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1. Opening en mededelingen 

Jos Rutzerveld van RWM sluit aan bij het platform maar kan vandaag niet. RWM heeft veel 

praktijkervaringen met Batterij-elektrische voertuigen. 

 

2. Verslag 

Er zijn geen een opmerkingen of vragen over verslag van vorige bijeenkomst. 

 

3. Agendacommissie 

De NVRD wordt door veel partijen benaderd voor presentaties in het platform etc. Het bureau 

van de NVRD heeft de expertise niet om deze aanvragen op waarde te kunnen beoordelen 

en heeft behoefte aan een klankbord of agendacommissie. Oscar, Jan Douwe en Peter melden 

zich aan voor deze agendacommissie. 

 

4. Voorzitter 

Voor de continuïteit en een goede rolverdeling zijn we op zoek naar lid van het platform dat 

de bijeenkomsten technisch voor wil zitten, ondersteund door het bureau van de NVRD. 

Geïnteresseerden kunnen dit doorgeven aan Lianne. 

 

5. Ontwikkelingen 

• Oscar loopt aan tegen het probleem dat de voorzieningen van laadinfrastuctuur niet 

aansluiten op de zware voertuigen (bestrating). Anderen herkennen dat niet/minder. Als 

je tijdig in gesprek gaat zijn er vaak wel mogelijkheden.  Grootverbruikers zijn juist 

interessant voor leveranciers. 

• Besproken wordt het feit dat de netwerkcapaciteit voor batterij-elektrisch ontoereikend is 

als dat een vlucht gaat leveren. Aanpassing van dit netwerk kost 10 tot 20 jaar. Het 

advies is om dat goed mee te nemen bij de keuze en goed te overleggen met de 

netwerkbeheerder. Dit is waarom Groningen heeft gekozen voor H2O-elektisch. Daar 

waar batterij-elektrisch het probleem kent van netwerkcapaciteit (vooral op pieken) kent 

H2O-elektrisch het probleem van gebrekkige laadinfrastructuur (kip of ei). Dit vergt een 

goede afweging. 

• De 20 waterstof laadpunten zijn in ontwikkeling en komen er ook. Vergunningprocedures 

door Omgevingsdiensten vergen veel tijd (er zijn nog geen PGS-normen). Overzichten 

van laadpunten zijn te vinden op www.opwegmetwaterstof.nl of www.organgegas.nl (ook 

de laadpunten die geschikt zijn voor welk voertuig). Niet elk laadstation is geschikt vpoor 

elk voertuig (druk/vulprotocol kan verschillen). 

 

6. Wvttk 

• Desgevraagd wordt bevestigd dat Hyzone trucks concurrerend geprijsd zijn. 

• Gerrit geeft aan dat hij de gemeente Groningen per 1 september gaat verlaten. 

 

 

http://www.opwegmetwaterstof.nl/
http://www.organgegas.nl/
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Presentaties 

Vervolgd wordt met twee  presentatie: 

- OG (Hilly Kuperus) over Ontwikkelingen in Duurzame mobiliteit 

- E-Flux (Paul Rikumahu) over  E-Flux het onafhankelijk platform voor laadpalen. 

Beide presentaties zijn bijgesloten. 

 

Vragen nav van de presentaties: 

- HVO100 is ongeveer 20% duurder dan Diesel. Exacte prijs is afhankelijk van afname. 

Hiervoor kun je contact opnemen met Hilly. 

- Prijs H2O is 10,- liter (exclusief) 

- Een laadpunt van 700 Bar kan ook 350 Bar aansluiten. 

- Mocht je interesse hebben in een H2-laadpunt, neem contact op met OG. Vaak kunnen ze 

helpen/versnellen. 

- Het klopt dat de prijs van HVO kunstmatig hoog gehouden wordt. Nestlee heeft veruit het 

grootste deel van de markt (80%). Er ziojn andere leveranciers maar let hierbij op de kwaliteit 

(vorstvrijkwaliteit). 

 

Contactgegevens: 

 

OrangeGas  

Hilly Kuperus  

Email. kuperus@orangegas.nl 

Tel. 06 51 05 84 62 

 

E-Flux  

Paul Rikumahu 

Email. Paul@e-flux.nl 

Tel. 06 10 84 74 87 
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