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Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

• Onderdeel van 
klimaatakkoord

• Motto: “Laadinfra geen
beperking voor
elektrisch rijden”

• 5 werkgroepen
1. Versnellen proces

2. Veiligheid

3. Interoperabiliteit

4. Slim laden 

5. Logistiek



ZE Logistiek Doel: waar werken we naar toe? (klimaatakkoord)



NAL Werkgroep Logistiek 
Laadinfrastructuur mag geen belemmering vormen voor e-logistiek

Activiteiten NAL werkgroep: 

• Kennis- en Actie-agenda

• Uitvoering van Onderzoek

• Ontwikkeling tools en handreikingen 

• Aanjager van nationale initiatieven

Voor wie? Met name beleidsmakers, 
logistieke bedrijven, netbeheerders. 



NAL werkgroep Logistiek : Organisatie



Eindproducten NAL Werkgroep Logistiek 

Highlight: Handreiking Depot Laden

Inhoud: meest gestelde vragen
transporteurs rond laadinfra op 
eigen terrein

Highlight: Handreiking Logistiek laden 
gemeenten

Inhoud: meest gestelde vragen door 
beleidsmakers

Highlight: Laadprognoses op 
bedrijventerreinen

Inhoud: Prognoses tot 2050 per 
bedrijventerreinen + dashboard 
(rangschikking per 
provincie/gemeente)



Belangrijk vraagstuk: aanleiding voor studie

Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl)

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
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CE Delft

• Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978

• Energie, transport en grondstoffen

• Economische, technische en beleidsmatige expertise

• 85 medewerkers

• Not-for-profit

Klanten

Bedrijven
(MKB, industrie, 

transport, energie en 
brancheorganisaties)

Overheden 
(Europese Commissie, 

Europees Parlement, ministeries, 
provincies, gemeenten, 

waterschappen)

NGO’s



• Steeds meer bedrijven stappen over naar elektrische vrachtwagens en 
bestelauto’s:

• Zero emissie zones worden een verplichting tussen 2025 – 2030

• Bedrijven willen verduurzamen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. TCO wordt 
steeds voordeliger

Waarom deze studie?

Bron: Elaad, 2022. Bedrijventerreinen in beweging



• Netcongestie in steeds meer gebieden. 

• Verzwaring kan 5 tot 10 jaar duren. 

• Bedrijven krijgen geen nieuwe of grotere aansluiting 
op het elektriciteitsnetwerk.

• Overvalt logistieke bedrijven vaak

• Netcongestie is daarmee één van de grootste 
belemmeringen voor  elektrificatie.

Waarom deze studie?

Bron: NBNL – capaciteitskaart
Geel: tekort dreigt
Oranje: Vooraankondiging congestie
Rood: Structurele congestie



Mitigerende maatregelen

• Netcongestie is een lastig probleem en voor veel partijen geen dagelijkse 
bezigheid.

• Deze studie richt zich op oplossingen die op korte termijn (nu tot 2025) 
echt een verschil kunnen maken.

• Het is belangrijk dat we echte oplossingen vinden: wat mag, kan én werkt.

• Technisch maar ook met de netbeheerders

Mitigerende maatregel: Een (tijdelijke) oplossing waardoor een bedrijf 
meer elektriciteit kan gebruiken, ondanks beperkte capaciteit van het 

elektriciteitsnet

















Zes mitigerende maatregelen



1. Laadstrategie en slim laden

Wat is het? Slim laden en een goede laadstrategie via software om de 
netbelasting te verlagen. 

Wanneer geschikt? Slim laden en een goede laadstrategie is altijd wenselijk en mogelijk 
voor elektrische logistiek, ‘no regret’.

Effecten Vraag naar netcapaciteit verlagen. Terugverdientijd is 3 tot 10 jaar. 

Voorbeeld: met slim laden wordt 
de piek van de laadvraag verspreid 
naar de middag en nacht.



1. Laadstrategie en slim laden

Stappenplan voor logistieke bedrijven:

1. Ritprofielen en laadvraag in kaart 

2. Stel een laadstrategie op: welke voertuigen moeten wanneer laden?

3. Onderzoek de flexibiliteit van de laadvraag

4. Implementeer slim laden en slimme laadstrategie

Met en door wie? Individuele oplossing. Leveranciers zijn 
laadpaalleveranciers, energiebedrijven en specialistische bedrijven. 

Hoe snel? Ongeveer dezelfde doorlooptijd als de laadinfrastructuur, één 
tot twee jaar. 



2. Batterij

Wat is het? Batterij slaat elektriciteit op, bijvoorbeeld voor het laden van 
elektrische voertuigen.

Wanneer geschikt? Als de piekvraag groter is dan de aansluiting, maar er op andere 
momenten voldoende capaciteit beschikbaar is om de batterij op te 
laden.

Effecten Implementatie in het pand, inclusief brandbeveiliging. 
Totale extra kosten van 0,20 – 0,50 €/kWh. Koop vraagt een grote 
investering van €100.000 – €1 miljoen.

Voorbeeld: met één batterijcontainer kunt u 5-
10 bestelbusjes en 2-5 vrachtwagens ‘s nachts 
laden.



2. Batterij

Stappenplan voor logistieke bedrijven:

1. Onderzoek energiegebruik: 

2. Huur of koop?

3. Zoek de geschikte leverancier

Met en door wie? Individuele oplossing. Verschillende partijen bieden 
deze oplossing te huur aan of te koop.

Hoe snel? Huurbatterijen zijn binnen enkele weken geregeld, een 
koopbatterij kost 6 – 12 maanden.



3. Collectieve laadpleinen

Wat is het? (Semi)publiek laadplein is gedeeld laadplein met verschillende 
bedrijven.

Wanneer geschikt? Meerdere partijen met voertuigen, die ideaal op verschillende 
momenten op de dag laden. Slim laden helpt.

Effecten Ruimte op het bedrijventerrein. 
De kosten voor gebruik van het laadplein zijn afhankelijk van de 
eigenaar en het verdienmodel.

Voorbeeld: Een nieuwe truckparkeerplaats wordt ontwikkeld met 25 
parkeerplaatsen en enkele laadpunten. Door vroegtijdig een 
netaansluiting aan te vragen de laadvoorziening uit te breiden, wordt 
dit collectieve laadpunt interessant voor meer bedrijven.



3. Collectieve laadpleinen

Stappenplan voor logistieke bedrijven:

1. Onderzoek uw eigen toekomstige laadvraag en dat van het bedrijventerrein

2. Samenwerking met bedrijven, parkbeheer en/of gemeente

3. Zoek een geschikt publiek of privaat perceel

4. Zoek een partij voor ontwikkeling (en mogelijk beheer) van het laadplein

Met en door wie? Individuele oplossing. Leveranciers van laadpalen of 
specifieke partijen. 

Hoe snel? Enkele maanden.



4. Ongegarandeerde aansluiting

Wat is het? Een nieuw product (2023) waarmee u meer stroom kan gebruiken op 
momenten dat andere partijen minder verbruiken. 

Wanneer geschikt? Flexibel energiegebruik, zoals nachtladen van voertuigen.

Effecten U kunt meer netcapaciteit gebruiken dan uw gegarandeerde 
aansluiting. Hiermee zijn de kosten maar ook zekerheid lager. 

Voorbeeld: Tijdens de ochtend en avondpiek kun u 
alleen de kleinere gegarandeerde aansluiting gebruiken. 
Buiten de piek kunt u meer verbruiken. 



4. Ongegarandeerde aansluiting

Stappenplan voor logistieke bedrijven:

0.  Eerst moeten netbeheerders dit standaard aanbieden (~2023)

1. Onderzoek: Is u laadvraag flexibel?

2. Contracteer dit bij de netbeheerder

3. Software voor flexibel sturen

Met en door wie? Individuele oplossing. Hiervoor is eerst actie van de netbeheerder 
vereist. 

Hoe snel? Nieuwe aansluiting: 6 tot 24 maanden. Bestaande aansluiting: enkele weken.



5. Energiehubs

Wat is het? U stemt uw energiegebruik af op andere lokale bedrijven 
• Fysieke hub: een eigen privaat elektriciteitsnetwerk, onder strenge 

voorwaarden.
• Virtuele hub: nieuw, samenwerking via netwerk van netbeheerder (~2025-

2026).

Wanneer geschikt? Andere bedrijven met (flexibel) energiegebruik om mee samen te werken.

Effecten U kunt meer netcapaciteit gebruiken en mogelijk energie onderling verkopen. 
Uitdaging is vooral het organiseren.

Voorbeeld: Bedrijf C heeft een hoge piek in de nacht en 
bedrijf A gedurende de avond. Gezamenlijk blijven ze binnen 
de gecombineerde aansluiting.



5. Energiehubs

Stappenplan voor logistieke bedrijven:

0.  Een GDS is nu mogelijk onder zeer specifieke voorwaarden. Een virtuele 
energiehub moet eerst ontwikkeld worden door de netbeheerders.

1. Initiator voor organisatie energie hub

2. Technische leverancier

3. Implementatie op het bedrijventerrein

Met en door wie? Collectieve oplossing. Specialistische partijen zijn nodig voor de 
technische uitwerking. 

Hoe snel? Enkele jaren, vooral voor de organisatie van een energiehub.



0. Tijdelijke aggregaat

Wat is het? Aardgas of diesel voor elektriciteitsproductie, maar deze oplossing is 
nu niet duurzaam.

Wanneer geschikt? Er is ruimte vereist. Verder is deze oplossing altijd geschikt, ook als u 
geen aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kunt krijgen. 

Effecten Milieuvergunning vereist. Huur voor 100 kW dieselaggregaat is 500 
€/wk en koop €20.000 tot €50.000.

Voorbeeld: Met een 100 kW aggregaat kunnen 
enkel tientallen bestelbusjes en enkele 
vrachtwagens opgeladen worden. 



0. Tijdelijke aggregaat

Stappenplan voor logistieke bedrijven:

1. Bereken het vereiste vermogen

2. Bepaal de voorkeur voor huur of koop en diesel en aardgas

• Duurzame brandstoffen? Kosten en beschikbaarheid zijn aandachtspunten

3. Zoek een leveranciers

Met en door wie? Individuele oplossing. Er bestaan veel leveranciers. 

Hoe snel? Huur binnen één dag en koop 6 – 8 maanden. Voor een gas 
aggregaat is een aansluiting op het gasnetwerk vereist. 



Conclusies en aanbevelingen



Conclusie mitigerende maatregelen

• Er zijn oplossingen voor netcongestie beschikbaar voor logistiek 
bedrijven. 

• Slim laden is altijd van toegevoegde waarde.

• Een tijdelijke aggregaat is nu de niet-duurzame oplossing, vaker in 
combinatie met een batterij.  

• Maar er zijn duurzamere alternatieven met batterijen, slim laden en 
collectieve laadpleinen.

• Toekomstige oplossingen: een tijdsgebonden contract (2023) en 
virtuele energiehubs (2025 – 2026).



Conclusie mitigerende maatregelen

• Denk nu na over uw toekomstige elektrische vrachtwagens 
en bestelauto’s, laadvraag, laadinfrastructuur én de 
netaansluiting.

• Kijk eens op 
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ en/of 
neem contact op met uw netbeheerder over de netsituatie 
in uw gebied.

• Mitigerende maatregelen zijn complex. Kennis is 
beschikbaar via brancheverenigingen, NAL en Elaad of 
commerciële partijen. 

• Ga in gesprek met collega ondernemers over hun 
ondernemingen, laadvraag en kansen voor samenwerking.

Capaciteitskaart 
netbeheer Nederland

about:blank


Adviezen voor beleid

• Urgentie is hoog; ZE-zones zijn al ‘morgen’.

• Belemmeringen voor: kennis, samenwerking, financiering, nieuwe 
tarieven.

• Vier beleidsmaatregelen:

1. Koplopersprogramma voor praktijkkennis

2. Ondersteuning in de onderzoekende fase

3. Nieuwe nettarieven voor flexibele en collectieve oplossingen.

4. Verbeterde inzichten in netcongestie per gebied en tijd



Vervolg – CE Delft

CE Delft zet verder in op de ontwikkelingen van mitigerende 
maatregelen:

• Studie met Rijkswaterstaat over toepassing van mitigerende 
maatregelen voor één concrete casus

• Ontwikkeling energiehub en andere mitigerende maatregelen op 
bedrijventerreinen in gemeente Eindhoven

• Uitwerken van geschikt overheidsbeleid voor batterijen



Vragen en discussie


