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Inleiding

Definitie laadplein

Het aantal elektrische auto’s groeit snel, en daarmee ook de
laadbehoefte. Zeker in stedelijke gebieden waar reguliere,
individuele laadpalen niet meer voldoen aan de laadvraag,
kunnen laadpleinen een adequate oplossing zijn om invulling te
geven aan de behoeften van de EV-rijder.

‘Een laadplein bestaat uit twee
of meer laadpunten voor het
opladen van elektrische voertuigen
die niet afzonderlijk op het net
zijn aangesloten en samen één
aansluiting hebben.’

Dit is de tweede versie van de Handreiking Laadpleinen van
NKL. In 2019 was een laadplein nog een innovatieve oplossing,
inmiddels is het een bekend fenomeen. Zo zijn alleen al binnen
de Proeftuin Slimme Laadpleinen in de afgelopen twee jaar
meer dan veertig laadpleinen gerealiseerd. De lessen en
ervaringen van de afgelopen jaren zijn in deze nieuwe versie van
de handreiking meegenomen.
Wat is de handreiking realisatie laadpleinen?
Deze handreiking geeft praktische ondersteuning aan gemeenten
en Charge Point Operators (CPO’s). De handvatten zijn
voortgekomen uit praktijkervaringen van gemeenten en CPO’s.
Deze handreiking geeft inzicht in de afwegingen, keuzes en
benodigde afspraken (minimale eisen en beleidsspecifieke eisen)
voor het realiseren van een laadplein voor personenvervoer in
de openbare ruimte. De afspraken zijn eenduidig, sluiten aan bij
(inter)nationale standaarden en zijn in grote mate aanvullend op
de bestaande wet- en regelgeving.

Een laadplein is dus geen
concentratie van meerdere
laadpalen. Deze delen namelijk
niet dezelfde aansluiting.
De minimale en
beleidsspecifieke eisen eisen
in de NKL Basisset Afspraken
Laadpleinen zijn primair
opgesteld voor het realiseren
van een laadplein met één
netaansluiting. Veel van de
stappen in deze handreiking
zijn echter wel van toepassing
op het realiseren van laadpalen
in concentratie. Voor het
realiseren van laadpalen,
verwijzen we naar de Basisset
AC-laadinfrastructuur.

De handreiking dient als:
• Leidraad en stappenplan bij de realisatie van een laadplein;
• Uitgangspunt om overeenkomsten aan te gaan en contracten
af te sluiten;
• Inspiratie om beleid voor laadpleinen te ontwikkelen;
• Startpunt voor onder andere toekomstige aanbestedingen en
vergunningverlening.
Voor wie is deze handreiking bedoeld?
De primaire focus ligt op het realiseren van publieke laadpleinen.
De handreiking is daarom voornamelijk gericht op gemeenten.
Daarnaast kunnen de vereisten van toepassing zijn op private
laadpleinen en ook CPO’s ondersteuning bieden.
Overige definities
• Laadpunt: De elektrisch energie wordt geleverd via een
laadpunt, de elektrische aansluiting op een laadstation. Een
laadpunt kan meerdere contactpunten bevatten. Dat is om
voertuigen met verschillende typen contactpunten, ‘plugs’ te
kunnen bedienen. Dit neemt niet weg dat per laadpunt maar
één voertuig tegelijk kan laden.
• 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:
hoofdaansluiting, laadpaal, laadpunt en bekabeling.
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Er is een uitgebreide lijst met definities van RVO beschikbaar met alle definities over het laden van
elektrische voertuigen.
Leeswijzer
Deze handreiking neemt de lezer mee in het proces van het realiseren van een laadplein. Allereerst
wordt een overzicht gegeven van de processtappen. Daarna worden deze stappen concreet
beschreven, van (1) initiatief, (2) afwegingen, (3) locatiekeuze, (4) opstellen van een uitvraag tot aan
de (5 t/m 9) vervolgstappen. In de verantwoording staat hoe deze handreiking tot stand is gekomen.
De basiseisen en opties voor het realiseren van een laadplein zijn opgenomen in de NKL Basisset
Afspraken Laadpleinen.

Laadplein Zeist
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Vooraf: overzicht
processtappen realisatie
laadpleinen
Van aanvraag tot realisatie en beheer
Het realiseren van een laadplein bestaat uit
verschillende stappen (zie figuur 1). Keuzes
en afwegingen leiden tot een uitvraag aan
de markt. Daarna vinden besluitvorming en
contractering plaats en kan het laadplein
worden gerealiseerd en geëxploiteerd.
De stappen zijn een schematische weergave, de
werkelijkheid kan afwijken. Zo kan het zijn dat
de besluitvorming al rond is en vergunningen
reeds verleend zijn, of dat er al een CPO is
gecontracteerd door bijvoorbeeld een concessie.
In dat geval vervallen deze stappen.
Stap 1: Initiatief of aanvraag
Zowel gemeenten als CPO’s kunnen het
initiatief nemen om een laadplein te
realiseren. Waar het initiatief ook ligt, de
sleutel tot succes is een nauwe samenwerking
tussen de gemeente en de markt!
Stap 2: Afwegingen voor een laadplein
Na het initiatief van een CPO of gemeente
wordt de afweging gemaakt of een laadplein
de juiste oplossing is om de laadbehoefte
in te vullen. Dit gebeurt aan de hand van
verschillende factoren: uitrolstrategie,
ruimtelijke mogelijkheden, verkeersstromen,
schaalbaarheid, facilitering gebruikers,
financiële afwegingen, wenselijkheid slim
laden.
Stap 3: Locatiekeuze
Wat is een juiste locatie voor het laadplein:
wat is technisch mogelijk, waar is voldoende
laadvraag en waar is draagvlak onder
omwonenden en gebruikers?

start
stappenplan

1

Initiatief of aanvraag vanuit
gemeente of markt

2

Afwegingen voor een laadplein; is een laadplein de
juiste oplossing

3
4

Locatiekeuze

Opstellen uitvraag

5

Uitvraag aan de markt; aanbesteding

6

Besluitvormingsperiode; o.a.
verkeersbesluiten en buurtparticipatie

7

Contractering en vergunningverlening; opdracht aan
de marktpartij

8

Realisatie; installatie en
infrastructuur

9

Exploitatie & beheer;
operatie

Figuur 1 - Schematische weergave stappen realisatie
laadplein

Stap 4: Opstellen uitvraag
Na de locatiekeuze stelt de gemeente de opties en basiseisen van het laadplein vast. Deze kunnen
bijvoorbeeld worden opgenomen in een Programma van Eisen. Dat kan worden gebruikt bij een
uitvraag aan de markt of voor het stellen van kaders waarbinnen een CPO een laadplein kan
realiseren.
Stap 5 t/m 9: Vervolgstappen
De uitvraag wordt vervolgens met de markt gedeeld door bijvoorbeeld een aanbesteding of een
enkelvoudige uitvraag aan de markt. De gemeente kan vervolgens de benodigde besluitvorming
in gang zetten, zoals het verkeersbesluit. Zodra de vergunningen in orde zijn, kan de CPO worden
gecontracteerd. Tenslotte kan de CPO overgaan tot realisatie en het laadplein in bedrijf stellen voor
exploitatie.
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Stap 1: Initiatief of aanvraag

Best practice

Door: gemeente of CPO

Stel als opdrachtgever
een projectleider aan die
verantwoordelijk is voor de
procesbegeleiding van initiatief
tot overdracht aan exploitant.
Bij gemeenten met een vaste
projectleider verloopt het
realiseren van een laadplein
sneller en met minder problemen
dan bij gemeenten waar dit niet
het geval was.

Zowel gemeenten als CPO’s kunnen het initiatief nemen om
een laadplein te realiseren. Waar de gemeente het initiatief
vaak neemt om aan een groeiende laadbehoefte van bewoners
en bezoekers te voldoen, zal een CPO waarschijnlijk het
initiatief nemen wanneer zij kansen zien voor een rendabele
businesscase. Waar het initiatief ook ligt, de sleutel tot succes is
een nauwe samenwerking tussen de gemeenten en de CPO.
Aanstellen projectleider
Het realisatieproces vraagt tijd, aandacht en veel afstemming en
kost al snel een dag per week gedurende drie tot zes maanden.
Daarom is het van belang dat de gemeente – in de rol van
opdrachtgever – een projectleider aanstelt die verantwoordelijk
is voor de procesbegeleiding van initiatief tot overdracht aan
exploitant en het contractmanagement. Verantwoordelijkheden
van de projectleider kunnen o.a. zijn:
• Aanspreekpunt voor de CPO of opdrachtnemer;
• Interne afstemming met diverse afdelingen, zoals verkeer,
duurzaamheid en ruimte;
• Contact met netbeheerder (in afstemming met CPO);
• Organiseren participatie met omwonenden;
• Procesbegeleiding inkoop;
• Inregelen contractmanagement na realisatie.
De projectleider hoeft niet iemand te zijn met diepgaande
kennis van laadinfrastructuur, aangezien daar bij de CPO’s
al veel kennis over aanwezig is. De projectleider kan deze
handreiking als leidraad gebruiken bij de realisatie en de
stappen die daarop volgen.
Laadvisie en -beleid
Door vooraf na te denken over het beleid en de uitrolstrategie
van laadinfrastructuur kan een initiatief beter worden begeleid.
Neem daarom laadpleinen mee in laadvisie, plaatsingsbeleid
en prognoses en plankaarten voor de gemeente. Voor vragen
en hulp bij het opstellen van een laadvisie of laadbeleid, zie de
website van NKL.
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Stap 2: Afwegingen voor een laadplein

Best practice

Door: gemeente en/of CPO

Gemeente Haarlemmermeer
maakt gebruik van een dynamisch
parkeersysteem. Dat houdt in
dat per vak met kleuren wordt
aangegeven of er een nietelektrische auto mag parkeren.
Het parkeersysteem zorgt dat er
altijd twee vakken vrij zijn voor
elektrische voertuigen, zodat
er altijd een laadmogelijkheid
geboden wordt.

Laadpaal of laadplein?
In deze stap worden afwegingen behandeld die helpen bij
het bepalen of een laadplein de juiste oplossing is. Een aantal
factoren spelen hierbij een rol:
• Uitrolstrategie
• Ruimtelijke mogelijkheden
• Stroomlijnen verkeersstromen, deelmobiliteit en
mobiliteithub
• Schaalbaarheid
• Facilitering gebruikers en laadzekerheid
• Financiële afwegingen
• Wenselijkheid slim laden
Uitrolstrategie
In de laadvisie van de gemeente zijn uitgangspunten
opgenomen voor de uitrolstrategie, bijvoorbeeld over het
realiseren van strategische of pro-actieve laadlocaties voor
bezoekers en bewoners. Het advies is om in de laadvisie een
afwegingskader op te stellen, waarmee kan worden afgewogen
wanneer er wel of niet voor een laadplein als oplossing wordt
gekozen. De afwegingen in dit hoofdstuk kunnen daarin worden
meegenomen.

Laadplein Haarlemmermeer

Met het realiseren van een laadplein is de kans groot dat
er voor de vraag uit wordt gerealiseerd. Laadpleinen zijn
daarmee vaak een passende oplossing in strategische of proactieve plaatsingen. Het voordeel hiervan is dat er werk wordt
bespaard, want door het realiseren van één laadplein hoeft er
maar één netaansluiting te worden aangelegd en de straat hoeft
maar één keer open.
Ruimtelijke mogelijkheden
Clustering van laadinfrastructuur
Op basis van het in kaart brengen van de toekomstige
behoefte aan extra laadplekken is het mogelijk te bepalen of
(een deel van) die vraag geclusterd kan worden. Clustering
van de laadinfrastructuur maakt een efficiënte uitvoering van
toekomstige voorzieningen mogelijk.
Daarnaast kan het de kwaliteit van de openbare ruimte ten
goede komen om de spreiding van objecten te beperken.
Het concentreren van laadinfrastructuur (en benodigde
bebording) is dan een logische keuze. Het clusteren van
openbare laadinfrastructuur biedt daarnaast de mogelijkheid
om bebording efficiënter te plaatsen en de benodigde
verkeersbesluiten efficiënter te nemen. Dit maakt een
versnelling van de doorlooptijd van het realisatieproces
mogelijk.
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Adaptief afkruisen
Een ander bijkomend voordeel van het clusteren van
laadinfrastructuur is dat slechts een deel (bijvoorbeeld de
helft) van de parkeerplekken gereserveerd hoeft te worden
voor elektrische voertuigen. Hierdoor wordt laadinfrastructuur
adaptief en flexibel ontwikkeld en hebben bewoners minder last
van het onttrekken van parkeervakken aan het parkeerareaal
voor elektrische voertuigen.
Wanneer het gebruik van het laadplein toeneemt, wordt ook bij
de andere vakken een bord geplaatst. Er is dan maar één keer
een verkeersbesluit nodig. Dit heeft met name effect wanneer
palen zo geplaatst worden dat ze vanuit meerdere vakken
bereikbaar zijn. Maak afspraken met de CPO over het afkruisen
van meer vakken of neem hierover eisen op in de uitvraag (zie
Stap 4: Opstellen uitvraag).
Kleiner ruimtebeslag
Een laadplein heeft als voordeel dat de netaansluiting en de
regelsystemen in een verdeelkast geplaatst kunnen worden en
niet in ieder laadobject afzonderlijk (zie ook Stap 4: Opstellen
uitvraag). De laadobjecten kunnen daardoor kleiner en
smaller worden vormgeven en zijn zo makkelijker inpasbaar
in de openbare ruimte. Daardoor is het ook mogelijk om de
laadobjecten te integreren in andere objecten of straatmeubilair
in de openbare ruimte, zoals lantaarnpalen. Meer voorbeelden
zijn terug te vinden op de website van NKL.

Best practice
Voor een laadplein wordt vaak
slechts een deel van de vakken
gereserveerd voor elektrische
voertuigen.
Zo start gemeente Utrecht vaak
met het reserveren van de helft
van de parkeervakken. Door
vervolgens de bezettingsgraad te
meten kunnen Key Performance
Indicators (KPI’s) worden bepaald
om het aantal parkeervakken
of het aantal laadpalen uit te
breiden. Een veel gebruikte KPI is
om bij een bezettingsgraad van
>60% het aantal gereserveerde
parkeervakken te verhogen naar
75% van het totaal.

Dit betekent dat bij het kiezen voor het type paal (niet zozeer
de technische variant) gekozen moet worden voor een paal die
ruimtelijk in te passen is. Dit is de verantwoordelijkheid van
de CPO, maar de gemeente kan het gesprek aangaan over het
functioneel ontwerp van de laadvoorzieningen of hier strikte
eisen voor stellen (zie ook Stap 4: Opstellen uitvraag).
Stroomlijnen verkeersstromen, deelmobiliteit en
mobiliteitshub
Clustering van laadinfrastructuur kan daarnaast worden ingezet
om verkeersstromen richting laadinfrastructuur te stroomlijnen;
een laadplein genereert een verkeersstroom naar eenzelfde
plek in plaats van (zoek)verkeer naar verschillende laadlocaties.
Daarom kan een laadplein op een slimme plek gunstig zijn voor
bijzondere doelgroepen zoals bijvoorbeeld de stadslogistiek (zie
ook Stap 3: Locatiekeuze).
Daarnaast vergroot een laadplein de zichtbaarheid van laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Dit kan automobilisten
stimuleren om over te stappen op elektrisch rijden. Een laadplein kan ook samenvallen met een mobiliteitshub. Zo kan het
plein worden gecombineerd met deelauto’s en deelfietsen en
kan het een plek zijn om over te stappen op andere vormen van
vervoer.
Schaalbaarheid
De werkzaamheden om een netaansluiting voor een
laadplein aan te leggen, zijn gelijk aan die van een laadpaal. In
samenspraak met de netbeheerder dient in een vroeg stadium
bepaald te worden of een koppeling van het laadplein op een
bestaande netaansluiting mogelijk is.
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Zo wordt een vertraging in een later stadium van het project
voorkomen. Door in de voorbereidingsfase passende kabels,
leidingen en mantelbuizen aan te leggen voor toekomstige
uitbreiding van het laadplein, wordt schaalbaarheid op efficiënte
wijze mogelijk gemaakt.
In het geval van uitbreiding van een bestaande laadpaal naar
een laadplein moet een kabel worden gelegd van de laadpaal
met de netaansluiting (primair) naar de nieuwe laadpaal of
laadpalen (secundair). Een zogenaamde primair-secundair
aansluiting (zie ook Stap 4: Opstellen uitvraag) is in dit geval een
voor de hand liggende technische oplossing om een laadpaal op
te schalen naar een laadplein. Schaalbaarheid van het laadplein
is logischerwijs alleen mogelijk als de fysieke ruimte dit toelaat.
Facilitering gebruikers en laadzekerheid
Een laadplein kan grote aantallen gebruikers tegelijk op één
locatie faciliteren. Elektrisch rijders hebben daardoor meer kans
op een vrije laadplek dan bij een enkele laadpaal. Deze laadzekerheid is voor individuele rijders een groot voordeel. Uit de
Proeftuin Slimme Laadpleinen blijkt ook dat pleinen daadwerkelijk meer aantrekkingskracht hebben op gebruikers in verband
met een grotere zekerheid op een vrije laadplek. Onzekerheid
over laadmogelijkheden is namelijk één van de drempels om
een elektrische auto aan te schaffen. Daarnaast is een laadplein
nuttig voor groepen elektrisch rijders, bijvoorbeeld voor elektrische taxi’s, bezorgdiensten of andere elektrische wagenparken.

Best practice
Om de exploitatiekosten laag
te houden is op laadpleinen in
Duivendrecht en Haarlemmermeer
een stationaire batterij in het
laadplein geïntegreerd. Zo kan
gebruik gemaakt worden van een
kleinere netaansluiting. Hierdoor
wordt er ook minder vermogen
van het openbare net gevraagd.
Let wel, een batterij vraagt
doorgaans een forse investering.
Bepaal in de businesscase goed
welke voordelen dit oplevert.

Op een laadplein kan laden op verschillende snelheden en –
mogelijkheden (AC/DC) worden aangeboden. Op deze manier
kan in verschillende laadbehoeften worden voorzien. Het is
belangrijk om de EV-rijder te voorzien van voldoende informatie
over het laadplein. Dit kan door duidelijk te maken wat het
beschikbare vermogen is dat geladen kan worden per type
auto. Slimme laadconcepten maken een optimale verdeling
van vermogen per aangesloten auto op het laadplein mogelijk,
waarbij een minimaal vermogen moet worden gegarandeerd.
Financiële afwegingen
De businesscase van een laadplein kan (in potentie) beter zijn
dan die van een laadpaal, maar dat is van diverse factoren
afhankelijk.
Er wordt onder andere een schaalvoordeel behaald bij de
aanleg. De straat hoeft niet meerdere keren open en de
netbeheerder legt in één keer een netaansluiting voor meerdere
laadpalen aan. Bovendien wordt vaak één verkeersbesluit
genomen voor het hele plein, waar voor reguliere laadpalen
vaak dezelfde procedure meerdere keren doorlopen wordt.
De investering is vaak hoger. Dat komt doordat er meerdere
laadpalen in één keer moeten worden aangeschaft, terwijl er
misschien nog niet zoveel vraag is. Ook wordt er vaak gekozen
om (in vergelijking met reguliere laadpalen) een zwaardere
netaansluiting aan te leggen om alle auto’s van voldoende
vermogen te kunnen voorzien. Een zwaardere netaansluiting
kent een hogere investering.
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De operationele kosten stijgen ook mee. Alle laadpalen dienen
beheerd en onderhouden te worden, maar de grootste
kostenpost is het capaciteitstarief voor de netbeheerder. Hoe
zwaarder de netaansluiting, hoe hoger de maandelijkse kosten.
Veel CPO’s en gemeenten kiezen daarom voor een middenweg
door een kleinere netaansluiting te realiseren die bij goed
gebruik relatief makkelijk kan worden verzwaard. Informeer
voor de tarieven en verzwaringen bij de regionale netbeheerder.
Alle laadinfrastructuur wordt daarbij al voorbereid op die
zwaardere netaansluiting.

Best practice
In Culemborg en Lelystad is het
slimme laadplein gecombineerd
met een Solar Carport. Hierdoor
kan lokaal duurzaam opgewekte
energie direct gebruikt worden
door elektrische voertuigen en
wordt er efficiënt gebruik gemaakt
van de ruimte.

Een laadplein leidt vaak ook tot hogere inkomsten, omdat EVrijders verwachten dat er altijd wel een plekje vrij is, en daar dus
eerder naartoe rijden dan naar een enkele laadpaal. Voordeel
is dat bij een afname van > 10.000 kWh per jaar een volgende
staffel in de energiebelasting wordt bereikt. Dit resulteert in een
afname van de energiebelasting van ca. 50% per kWh.
Hoewel het financieel aantrekkelijk is om een slim laadplein te
koppelen aan een bestaande netaansluiting, dienen hierover
wel concrete afspraken gemaakt te worden met de eigenaar
van de aansluiting. Er kunnen aanpassingen nodig zijn op
de bestaande infrastructuur, zoals de netaansluiting en
verdeelkasten.

Solar Carport Culemborg

Neem alle relevante kosten mee voor de businesscase!
Een laadplein is vaak een investering in de toekomst en niet
direct rendabel wanneer alleen de aanschafkosten van de
laadpunten worden meegenomen. De kosten van de aanleg van
een laadplein dienen per geval bepaald te worden. Geadviseerd
wordt de businesscase op te laten maken in samenwerking met
de CPO. Neem hierbij ook de ‘clustering’ van procedurekosten
mee (vergunningsaanvragen, verkeersbesluiten, etc.).
Bedenk ook dat de kostenbesparing groter wordt als de
laadinfrastructuur gunstig is geplaatst (kleine afstand
paal/verdeelkast tot net). De ruimtelijke inpassing van de
laadinfrastructuur dient daarom meegenomen te worden in de
calculatie van het kostenplaatje.
Carports met zonnepanelen in combinatie met laadpleinen
worden steeds vaker gerealiseerd, maar zijn nog niet altijd
rendabel. Gemeenten en coöperaties kiezen er soms wel voor
vanwege het efficiënte ruimtegebruik en het direct lokaal
gebruiken van duurzaam opgewekte energie.

Solar Carport Lelystad

Slim laden
Binnen het laadplein staat alle infrastructuur met elkaar in verbinding. Op deze manier kan
de laadbehoefte van een elektrisch rijder optimaal worden afgestemd met de aansluiting
(netbeheerder) en/of de locatie-eigenaar. Dit betekent ook dat de energie tussen de palen efficiënt
kan worden verdeeld. Dit biedt de mogelijkheid slim om te gaan met het leveren van stroom,
waardoor de piekbelasting op het elektriciteitsnet kan verminderen.
Doordat de infrastructuur één netaansluiting deelt, kan ook worden nagedacht over integratie met
andere energieoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of een stationaire batterij.
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Twee technische varianten
Een laadplein kan technisch worden uitgevoerd als een ‘primair-secundaire aansluiting’ of een
‘systeem-straatkastconstructie’. Beide varianten moeten verbonden zijn met een backoffice
managementsysteem (mits het laadplein publiek toegankelijk is).
• Reguliere laadpaal.
• Primair-secundair: Eén laadpaal (primair) heeft een netaansluiting en is direct aangesloten
op het backofficesysteem. Alle andere laadpalen (secundair) zijn aangesloten op de primaire
laadpaal. Deze bepaalt de laadsnelheid en communiceert met de backoffice.
• Systeem-straatkast: Hoofdaansluiting bevindt zich in een verdeelkast. De andere laadpalen zijn
hierop aangesloten.

Gewone laadpaal

Primair-secundair

Systeem-straatkast

Ruimtelijk

• Mogelijk verspreiding
laadoplossingen in
openbare ruimte.

• Concentratie
laadinfrastructuur mogelijk.
• Mogelijke integratie met
ander straatmeubilair.

• Mogelijkheid tot
concentratie van een groot
aantal laadpunten.
• Gebruik maken van
slankere en/of rankere
laadinfrastructuur,
Inpassing van straatkast
noodzakelijk.

Verkeerskundig

• Risico op meer zoekverkeer.

• Door concentratie van
laadpunten is het mogelijk
het verkeer te stroomlijnen.

• Door concentratie van
(groot aantal) laadpunten is
het mogelijk het verkeer te
stroomlijnen.

Schaalbaarheid

• Eventueel uit te breiden met
meerdere laadobjecten of
op te schalen naar Primairsecundair.

• Uitbreiding afhankelijk van
parkeerruimte en vergroting
netaansluiting t/m 3x80A
(kleinverbruik).

• Uitbreiding afhankelijk van
parkeerruimte. Maximale
netaansluiting 3x250A
(grootverbruik).

Faciliteren gebruikers en
laadzekerheid

• Lage laadzekerheid op
locatie.

• Meerdere laadpunten
aanwezig. Hoge
laadzekerheid.

• Meerdere laadpunten
aanwezig. Hoge
laadzekerheid. Mogelijkheid
om ook snelladen aan te
bieden.

Stimuleren elektrisch rijden

• Lage zichtbaarheid.

• Zichtbaar.

• Zichtbaar.

Financieel

• Voordelig in aanleg,
opschaalbaarheid kostbaar.

• Voordelig in aanleg:
meerdere palen tegelijk
realiseren.

• (Mogelijk) duurdere
oplossing vanwege de
schaal en netaansluiting.

Deelmobiliteit en
mobiliteitshub

• Ruimte voor een beperkt
aantal voertuigen.

• Faciliteert meerdere
voertuigen.

• Faciliteert meerdere
voertuigen en kan laden
via AC- en DC-stroom
aanbieden.

Slim Laden

• Sturing op energieverdeling
mogelijk.

• Sturing op energieverdeling
mogelijk.

• Sturing op energieverdeling
mogelijk. Door grotere
aansluitcapaciteit is slim
laden makkelijker toe te
passen.

Technische aandachtpunten

• Moet voldoen aan de
actuele aansluitspecificaties
van de netbeheerders/
ElaadNL.

• Moet voldoen aan de
actuele Aansluitspecificaties
van de netbeheerders/
ElaadNL.

• Moet voldoen aan
de richtlijnen van
de desbetreffende
netbeheerder en gemeente.

NB Een laadplein is altijd maatwerk. Deze tabel laat mogelijkheden zien, maar kan afwijken van de werkelijkheid.
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Laadplein Haarlemmermeer
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Stap 3: Locatiekeuze

Best practice

Door: gemeente

De gemeente Zeist heeft een groot
laadplein van 40 laadpunten
gerealiseerd. Zij hebben dit
laadplein geïntegreerd in
een herinrichting van een
gemeentelijk parkeerterrein op
een bezoekerslocatie. Hierdoor is
het laadplein direct in het ontwerp
ingepast. Dat zorgde voor in- en
extern draagvlak.

De locatiekeuze is een cruciale stap. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met diverse aspecten.
Balans tussen wenselijke locatie en commercieel rendabele
locatie
Een locatie die voor de gemeente zeer wenselijk is, kan voor
een CPO niet rendabel zijn. Als de gemeente al met een CPO
samenwerkt, bijvoorbeeld in een concessie, is het daarom slim
om samen op zoek te gaan naar een geschikte locatie. In het
geval van een aanbesteding kan de gemeente kiezen om eerst
een marktconsultatie uit te voeren.
Laadplein als onderdeel van herinrichting gebied
Als een laadplein deel uitmaakt van een integraal
herinrichtingsplan, kan dit het draagvlak vergroten. Op die
manier maakt het laadplein expliciet onderdeel uit van de (visie
op) de toekomstbestendige publieke ruimte en kan tegelijkertijd
nagedacht worden over de ultieme inrichting van het laadplein.
Denk bijvoorbeeld aan laadpalen die bereikbaar zijn vanuit vier
parkeerplaatsen.

Laadplein Zeist

Publieke of private grond
Een belangrijk aandachtspunt is of de beoogde locatie in bezit
is van de opdrachtgever. Het maakt namelijk verschil of er
gerealiseerd wordt op publieke of private grond. In de openbare
ruimte geldt het beleid van de gemeente en dient er een
verkeersbesluit genomen te worden om handhaving mogelijk te
maken. Op een gemeentelijk parkeerterrein buiten de openbare
ruimte, bijvoorbeeld het parkeerterrein voor het gemeentehuis,
gelden deze voorwaarden niet.
In het geval van private grond is het belangrijk om goede
afspraken te maken tussen de CPO en de grondeigenaar
en indien nodig de gemeente over beheer en onderhoud,
eigendom, stroomvoorziening en toegankelijkheid. Er is op
private grond geen verkeersbesluit nodig.
Anonieme, openbare locaties
Door te kiezen voor ‘anonieme’, openbare locaties, vergroot je
het draagvlak voor de realisatie van een laadplein. Wanneer
bijvoorbeeld gekozen wordt voor de aanleg van een laadplein in
een hofje met afgezonderde parkeergelegenheden, is de kans
op weerstand van bewoners groter. Op grotere parkeerpleinen
is deze kans kleiner. Door bewoners en andere stakeholders te
betrekken bij de keuze, is in een vroeg stadium te achterhalen
of er wel of geen draagvlak is voor beoogde locaties.
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Loopafstand
Veel publieke laadpunten worden geplaatst op aanvraag. Dit houdt in dat de gemeente en CPO
in eerste instantie in de buurt van het aanvraagadres naar een geschikte locatie kijken. In theorie
leidt dit tot meer decentralisatie. Gemeenten waar (nog) geen dicht netwerk van openbare
laadinfrastructuur aanwezig is, moeten rekening houden met de loopafstand tot het laadplein.
Om te zorgen dat die afstand niet te groot is, is het aan te raden de positie van laadpleinen mee
te nemen in de totale uitrolstrategie van openbare laadinfrastructuur, zodat een dekkend netwerk
gerealiseerd wordt.
Netbeheerder en netaansluiting
Betrek in deze fase de netbeheerder. Op sommige locaties is het openbare elektriciteitsnet niet
direct toereikend om een zwaardere netaansluiting voor een laadplein aan te leggen. In dat geval
moet de netbeheerder eerst investeren om de benodigde capaciteit te kunnen leveren. Dit heeft
vaak grote gevolgen voor de doorlooptijd. De netbeheerder kan meedenken in alternatieve locaties
waar het elektriciteitsnet wel direct toereikend is. De ervaring leert dat CPO’s niet altijd direct voor
een zware netaansluiting kiezen, maar klein beginnen en naarmate het gebruik toeneemt er een
verzwaring wordt gedaan of slim laden toepassen.
Inpassing in openbare ruimte
Een laadplein biedt de mogelijkheid om laadinfrastructuur beter in te passen in de openbare
ruimte. Bij een systeem-straatkast opstelling (zie kader op pagina 13) kan gebruik gemaakt
worden van kleinere laadpunten. Deze vallen minder op en vallen beter weg in bijvoorbeeld groen.
Aandachtspunt hierbij is de plaatsing van de verdeelkast. Deze locatie moet goed toegankelijk zijn
voor het beheer en onderhoud van het laadplein.

9
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Laadplein Lelystad
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Stap 4: Opstellen uitvraag

Best practice

Door: gemeente

Om tijd te besparen tijdens het
realisatietraject, kan de gemeente
ervoor kiezen om in deze stap
de netaansluiting vast aan te
vragen bij de netbeheerder. Zo
lopen het aanvragen van de
netaansluiting en de wettelijke
termijn voor de aanbesteding
parallel. Diverse partijen hebben
dit op voorhand gedaan. Overleg
altijd met de netbeheerder wat de
mogelijkheden zijn om de offerte
of aansluiting bij realisatie over te
dragen aan de CPO.

In deze stap bepaalt de gemeente de eisen en stelt op basis
daarvan een uitvraag op aan de markt. Er worden een aantal
overwegingen en aandachtspunten gegeven.
Samenwerking met de markt
Er zijn drie samenwerkingsmodellen: het openmarktof vergunningenmodel, het concessiemodel en het
opdrachtmodel. Alle drie de modellen vragen om een andere
benadering.
Bij het openmarkt- of vergunningenmodel verstrekt een
gemeente vergunningen om een laadpaal of laadplein te
plaatsen in de publieke ruimte. Er is sprake van een open
markt, dus binnen de kaders van de gemeente mogen alle
CPO’s een laadplein realiseren. Hierbij is het van belang om als
gemeente goed na te denken over de eisen en wensen waaraan
laadinfrastructuur moet voldoen. Gebruik hiervoor de Basisset
Laadpleinen.
Als een gemeente het concessiemodel hanteert is er al een
bestaande concessiehouder die de reguliere laadpalen
installeert en exploiteert. In de concessie zijn vaak voorwaarden
opgenomen over de realisatie van laadpleinen. Als dit niet het
geval is, is het belangrijk om goed te kijken wat de afspraken
zijn rondom exclusiviteit van de huidige concessiehouder en te
toetsen of een laadplein binnen de exclusiviteit valt. Gebruik bij
nieuwe concessies de Basisset Laadpleinen bij de contractering.
Laadpleinen meenemen in een concessie
De ervaring leert dat als er reeds een concessiehouder is en er
voorwaarden over laadpleinen zijn opgenomen, het realiseren
van een laadplein eenvoudiger is. Dit komt doordat er geen
nieuw inkooptraject hoeft te worden opgestart. Het advies is
dan ook om bij het uitgeven van een nieuwe concessie voor
openbaar laden, voorwaarden op te nemen voor het realiseren
van laadpleinen. Dit kan bijvoorbeeld door de concessiehouder
het recht te geven als eerste een marktconform aanbod te doen.
Als dit niet voldoet aan de verwachtingen heeft de gemeente het
recht om offertes bij andere partijen op te vragen.
Laadpleinen in afzonderlijke opdracht
Een andere mogelijkheid is om voor één of meerdere
laadpleinen een aparte concessie aan te besteden. Onder
andere de gemeenten Haarlemmermeer, Groningen en
Maastricht hebben dit op deze wijze gedaan. Het voordeel
hiervan is dat er maatwerk mogelijk is en je niet gebonden bent
aan de voorwaarden van de concessie van reguliere laadpalen.
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Best practice

Kijk hierbij wel goed naar de exclusiviteitsbepalingen van de
concessie van reguliere laadpalen.
Tot slot kan de gemeente één of meerdere laadpleinen voor
eigen rekening en risico exploiteren in het opdrachtmodel. Het
voordeel van dit model is dat de gemeente de regie in eigen
hand heeft. Daar staat tegenover dat de gemeente het risico op
zich neemt.
Technische variant
We kennen twee technische varianten: de primair-secundaire
aansluiting en de systeem-straatkastopstelling (zie kader
op pagina 10). De keuze voor een technische variant
heeft te maken met verschillende factoren, waarbij de
beschikbare ruimte één van de belangrijkste is. Een systeemstraatkastopstelling wordt vaak gebruikt voor grote laadpleinen,
omdat daar in de basis een grote netaansluiting voor nodig is
die niet in een laadpaal past.

In Culemborg en Groningen
voeren lokale energiecoöperaties
de realisatie van laadpleinen
uit. Uit de Proeftuin Slimme
Laadpleinen blijkt dat zij geneigd
zijn om mee te denken over (on)
mogelijkheden en het sluitend
maken van de businesscase, en
staan zij open voor innovaties.
De energiecoöperatie kan de
energielevering verzorgen met
lokaal duurzaam opgewekte
energie.

Het realiseren van een laadplein is maatwerk. Anders dan bij
een laadpaal hebben de ruimtelijke kenmerken invloed op de
mogelijke oplossingen en verschijningsvorm. Het is belangrijk
dat er een betrouwbare en toekomstbestendige oplossing wordt
gerealiseerd. De technische variant hoeft hierbij niet leidend
te zijn. Het is mogelijk om de markt te bevragen en technische
eisen te stellen aan het laadplein (zie Basisset Laadpleinen). Op
basis van de eisen zal de markt bepalen wat de meest geschikte
vorm is voor die locatie.
Slim laden
Slim laden en local load balancing zijn bij een laadplein van
groot belang om de netaansluiting maximaal te kunnen
benutten en alle auto’s van voldoende vermogen te kunnen
voorzien. Bepaal bij de uitvraag hoeveel vermogen per voertuig
er minimaal geleverd moet kunnen worden om de EV-rijder te
kunnen voorzien en benut hierbij de kennis van de markt.
Een stap verder in het slim laden is het toepassen van Vehicle to
Grid (V2G) op het laadplein. In de Proeftuin Slimme Laadpleinen
en in enkele andere projecten worden hier de eerste ervaringen
mee opgedaan. Deze techniek is op dit moment nog volop in
ontwikkeling. De benodigde protocollen zijn bijvoorbeeld nog
niet uitontwikkeld, waardoor er nog geen marktstandaard is. In
de Basisset Laadpleinen zijn beleidsspecifieke eisen opgenomen
voor V2G. Dit zijn voornamelijk hardwarematige eisen om de
laadinfrastructuur toekomstbestendig te maken. Uit de praktijk
blijkt dat marktpartijen dit, zonder veel extra kosten, kunnen
leveren waardoor de laadinfrastructuur ‘V2G-ready’ is als de
softwareprotocollen zijn uitontwikkeld.
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Programma van Eisen
In het Programma van Eisen stelt de gemeente eisen op aan het laadplein en de CPO. In de Basisset
Laadpleinen zijn minimale- en beleidsspecifieke-eisen opgenomen, die gemeenten bij het opstellen
kunnen gebruiken.
De minimale- en beleidsspecifieke eisen worden in de basisset per categorie besproken:
• Functionaliteiten: o.a. bediening en interface.
• Vormgeving & inpassing: o.a. vorm, uiterlijk, materialen, connectiviteit i.r.t. materiaalkeuze,
afmetingen en inpasbaarheid in relatie tot monumenten, welstand en groenbeheer.
• Techniek en veiligheid: o.a. aarding, aardlekschakelaar, netaansluiting en eisen c.q. richtlijnen
in relatie tot brandveiligheid (specifiek als het gaat om laadplekken in parkeergarages of
wanneer zeer krachtige netaansluitingen worden gerealiseerd en/of er batterijen geplaatst
worden) en beschikbaar vermogen.
• Slim laden: o.a. protocollen en load balancing.
• Omgeving en locatie: o.a. bebording en doorgangsruimte.
• Backoffice en interface: o.a. data, datadeling, tarief.
• Security: o.a. data- en verbindingsbeveiliging.
• Standaarden en normen: o.a. protocollen en normeringen.
• Beheer en monitoring: o.a. storingen en storingsprotocollen, reiniging, onderhoud, concrete
afspraken over uptime en rapportage over gebruik.
• Aanvraag en realisatie: o.a. uit te voeren werkzaamheden en realisatietermijn.

8
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Laadplein Lelystad
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Stap 5 t/m 9: Vervolgstappen
Na het doorlopen van de voorgaande stappen kan het vervolgtraject worden ingezet.

2

Stap 5: Uitvraag aan de markt
Door: gemeente

3
4
5
6
7

Wanneer de vraagspecificatie op de markt gezet wordt, is het belangrijk dat er rekening wordt
gehouden met de geldende wet- en regelgeving rond aanbesteden en lokaal geldend inkoopbeleid.
Voorzie marktpartijen altijd van zoveel mogelijk informatie over de omgeving en locatie om ze een
goed aanbod op te kunnen laten stellen.

Stap 6: Besluitvormingsperiode
Door: gemeente
Indien nodig kan de gemeente de besluitvorming in gang zetten met een verkeersbesluit om de
parkeervakken voor het opladen van elektrische auto’s te reserveren (zie ook Stap 2: Afweging
voor een laadplein). Door bewoners vroegtijdig te betrekken, is kans op vertraging gedurende de
besluitvorming en kans op bezwaar minder groot (zie ook Stap 3: Locatiekeuze).

Stap 7: Contractering en vergunningverlening

8

Door: gemeente en CPO

9

Als er een geschikte aanbieding van een CPO is binnengekomen, kan worden overgegaan tot
contractering en vergunningverlening voor de realisatie, exploitatie en beheer van het laadplein.
Mogelijk heeft een gemeente al een contract met bijvoorbeeld een concessiehouder die binnen de
gestelde eisen laadpleinen kan plaatsen. Dan kan deze stap worden overgeslagen.

Stap 8: Realisatie
Door: CPO en netbeheerder
De CPO kan vervolgens het laadplein realiseren. Dit gebeurt volgens de opgestelde eisen voor de
planning en doorlooptijd.
Bij deze stap is afstemming met de netbeheerder nodig. Deze dient tijdig te starten met
het plaatsen van de nieuwe netaansluiting, omdat deze activiteit op het kritiek pad van de
realisatieplanning ligt.

Stap 9: Exploitatie en beheer
Door: CPO en gemeente
Het laadplein kan tenslotte in gebruik worden genomen. In deze stap dient er voldoende aandacht
te zijn voor de communicatie richting gebruikers. Met name als er innovaties worden toegepast,
bijvoorbeeld DC-laden, slim laden en V2G, is het belangrijk om de gebruikers daar (doorlopend)
van op de hoogte te stellen. Ook valt het aan te bevelen om een opening te organiseren met de
gemeente en de CPO.
Op dit moment gaat de exploitatiefase in en kan het dossier eventueel worden overgedragen aan
de contractmanager.
NB Deze handreiking gaat ervan uit dat in de bovenstaande stappen het lokale inkoopbeleid wordt
gevolgd. De gemeente bepaalt zelf of er meerdere offertes worden uitgevraagd.
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Verantwoording: totstandkoming handreiking realisatie
laadpleinen
De handreiking realisatie laadpleinen 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 update van deze handreiking is tot stand gekomen dankzij input van de
deelnemers aan de Proeftuin Slimme Laadpleinen en andere stakeholders.
Netbeheerders hebben een groot belang bij veiligheid en impact op het net. Overheden kijken
ook naar gebruikersopties van EV-rijders en inrichting van de omgeving. Exploitanten, fabrikanten
en andere CPO’s kijken naar een efficiënte implementatie en beheer. Het overkoepelende belang
van alle partijen is dat laadpleinen veilig en functioneel zijn. Hierbij worden de kosten zo laag
mogelijk gehouden en wordt de EV-rijder optimaal bediend. Met deze handreiking is vanuit deze
verschillende invalshoeken een eenduidig overzicht gegeven van de overwegingen en eisen rondom
laadpleinen.
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 andere NKL-projecten, nieuwe
aanbestedingen en ontwikkelingen uit de markt. Dit is de tweede versie van deze handreiking,
verschenen in het vierde kwartaal van 2021.
Betrokken organisaties
Voor de update van deze handreiking is gebruik gemaakt van de ervaringen van deelnemers van de
Proeftuin Slimme Laadpleinen. Deze deelnemers zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allego
ENGIE
ElaadNL
Gemeente Amsterdam
Gemeente Arnhem
Gemeente Breda
Gemeente Culemborg
Gemeente Den Haag
Gemeente Eemsdelta
Gemeente Gouda
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Het Hoge Land
Gemeente Lelystad
Gemeente Maastricht
Gemeente Middelburg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente Utrecht
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Zeist
Gemeente Zwolle
Mijn Domein
MRA-elektrisch
NKL
Over Morgen
PARKnCHARGE
Slim Laden Haarlemmermeer
Total/Pitpoint
WeDriveSolar
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