.
Het is daarbij van belang in overleg te blijven
met de bewoners en de marktpartij die het
alternatief aanbiedt.

Figuur 6: Streetplug

Wat komt erbij kijken?
Wanneer je een laadpunt in een ondergrondse kast wilt realiseren, is het
van belang om de kansen en uitdagingen goed in beeld te hebben. In
onderstaande tabel beschrijven we de technische, financiële, ruimtelijke en
juridische/organisatorische kansen (+) en uitdagingen (!).
Technisch

Financieel

+

De technische problemen, afwatering,
compatibiliteit met laadpassen
en storingsgevoeligheid lijken te
ondervangen door fabrikanten.

+

Kosten voor een ondergronds laadpunt
liggen op dit moment iets hoger dan van
een regulier laadpunt. Bij productie op
grotere schaal kunnen de kosten gedrukt
worden.

!

Momenteel is een ondergrondse
netaansluiting nog niet mogelijk.
Bezwaren van netbeheerders zijn het
mogelijk verzakken van de grond en
slechte bereikbaarheid bij storingen en
meteropnamen.

+

Op sommige locaties kunnen de
maatschappelijke baten op dit moment
al groter zijn dan de lasten.

!

Gebruiksgemak is nog niet optimaal.
Doordat het laadpunt in de grond is
gebouwd moeten mensen bukken om
het laadpunt te bereiken.
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Ruimtelijk

Juridisch/Organisatorisch

+

Kan op veel plekken gerealiseerd worden
omdat het de bovengrondse openbare
ruimte maar minimaal verstoort.

+

Minder bezwaren van omwonenden
tegen laadpunt in ondergrondse kast
omdat het de openbare ruimte minder
verstoort.

!

Gebrek aan zichtbaarheid van
laadpunten kan de vindbaarheid
verminderen. Dit kan ondervangen
worden door een verkeersbord te
plaatsen. Dit leidt dan echter wel tot een
object in de openbare ruimte.

!

Goede communicatie richting
omwonenden over het gebruik,
en wanneer als VPA aangesloten,
over de interoperabiliteit. Wanneer
omwonenden het gevoel krijgen dat een
publieke parkeerplek voor één gebruiker
wordt gereserveerd wekt dat weerstand.

Let op!
• Een laadpunt in een ondergrondse kast is wat bereikbaarheid betreft
anders dan een reguliere laadpaal. Daar waar in de basisset afspraken
laadpaal is opgenomen dat bijvoorbeeld de RFID lezer altijd bereikbaar moet
zijn is het voor laadpunten in een ondergrondse kast nodig eerst de deksel te
openen voordat dat kan. Hiervoor is vaak een applicatie nodig. Als gemeente
kan er gestuurd worden door eisen op te nemen voor toegankelijkheid en
een duidelijke gebruiksinstructie.
• Het is voor gemeenten wenselijk om eisen te stellen aan de plek waar de
ondergrondse kast wordt gerealiseerd; bijvoorbeeld midden op de stoep en
niet onder een boom, zodat het gebruiksgemak wordt gemaximaliseerd.
• De vormeisen uit de basisset kunnen niet worden toegepast op een
laadpunt in een ondergrondse kast. Wel kunnen eisen worden gesteld
aan hoe het deksel eruit ziet, zodat deze zo goed mogelijk past binnen de
openbare ruimte. Daarnaast is het van belang om aanvullende afspraken te
maken over de vereisten van de techniek ten aanzien van wateroverlast en
veiligheid.
Wat is de potentie?
In de toekomst, wanneer de ondergrondse laadpunten geschikt zijn voor
de openbare ruimte, is het wellicht mogelijk om bij veel parkeerplekken
een ondergronds laadpunt te realiseren. Bijkomend voordeel is dan dat
er maar één bovengrondse netaansluiting gemaakt hoeft te worden en de
verschillende laadpunten als laadplein kunnen worden gekoppeld. Daarmee
vervalt mogelijk de noodzaak om parkeerplekken te reserveren voor EV en
hoeft er geen verkeersbesluit meer genomen te worden.
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3.3.2 Inductieladen
Inductieladen is draadloos laden. De elektriciteit wordt via een magnetisch
veld getransporteerd in plaats van via een kabel. Er wordt een magnetisch
veld ontwikkeld tussen twee magnetische spoelen, een van de spoelen bevindt
zich in de grond en is aangesloten op het elektriciteitsnet. De andere spoel
is aangebracht in het voertuig en is aangesloten op het laadsysteem en de
batterij van de auto.
Waarom voor deze oplossing kiezen?
De voornaamste reden om voor inductieladen te kiezen is de besparing
van het aantal objecten in de openbare ruimte. Daarnaast kan een
inductielaadpunt gebruiksvriendelijker zijn dan een regulier laadpunt omdat
er een handeling minder nodig is om de auto aan het elektriciteitsnet te
koppelen. Ook kan een inductielaadpunt, uitkomst bieden bij ruimtegebrek
in de bovengrondse openbare ruimte.
Momenteel worden inductielaadpunten enkel toegepast binnen experimentele
projecten. Als de techniek verbetert, zouden inductielaadpunten op dezelfde
locaties kunnen worden toegepast als laadpunten in een ondergrondse kast.
Oplossing voor:
Ruimtegebrek

✓

Visuele
aspecten

✓

Belasting
huidige elektriciteitsnet
X

Optimalisatie Betere
gebruik
businesscase
(laad)infra
X

X

Beïnvloeden
verkeersstromen
X

Waar gebeurt dit al?

Casus: Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft in
samenwerking met kenniscentrum ElaadNL,
ANWB, HEVO Power, ENGIE, EV-Box en de
technische universiteiten Delft en Eindhoven
een pilot uitgevoerd met twee elektrische
voertuigen. Voor de pilot zijn deze twee
voertuigen, een Nissan LEAF en een Peugeot
Ion, omgebouwd om contactloos te kunnen
laden. Tijdens deze pilot zijn de twee
voertuigen gebruikt door medewerkers van
de gemeente Rotterdam. Technisch is het
Figuur 7: Inductieladen Rotterdam
realiseren van een inductielaadpunt goed
haalbaar. Belangrijkste leerpunt uit deze pilot is de constatering dat de techniek
nog niet ver genoeg gevorderd is om op grotere schaal toe te passen.
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Wat komt erbij kijken?
Wanneer je een inductielaadpunt wilt realiseren, is het van belang om
de kansen en uitdagingen goed in beeld te hebben. In onderstaande
tabel beschrijven we de technische, financiële, ruimtelijke en juridische/
organisatorische kansen (+) en uitdagingen (!).
Technisch

Financieel

+

Technisch mogelijk om genoeg
rendement te behalen om een elektrisch
voertuig te kunnen laden.

+

Op dit moment nog geen inductieplaat
voor de openbare ruimte beschikbaar.
Eenvoudige betaalbare inductiesystemen
voor de private ruimte kunnen op
termijn geschikt gemaakt worden voor
de openbare ruimte.

+

Gemakkelijker te koppelen met
toekomstige ontwikkeling van autonoom
rijden dan de reguliere laadpaal.

!

Kosten voor realisatie van
inductielaadpunt zijn op dit moment nog
erg hoog.

!

Voor voertuigen is er nog geen
standaard voor bijvoorbeeld de positie
van de magnetische spoel.

!

Objecten mogen niet over kabels en
leidingen worden geplaatst. Hierdoor
moeten kabels en leidingen vaak
verplaatst om een inductielaadpunt te
realiseren. Dit verhoogt de kosten.

!

Momenteel nog niet mogelijk om een
netaansluiting ondergronds te realiseren,
dus nog bovengrondse kast nodig.

!

Het is nog niet gemakkelijk om het EV
goed te positioneren zodat deze goed
laadt. Dit komt gebruiksgemak niet ten
goede.

Ruimtelijk

Juridisch/Organisatorisch

+

Object minder in de bovengrondse
openbare ruimte.

!

Technisch gezien is de veiligheid van
inductieladen goed maar er zijn nog wat
onduidelijkheden die verder onderzoek
behoeven. Als gemeente moeten deze
risico’s i.v.m. aansprakelijkheid goed
worden afgedekt.

!

Netaansluiting kan nog niet ondergronds
worden gerealiseerd waardoor er
bovengronds nog veel hardware nodig is.

!

Op dit moment is een inductielaadpunt
slechts voor een zeer selecte groep
mensen beschikbaar. Dit maakt dat de
publieke functie minimaal is.
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Let op!
• De basisset afspraken laadpaal die gelden voor reguliere laadpunten zijn
niet of nauwelijks toe te passen op inductieladen. Het is daarom ook van
belang dat, wanneer inductieladen zich verder ontwikkelt, er een nieuwe
basisset voor wordt opgesteld.
• Wanneer een pilot wordt uitgevoerd met inductieladen moeten er
duidelijke instructies beschikbaar zijn over de positionering van de
voertuigen. Ook moeten duidelijke voorwaarden gesteld worden aan de
veiligheidseisen.
• Interoperabiliteit tussen auto’s en laadsystemen is nog niet te garanderen
omdat er nog geen normen zijn.
Wat is de potentie?
Voor de toekomst wordt onderzocht of inductieladen tijdens het rijden
mogelijk is. Als dat gerealiseerd kan worden, zijn minder laadplaatsen nodig.
Op dit moment zijn de kosten voor een dergelijke ‘inductieweg’ nog erg
hoog. Onderzoek van de TU Delft leert dat de kosten voor een dynamisch
inductief systeem circa € 300.000 - € 500.000 per strekkende kilometer kost.
Dit is exclusief de aanpassingen/inbouw in het voertuig. Inductieladen is een
techniek die nog volop in ontwikkeling is.
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3.4 Anders aansluiten
Naast aanpassingen in de laadinfrastructuur kan ook gekeken worden naar
alternatieve vormen van aansluiten. In dit hoofdstuk behandelen we twee
varianten waarbij de bestaande aansluiting gebruikt wordt bij het realiseren
van een laadpunt.
1. Gecombineerde (bestaande) netaansluiting
2. Verlengd Private Aansluiting (VPA)
3.4.1 Combineren van de netaansluiting
Reguliere publieke laadpunten
hebben vrijwel altijd ieder hun eigen
netaansluiting. Dat kan anders. Zo kan
een laadpunt aangesloten worden op
de netaansluiting van bijvoorbeeld een
perscontainer of rioolgemaal.

Figuur 8: Er zijn meerdere objecten, die gebruik
maken van één netaansluiting.

Waarom voor deze oplossing kiezen?
De bestaande netaansluiting wordt in dit geval efficiënt gebruikt. Door een al
bestaande netaansluiting te gebruiken kunnen de kosten voor aansluiting van
een laadpaal worden gedrukt. Voor locaties waar de ondergrondse publieke
ruimte drukbezet is, of de druk op het elektriciteitsnet erg hoog is, kunnen
koppelkansen op de netaansluiting veel voordelen hebben.
Oplossing voor:
Ruimtegebrek

X

Visuele
aspecten

✓

Belasting
huidige elektriciteitsnet

✓

Optimalisatie Betere
gebruik
businesscase
(laad)infra
X

✓

Beïnvloeden
verkeersstromen
X
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Waar gebeurt dit al?

Casus: Perscontainer Amsterdam
In Amsterdam wordt een bestaand openbaar
laadobject aangesloten op de bestaande
netaansluiting van een perscontainer. In
die pilot wordt onderzocht of het technisch
mogelijk is om de netaansluiting voor
beide objecten te gebruiken zonder dat
dit tot operationele problemen leidt.
Als de koppeling technisch, juridisch en
administratief succesvol verloopt, wordt
bekeken welke kostenbesparing een
gecombineerde aansluiting oplevert. Als het
kansrijk is, gaat de gemeente onderzoeken
of deze combinatie schaalbaar kan worden
ingezet op het (openbare) laadnetwerk.
In eerste instantie wordt gekeken naar
bestaande laadobjecten en containers.

Figuur 9: Perscontainer Amsterdam

Wat komt erbij kijken?
Wanneer je een gecombineerde aansluiting wilt realiseren, is het van belang
om een goed beeld te hebben van de kansen en uitdagingen. In onderstaande
tabel beschrijven we de technische, financiële, ruimtelijke en juridische/
organisatorische kansen (+) en uitdagingen (!).
Technisch

Financieel

+

Het is technisch vrij gemakkelijk mogelijk
om een laadpunt aan te sluiten op een
bestaande aansluiting.

+

Lagere kosten doordat er slechts één
netaansluiting gerealiseerd hoeft te
worden.

!

Om de koppeling succesvol te maken
is het van belang dat er voldoende
vermogen beschikbaar is op de
aansluiting.

!

Het kostendrukkende effect is het
grootst wanneer er, zonder verzwaring
van het net, gebruik gemaakt kan
worden van de bestaande aansluiting.
Op dit moment is het vaak moeilijk om
een aansluiting met voldoende vrije
capaciteit te vinden voor het aansluiten
van een extra object.

!

De stroomverdeling voor de
verschillende objecten moet goed
ingeregeld worden. Als voertuigen
op hetzelfde moment de maximale
capaciteit vragen kan dit voor problemen
zorgen.
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Ruimtelijk

Juridisch/Organisatorisch

+

Door de netaansluiting te combineren
kan het laadpunt kleiner uitgevoerd
worden. Dit verlaagt de druk op de
openbare ruimte.

+

Juridisch gezien is het mogelijk
om een laadpaal te combineren
met andere objecten. De eigenaar
van de onroerende zaak krijgt de
elektriciteitsrekening en zal de kosten
van het laden doorberekenen aan de
exploitant van de laadpaal.

+

De bestaande aansluiting moet in de
buurt van een geschikte laadlocatie zijn
om een goede combinatie mogelijk te
maken. Koppelkansen bij de realisatie
van nieuw straatmeubilair zijn daarom
groot.

+

Het is vanaf maart 2018 mogelijk dat er
een aparte leverancier wordt gekozen
voor een secundaire aansluiting.
Hiermee ontstaan gescheiden
administraties op een gedeelde
aansluiting. Gedetailleerde informatie
over de juridische aandachtspunten is
te vinden in het Factsheet Anders Laden
Juridisch van NKL.

+

De bestaande aansluiting moet in de
buurt liggen van een parkeervak om
de combinatie mogelijk te maken. De
netaansluiting van een parkeermeter lijkt
daarom geschikt.

!

Binnen de gemeentelijke organisatie
zijn bij de realisatie verschillende
verantwoordelijken met andere
einddoelen betrokken. Dit leidt tot een
complex proces en vraagt afstemming.

Let op!
• De basisset afspraken voor realisatie van een reguliere laadpaal zijn ook
van toepassing op laadpalen die aangesloten worden op een bestaande
aansluiting.
Wat is de potentie?
De combinatie van verschillende objecten op één aansluiting kan duidelijk
winst opleveren. De lagere belasting van het energienet kan voor de
energietransitie relevant worden. In de toekomst zou het voor iedere
gemeente routine moeten worden om bij ieder nieuw object in de openbare
ruimte dat aansluit op het energienetwerk combinaties te zoeken. Als er bij
de aanleg al gekozen kan worden voor een iets zwaardere aansluiting, maakt
dat een toekomstige combinatie een stuk gemakkelijker.
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3.4.2 Verlengd Privaat Aansluitpunt
Bij het Verlengd Privaat Aansluitpunt (VPA) wordt een laadpunt in de publieke
ruimte gevoed door een kabel die wordt aangesloten op de aansluiting van
een woonhuis of bedrijfspand. Functioneel is een VPA niet anders dan een
publieke laadpaal.
Waarom voor deze oplossing kiezen?
Bij een VPA wordt een deel van de aansluit- en netwerkkosten vermeden,
waarmee het al bestaande net efficiënt wordt gebruikt. Het maakt de
koppeling met zelf opgewekte zonnestroom mogelijk en het kan een oplossing
zijn wanneer sprake is een tekort aan publieke laadinfrastructuur.
Een VPA kan ingezet worden als oplossing voor gebieden waar door de CPO
(Charge Point Operator) geen laadvoorziening geplaatst wordt maar er ook
geen private parkeervoorziening beschikbaar is.
Oplossing voor:
Ruimtegebrek

X

Visuele
aspecten

✓

Belasting
huidige elektriciteitsnet

✓

Optimalisatie Betere
gebruik
businesscase
(laad)infra
X

✓

Beïnvloeden
verkeersstromen
X

Waar gebeurt dit al?

Casus: Veldhoven
Begin 2015 heeft de gemeente Veldhoven
beleidsregels vastgesteld voor het plaatsen
van laadpalen in de openbare ruimte. Hierin is
opgenomen, deel te nemen aan het landelijke
VPA-project en bij wijze van proef enkele VPA’s
in Veldhoven toe te staan. De vastgestelde
beleidsregels maakten het mogelijk om een
proef te houden samen met twee inwoners
Figuur 10: VPA in Veldhoven
die zich eerder bij de gemeente hadden
gemeld. Deze inwoners beschikten over een
elektrische auto, maar hadden geen mogelijkheid om in de directe omgeving
te laden en kozen voor een kabel over het trottoir. In november 2015 zijn de
VPA’s in Veldhoven gerealiseerd. Eén van de inwoners heeft zonnepanelen
op het dak en laadt zo eigen groene stroom. De investering in het laadpunt is
door de deelnemers zelf gedaan, het laadpunt is interoperabel en de gemeente
Veldhoven heeft een verkeersbesluit genomen en een verkeersbord geplaatst
voor het laden van elektrische voertuigen.
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Casus: Groningen
In Groningen is in een woongebied, waar particulieren in de openbare
ruimte een private parkeerplaats hebben, gekozen voor een VPA-oplossing.
De parkeerplekken zijn op een centraal punt in de wijk gerealiseerd. Bij het
ontwerp van de wijk zijn er geen kabels naar de parkeerplaatsen gelegd voor
laadvoorziening. Bewoners die een laadvoorziening willen realiseren bij hun
eigen parkeerplek moeten dus een kabel trekken om het laadpunt aan te
kunnen sluiten op hun huisaansluiting. In overleg met Enexis is het mogelijk
gemaakt om een tweede huisaansluiting te realiseren in de buurt van de
parkeerplaats. De gebruiker moet dan wel tweemaal het vastrecht voor de
aansluiting betalen. De gemeente Groningen heeft het ook mogelijk gemaakt
om onder bepaalde voorwaarden een kabel aan te leggen in de openbare
ruimte.

Wat komt erbij kijken?
Wanneer je een VPA wilt realiseren is het van belang om de kansen en
uitdagingen goed in beeld te hebben. Aan de hand van vier aspecten
beschrijven we In onderstaande tabel beschrijven we de technische, financiële,
ruimtelijke en juridisch/organisatorische kansen (+) en uitdagingen (!).
Technisch

Financieel

+

+

De kosten voor het realiseren van een
VPA worden op veel plekken gedragen
door de particulier of het bedrijf dat het
laadpunt aanlegt.

+

Er wordt bespaard op netwerkkosten en
het laadpunt kan eenvoudiger worden
uitgevoerd waardoor er bespaard wordt
op de investering.

Technisch wijkt een VPA niet af van
een reguliere laadpaal. Enige verschil
is dat de laadpaal aangesloten wordt
op een particuliere aansluiting. De
netaansluiting bevindt zich dus buiten de
laadpaal op privaat terrein.
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Ruimtelijk

Juridisch/Organisatorisch

+

Het object dat gerealiseerd wordt in
de openbare ruimte is vaak kleiner
uitgevoerd dan een reguliere laadpaal.

!

Het is doorgaans niet toegestaan
voor een derde om een object in
de openbare ruimte te realiseren.
Wordt er niets geregeld, dan is
de gemeente verantwoordelijk/
aansprakelijk. Gemeente en eigenaar
van de VPA moeten dus een juridische
overeenkomst opstellen waarin alle
afspraken zijn vastgelegd.

+

Als oplossing voor losse kabels vanuit
woningen, over het trottoir, naar het EV
is VPA een goede oplossing.

!

Naast de realisatie van een fysiek object
in de openbare ruimte, komt er ook een
kabel in de openbare grond te liggen. Dit
is doorgaans verboden door artikelen in
de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). Voor het realiseren van een VPA
zal dus specifiek toestemming verleend
moeten worden.

!

Het laadpunt moet altijd in de buurt van
een woning worden gerealiseerd omdat
er anders enorm veel kabel getrokken
dient te worden.

!

Het is voor veel gemeenten van belang
dat een laadpaal niet slechts voor één
gebruiker beschikbaar is. Omdat een
VPA stroom van één specifieke gebruiker
gebruikt, leidt dit tot problemen. Op
dit moment is het zo geregeld dat een
laadpaal die in de openbare ruimte staat
eigendom is van de gemeente.

Let op!
• De afspraken zoals opgenomen voor de thema’s standaarden, normen,
security, techniek, veiligheid, omgeving en locatie gelden ook voor VPA.
Een aantal andere vlakken is het van belang dat er duidelijke afwegingen
worden gemaakt door de gemeente. Bijvoorbeeld voor de vormvereisten
is het mogelijk dat er andere eisen gesteld worden aan een VPA. Ook
met betrekking tot interoperabiliteit is het van belang om als gemeente
na te denken over het standpunt dat je inneemt. Dit is afhankelijk van de
beleidskeuzes die je als gemeente maakt.
• Om losse kabels in de openbare ruimte te voorkomen kan VPA een
oplossing bieden. Het is voor gemeenten dan ook raadzaam om duidelijke
beleidskeuzes te maken wat betreft VPA en de aansluiting hiervan.
Wat is de potentie?
De noodzaak van het plaatsen van een VPA is door de ontwikkelingen in de
technologie in veel gevallen ingehaald. Er zijn steeds meer CPO’s (Charge Point
Operators) op de markt die laadvoorzieningen plaatsen waardoor het netwerk
in dekking groeit. Voor specifieke casussen zoals die in Groningen kan het
echter nog actueel blijven.
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CHARGING

3.5 Efficiënt laadpaalgebruik
Naast allerlei innovaties om laadpalen uit het zicht te halen of op minder
locaties te plaatsen kan er ook voor worden gekozen om het aantal laadpalen
te beperken door het gebruik ervan zo efficiënt mogelijk te maken. Om een
laadpaal zo efficiënt mogelijk in te zetten is het van belang dat er niet onnodig
lang geladen wordt. Hoelang ‘onnodig lang’ is, is afhankelijk van verschillende
factoren. Het is bijvoorbeeld voor innovaties als load-balancing en V2G juist
van belang dat voertuigen langer aangesloten zijn op het laadpunt.
Een manier om laadpalen efficiënter te benutten is sociaal laden. Bij sociaal
laden stemmen de gebruikers van de laadinfrastructuur het gebruik met
elkaar af. Dit kan bijvoorbeeld via een app waarin gebruikers aan elkaar
kunnen laten weten hoe lang ze nog moeten laden. E-rijders die van de paal
gebruik willen maken, kunnen binnen zo’n app een digitale wachtrij vormen.
Waarom voor deze oplossing kiezen?
Door in te zetten op sociaal laden kan de benutting van de huidige
infrastructuur verbeteren. Dit zou de noodzaak voor het bijplaatsen van
laadpalen tot op zekere hoogte kunnen beperken.
Oplossing voor:
Ruimtegebrek

X

Visuele
aspecten

X

Belasting
huidige elektriciteitsnet
X

Optimalisatie Betere
gebruik
businesscase
(laad)infra

✓

✓

Beïnvloeden
verkeersstromen
X
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CHARGING

Wat komt erbij kijken?
Wanneer je sociaal laden wilt organiseren is het van belang om de kansen en
uitdagingen goed in beeld te hebben. In onderstaande tabel beschrijven we de
technische, financiële, ruimtelijke en juridische/organisatorische kansen (+) en
uitdagingen (!).
Technisch

Financieel

+

Op technisch vlak is veel mogelijk op het
gebied van efficiënt laden. Het is relatief
gemakkelijk om een app te ontwikkelen
voor een smartphone die kan worden
toegespitst op de lokale situatie.

+

Het hoeft niet veel te kosten om een
app te ontwikkelen om laadpaalgebruik
efficiënter te maken.

!

Er is op dit moment weinig aanbod.

+

Als er minder laadpalen nodig zijn door
beter gebruik van bestaande laadpalen,
drukt dit de realisatiekosten.

!

Kan tegenstrijdig zijn met slim laden. Als
mensen hun EV’s sneller loskoppelen
is bijvoorbeeld uitgesteld laden om
een piek op het elektriciteitsnetwerk te
voorkomen minder goed mogelijk.

Ruimtelijk

+

De ruimtelijke impact van deze oplossing
is klein. De laadpaal zelf blijft in principe
hetzelfde, maar mogelijk hoeven er
minder gerealiseerd te worden.

Juridisch/Organisatorisch

!

De belangrijkste juridische beperking,
zo blijkt uit een eerste inventarisatie, is
de AVG oftewel de privacywetgeving.
Om gegevens te kunnen delen van
gebruikers van de laadpunten moet wel
toestemming gegeven worden door de
gebruiker.

Wat is de potentie?
De potentie van sociaal laden is vrij groot. Het is relatief gemakkelijk om
deze op grote schaal te implementeren. Als losstaande maatregel is het
waarschijnlijk niet voldoende, maar het zou een goede aanvulling kunnen zijn
op het hele pakket rondom ‘anders laden’.
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3.6 Conclusie
Anders-laadoplossingen bieden antwoord op verschillende uitdagingen.
De ene oplossing scoort bijvoorbeeld beter op het ruimtelijke aspect dan
de andere. Onderstaande tabel geeft weer hoe de verschillende anderslaadoplossingen scoren op technische, financiële, juridische en ruimtelijke
aspecten. Aan de hand hiervan trekken we een korte conclusie over de
toepasbaarheid van anders-laadoplossingen.
Technisch
Multifunctioneel
object

Conclusie:

Geclusterd laden
Conclusie:
Laadpunt in ondergrondse kast

Conclusie:

Inductie

Conclusie:

Gecombineerde
aansluiting
Conclusie:

+

Financieel

+-

Ruimtelijk

++

Juridisch

+

Deze oplossing heeft veel potentie. De laadlantaarns die op
verschillende plekken zijn gerealiseerd, worden door omwonenden
goed ontvangen. Het aantal objecten in de openbare ruimte neemt af.
De kosten zijn momenteel nog wat hoger maar zouden in de toekomst
af kunnen nemen. Vooral voor nieuwbouw een goede kans.

++

++

-

++

Laadclusters zijn op meerdere plekken succesvol uitgevoerd en bieden
veel voordelen. Ruimtelijk is het voordeel iets kleiner maar clusteren
biedt wel voordelen ten opzichte van reguliere laadpalen.

+

+-

++

-

Laadpunten in een ondergrondse kast kunnen de druk op de
openbare ruimte verlagen. Technisch is het haalbaar, behalve dat
de netaansluiting op dit moment nog bovengronds gerealiseerd
moet worden. De laadpunten zijn iets duurder maar daar kan in de
toekomst verandering in komen.

+-

--

++

-

Op dit moment lijkt inductie nog geen haalbare optie. Het is
technisch haalbaar maar door de hoge kosten en het zeer geringe
aantal voertuigen dat geschikt is, lijkt inductieladen op dit moment
niet de juiste oplossing te zijn. Voor de toekomst biedt het zeker
mogelijkheden.

+

+

+-

+-

Combinatie van de netaansluiting biedt zeker in nieuwbouwprojecten
kansen. Veel objecten waar de combinatie mee te maken valt, staan
nu niet op de juiste plek. Om aansluitingen efficiënt te benutten zeker
een goede oplossing.

Handreiking Anders Laden - 2019

32/41

Technisch
VPA
Conclusie:
Sociaal laden
Conclusie:

+

Financieel

+/-

Ruimtelijk

-

Juridisch

-

Kan in sommige gevallen een goede oplossing zijn. Wel is het juridisch
vrij complex en heeft het maar weinig voordelen in de openbare
ruimte.

+

+

-

+

Kan in potentie het aantal laadpalen doen verminderen. Het is echter
meer een aanvullende maatregel dan een oplossing.
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Hoofdstuk 4: Plaatsingsproces en anders laden

Bij veel gemeenten ziet het plaatsingsproces er op dit moment als volgt uit,
met een gemiddelde doorlooptijd van 3 à 4 maanden:
1. Aanvraag en beoordeling
2. Locatiebepaling
3. Verkeersbesluit
4. Plaatsing en aansluiting
5. Beheer en exploitatie
In heel Nederland zijn overheden op dit moment op zoek naar manieren om
het plaatsingsproces proactief en data-gedreven op te gaan pakken. Parallel
hieraan zien we ook ontwikkelingen in de laadpaal zelf en de opkomst van
anders-laadinfrastructuur. Op dit moment worden alternatieven voor de
reguliere laadinfrastructuur vaak op basis van pilots geïmplementeerd.
Het reguliere plaatsingsproces wordt nog niet doorlopen voor anderslaadinfrastructuur. Ook hebben aanbieders van publieke laadpalen deze
alternatieven nog niet opgenomen in hun standaardpakket. Als een bepaald
alternatief succesvol wordt, zal het op termijn een plek moeten krijgen in
het reguliere plaatsingsproces. Op voorhand zien we daarvoor een aantal
aandachtspunten waar gemeenten rekening mee moeten houden:
1. Aanvraag en beoordeling: Op dit moment is het vaak niet mogelijk om
anders-laadoplossingen aan te vragen bij de gemeente. In de toekomst zou
dit wellicht mogelijk gemaakt kunnen worden, maar de verwachting is dat
steeds meer gemeenten proactief laadinfrastructuur gaan plaatsen, op basis
van data. Via data kan een gemeente voorspellen op welke plek een laadvraag
komt en daarop inspelen. Daarbij hoort dat de gemeente ook op voorhand
nadenkt over het type laadoplossing dat het best past op de locatie.
2. Locatiebepaling: Voor anders-laadinfrastructuur is het van belang goed
helder te hebben welk alternatief voor welke locatie geschikt is. Zo kan het
wenselijk zijn om een ondergronds laadpunt te plaatsen in het centrum
van de stad zodat het aanzicht niet verstoord wordt. Maar dat heeft in veel
gevallen minder nut of is minder kostenefficiënt in een woonwijk. Daar heeft
het juist meer nut om een laadplein te realiseren omdat er door veel mensen
tegelijkertijd geladen moet worden.
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3. Verkeersbesluit: het doel van het nemen van een verkeersbesluit is dat
een parkeerplaats gereserveerd kan worden voor het laden van een elektrisch
voertuig. Daartoe wordt op dit moment bebording bij het parkeervak
geplaatst. Voor veel alternatieve laadinfrastructuur is het doel om ze minder
op te laten vallen in de openbare ruimte, hoewel soms bewust voor een
zichtlocatie gekozen wordt. Als een gemeente kiest voor bijvoorbeeld een
ondergronds laadpunt, om geen extra object in de openbare ruimte te
plaatsen, is het logisch om ook na te denken over de noodzaak van het
plaatsen van een verkeersbord. Het nemen van verkeersbesluiten zou in de
toekomst mogelijk minder noodzakelijk worden. Het is echter ook mogelijk dat
er juist meer laadpalen gerealiseerd moeten worden als de parkeerplekken
niet meer gereserveerd worden voor EV. Er is meer ervaring nodig om hier
uitspraken over te doen.
4. Plaatsing en aansluiting: het plaatsen van anders-laadoplossingen wijkt
af van de reguliere werkzaamheden van een CPO (Charge Point Operator).
Ook de netbeheerder heeft hier een andere rol. Voornamelijk bij de varianten
waarbij anders aansluiten van belang is. Daarom is er meer afstemming nodig
tussen verschillende partijen zoals netbeheerder, exploitant en wegbeheerder.
5. Beheer en exploitatie: voor het beheer en de exploitatie van een anderslaadoplossing moeten gemeente en marktpartij goede afspraken met elkaar
maken. Dat is echter niet anders dan bij een reguliere laadpaal.
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4.1 Welke vragen kun je stellen bij de keuze voor een anders-laadoplossing?
In deze handreiking staat veel informatie over anders-laadoplossingen en
waar deze al zijn toegepast. De gemeentelijke context is echter overal anders
en de vraagstukken zijn vaak complex. Zoals uit de handreiking blijkt, zijn niet
alle anders-laadoplossingen even geschikt voor ieder vraagstuk. Weeg daarom
goed af wat voor soort laadoplossing het best past. Deze vragen kunnen
daarbij ondersteuning bieden:
Vraag 1:
Op welke locatie moet de laadoplossing gerealiseerd worden?
In een woongebied, in het centrum van een stad of juist buiten de stad?
Per locatie zijn er verschillende laadbehoeftes en belangen. In het centrum
van een stad is het over het algemeen vaak relevanter om een laadpunt
minder zichtbaar te maken (bijvoorbeeld ondergronds) i.v.m. strenge(re)
beeldkwaliteitsplannen. Daarnaast is de druk op het elektriciteitsnet in
binnensteden ook vaak erg hoog. In woongebieden zijn er vaak minder
forenzen en bezoekers die van de laadvoorziening gebruik maken en
hebben de bewoners vrijwel allemaal rondom dezelfde tijd behoefte om te
laden (’s avonds). Een clustering van laadpalen past dus vaak goed binnen
woongebieden.
Vraag 2:
Is de druk op de openbare ruimte vooral bovengronds of ondergronds
aanwezig?
Wanneer er sprake is van grote druk in de bovengrondse openbare ruimte
kan het zinvol zijn om de laadvoorziening ondergronds te plaatsen. Daarnaast
is het ook mogelijk dat er juist ondergronds weinig ruimte is en een
bovengrondse laadpaal juist een beter alternatief is.
Vraag 3:
Is het van belang dat de netcapaciteit optimaal benut wordt of moeten de
elektrische voertuigen zo kort mogelijk aan de laadpunten gekoppeld zijn?
Als de druk op het elektriciteitsnet hoog is op een bepaalde locatie kan het
realiseren van slimme laadvoorzieningen een oplossing zijn. Als juist het aantal
objecten in de openbare ruimte de aan te pakken uitdaging is, ligt het voor de
hand te focussen op het zo efficiënt mogelijk gebruik van de laadvoorziening.
Vraag 4:
Zijn de juiste mensen betrokken bij dit project?
Daarbij kan gedacht worden aan: CPO’s, netbeheerder, inwoners, ambtenaren
van verschillende disciplines (duurzaamheid, mobiliteit) of een bestuurder.
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Vraag 5:
• Is het noodzakelijk om een verkeersbesluit te nemen voor deze
locatie?
•

Is het noodzakelijk om bebording te plaatsen om deze parkeerplek te
reserveren voor EV?

•

Als er voor deze oplossing gekozen wordt, wat doet dit met de
parkeerdruk op deze plek?

Als de parkeerdruk op een locatie erg hoog is, en het aanbod van laadpalen
klein, is het vaak wenselijk om een parkeerplaats uitsluitend te reserveren
voor het laden van de elektrische auto. Als er veel aanbod is van laadpalen of
de parkeerdruk laag, is het wellicht minder noodzakelijk om de parkeerplaats
te reserveren.
Vraag 6:
Wegen de maatschappelijke baten op tegen de meerkosten die gemaakt
worden?
Op dit moment zijn de meeste anders-laadoplossingen nog duurder om te
realiseren dan de reguliere laadpaal. Daarbij kijken we echter alleen naar
de realisatiekosten. Bij veel van de anders-laadoplossingen zijn er baten
(bijvoorbeeld voor de uitstraling van de stad) die minder goed in geld uit te
drukken zijn.
Vraag 7:
Is het nodig om een pilot te starten of kan dit vraagstuk beter opgelost
worden door een regulier laadpunt te plaatsen?
Het is niet altijd nodig om een pilot te starten. Het is goed om aan de start
van een project goed af te wegen welke uitdagingen er liggen, en of deze te
ondervangen zijn door een anders-laadoplossing te implementeren. In veel
gevallen zal een reguliere laadpaal nog steeds de juiste oplossing zijn.
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4.2 Tips bij nieuwe ontwikkelingen
Zorg voor goede interne communicatie
De interne communicatie bij gemeenten wordt in veel gevallen aangedragen
als vertragende factor. Op dit moment wordt de urgentie voor het realiseren
van laadinfrastructuur nog niet breed in de gemeentelijke organisatie gevoeld.
Het is daarom belangrijk om ook binnen de gemeentelijke organisatie kennis
te delen. Zorg dat er duidelijke handvatten zijn aan de hand waarvan er binnen
de organisatie gewerkt kan worden aan het realiseren van een netwerk dat
aan de vraag voldoet.
Communiceer met externe partijen
Simpelweg het gesprek aangaan met belanghebbende partijen blijkt het meest
efficiënt om alternatieve laadoplossingen te realiseren. Naast commerciële
(ontwikkelende) partijen is het belangrijk om ook te spreken met CPO’s en
netbeheerders, om de haalbaarheid van de oplossingen te bespreken.
Durf te experimenteren
Uit deze handreiking blijkt dat niet alle pilots altijd even succesvol zijn. Soms
kom je gewoon tot de conclusie dat een project niet het gewenste resultaat
heeft. Ook een negatief resultaat levert echter waardevolle informatie op,
waar anderen weer op voort kunnen bouwen. Pilots dragen zo altijd bij aan
de innovatie van laadoplossingen voor elektrisch vervoer.
Zet in op kennis delen
In deze handreiking doen we een eerste aanzet om de kennis rond dit thema
te delen. Er zijn echter nog veel meer waardevolle praktijkvoorbeelden. Met
de website www.andersladen.nl bieden wij een online platform om deze
ervaringen te delen. Mocht u aanvullingen hebben, meld ze dan aan. Daarmee
helpt u collega’s bij andere gemeenten.
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Hoofdstuk 5: Koppeling met andere
handreikingen en richtlijnen
Wilt u aan de slag met alternatieven voor de reguliere laadpaal? Verschillende
handreikingen en richtlijnen naast deze zijn daarbij behulpzaam.

5.1 Basisset Afspraken Laadpaal
Helpt om eisen en wensen voor anders-laadoplossingen in beeld te krijgen
De ‘Basisset Afspraken Laadpaal’ bevat richtlijnen van aanvraag tot realisatie
en beheer van publieke laadpalen. Er zijn zowel eisen als wensen in de
basisset opgenomen. De eisen bestaan uit normen en voorschriften waar
laadpalen aan moeten voldoen, zoals veiligheidsprotocollen. De wensen
zijn gebaseerd op best practices die erop gericht zijn om efficiency en
eenduidigheid te verhogen.
Aan veel van de normen en voorschriften uit de basisset moeten anderslaadoplossingen ook voldoen. Daarnaast zijn er afwijkingen. De Basisset
Afspraken Laadpaal kan helpen om de overeenkomsten en verschillen helder
te krijgen.
De Basisset Afspraken Laadpaal is een uitgave van NKL.

5.2 Handreiking realisatie laadpleinen en Basisset afspraken laadplein
Helpt om laadpleinen te realiseren
Een van de alternatieven voor de reguliere laadpaal die in deze handreiking
wordt besproken, is het laadplein. Deze anders-laadoplossing is al voorbij het
pilot-stadium; er is veel kennis beschikbaar. Als u een laadplein wilt realiseren
in uw gemeente, kunt u gebruikmaken van de ‘Handreiking realisatie
laadpleinen’ en de ‘Basisset afspraken laadplein’.
De handreiking dient als leidraad, als uitgangspunt voor overeenkomsten en
contracten en als inspiratie bij opstellen van beleid.
De basisset geeft een overzicht van eisen en opties, vergelijkbaar met de
‘Basisset Afspraken Laadpaal’.
De Handreiking realisatie laadpleinen en de Basisset afspraken laadplein zijn
uitgaven van NKL.
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5.3 Handreiking Visie en Beleid Laadinfra Elektrisch Vervoer
Helpt om anders-laadoplossingen op te nemen in beleid
In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat alle
Nederlandse gemeenten eind 2020 twee beleidsdocumenten hebben
vastgesteld:
• een integrale visie op laadinfrastructuur;
• plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur.
De NAL is onderdeel van het Klimaatakkoord.
Als u aan de slag wilt met alternatieven voor de reguliere laadpaal, is het
belangrijk om dit een plek te geven in visie en beleid. De ‘Handreiking
Visie en Beleid laadinfra elektrisch vervoer’ kan daarbij helpen. Deze
handreiking ondersteunt gemeenten namelijk bij het opstellen van de twee
beleidsdocumenten. Vooral hoofdstuk 4, over plaatsingsbeleid, en hoofdstuk
6, over technische keuzes, zijn behulpzaam om uw plannen voor anderslaadoplossingen vorm te geven in beleid.
De Handreiking Visie en Beleid Laadinfra Elektrisch Vervoer is een uitgave van
NKL.

5.4 Smart Charging Guide
Helpt keuzes te maken voor een evenwichtigere belasting van het energienetwerk
Een van de redenen om voor anders-laadoplossingen te kiezen, is om het
elektriciteitsnet evenwichtiger te belasten. De laadbehoefte van elektrische
auto’s zorgt er immers voor dat de druk op het elektriciteitsnetwerk hoger
wordt. Voor een evenwichtige belasting is het nodig dat het aanbod van
stroom en de afname van stroom goed op elkaar zijn afgestemd. Met
slimme technieken, smart charging, is dat haalbaar. Smart charging is een
noodzakelijke voorwaarde om elektrische auto’s massaal en duurzaam op
te kunnen laden. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de
mogelijkheden en uitdagingen van smart charging, voor u besluiten neemt
over alternatieven voor reguliere laadpalen.
De ‘Smart Charging Guide’ maakt het makkelijker om weloverwogen keuzes te
maken. Bekijk dit document met name als u aan de slag wilt met geclusterd
laden, snelladen en efficiënt laadpaalgebruik.
De Smart Charging Guide is een uitgave van ElaadNL.
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Hoofdstuk 6: Totstandkoming handreiking
Anders Laden
De handreiking Anders Laden is een product van het Nationaal Kennisplatform
Laadinfrastructuur (NKL). Binnen deze onafhankelijke stichting werkt een
brede groep publieke en private stakeholders samen aan de realisatie
van betaalbare en toekomstbestendige publieke laadinfrastructuur.
De handreiking is tot stand gekomen dankzij input van verschillende
betrokken partijen. Er is onder meer een bijeenkomst van de platformgroep
georganiseerd om input op te halen.
Daarna is de handreiking aan alle partijen voorgelegd in een review-ronde
en zijn de stukken aangepast naar aanleiding van de opmerkingen die in
deze ronde zijn binnengekomen. Op die manier hebben we een zo compleet
mogelijk stuk dat door veel partijen wordt onderschreven.
Up-to-date houden van deze handreiking
De handreiking is een levend document. Er zijn constant nieuwe
(technologische) ontwikkelingen in de wereld van elektrisch vervoer en
laadinfrastructuur. Om steeds een relevant overzicht te kunnen bieden, is het
van belang om deze veranderingen te volgen.
Eén keer per jaar vindt daarom een overleg plaats met een representatieve
groep (markt)partijen. De handreiking wordt door deze groep getoetst en
bijgewerkt. Input kan afkomstig zijn uit nieuwe Anders Laden-pilots, andere
NKL-projecten en ontwikkelingen uit de markt.
Betrokken organisaties
APPM, EVSmart, ElaadNL, EVConsult, HetEnergieBureau, Gemeente
Haarlemmermeer, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente
Venlo, Gemeente Groningen, TU/Eindhoven, PitPoint, Overmorgen.
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