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Voorwoord 
 

Dit is de derde uitgave van de Smart Charging Trend Monitor in Nederland. Het wil de groei 
waarmee Nederland – via Smart Charging – de energietransitie vorm geeft inzichtelijk maken.  

Het is niet de ambitie een volledig overzicht t.b.v. EV-rijders te creëren; het doel is de groei van het 
koppelen van duurzame energie aan duurzame mobiliteit inzichtelijk maken. Maandelijks volgt een 
update; steeds vollediger en met meer (diepte) analyses. 

 

In deze uitgave 
Opvallend in deze uitgave is de ‘2. Groei Smart Charging Ready laadpalen in Nederland’ en dan met 
name de publieke laadpunten. Volgens de RVO is dit te danken aan het feit dat gemeenten sterk 
inzetten op de uitrol van laadinfrastructuur, mede door de rijksbijdrage. Daarnaast is het aantal semi -
publieke laadpunten iets gedaald. De daling houdt rechtsreeks verband met de stijging van het aantal 

publieke laadpunten:  enkele voorheen semi-publieke laadpunten zijn 24/7 bereikbaar gemaakt. 
Hierdoor zijn ze nu publiek. 

 

Definitie Smart Charging 
Wij hanteren de volgende definitie voor Smart Charging: 

Het op- en ontladen van elektrische auto’s via laadobjecten op het meest optimale moment 
(bijvoorbeeld in de zin van tijd, geld, netbelasting en beschikbaarheid van duurzame energie) door het 

gebruik van slimme technieken waarmee de laadtransactie op afstand of door de laadpaal kan worden 
aangestuurd. 
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1. Smart Charging Ready (SCR) laadpalen 

 
Disclaimer: 

Deze kaart dient ter i l lustratie van het groeiende aantal publieke slimme laadpalen in Nederland. Het is geen volledige 

weergave van de laadpalen in Nederland of van de slimme laadpalen die in Nederland staan. De kaart is continu aan 
updates onderworpen. De huidige update bevat in totaal 5.402 sl imme laadpalen van de volgende partijen: 
 

Gemeente Den Haag  Gemeente Utrecht  

Gemeente Amsterdam Gemeente Rotterdam  

MRA-E  38 gemeenten in provincie Noord-Brabant 

26 gemeenten in provincie Gelderland  340 overige gemeenten in Nederland 
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2. Groei Smart Charging Ready laadpalen 
 

De cijfers in deze figuur laten de verhouding zien tussen het aantal publieke laadpalen in Nederland 
en het aantal dat daarvan inmiddels Smart Charging Ready is. Met andere woorden, de cijfers laten 
zien hoever de landelijke proeftuin voor slim laden in de openbare ruimte tot nu toe gevorderd is.  

N.B. Het gaat hier om laadpalen, niet om laadpunten. Uit de nu bij ons bekende data blijkt dat 672 
laadpalen in Nederland met één socket zijn uitgerust, alle andere palen met twee. Wanneer deze 
correct worden meegerekend staan in Nederland nu in totaal 12.895 publieke laadpunten.   

Dit is 1.174 laadpunten méér ten opzichte van vorige maand. We weten bij het versturen van deze 

uitgave nog niet exact hoeveel van de nieuwe palen Smart Charging Ready zijn. Daarom een daling in 
het percentage. 

Er zijn vele marktpartijen die Smart Charging Ready laadpalen in beheer hebben. Het Living Lab Smart 

Charging is begonnen met het ontsluiten van deze data om te komen tot een steeds duidelijker inzicht 
in de groei en impact van het koppelen van duurzame energie aan elektrisch rijden (Smart Charging).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% van de publieke laadpalen is volgens de ons tot op heden aangeleverde gegevens Smart Charging Ready  (SCR). Dit 
aantal zal met het toenemende aantal bronnen en nieuwe laadpalen die worden geplaatst groeien. 
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3. Smart Charging Ready laadpalen per gemeente 
 

Deze ranking laat het aantal SCR laadpalen per gemeente zien. Het is gebaseerd op de informatie die 
tot op heden bekend is bij het Living Lab Smart Charging. Elke week komt er nieuwe informatie bij.   

Top 10 gemeenten met het hoogste aantal SCR laadpalen, nu bij ons bekend: 

 
Gemeente Aantal SCR laadpalen 

1 Amsterdam 987 

2 Den Haag 669 

3 Rotterdam 661 

4 Utrecht 320 

5 's-Hertogenbosch 100 

6 Eindhoven 80 

7 Haarlemmermeer 78 

8 Breda 60 

9 Alkmaar 51 

10 Amstelveen 51 

 

  

http://www.livinglabsmartcharging.nl/


 

7 
www.livinglabsmartcharging.nl  

4. Groei en prognose elektrische voertuigen 

Onderstaand overzicht geeft de verwachte groei weer van het aantal BEV’s (volledig elektrische 
voertuigen) en PHEV’s (plug-in hybride voertuigen), o.b.v. de verkoopcijfers vanaf 2010 (bron: RVO). 
De prognose laat een verschuiving zien in de aanschaf van elektrische auto’s: van minder plug-in 
hybride naar meer volledig elektrische auto’s. Dit heeft een positieve uitwerking op zowel het milieu 

als de toename van de potentiele opslagcapaciteit voor Smart Charging. 

De prognose over de te verwachten verkoopontwikkeling van het aantal BEV’s is gebaseerd op de groei 
sinds het begin van de huidige 4% bijtelling. Voor PHEV’s is wel een aantal malen een verandering in 
fiscaal regime geïntroduceerd. Vandaar dat die prognose is gebaseerd op realistische cijfers van de 

afgelopen drie maanden. 

Uit de grafiek blijkt dat de verkoop van volledig elektrische auto’s sinds dit jaar harder groeit dan die 

van plug-in hybrides, voornamelijk veroorzaakt door het veranderde fiscale klimaat (bijtelling). Het 

aantal verkochte volledige elektrische auto’s groeit sneller vergeleken met de eerdere prognose, 
terwijl het aantal verkochte plug-ins achterblijft op deze prognose. Hiermee groeit ook het aandeel 

verkochte elektrische auto’s in het totale EV-wagenpark. 
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5. Opgesteld vermogen duurzame energie vs. batterijcapaciteit 

Dit overzicht laat het totaal opstelde vermogen van duurzame stroom uit zon en wind zien. Dit 
wordt vergeleken met de totale maximale batterijcapaciteit op de Nederlandse wegen op basis van 
het aantal verkochte elektrische auto’s (BEV en PHEV). De getoonde batterijcapaciteit kan gebruikt 
worden om duurzame elektriciteit in op te slaan.  

 

Bron voor de cijfers over 2016: RVO en EnTranCe, alle cijfers in MW (beschikbaar vermogen op moment X). 

Tussen januari (eerste grafiek) en december (tweede grafiek) 2016 is 440 MW aan zonnepanelen 

bijgeplaatst en 894 MW aan windenergie opgesteld. In hetzelfde jaar is er 443 MW aan 
batterijcapaciteit bijgekomen op de Nederlandse wegen. In de eerste twee maanden van 2017 is er 80 

MW aan zonnepanelen bijgeplaatst en 53 MW aan windenergie opgesteld. 

De grafiek geeft inzicht in de relatie tussen de capaciteit aan zon, wind en rijdende batterijen en 

daarmee de kansen voor het opslaan van duurzame energie.  
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Gegevens 

Meer informatie is te vinden via www.livinglabsmartcharging.nl 

Ontbreken uw gegevens, meldt het ons. 

  

Direct contact 

Algemeen nummer 

+31(0)26 820 0202 

 

Rutger de Croon, manager Living Lab Smart Charging 

rutger.de.croon@livinglabsmartcharging.nl  

+31(0)6 2669 4786 

 

René Bastiaans, communicatiemanager Living Lab Smart Charging 

rene.bastiaans@livinglabsmartcharging.nl  

+31(0)6 2115 3655 

 

Samenstelling 

Nazir Refa, Dennis van de Grift, René Bastiaans 

 

Media 

Een vrij van rechten te gebruiken media beeldbank is te vinden via de website. 
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