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Klimaatakkoord

Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer

Het Klimaatakkoord beschrijft de afspraken over de reductie van CO2-uitstoot in Nederland. Mobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. Elektrisch rijden
wordt de nieuwe standaard en voldoende laadinfra is hiervoor een voorwaarde. Het Klimaatakkoord is aan verschillende thematafels vormgegeven.
Het thema Mobiliteit is nauw verbonden met de thema’s Gebouwde omgeving en Elektriciteit. Deze wegwijzer geeft gemeenten handvatten om concreet
aan de slag te gaan met laadinfrastructuur voor zero-emissie vervoer.

Klimaatakkoord - thematafel

Gebouwde omgeving
NL Aardgasvrij
Wijkgericht verduurzamen

Klimaatakkoord - thematafel

Mobiliteit

Klimaatakkoord - thematafel

Elektriciteit

Meer energie uit wind en zon
Flexibel energiesysteem

Emissievrije zones
Dekkend laadnetwerk

Waar kan uw gemeente mee aan de slag?
A

B

C

D

Elektrisch rijden
onderwerp maken
van regionale
samenwerking

Opstellen visie laadinfra
op basis van de
Nationale Agenda
Laadinfra (NAL)

Maatregelen
uitvoeren en
ervaringen
delen

Zeroemissiezones
voor
stadslogistiek

WIE WERKEN SAMEN?

Oktober 2019

Klik hier voor de maatregelen klimaatakkoord elektrisch vervoer

KLIK HIER

Hoe loopt het proces?
Stap 1

Elektrisch rijder
Voordelen samenwerking

Draagt bij aan
ambities duurzaamheid en snelle uitrol
elektrisch vervoer
gemeente

Vraagt aandacht / actie

Vraagt om
laadvoorzieningen
in (semi-)
publieke
ruimtes

Vraagt om
transparantie
in laadkosten,
-proces en
slim laden

Visie, beleid en
uitrolstrategie

Stap 2
Gebruiker openbare
ruimte: bewoners,
bedrijven, organisaties

Netbeheerder
Zorgt voor voldoende
netcapaciteit en
verzorgt aansluitingen van nieuwe
laadpunten op het net

Wil betrokken
worden bij inrichting
wijk en kan bijdragen
aan optimale
inpassing.
Is waardevol!

Planmatig werken
kan realisatie van
nieuwe laadpalen
versnellen

Wil op tijd heldere
informatie
Is bezorgd over
beschikbare parkeerruimte bij intichten
parkeervakken
speciaal voor EV

Lokale
energiecoöperaties
Gemeente

Stimuleert gebruik
duurzame, lokale
energie

Provincie en Rijk
Dragen bij aan ambitie
uitrol elektrisch vervoer
via oa RES en
mobiliteitsbeleid.

Faciliteren leveren
laadpunten naast
zon, wind en deelauto’s

Ontzorgen door
regionale samenwering
via oa standaarden,
gezamenlijke aanpak
en contractering

Exploitant publieke laadpunten
Maakt slim laden en andere
innovaties in afstemming met
gemeenten mogelijk

Goede afspraken over
prijzen en prijstransparantie
nodig

Stap 3
Uitvoering:
aanvraagbeheer, verzoeken
en bezwaren, communicatie

NKL heeft verschillende
instrumenten beschikbaar die
samenwerking ondersteunen:

Basissets laadpaal en laadplein

Stimuleert samenwerking in de regio

Investeert in
publieke
laadpunten

Organisatie:
werving en selectie exploitant

Afspraken maken
over uitrolstrategie
nieuwe laadpunten

Duidelijk beleid nodig
voor omgang
verschillende
aanbieders in de wijk

Inspelen op verschil in
kansen en knelpunten
lokaal/ regionaal

Overzicht van eisen en wensen
voor gemeente, exploitant en
netbeheerder.

Onafhankelijke workflowtool
laadpaalnodig.nl
Voor efficiënte samenwerking
tussen gemeente, exploitant en
netbeheerder bij individuele
aanvragen.

Concessieoverzicht laadinfra
Gemeenten.
Voorbeeld documenten van bestaande
samenwerkingsverbanden.

Thema

Maatregel

Wat wordt van
gemeente verwacht

Afspraak of
optie?

Deadline

Te verbinden met
andere maatregel?

Instrument

Zero-emissie (ZE)
Mobiliteit

1

Opstellen Regionale Mobiliteitsplan
(RMP). Kapstok voor maatregelen bij
het verduurzamen van elektrisch
vervoer door regionale overheden.
Nationale Agenda Laadinfra (NAL)
benoemt de afspraken laadinfra

Uitwerken en
implementeren

Afspraak

Mobiliteit

2

Verduurzaming eigen vloot
voertuigen

Stimuleren door
aansluiten bij
landelijk beleid

Afspraak obv EU
Green vehicle
directive over duurzaam inkopen

Mobiliteit

3

Uitwerken convenant
ZE-reinigingsvoertuigen (begin 2019)

Stimuleren door
aansluiten bij
landelijk convenant

Afspraak

Mobiliteit

4

Verschonen elektrisch (personen)vervoer via tariefdifferentiatie
in parkeertarieven (per 1 januari 2019)

Implementeren

Najaar 2020

Zero-emissiezones: doelgroepenvervoer en logistiek,
Omgevingsvisie en RES.

Opzetten regionale samenwerking voor schaalgrootte
Overheidsauto’s delen met
omgeving
Samenwerking met (lokale)
deelauto-initiatieven

Programma Duurzaam
Inkopen (Rijksoverheid)

Eind 2019

Visie en plaatsingsbeleid
laadinfra

Inkoopbeleid
reinigingsvoertuigen

Optie

Eind 2021 wet
verwacht

Milieu- c.q. zero-emissiezones

Parkeerbeleid

Mobility as a Service (MaaS)
Mobiliteit

5

Elektrische deelauto’s van overheden
waar mogelijk openstellen voor gebruik
buiten kantooruren door burgers

Implementeren

Afspraak

Na ondertekening
Klimaatakkoord

Implementatie autodeel-beleid
Verduurzaming eigen vloot
voertuigen

Green Deal Autodelen
Inkoopbeleid

Mobiliteit

6

Vaste parkeerplaats verzorgen voor
standplaatsgebonden elektrische
deelauto’s en onderzoeken parkeervergunningen voor deelauto’s zonder
vaste parkeerplaats

Implementeren

Afspraak

Na ondertekening
Klimaatakkoord

Verduurzaming eigen vloot
voertuigen
Stimuleren elektrisch
(personen)vervoer
Integrale visie op laadinfra

Parkeerbeleid

Mobiliteit

7

Faciliteren en stimuleren van deelconcepten door o.a. parkeergelegenheid
en laadmogelijkheden op te nemen in
bestemmingsplannen

Stimuleren door
implementeren

Afspraak

Na ondertekening
Klimaatakkoord

Verduurzaming eigen vloot
Vaststellen ZE-zones
Integrale visie op laadinfra

Bestemmingsplan

RES = Regionale Energie Strategie | ZE = Zero-emissie
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Thema
Mobiliteit

Maatregel

Wat wordt van
gemeente verwacht

Afspraak of
optie?

8

Opschaling zero-emissie
doelgroepenvervoer

Stimuleren door
aansluiten bij
landelijk akkoord

Afspraak

Mobiliteit

9

Afspraken over laadinfra en
(de voorbereiding op) de uitrol borgen
in de RES, omgevingsvisie,
omgevingsplan en regionaal
mobiliteitsplan

Uitwerken en
implementeren

Afspraak

Mobiliteit

10

Vaststellen integrale visie op laadinfra
conform NAL

Uitwerken i.s.m.
stakeholders

Mobiliteit

11

Plaatsingsbeleid publieke laadinfra
(incl. planning van uitrol en
capaciteitsplanning)

Mobiliteit

12

Mobiliteit

13

Deadline

Te verbinden met
andere maatregel?

Instrument

Regionaal samenwerken

Bestuursakkoord
ZE-doelgroepenvervoer
(BAZED)
Aanbesteding
doelgroepenvervoer

Na ondertekening
klimaatakkoord

Elektrificeren autodelen
Stimuleren elektrisch
(personen)vervoer

Omgevingswet
Omgevingsplan

Afspraak

Eind 2020

Doelgroepenvervoer
Reinigingsvoertuigen
Stimuleren elektrisch
(personen)vervoer
Verduurzamen eigen vloot
Regionale Energie Strategie
(RES)
Regionaal Mobiliteitsplan RMP

Regionale
samenwerking
Parkeerbeleid
Bestemmingsplan

Uitwerken en
implementeren
i.s.m. stakeholders

Afspraak

Eind 2020

Doelgroepenvervoer
Reinigingsvoertuigen
Stimuleren elektrisch
(personen)vervoer
RES, Regionaal mobiliteitsplan

Regionale
samenwerking
Parkeerbeleid
Bestemmingsplan

Aanwijzen geschikte locaties
snellaadinfra in gemeente

Uitwerken en
implementeren

Afspraak

Eind 2020

RES
Visie en plaatsingsbeleid
laadinfra Plaatsingsbeleid,
Regionaal mobiliteitsplan

Regionale
samenwerking
Parkeerbeleid
Bestemmingsplan

Aanvullende afspraken over minimale
hoeveelheid laadinfra voor bedrijventerreinen (<20 parkeerplaatsen)

Uitwerken

Afspraak

Na ondertekening
Klimaatakkoord

Integrale visie op laadinfra
Plaatsingsbeleid laadinfra
Autodelen

Bestemmingsplan

Visie & beleid

RES = Regionale Energie Strategie | ZE = Zero-emissie
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Thema

Maatregel

Wat wordt van
gemeente verwacht

Afspraak of
optie?

Deadline

Te verbinden met
andere maatregel?

Instrument

Verduurzaming logistiek
Mobiliteit

14

Vaststellen en invoeren
zero-emissiezones

Implementeren

Afspraak in 40
grootste/ optie voor
andere gemeenten

Vaststellen
2020, Invoeren
2025

Integrale visie op laadinfra
Stimuleren ingroei ZE-vrachtwagens
Stimuleren duurzame inkoop,
Regionaal mobiliteitsplan

Green Deal
Zero-Emissie
Stadslogistiek,

Mobiliteit

15

Stimuleren ingroei
ZE- vrachtwagens

Verkennen van
mogelijkheden met
lokale partijen

Optie

2025

Integrale visie op laadinfra
Vaststellen ZE-zones
Stimuleren duurzame inkoop,
Regionaal mobiliteitsplan

Beleid t.a.v. parkeer-/
verzorgingsplaatsen

Mobiliteit

16

Stimuleren marktvraag door duurzame
logistiek in te bouwen en te belonen
in vergunningsverlening, inkoop en
aanbestedingen en infrastructurele
aanpassingen door te voeren

Stimuleren door
implementeren

Optie

2025

Verduurzamen eigen vloot
ZE-reinigingsvoertuigen/
doelgroepenvervoer
Integrale visie op laadinfra

Inkoopbeleid

Mobiliteit

17

Eisen stellen aan inzet van
ZE-bedrijfsvoertuigen bij publieke
aanbestedingen

Stimuleren door
implementeren

Afspraak

Na ondertekening
Klimaatakkoord

Verduurzamen eigen vloot
ZE-reinigingsvoertuigen/
doelgroepenvervoer
Integrale visie op laadinfra

Eisen t.a.v. publieke
aanbestedingen

Rijksbeleid aanpak
Aardgasvrije wijken

Wijkgericht verduurzamen
Gebouwde
omgeving

18

Regie voeren over wijkgerichte aanpak

Regie voeren

Afspraak

Na ondertekening
Klimaatakkoord

Gebouwde
omgeving

19

Borgen van participatie

Borgen

Afspraak

Na ondertekening
Klimaatakkoord

Omgevingswet

Gebouwde
omgeving

20

Verantwoordelijkheid voor
onafhankelijk (regionaal) energieloket

Coördineren

Afspraak

Na ondertekening
Klimaatakkoord

Wijkgerichte aanpak

RES = Regionale Energie Strategie | ZE = Zero-emissie
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Thema

Maatregel

Wat wordt van
gemeente verwacht

Afspraak of
optie?

Te verbinden met
andere maatregel?

Deadline

Instrument

Transitievisie warmte
Gebouwde
omgeving

21

Opstellen transitievisie warmte (incl.
bekend maken potentiële alternatieve
energie infrastructuren van wijken die
voor 2030 van het aardgas afgaan)

Uitwerken

Afspraak

Eind 2021

RES

Gebouwde
omgeving

22

Uitvoeringsplan op wijkniveau

Uitwerken

Afspraak

Uiterlijk 8 jaar
voor
einddatum
aardgas

Visie en plaatsingsbeleid
laadinfra RES

Gemeentelijke
omgevingsvisie

Hernieuwbare bronnen
Elektriciteit

23

Afronden ruimtelijke maatregelen voor Uitwerken
hernieuwbare energieproductie op land.
Koppeling draagvlak energietransitie
en participatie: lokale energiecoöperaties betrekken in energievoorziening
laadinfra.

Afspraak

Medio 2021

RES

Bestemmingsplannen,
vergunningen en
aanbestedingen
Omgevingsbeleid

Elektriciteit

24

Overzicht projecten hernieuwbare
bronnen in pijplijn inclusief
planontwikkeling

Uitwerken

Afspraak

Eerste kwartaal
2019

RES

Omgevingsvisie

Regionale Energie Strategie (RES)
RES

25

Opstellen concept RES (1 juni 2020)

Uitwerken

Afspraak

6 mnd. na
ondertekening
Klimaatakkoord

Visie en plaatsingsbeleid
laadinfra. Omgevingsvisie en
regionaal mobiliteitsplan

RES

26

Opstellen RES 1.0 (1 maart 2021)

Uitwerken

Afspraak

12 mnd. na
ondertekening
Klimaatakkoord

Visie en plaatsingsbeleid
laadinfra. Omgevingsvisie en
regionaal mobiliteitsplan
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