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Dit rapport is tot 
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De hoofduitvoerders van de negen proeftuinprojecten, te 
weten: Cornelissen Transport, Greenwheels, 
Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag, Peter Appel 
Transport, Prestige GreenCab, Stedin, Stichting Urgenda, 
UPS en Van Gansewinkel Groep. 

 

Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan  
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
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Inleiding 

Dit rapport bevat monitoringresultaten uit de negen projecten in de Proeftuin 
Hybride en Elektrisch Rijden, over de periode 2010-2011. Het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in het Plan van Aanpak 2011-
2015 (Elektrisch Rijden in de Versnelling) als ambitie 200.000 elektrische 
voertuigen in 2020, en een verdere doorgroei naar een volwassen markt in 2025 
van één miljoen voertuigen vastgelegd. Om deze ambitie te realiseren is het nodig 
om te laten zien dat het systeem van elektrisch rijden werkt. Eén van de 
maatregelen uit het Plan van Aanpak is de Proeftuin Hybride en Elektrisch Rijden 
(hierna: de proeftuin).  
 
De proeftuin heeft als doel het gebruik van plug-in hybride en batterijelektrische 
wegvoertuigen te stimuleren. Door praktijkproeven met elektrische voertuigen 
worden ervaringen opgedaan met het rijden met deze voertuigen in 
daadwerkelijke vervoertoepassingen. Daarmee dragen de projecten bij aan de 
uitrol van elektrisch rijden in Nederland.  
 
De projecten lopen nu 1,5 jaar en in de meeste projecten worden inmiddels 
elektrische voertuigen ingezet. Drie projecten rondom elektrische stadsdistributie 
bevinden zich nog in de opstartfase. Twee van deze projecten hebben vertraging 
opgelopen doordat er nog geen voertuig gevonden is dat aansluit bij de specifieke 
vervoertoepassing in het project. Het derde project is eind 2011 overgenomen 
door een ander bedrijf en bevindt zich nog in de opstartfase.  
 
De proeftuinprojecten moeten zoveel mogelijk praktijkgegevens opleveren voor de 
verschillende toepassingen. Over de volgende onderwerpen worden gegevens 
verzameld: 
• Energie; 
• Betrouwbaarheid, Actieradius & Veiligheid; 
• Gebruikerservaringen; 
• Mobiliteit & Logistiek; 
• Economie; 
• Voertuigeigenschappen; 
• Knelpunten en belemmeringen. 
 
Een deel van deze gegevens is nu al beschikbaar ten behoeve van de toepassing 
van elektrisch vervoer buiten de proeftuinprojecten. Andere gegevens, zoals de 
energie- en CO2-effecten van de projecten, kunnen berekend worden wanneer de 
projecten afgerond zijn. 
 
Het rapport start met een overzicht van de negen projecten. Vervolgens wordt de 
opzet van de monitoring van de projecten toegelicht, waarna de resultaten tot nu 
toe worden beschreven. Het rapport wordt afgesloten met een aantal trends en 
signalen, op basis van de stand van zaken op 1 januari 2012. 
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1 De projecten 

In dit hoofdstuk wordt een korte inhoudelijke toelichting gegeven op de negen 
proeftuinprojecten. Resultaten tot nu toe komen in hoofdstuk 3 aan de orde. 
 

1.1 Elektrische Greenwheelsauto's in de G4 
 

Hoofduitvoerder: Collect Car (Greenwheels).  
Overige betrokken partijen: Peugeot, Essent en de gemeenten Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
 
Locatie(s): Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
 
Wat houdt het project in: er worden 25 elektrische Greenwheels auto's met 
bijbehorende oplaadpunten geplaatst om toepassing in het autodeelconcept te 
testen.  
 
Voertuigen: de auto’s zijn allemaal Peugeot iOn’s. 
 
Laadinfrastructuur: elke auto heeft een eigen parkeerplaats met een laadpaal voor 
normaal laden. De parkeerplaatsen worden in de openbare ruimte gerealiseerd. 
Iedere laadpaal kan door twee auto’s gebruikt worden, op enkele plaatsen maakt 
een andere - niet Greenwheels auto - gebruik van een laadpaal. 
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1.2 Prestige GreenCab  
 

Hoofduitvoerder: Prestige GreenCab is de enige uitvoerder.  
Overige betrokken partijen: Prestige werkt met veel partijen samen, waaronder: 
Stedin, Mitsubishi, Kyotolease, ABB/Epyon, gemeente Utrecht, Renault, TNO, 
Essent, Triodos Bank, Cap Gemini, Conclusion, Utrecht Bereikbaar, BP, BYD. 
 
Locatie: Prestige GreenCab is gevestigd in Nieuwegein en rijdt in de regio Utrecht.  
 
Wat houdt het project in: Prestige GreenCab investeert in 18 elektrische 
personenauto’s en bijbehorende oplaadpunten. De voertuigen worden ingezet bij 
leerling- en ziekenvervoer, schiphol- en hotelvervoer, beltaxi vervoer, shuttle 
vervoer en zakelijk vervoer. 
In 2012 heeft GreenCab de ambitie om door te groeien naar minimaal 40 
elektrische voertuigen. 
 
Voertuigen: 10 Mitsubishi i-MiEV’s en 8 Nissan LEAFs. 
Toen de i-MiEV’s werden aangekocht waren er nog geen andere voertuigen 
verkrijgbaar. De Nissan LEAF, die later is geïntroduceerd, voldoet qua ruimte en 
comfort veel beter aan de eisen voor een taxi. GreenCab zoekt voor de verdere 
uitbreiding grotere voertuigen, liefst met een grotere actieradius. 
 
Laadinfrastructuur: GreenCab heeft op eigen terrein een aantal laadpalen 
gerealiseerd voor normaal laden en snelladen. Deze kunnen ook door andere EV-
rijders worden gebruikt. Daarnaast maakt GreenCab gebruik van openbare 
laadpalen (meestal snellaadpalen) in de regio Utrecht. 
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Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan: 
- Er is door Prestige GreenCab zelf minder geïnvesteerd in 

laadinfrastructuur. Prestige GreenCab heeft ingezet op een sterke lobby 
richting het bedrijfsleven en de provinciale overheid. Hierdoor hebben 
andere partijen in (de regio) Utrecht en Schiphol geïnvesteerd in publieke 
laadinfrastructuur. Van deze infrastructuur maakt GreenCab ook gebruik. 

- De kosten van voertuigen zijn gedaald waardoor meer voertuigen kunnen 
worden gekocht binnen het project. Prestige GreenCab is in 
onderhandeling over een groot volledig elektrisch voertuig met een 
actieradius van 300 km. 

 
Buiten het project om: Prestige is uitvoerder van een van de projecten binnen het 
programma InnovatieProgramma Intelligente Netten (IPIN). Hierin wordt de 
koppeling gelegd tussen decentrale energieopwekking (zon PV), smart grids en 
elektrisch rijden. 

1.3 Rotterdam Test Elektrisch Rijden (voorheen 75-EV-RO) 
 

Hoofduitvoerder: Stedin. 
Overige betrokken partijen: Eneco en gemeente Rotterdam. 
 
Locatie: Rotterdam (en regio). 
 
Wat houdt het project in: het consortium zet een gezamenlijk project op met 75 
elektrische en plug-in hybride auto’s van verschillende merken en modellen. Onder 
andere de aanschaf van 30 van deze elektrische voertuigen en de monitoring 
worden vanuit de proeftuin gesubsidieerd. De auto’s worden gebruikt als 
poolauto’s voor medewerkers, als bedrijfsauto’s voor monteurs bij Eneco/Stedin 
en als serviceauto’s bij gemeentelijke diensten.  
Het doel is om ervaring op te doen met een groot aantal elektrische voertuigen 
van verschillende modellen en laadinfrastructuur, in gebruik, rendement, beheer 
en onderhoud en gebruiksveiligheid. Daarnaast willen de uitvoerders ervaring 
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opdoen met laadinfrastructuur, inclusief klantidentificatie- en betalingssysteem, en 
met het effect op elektriciteitsnetten. Tevens willen de uitvoerders inzicht krijgen 
in de effecten op de luchtkwaliteit en in de business case elektrisch rijden.  
 
Laadinfrastructuur: er zijn 54 laadpalen geplaatst, verdeeld over de drie 
consortiumpartijen en hoofdzakelijk op eigen terrein. Dit zijn NRGSPOTS voor 
normaal laden. Per laadpaal kunnen 1 of 2 auto’s worden geladen. De komende 
tijd worden er nog minimaal 12 NRGSPOTS bijgeplaatst. 
 

1.4 Elektrische vuilnisauto’s bij Van Gansewinkel Groep 
 

Hoofduitvoerder: Van Gansewinkel Groep.  
Overige betrokken partijen: gemeenten Zutphen, Den Haag, Rotterdam, 
Amsterdam, Tilburg en Breda, Schiphol en de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Locaties: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Schiphol, Groningen, Zutphen en 
Breda/Tilburg. 
 
Wat houdt het project in: het met behulp van elektrische vuilnisauto’s wordt 
bedrijfsafval ingezameld in binnenstedelijke gebieden en op bedrijventerreinen in 
verschillende regio’s. Inmiddels is Van Gansewinkel op zeven locaties actief, 
waarvan er zes vanuit de proeftuin gesubsidieerd zijn. 
 
Voertuigen: de voertuigen zijn Spijkstaal Ecotruck 7500 vulpersauto’s (Binkie) en 
rijden zo’n 50 tot 60 km per dag.  
 
Laadinfrastructuur: per locatie is er één laadpaal voor normaal laden. Alle 
laadpalen staan op eigen terrein met uitzondering van Zutphen, waar men gebruik 
maakt van een laadpaal van de sociale werkplaats. 
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Wat doen ze buiten het project om: Van Gansewinkel is inmiddels ook actief met 
een Binkie in Mechelen (België).  
 

1.5 Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer - Opladen op Texel 
 

Hoofduitvoerder: Stichting Urgenda. 
Overige betrokken partijen: Gemeente Texel, Texel Energie, Garage Rentenaar, 
Taxi 312000 TBO-Texel, TukTuk Express Texel, De Texelse Visspecialist, NBC 
Eelman & Partners Accountants, St. Texels Museum (Ecomare), Standpaviljoen 
Paal 9, Sociale werkplaats De Bolder, EN/OF ontwerp & communicatie, CV VEM 
Elektrotechniek, InstallatieBuro IBS Oele Schoo, Vakantiepark De Krim, R.J. Konijn 
beheer, Restaurant Bosch en Zee, KieftNoord Ondersteuning bij Omgevingsbeleid, 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Expotise, Stichting Woontij 
en Zelfpluktuin Texel. 
 
Locatie: Texel. 
 
Wat houdt het project in: in het project worden 28 elektrische auto’s aangeschaft 
en wordt de benodigde laadinfrastructuur gerealiseerd. Het doel is de bevolking 
van Texel en toeristen met elektrisch rijden te laten kennismaken.  
 
Voertuigen: het gaat om verschillende modellen, met verschillende toepassingen 
zoals verhuur, taxi, privé en zakelijke ritten, bezorgen van bestellingen. 
 
Laadinfrastructuur: er worden laadpalen voor normaal laden aangelegd bij de 
gebruikers en op vijf openbare locaties. Op dit moment is een groot aantal nieuwe 
locaties op Texel in procedure. 
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Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan: 
In het project is sprake van wisselingen in aan te schaffen modellen en 
terugtredende en toetredende aanvragers. Hierdoor en door de langere levertijd 
van auto’s is de uitvoering van het project enigszins vertraagd.  
 
Buiten project om: Urgenda is als duurzaamheidsplatform in bredere zin actief in 
de promotie van elektrisch rijden richting consument. The New Motion voert de 
monitoring van het project uit en is ook trekker van een Green Deal met 
betrekking tot een grootschalig laadnetwerk. 

1.6 Elektropool Haaglanden 
 

Hoofduitvoerder: Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag. 
Overige betrokken partijen: Rabobank Den Haag, Eneco, Wagenplan, Stedin, 
VCCR, Fontys, RouteConnekt, Focus Koeriers en Dunea, OC Mobility Coaching, 
Kamer van Koophandel Den Haag, Stadgewest Haaglanden, Gemeente Den Haag. 
 
Locatie: Den Haag (en regio). 
 
Wat houdt het project in: in het project worden 11 poolauto’s ingezet bij de 
consortiumpartners en bij externe partijen (tijdelijk) en 1 bestelauto bij een 
koeriersbedrijf. 

Voertuigen: het gaat om diverse modellen, met uitzondering van één bestelauto 
betreft het allemaal personenautos’s. Eneco gebruikt de 2 poolauto's voor een 
eigen onderzoek naar gestuurd laden in samenwerking met Stedin. Gestuurd laden 
is een van de deelprojecten van Elektropool Haaglanden.  
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Laadinfrastructuur: er zijn 12 laadpalen voor normaal laden, hoofdzakelijk op 
eigen terrein. Er is wel vraag naar openbare laadpalen en in garages die geen 
eigendom zijn van de gebruiker, maar de realisatie daarvan kost meer tijd dan 
verwacht.  
 
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan: 
Doel was, naast de inzet van auto’s als poolauto, ook een deel van de auto’s in te 
zetten voor de carsharing door bedrijven. Dit is niet goed van de grond gekomen. 
Het tijdelijk gebruiken van andere auto’s blijkt lastig door onder andere 
boeteclausules in lopende leasecontracten. Bovendien heeft de gemeente Den 
Haag nog geen beleid voor laden in de openbare ruimte. Daardoor is het niet 
mogelijk laadpalen aan deelnemers te koppelen tenzij de laadmogelijkheid behoort 
tot de enkele laadpaal die de gemeente met e-laad in voorbereiding heeft. De 
auto’s worden nu allemaal als poolauto ingezet, waardoor er meer vaste en minder 
incidentele gebruikers zijn. 
In het project is sprake van vertraging omdat de levering van auto’s niet het 
gewenst tempo heeft, laden in de openbare ruimte nog niet mogelijk is en omdat 
er wisselingen in het consortium zijn geweest. 
 
Buiten het project om: duurzame mobiliteit is onderdeel van de reguliere business 
van deelnemers als Wagenplan, OC Mobility Coaching en VCCR. OC Mobility 
Coaching is ook initiatiefnemer en projectleider van een proefproject in Noord-
Brabant.  
 
De Rabobank zet naast de twee poolauto’s die in dit project zijn opgenomen ook 5 
Renault Kangoo’s in voor eigen rekening. Een dertiende auto, een Nissan LEAF van 
BAM, is door BAM Den Haag aangeschaft buiten dit project om, maar wordt wel 
gemonitord in dit project.  
 
De Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag heeft zowel binnen de gemeente Den 
Haag als binnen Stadsgewest Haaglanden gelobbyd voor elektrisch vervoer in het 
algemeen en het project Elektropool Haaglanden in het bijzonder. Vooral door dit 
project is elektrisch rijden op de agenda van de gemeente Den Haag gekomen. 
Aanvankelijk was er veel scepsis vanwege de eerdere keuze voor aardgas als 
schone brandstof. In de regio wordt nu – zij het voorzichtig – over de grenzen van 
aardgas heengekeken en op bestuurlijk niveau lijkt steeds meer interesse te 
ontstaan voor elektrisch vervoer. Zo gaat de gemeente Den Haag zelf met twee 
auto’s uit het project rijden en is men tot de conclusie gekomen dat beleid nodig is 
voor laadinfrastructuur in de openbare ruimte. De gemeente heeft nog geen 
officieel beleid, maar werkt aan de voorbereiding van 15 publieke laadpalen van e-
laad die in het voorjaar van 2012 worden opgeleverd. Naar verwachting zal een 
van deze palen door een deelnemer aan het project gebruikt worden.  
 



Resultaten Proeftuin Hybride en Elektrisch Rijden | maart 2012 

 

Pagina 13 van 43
 

1.7 CityShopper elektrische stedelijke bezorgservice 
 

Hoofduitvoerder: Cornelissen. 
Overige betrokken partijen: AlbertNL. 
 
Locatie: Regio Nijmegen.

Wat houdt het project in: het doel van het project is om met zeven elektrische 
bestelauto’s de levensmiddelen van AlbertNL in de regio Nijmegen te distribueren.

Voertuigen: er zijn tests uitgevoerd met een Smith Newton en later met een 
Renault Maxity. 
 
Laadinfrastructuur: de voertuigen worden geladen op het distributiecentrum van 
Cornelissen in Nijmegen. 
 
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan: 
De Smith Newton voldeed niet, maar rijdt nog wel. Hierna zijn de eerste tests met 
een Ford Transit en later met de Renault Maxity uitgevoerd, eerst met de 48 KwH 
uitvoering en een jaar later met de 67Kwh uitvoering. Er blijkt een nadere 
evaluatie van de voertuigcapaciteit en de inzetbaarheid in het distributiesysteem 
nodig. Er wordt momenteel gewerkt aan een doorstart van het project. 
 



Resultaten Proeftuin Hybride en Elektrisch Rijden | maart 2012 

 

Pagina 14 van 43
 

1.8 Elektrisch bezorgen van levensmiddelen 
 

Hoofduitvoerder: Peter Appel Transport. 
Overige betrokken partijen: AlbertNL. 
 
Locatie: Amsterdam. 
 
Wat houdt het project in: Peter Appel Transport wil voor AlbertNL alle vervoer in 
de stedelijke omgeving met elektrische bestelauto’s uitvoeren.  
 
Voertuigen: er zijn testritten gemaakt met een Renault Maxity. 

Laadinfrastructuur: het voertuig wordt opgeladen op het terrein van Peter Appel 
Transport. 
 
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan: 
Gegeven de beperkte inzet en capaciteit van het voertuig is een evaluatiemoment 
ingelast. AlbertNL is daarnaast bezig met herbezinning van de bedrijfsstrategie. 
Op basis hiervan wordt gekeken of een doorstart van het project mogelijk is. 
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1.9 Fijnmazige stadsdistributie/pakketbezorging 
 

Hoofduitvoerder: UPS. 
Overige betrokken partijen: gemeente Amsterdam. 
 
Locatie: Amsterdam. 
 
Wat houdt het project in: UPS gaat in Amsterdam zes elektrische vrachtauto’s (> 
3.500 kg) inzetten om pakketdiensten in Amsterdam en omgeving te verzorgen.  
 
Voertuigen: er worden zes vrachtauto’s ingezet (type UPS P80-E), die in Duitsland 
zijn omgebouwd. 
 
Laadinfrastructuur: de voertuigen worden op het terrein van UPS opgeladen. 
 
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan: 
Het project zou aanvankelijk door Duncker worden uitgevoerd. Door interne 
problemen bij Duncker is het project overgenomen door UPS. Hierdoor bevindt het 
project zich nog in de opstartfase. 
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2 Opzet van de monitoring 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de monitoring van de projecten in de 
proeftuin is opgezet. 
 
In de subsidieverplichtingen is opgenomen dat de projecten de voortgang dienen 
te monitoren en monitoringsrapportages aan moeten leveren. Bij de aanvraag 
hebben ze aangegeven hoe ze de monitoring aan zouden gaan pakken.  
 
Om vooraf vast te kunnen stellen of de monitoring in de projecten daadwerkelijk 
zal leiden tot concrete resultaten die relevant zijn voor de uitrol van elektrisch 
vervoer in Nederland, is de monitoringsaanpak van de projecten doorgelicht. TNO 
heeft in opdracht van Agentschap NL de te monitoren variabelen geclusterd, 
waarbij elke categorie uit een aantal onderliggende indicatoren bestaat.  
 
De clustering van variabelen in de categorieën is als volgt: 
• Energie; 
• Betrouwbaarheid & veiligheid; 
• Gebruikerservaringen; 
• Mobiliteit & logistiek; 
• Economie. 
 
Voor elke indicator is per project bekeken op welk detailniveau gemonitord wordt. 
Dit is bepaald aan de hand van het projectvoorstel en gesprekken met de 
uitvoerders. Per indicator zijn drie niveaus van monitoring te onderscheiden. 
• Eenvoudige monitoring, waarbij eenvoudige gegevens worden verzameld 

(tellingen) waarmee bijvoorbeeld in de categorie Energie kan worden 
gemonitord wat het gemiddelde energiegebruik is over een langere periode of 
waarmee in de categorie Economie een eenvoudige kosten/baten analyse kan 
worden opgesteld.  

• Meer gedetailleerde monitoring, waarbij meer gedetailleerde gegevens worden 
verzameld waarmee bijvoorbeeld in de categorie Energie inzicht kan worden 
verkregen in het verband tussen energieverbruik en de aard van de inzet van 
het voertuig.  

• Zeer gedetailleerde monitoring, waarbij bijvoorbeeld met behulp van 
geavanceerde dataloggers en on board systemen data worden verzameld 
waarmee gedetailleerd inzicht ontstaat in het verband tussen energiegebruik 
en specifieke inzet van het voertuig, weersinvloeden, rijstijl van de bestuurder 
etc. 

 
In tabel 1 is per project en per indicator aangegeven op welk niveau er 
gemonitord wordt. 
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Onderhoudskosten ! ! ! !! ! !! !
Energiekosten ! !! ! !! ! !! !
Restwaarde ! ! ! !! ! !! !

* Mogelijkheden buiten venstertijden
!
!!
!!!

methodiek is enigzins gespecificeerd. Verdere uitwerking is noodzakelijk

Eenvoudige monitoring
Meer gedetailleerde monitoring
Zeer gedetailleerde monitoring
methodiek is gespecificeerd en passend bij ambitieniveau.

Energie

Economie

Mobiliteit & logistiek

Gebruikerservaringen

Betrouwbaarheid & 
Veiligheid

Tabel 1: overzicht monitoringvariabelen en detailniveau proeftuinprojecten 
 
De meeste projecten hebben externe deskundigen ingehuurd om de 
projectmonitoring uit te voeren dan wel te begeleiden. 
 
Om eenduidige data te verzamelen, heeft Agentschap NL in samenwerking met de 
projecten een monitoringformat opgesteld, waarbij voor elk project een specifieke 
invulling van variabelen op het gewenste detailniveau is verwerkt. In bijlage 1 is 
ter illustratie het monitoringformat opgenomen.  
 
De projecten worden regelmatig bezocht door adviseurs van Agentschap NL en er 
is geregeld contact over de monitoring. Daarnaast faciliteert Agentschap NL twee 
keer per jaar een trefdag, waar de projecten kennis met betrekking tot 
knelpunten, ervaringen en monitoring met elkaar kunnen delen. 
 
De verzamelde data wordt verwerkt met behulp van de Innovatiesensor van 
Agentschap NL, een systematiek en databeheersysteem waarmee de ontwikkeling 
van innovaties gemonitord wordt. Hiermee worden ook data verwerkt van een 
breed scala aan andere projecten en initiatieven op het vlak van elektrisch rijden. 
In 2013 zal een onafhankelijk bureau alle data van de projecten analyseren en 
eindresultaten presenteren. 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden een aantal resultaten tot nu toe beschreven. Peildatum is 
steeds 1 januari 2012. Alleen die resultaten die openbaar toegankelijk zijn, zijn in 
dit rapport opgenomen. Bedrijfsvertrouwelijke informatie is niet openbaar. 

3.1 Voertuigen in de proeftuinprojecten 
 

Projectuitvoerder Projecttitel Type voertuigen dat nu rijdt Oorspronke-
lijk geplande 
voertuigen 

Nu 
geplande 
voertuigen 

Voertuigen 
op 1-1-12 
in gebruik 

Collect Car B.V. Elektrische 
Greenwheelauto's 
in de G4 

Peugeot 107 iOn 25 25 23 

Prestige 
Taxicentrale 

Prestige GreenCab Mitsubishi iMieV, Nissan LEAF 18 18 18 

STEDIN Rotterdam Test 
Elektrisch Rijden 

Toyota Prius PHEV, Volvo C30 
en V50, AGV Connect, 
Peugeot iOn, Peugeot Partner 
Electric, Iveco Daily Electric, 
Mercedes Vito E-Cell  

75 75 51 

Van Gansewinkel 
Groep 

Proeftuin 
elektrische 
vuilnisauto’s bij 
Van Gansewinkel 
Groep 

Binkie (Spijkstaal) 8 8 6 

Stichting 
Urgenda 

Texel Gastvrij 
Elektrisch Vervoer 
- Opladen op 
Texel 

Fiat Doblo, Think, Fiat Ducato, 
Peugeot Expert ZEF, Ape 
Calessino Electric, Mitsubishi i-
MiEV, Piaggio Porter, JDM 
Acaba/Aloes, Tesla Roadster, 
Toyota Prius PHEV  

26 28 8 

Ontwikkelings-
maatschappij  
Den Haag 

Elektropool 
Haaglanden 

Mitsubishi i-MiEV, Opel 
Ampera, Peugeot iOn, Citroen 
Zero, Renault Kangoo 

15 12 7 

Cornelissen 
Transport BV 

CityShopper 
elektrische 
stedelijke 
bezorgservice 

Smith Newton 7 7 1 

Peter Appel 
Transport BV 

Elektrisch 
bezorgen van 
levensmiddelen 

geen (Renault Maxity Electric 
verwacht) 

40 10 - 25 0 

UPS Fijnmazige 
stadsdistributie/ 
pakketbezorging 

geen 6 6 0 

Totaal   220 204 115 

Tabel 2: overzicht voertuigen in projecten Proeftuin Hybride en Elektrisch Rijden 
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Samengevat zouden er oorspronkelijk 220 elektrische voertuigen – verdeeld over 
ongeveer 20 verschillende typen – in de proeftuinprojecten gaan rijden. Op de 
peildatum 1 januari 2012 zijn er ruim 150 elektrische voertuigen gekocht of 
besteld en zijn er 115 in gebruik.  
 
De projecten hebben zelf aangegeven dat er daarnaast nog meer dan 100 
elektrische voertuigen aangeschaft zullen worden zonder proeftuinsubsidie. Zo wil 
Prestige GreenCab dit jaar naar 40 voertuigen toe (22 meer). Rotterdam Test 
Elektrisch Rijden streeft naar een totaal van 75 voertuigen, waarvan er 30 binnen 
het subsidieproject worden aangeschaft en ook Van Gansewinkel is bezig met 
extra voertuigen. 
 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van het aantal voertuigen naar 
voertuigtype dat per 1 januari 2012 rondrijdt in de proeftuinprojecten.  
 

Aantal voertuigen per  
1-1-2012 operationeel in 
proeftuinprojecten 

Aantal voertuigen 
per 1-1-2012 in 
Nederland 

Aandeel 
projecten in het 
totaal 

Personenauto 68 1.124 6% 

Bestelauto 38 159 24% 

Vuilnisauto 6 7 86% 

Vrachtauto 1 21 5% 

TOTAAL 115 1.311 9% 

Tabel 3: aantal EV’s in proeftuinprojecten en in Nederland, naar type voertuig 
 
Per 1 januari 2012 reed in de proeftuinprojecten 6% van het aantal elektrische 
personenauto’s in Nederland en bijna een kwart van alle elektrische bestelauto’s. 
Ook het proeftuinproject met elektrische vuilnisauto’s is belangrijk voor dit 
voertuigtype. Zes van de zeven voertuigen worden ingezet in de proeftuin van Van 
Gansewinkel. 
 
Hiermee is het belang van de proeftuinprojecten duidelijk. Vooral voor bestelauto’s 
lijken de ervaringen in de proeftuinprojecten relevant voor een verdere uitrol. In 
het project Rotterdam Test Elektrisch Rijden rijdt het merendeel van de 
bestelauto’s. Deze voertuigen worden ingezet door servicemonteurs van Stedin, 
Eneco en de gemeente Rotterdam. Hiermee wordt de toepassing poolauto’s voor 
een overheidswagenpark in de praktijk getest. 
 

3.2 Laadinfrastructuur 
 
Binnen de proeftuinprojecten worden vooral normale laadpunten aangelegd. Met 
een laadpunt wordt bedoeld een aansluiting voor een stekker. In totaal zijn er 
bijna 200 laadpunten gerealiseerd, waarvan 2 semi-publieke snellaadpalen (4 
laadpunten) bij Prestige GreenCab. In de proeftuinprojecten zijn de meeste 
laadpunten geleverd door Eneco, dat daarmee als leverancier koploper is.   
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In tabel 4 is een overzicht gegeven van de op 1 januari 2012 in de projecten 
gerealiseerde laadinfrastructuur. 
 
Project Aantal 

laad-
punten 
(stekkers) 

Type 
laadpunten 
(normaal / 
snel) 

Wie investeert Wie levert Publiek/semi-
publiek/privaat 

Greenwheels 50 Normaal 
laden 

Greenwheels Essent publiek 

Prestige 
GreenCab 

10  
 

4 Snelladen 
6 Normaal 
laden 

GreenCab Epyon 
E-laad 

semi-publiek 

Rotterdam Test 
Elektrisch 
Rijden 

108 
 

Normaal 
laden 

Bedrijven die 
EV’s gebruiken 

Eneco i.s.m. 
CityTec 

privaat en 
publiek 

Van 
Gansewinkel 

8 Normaal 
laden 

Van 
Gansewinkel 

niet bekend privaat 

Texel Gastvrij 8 Normaal 
laden 

Bedrijven die 
EV’s gebruiken 

niet bekend privaat en 
publiek 

Elektropool 
Haaglanden 

8 Normaal 
laden 

Bedrijven die 
EV’s gebruiken 

Eneco levert 10 
NRG spot’s. Rabo 
en de ANWB 
werken met EV 
box. In de 
parkeergarage van 
de gemeente Den 
Haag zijn 
laadpunten van 
The New Motion 
geplaatst. Eén 
deelnemer gaat 
gebruik maken van 
een laadpaal van 
E-laad. 

privaat en 
publiek 

CityShopper 2 Normaal 
laden 

Cornelissen Gesprekken met 
Epyon, Alliander 

privaat 

Peter Appel 0 Normaal of 
snel laden 

PeterAppel gesprekken met 
Epyon en Nuon 

privaat 

UPS 2 Normaal 
laden 

UPS nog niet bekend privaat 

Tabel 4: overzicht gerealiseerde laadinfrastructuur in de proeftuinprojecten 

3.3 Betrokken partijen 
 
Een nadrukkelijk doel van het subsidieprogramma is het realiseren van 
samenwerkingsverbanden van partijen met verschillende invalshoeken.  
 
In de projecten zijn naast de negen hoofduitvoerders meer dan vijftig andere 
projectpartners betrokken. Dit zijn bedrijven die auto’s aanschaffen of bedrijven 
met auto’s in lease, gemeentelijke overheden, energiebedrijven, 
laadpaalproducenten, kennisinstellingen, netwerkbedrijven, voertuigfabrikanten en 
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wagenparkbeheerders. De projectconsortia zijn dus nadrukkelijk vanuit de 
verschillende invalshoeken samengesteld. 
 
Voor deze proeftuinprojecten, de projecten binnen de Proeftuin Innovatieve OV-
bussen en de Proeftuin Truck van de Toekomst is een netwerk- en actorenanalyse 
uitgevoerd. Deze analyse wordt twee keer per jaar herhaald en laat zien welke 
partijen in de projecten betrokken zijn en op welke manier de relaties tussen de in 
de verschillende projecten betrokken actoren lopen.  
 
Uit de analyse blijkt dat al vanaf de start van de proeftuinprojecten nagenoeg alle 
proeftuinen via de officieel betrokken partijen (partijen die vermeld staan in het 
projectplan) met elkaar verbonden zijn. Sommige partijen zijn bij meerdere 
projecten betrokken (bijvoorbeeld gemeente Amsterdam en Stedin) en lijken een 
sleutelrol te vervullen in dit netwerk.  
Een partij als Stedin zorgt voor een verbindende rol bij het aansluiten binnen de 
Randstad (bijvoorbeeld door de monitoring van Rotterdam Test Elektrisch Rijden, 
Prestige GreenCab en Elektropool Haaglanden). Juist in de Randstad vindt 
intensieve monitoring plaats die gemeentelijke en provinciale grenzen overstijgt. 
 
Een netwerkanalyse van proeftuinen mét andere, lokale initiatieven rond elektrisch 
rijden maakt de eerste ontwikkeling van nichemarkten zichtbaar (bijvoorbeeld 
wagenpark van overheden, leasemaatschappijen en taxi/vervoerbedrijven). Een 
vergelijking met meldingen van de aankoop van elektrische voertuigen voor 
MIA/Vamil bevestigt dit.  

 
Een geografische variant van de netwerkanalyse laat zien waar de activiteiten 
geconcentreerd zijn (focusgebieden). Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat 
vooral netwerkvorming ontstaat in Amsterdam (gemeente) en Noord-Brabant 
(provincie en gemeente ‘s-Hertogenbosch). Ook de regio’s Arnhem-Nijmegen en 
Den Haag zijn actief. In Rotterdam zijn wel meerdere initiatieven, maar deze zijn 
nog niet onderling verbonden via partijen binnen deze projectportfolio. Het aantal 
initiatieven rond Utrecht en Friesland is binnen deze projectportfolio relatief 
gering.  

 
In een netwerkanalyse van relaties tussen partijen valt op dat er nog een vrij 
duidelijke scheiding is tussen de onderzoekswereld (O&O projecten) en het 
elektrisch rijden in de praktijk (proeftuinprojecten). In het O&O netwerk zijn 
vooral kennisinstellingen en technologieontwikkelaars actief. In het praktijk 
netwerk zijn het vooral gemeenten, lease- en andere auto- en busbedrijven.  
 

3.4 Energie 
 
Het energieverbruik wordt in de verschillende projecten op verschillende manieren 
gemeten. De meeste fabrikanten staan meten aan de auto/accu/CANbus niet toe, 
dus wordt gezocht naar alternatieve manieren om het energieverbruik te 
monitoren. 
 
Concrete resultaten op energiegebied zijn er nu nog niet. In de projecten waar al 
geruime tijd voertuigen rijden, wordt het energieverbruik gemonitord en wordt 
bekeken hoe die data te interpreteren zijn. In andere projecten is het meten van 
het energieverbruik in de opstartfase. Van Gansewinkel gaat bijvoorbeeld in de 
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laadpalen meters inbouwen om het energieverbruik te meten. Bij verschillende 
projecten (o.a. Prestige GreenCab, Rotterdam Test Elektrisch Rijden, Elektropool 
Haaglanden) is men bezig om monitoringkastjes in de voertuigen in te bouwen om 
nauwkeurige informatie over het energieverbruik te krijgen. Bij Elektropool 
Haaglanden worden in ieder geval de Opel Ampera’s, de Renault Kangoo en een 
Citroën Zero voorzien van apparatuur die hoogfrequente metingen mogelijk 
maakt. Mogelijk wordt daar nog een i-MiEV of Nissan LEAF aan toegevoegd. 
 

3.5 Betrouwbaarheid, Actieradius & Veiligheid 
 
Betrouwbaarheid 
De projecten rapporteren ten aanzien van de betrouwbaarheid de volgende 
algemene zaken: 
• de eerste generatie voertuigen (zeker ombouw en voertuigen met kleine 

oplages) vertonen vaker mankementen;  
• het aftersales netwerk is nog niet goed ontwikkeld: weinig mensen kunnen 

reparaties uitvoeren en onderdelen zijn simpelweg nog niet voorradig of zelfs 
verkrijgbaar. Dit heeft zelfs geleid tot een voertuig dat maandenlang uit de 
running was doordat een reparatie in Engeland moest plaatsvinden. 

 
Bij Rotterdam Test Elektrisch Rijden zijn, na storing aan één voertuig, meerdere 
voertuigen van dit type langere tijd niet gebruikt tot de oorzaak duidelijk was en 
de veiligheid van de berijders gegarandeerd kon worden.  
 
Cornelissen en Appel geven aan dat de downtime van de voertuigen die zij getest 
hebben nog steeds te groot is (ten opzichte van conventionele voertuigen). De 
Smith Newton (omgebouwd door AGV) blijkt niet betrouwbaar genoeg te zijn, 
waardoor hij is afgevallen; mede doordat AGV niet de juiste service kon leveren. 
De Renault Electric Maxity – een omgebouwd conventioneel voertuig –  had ook te 
veel downtime en door de te lichte uitvoering voldeed de Renault niet aan de eisen 
ten aanzien van laadvermogen en actieradius.  
 
Actieradius 
De door de fabrikanten beloofde actieradius wordt in het algemeen niet 
waargemaakt. Vooral bij gebruik van airco en verwarming of bij een zwaardere 
belasting of gebruik op de snelweg is dit het geval.  
 
Tegelijkertijd is een ontwikkeling zichtbaar dat nieuwe voertuigen een grotere 
actieradius krijgen. Bij de Binkie van Spijkstaal heeft men bijvoorbeeld de accu’s 
van 600 Ah in de nieuwere voertuigen vervangen door accu’s van 800 Ah. Ook is 
door de metingen (door Spijkstaal) bij de Binkies aangetoond dat de accu’s hier 
boven verwachting presteren. Ze kunnen vaker opgeladen worden en de 
restcapaciteit is naar verwachting voldoende om een tweede leven in intern 
transport nog economisch rendabel te maken. 
 
Afhankelijk van de toepassing in het project is een beperkte actieradius niet altijd 
problematisch, of is er een oplossing gevonden die bij het gebruik past: 
• Greenwheels: voor langere ritten kunnen klanten altijd in de buurt een 

benzineauto van Greenwheels gebruiken (of eerst de trein en Greenwheels als 
natransport). Enkele gebruikers hebben bijgeladen tijdens langere ritten. 
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• Elektropool Haaglanden en Rotterdam Test Elektrisch Rijden: bij inzet als 
poolauto/bedrijfsauto in een groter wagenpark met gewone auto’s, zijn er 
alternatieven beschikbaar voor langere ritten. 

• Texel: afstanden zijn beperkt. 
• Van Gansewinkel: beperkte actieradius wordt opgelost door inzet van een 

diesel vuilnisauto of door één of meerdere keren in een grotere perscontainer 
te lossen wanneer de losplaats te ver weg is (dit is de praktijk op Schiphol en 
wordt in Rotterdam overwogen). 

 
Voor Prestige GreenCab is de actieradius een belangrijk probleem voor de inzet 
van elektrische taxi’s: 
• De actieradius is te klein. 
• Snellaadpunten zijn niet overal aanwezig, snelladen is duurder en kost vooral 

tijd (circa een half uur, exclusief tijd voor omrijden) die ten koste gaat van de 
inzet van de taxi en de chauffeur. 

• De actieradius is erg onbetrouwbaar, wat het maken van een ritplanning 
enorm bemoeilijkt.  

• De actieradius neemt met winterse kou af tot circa 60 km, waardoor de 
voertuigen nauwelijks inzetbaar zijn. 

• Er komen voertuigen op de markt die een grotere actieradius beloven. Deze 
kunnen echter niet snelladen volgens het ChaDeMo protocol waarmee de 
Nederlandse snellaadpalen werken.  

 
Peter Appel en Cornelissen: in de testfase van het project met de Renault Maxity 
bleek dat de aangegeven actieradius van 150 km in de praktijk niet werd gehaald. 
Daardoor kan het voertuig niet hetzelfde distributiepatroon aan als een 
dieselvoertuig.  
 
Veiligheid 
Tot nu toe is er in de projecten slechts één incident gemeld. Het betreft een  
storing aan de motor bij een ombouwvoertuig. Daarbij ging een 
waarschuwingslampje branden dat echter ook aangeeft dat de versnelling in de 
achteruit staat. Hiervan was de bestuurder geschrokken. Uit voorzorg zijn de 
andere ombouwvoertuigen ook tijdelijk van de weg gehaald. Na testen bleek de 
storing een incident. De voertuigen zijn inmiddels weer in gebruik en door middel 
van stickers worden bestuurders gewezen op de dubbele functie van dit 
waarschuwingslampje. 
 

3.6 Gebruikerservaringen 
 
Over het algemeen zijn de eerste gebruikservaringen positief. In de meeste 
projecten worden enquêtes gehouden onder de chauffeurs om hun ervaringen met 
het gebruik van een elektrisch voertuig vast te leggen. 
 
Greenwheels heeft weinig problemen met of tijdens het rijden. Klanten kunnen 
zonder persoonlijke instructie met de auto rijden. Op locaties waar een bestaande 
Greenwheels auto is vervangen door een elektrische zijn 'vaste klanten' erg 
nieuwsgierig naar het rijden in de elektrische auto. 
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Rotterdam Test Elektrisch Rijden: het incident met de AGV’s (zie paragraaf 4.5.3) 
is van invloed op de gebruikerservaringen, maar verder rapporteert men redelijk 
positieve geluiden.  
 
Voor Texel is de inzet van voertuigen tot nu toe nog beperkt, dus hebben er nog 
geen enquêtes plaats gevonden naar de ervaringen van de berijders. In 
Haaglanden is de inzet van voertuigen eveneens nog beperkt maar is er intussen 
wel gestart met een nulmeting en een vragenlijst onder de berijders. 
 
Van Gansewinkel meldt veel positieve reacties op het voertuig. Daarnaast ook wel 
enkele praktische zaken die wat minder zijn, vooral in relatie tot de actieradius. 
 
Prestige GreenCab rapporteert minder positieve ervaringen: 
• Slecht imago onder chauffeurs; 
• Slechtere “zit” omstandigheden (rijcomfort); 
• Gebroken diensten in verband met het wisselen van voertuig of tijdverlies door 

snelladen. 
 
CityShopper en Peter Appel hebben met hetzelfde voertuig gereden. Voor beide 
projecten geldt dat het stadium van gebruikerservaringen na de testrit nog niet is 
bereikt. In de testfase zijn er nog teveel mankementen aan het licht gekomen die 
het besluit over een grotere uitrol hebben vertraagd. 
 

3.7 Mobiliteit & Logistiek 
 
De monitoringdata op dit gebied hebben vooral te maken met de rit- en 
routeplanning. De actieradius van de voertuigen is daarvoor een belangrijk 
gegeven. 
 
Prestige GreenCab geeft aan dat door de onbetrouwbare actieradius de ritten 
slecht te plannen zijn. De actieradius wordt mede negatief beïnvloed door het 
relatief grote aantal ritten over de snelweg in verhouding tot het aantal 
stadsritten.  
Prestige GreenCab is betrokken bij een project van onder andere TNO, waarin een 
ritplanningsysteem wordt ontwikkeld. In dit systeem worden veel factoren 
meegenomen die de actieradius beïnvloeden. In het kader van de proeftuin zou 
Prestige GreenCab dit systeem testen. De ontwikkeling van het systeem is echter 
nog niet afgerond.  
 
CityShopper en Peter Appel hebben na de testrit met de Renault Maxity 
geconstateerd dat het voertuig niet voldeed omdat de laadcapaciteit te klein is en 
de actieradius nog te beperkt. De fase waarin de bedrijven rit- en routeplanning 
zouden kunnen aanpassen voor elektrisch vervoer is nog niet bereikt. 
 
Voor Greenwheels, Elektropool Haaglanden, Rotterdam Test Elektrisch Rijden en 
Van Gansewinkel wordt de soms ontoereikende actieradius opgelost door voor 
langere ritten alternatieve voertuigen in te zetten. 
 
Op Texel is rit- en routeplanning geen probleem, omdat de af te leggen afstanden 
relatief klein zijn. 
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3.8 Economie 
 
Het is nog te vroeg om resultaten ten aanzien van de business case voor de 
specifieke toepassingen te laten zien. In een paar projecten is een sluitende 
business case niet leidend. Men kiest bewust voor elektrisch rijden en zal wellicht 
in een later stadium de balans opmaken. 
 
Prestige GreenCab geeft aan dat de businesscase op dit moment zonder subsidie 
nog niet sluitend te krijgen is. Hiervoor is nodig dat de voertuigen een grotere 
actieradius hebben en goedkoper worden. 
 
Voor Greenwheels moet de business case nog blijken uit het werkelijke gebruik, 
maar voorziet men dat het lastig wordt de case sluitend te krijgen.  
 
De businesscase voor poolauto’s binnen een groter wagenpark lijkt positief, 
wanneer er alternatieve voertuigen zijn of wanneer beperkte afstanden geen 
probleem vormen. De consortiumpartijen van Rotterdam Test Elektrisch Rijden 
investeren bijvoorbeeld ook buiten het subsidieproject om in elektrische 
voertuigen. 
 
Bij Van Gansewinkel is een interessante situatie ontstaan. De regio’s mogen zelf – 
soms op verzoek van een gemeente – kiezen voor de aanschaf van een Binkie, 
waarbij de inzet van elektrisch niet altijd goedkoper of break even is. Het geval is 
dat er nu wel op termijn kansen zijn om in binnenstedelijke gebieden meer 
klanten te kunnen werven. Individuele kostprijsberekeningen laten tegelijkertijd al 
zien dat het soms interessanter is om met een Binkie afval in te zamelen dan met 
een Daf-diesel.  
 
Voor de distributieprojecten zijn nog geen conclusies te trekken over dit 
onderwerp. Wel is duidelijk dat de vervoerders weinig financiële ruimte hebben om 
innovatieve projecten te starten. De eisen die ze aan voertuigen stellen zijn 
vergelijkbaar met de eisen aan gangbare dieselvoertuigen. Aan deze eisen kunnen 
de voertuigen nog niet voldoen. Specifieke inzet van de voertuigen bijvoorbeeld 
alleen in binnensteden is nog niet gehaald en daardoor zijn er nog lessen te 
trekken voor de economie. De (door)start van de projecten kan daar op latere 
termijn uitsluitsel over geven. 
 

3.9 Knelpunten en belemmeringen 
 
In de tabel op de volgende pagina’s wordt een samenvatting gegeven van 
knelpunten en belemmeringen waar de projecten in de uitvoering tegenaan lopen. 
Per knelpunt wordt aangegeven op welk gebied het knelpunt ligt, wie het ervaart, 
of het inmiddels opgelost is en zo ja, door wie. Ook wordt aangegeven wat de 
oplossing was. 
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Project Omschrijving knelpunt Soort knelpunt Wie ervaart het
knelpunt?

Opgelost
ja/nee

Door wie opgelost Oplossing

Greenwheels 1. Vertraging omdat niet alle
laadpalen direct na plaatsing
bemeterd en in werking gesteld
konden worden.

Laadinfrastructuur Greenwheels Ja Nog in te vullen Nog in te vullen

2. Onduidelijkheid over eigendom
laadpunten op openbaar terrein, veel
uitzoekwerk in verband met
opstalrecht.

Laadinfrastructuur Essent,
Greenwheels

Deels Essent,
Greenwheels,
gemeenten

Infra in project gerealiseerd,
voor verdere uitrol wordt dit
nog als probleem gezien.

3. Stelen/losmaken laadkabel. Laadinfrastructuur Greenwheels Ja Essent,
Greenwheels

Om de kabel uit de paal te
trekken, moet hier eerst het
pasje langs gehaald worden

Prestige GreenCab 1. De opgegeven actieradius wordt in
de praktijk niet gehaald. Het
theoretische getal is onbetrouwbaar.
Hierdoor is een businesscase niet
goed te maken.

Actieradius taxicentrale Nee Ritplanningsoftware geeft
mogelijk verbetering. Maar
ook de aanwezigheid van
een landelijk infrastructuur
netwerk is van belang.
Daarnaast meer
betrouwbaardere
actieradiustest, zodat het
bereik beter bekend of in te
schatten is voor de
gewenste toepassing.

2. Gemeente Utrecht heeft geen
duidelijk beleid voor e-rijden.
Prestige loopt aan tegen: trage
vergunningverlening voor openbare
laadpunten, laden niet gecombineerd

Beleid/
samenwerking

Prestige Ja Gemeente Gemeente heeft inmiddels
beleid en is goed op stoom.
Ook marktpartijen
investeren inmiddels in
Laadinfrastructuur.
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Project Omschrijving knelpunt Soort knelpunt Wie ervaart het
knelpunt?

Opgelost
ja/nee

Door wie opgelost Oplossing

met taxistandplaats, komst
snellaadpaal onzeker.

3. Te weinig snellaadpunten
(essentieel voor taxibedrijven).

Laadinfrastructuur Prestige Ja BP, Prestige ism
gemeente en
Provincie

Inmiddels 6 snellaadpunten
in Utrecht en de regio

4. Combinatie snelladen en langzaam
laden in 1 paal ontbreekt.

Laadinfrastructuur Prestige Ja markt Optie is op de markt
(minder ruimteverlies door
reservering
parkeerplaatsen).

5. Niet alle auto's kunnen snelladen,
BYD gebruikt weer een ander
protocol.

Laadinfrastructuur Prestige Nee Alle voertuigen zouden optie
voor snelladen moeten
hebben. Europese standaard
voor snelladen nodig.

6. Prestige Taxicentrale mag geen
Nissan LEAF’s afnemen omdat Nissan
de eerste e-auto's niet aan
taxibedrijven wil leveren.

Levering voertuigen Prestige Ja Ministerie van IenM
heeft bemiddeld in
een gesprek tussen
Prestige en Nissan
Europe. Met succes.

Nissan levert wel aan
Prestige.

Rotterdam Test
Elektrisch Rijden

1. Tijdige beschikbaarheid van
voertuigen.

Levering voertuigen Consortium Ja Markt Inmiddels in voldoende
mate EV’s beschikbaar.

2. Faillissement van leverancier All
Green Vehicles (AGV). Het
consortium heeft 34 voertuigen
afgenomen van AGV. Faillissement
heeft gevolgen voor onderhoud,
storingservice, implementatie van

Levering voertuigen Consortium Nee Consortium Momenteel wordt gesproken
door het consortium met
een partij die mogelijk een
deel van de activiteiten van
AGV doorstart en zodoende
invulling kan geven aan
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Project Omschrijving knelpunt Soort knelpunt Wie ervaart het
knelpunt?

Opgelost
ja/nee

Door wie opgelost Oplossing

monitoringkastjes etc. onderhoud en service.

3. Verkrijgen van vergunning voor
laadpalen buiten de gemeente
Rotterdam.

Laadinfrastructuur Consortium Nee

Van Gansewinkel 1. Actieradius. Actieradius Van Gansewinkel Ja Van Gansewinkel Inzet alternatief voertuig
en/of perscontainer

2. Efficiëntere inzet met ruimere
venstertijden in stadscentra voor de
Binkie te verruimen. Argument
hiervoor is dat de Binkie geruisloos is
en geen uitstoot heeft.

Exploitatie Van Gansewinkel Nee In overleg met gemeente
Den Haag wordt bekeken of
de venstertijden in Den
Haag voor de Binkie kunnen
worden versoepeld. Dit
heeft nog geen resultaten
opgeleverd.

Texel Gastvrij 1. Vertraging door beperkte
beschikbaarheid voertuigen.

Levering voertuigen Consortium Ja Markt De nog niet bestelde
voertuigen betreffen
aanvragers die om andere
redenen nog niet besteld
hebben.
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Project Omschrijving knelpunt Soort knelpunt Wie ervaart het
knelpunt?

Opgelost
ja/nee

Door wie opgelost Oplossing

2. Taxibusje door batterijen pakket
te zwaar voor B rijbewijs, dit is wel
nodig om betrokken chauffeurs met
de auto te kunnen laten rijden.

Exploitatie Taxi 312000 TBO-
Texel

Nee I&M gevraagd om
uitzondering te regelen in
Brussel. Niet gelukt/duurde
lang.
Nu wordt door betrokken
bedrijf een reguliere
personenauto als taxi
aangeschaft.

Elektropool
Haaglanden

1. Vertraging door beperkte
beschikbaarheid voertuigen

Levering voertuigen Consortium Ja Markt Voertuigen besteld.

2. Het tijdelijk gebruiken van
elektrische auto’s bleek voor
geïnteresseerden soms lastig
vanwege boeteclausules in lopende
leasecontracten.

Exploitatie Consortium Ja Consortium Er zijn deelnemers
gevonden die niet gebonden
zijn aan dergelijke clausules
of al leasen via Athlon
(Wagenplan is
consortiumpartner en
onderdeel van Athlon)

3. Gemeente Den Haag heeft nog
geen beleid voor elektrisch vervoer,
daarom zijn er nauwelijks
mogelijkheden voor laden in de
openbare ruimte.

Laadinfrastructuur Consortium Ja Consortium Focus op deelnemers die
laadpaal op eigen terrein
kunnen plaatsen

4. Het oorspronkelijke idee was dat
meerdere werkgevers een aantal
poolauto’s onderling zou delen. In de
praktijk blijken werkgevers het liefst
exclusief gebruik te willen van de

Exploitatie Consortium Ja Consortium Geen door meerdere
organisaties gedeelde
poolauto’s.
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Project Omschrijving knelpunt Soort knelpunt Wie ervaart het
knelpunt?

Opgelost
ja/nee

Door wie opgelost Oplossing

auto(‘s).

Cityshopper 1. Kosten elektrisch bestelvervoer
zijn te hoog.

Levering voertuigen Vervoerder Nee Inventarisatie met diverse
voertuigleveranciers

2. Actieradius en laadvermogen zijn
te beperkt.

Levering voertuigen vervoerder Nee Inventarisatie met diverse
voertuigleveranciers

3. Knelpunten 3 en 4 van het project
van Peter Appel zijn ook bij
CityShopper van toepassing.

Regelgeving Vervoerder Nee Via Brussel uitzondering
bepleiten is moeilijk omdat
het nu om een beperkte
groep voertuigen gaat

Peter Appel 1. Actieradius en laadvermogen zijn
te beperkt.

Levering voertuigen Vervoerder Nee

2. Onvoldoende beschikbare
modellen.

Levering voertuigen Vervoerder Nee Inventarisatie met diverse
voertuigleveranciers

3. De accu’s van een elektrische
bestelauto zorgen ervoor dat het
voertuig zwaarder wordt dan 3.500
ton. Hierdoor valt het voertuig
binnen de verplichting om een
tachograaf te hebben (plus alle
verplichtingen die daarbij komen
kijken). Aangezien het voertuig
ingezet wordt op korte ritten is een
tachograaf niet zinvol. De Europese
regelgeving biedt ruimte om een
uitzondering voor de tachograaf op
te nemen. Dit kan via het ministerie
van I&M geregeld worden.

Regelgeving Vervoerder Nee Via Brussel uitzondering
bepleiten is moeilijk omdat
het nu om een beperkte
groep voertuigen gaat

4. Vanwege het zwaardere voertuig
is eigenlijk een C-rijbewijs verplicht.

Regelgeving Vervoerder Ja Uitzondering
geregeld door

Uitzondering via Brussel
geregeld.
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Project Omschrijving knelpunt Soort knelpunt Wie ervaart het
knelpunt?

Opgelost
ja/nee

Door wie opgelost Oplossing

Hiervoor is wel voor 5 jaar een
uitzondering verkregen mits er de
chauffeurs een training krijgen.

ministerie van IenM
en AgNL. Training
door Peter Appel

5. Keuze van type en plaatsing
laadinfrastructuur.

Laadinfrastructuur Vervoerder Nee

UPS Knelpunten worden duidelijk zodra
het project in de opstartfase komt.

Tabel 6: Belangrijkste knelpunten per project
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4 Trends en signalen 

Uit de resultaten tot nu toe kunnen een aantal trends en signalen worden 
gedestilleerd op het gebied van marktsegmenten en voertuigtypen. 
 
Marktsegmenten 
 
• Voor autodelen lijkt elektrisch rijden een goed alternatief, mits de business 

case sluitend kan worden. Ook is aandacht nodig voor de samenwerking met 
gemeenten. Hier zou een grote efficiency slag gemaakt kunnen worden door 
het opstalrecht voor alle gemeenten op dezelfde manier te regelen. 

• Voor het segment taxi’s blijkt het nog lastiger dan verwacht een businesscase 
te sluiten. De plannen van de Rijksoverheid om een stimuleringsregeling voor 
taxi’s en bestelauto’s in te zetten zouden een goede maatregel zijn om toch 
versnelling in elektrisch vervoer in de taxibranche te krijgen. Gezien het aantal 
kilometers dat taxi’s in binnensteden rijden, ligt hier een groot potentieel voor 
de verbetering van de luchtkwaliteit.  

• Voor de projecten die zich richten op stedelijke distributie is het, door de 
beperkte actieradius en/of het beperktere laadvermogen van de voertuigen, 
nog niet mogelijk gebleken een sluitende business case te creëren. 
Vervoerders hebben te maken met kleine marges en vervoersconcepten die 
moeilijk aan te passen zijn. Dat maakt de zoektocht naar een geschikt 
elektrisch voertuig echt maatwerk en geconcludeerd kan worden dat er nog te 
weinig aanbod voor dit segment is. 

• Het inzetten van elektrische poolauto’s in wagenparken wordt kansrijker 
naarmate het gebruik van elektrische auto’s gecombineerd kan worden met 
conventionele voertuigen (bijvoorbeeld bij incidentele inzet op langere 
afstanden).  

 

Voertuigtypen 
 
• De beschikbaarheid van elektrische bestelauto’s af fabriek maakt de inzet van 

ombouwvoertuigen overbodig. Dit biedt goede perspectieven voor de inzet van 
bestelauto’s als bedrijfsauto, bijvoorbeeld voor servicemonteurs (Eneco, 
Stedin).  

• De inzet van elektrische voertuigen voor afvaldiensten is interessant. Ondanks 
nadelen zoals het geringere laadvermogen zijn er voldoende voordelen. 
Doorslaggevend zijn hierbij niet de milieuvoordelen alleen, maar ook de 
arbeidsomstandigheden, de compactheid van het voertuig en het geluidsarme 
karakter van het voertuig in de binnenstad. 
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Bijlage 1

Op de volgende pagina’s is een voorbeeld te vinden van de monitoringstabel met variabelen die door de projecten wordt ingevuld.

U kunt per thema monitoraspecten, specifiek voor
uw eigen project, toevoegen door een of meerdere
regels in te voegen

Maand:

Aspect Antwoord/output-verwijzing (tekst only) projectverantwoordelijke Antwoord/output-verwijzing (cijfers)
projectverantwoordelijke

ENERGIE
Wat is het energiegebruik per auto over een
langere periode?

E3.1 kWh per rit

E3.2 # kWh per rit
E3.3 # km per rit
E3.4 Waar worden de voertuigen voor

ingezet
Wat is het verband tussen het energiegebruik en
seizoensinvloeden, weertype, methode van laden
etc.?

E3.5 Gemiddelde temperatuur per rit

E3.6 Weertype per rit
E3.7 Rendement batterij

E3.8 Rendement elektromotor
E3.9 Energiegebruik airco
E3.10 Energiegebruik verwarming
E3.11 Energiegebruik verlichting
E3.12 Effect regeneratief remmen

Hoe ziet het laadpatroon per dag eruit per
laadpaal en voor alle laadpalen samen?

E3.13 kWh per uur of minuut

Wat zijn de efficiency (prestaties) van
componenten?
Apart invullen voor Mitsubishi en Nissan indien
mogelijk
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BETROUWBAARHEID EN VEILIGHEID
Registratie van storingen B2.1 # storingen in elektrisch deel in

verslagperiode
B2.2 Aard van de storing(en)

Registratie van incidenten / (bijna) ongelukken B2.3 # incidenten / (bijna) ongevallen
in verslagperiode

B2.4 Aard van de incidenten /
ongevallen

Registratie van eigen handelingen door gebruiker B2.5 # controles bandenspanning in
verslagperiode

GEBRUIKERSERVARING Zie geel tabblad met
vragen
Wat is de mening/perceptie van de gebruiker van
het EV over de verschillende gebruiksaspecten
(m.b.t.prestaties voertuig, laadtijd, laadvoor-
zieningen, weggedrag etc.) en welke ontwikkeling
is hierin zichtbaar?

G2.1 Eenvoudige nulmeting. diverse
vragen in ieder geval over de
thema's Prestaties voertuig,
Weggedrag voertuig, Laadtijd,
Laadvoorzieningen .

G2.2 Bijzondere gebruikerservaringen
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MOBILITEIT EN LOGISTIEK
In hoevere verandert de ritplanning door de inzet
van een EV in vergelijking met een conventioneel
voertuig?

M3.1 Soort ritten

M3.2 Beschikbaarheid laadinfra
M3.3 Afstand

ECONOMISCHE ASPECTEN

Hoe ontwikkelt de TCO zich als totaal en welke
ontwikkeling is zichtbaar in de verschillende
kostenposten van de TCO?

EC2.1 Kosten aanschaf per voertuig

EC2.2 Kosten onderhoud per voertuig
per jaar

EC2.3 Kosten energie per voertuig per
jaar

EC2.4 Financieringskosten per voertuig
per jaar

EC2.5 Kapitaalbeslag per voertuig per
jaar

EC2.6 Afschrijving per voertuig per jaar

Andere kosten per voertuig,
namelijk…(b.v. verzekering)

EC2.7 Geschatte restwaarde per
voertuig per jaar

EC2.8 Kosten aanschaf en onderhoud
oplaadpunt(en) per jaar op basis
van procentueel gebruik

EC2.9 TCO per voertuig

Eenvoudige monitoring voldoet voor gegeven ambitie.
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Opsommingen van Knelpunten Korte omschrijving en oplossingen dan wel resterende problemen

A. Knelpunten mbt voertuigen
A1 Tijdige beschikbaarheid van voertuigen
A2
A3
B. Knelpunten mbt laadinfrastructuur
B1. Vergunningprocedure en realisatie van de
laadpalen
B2
B3
C. Overige knelpunten
(organisatorisch/juridisch/institutioneel etc.)
C1.

C2

C3
C4
C5
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Factsheet Project XX Antwoord en opmerkingen Maand:
Basisgegevens
Trekker:
Overige betrokken partijen:
Aantal voertuigen nu:
Aantal voertuigen planning (en wanneer):

Korte projectbeschrijving

Projectspecifieke kenmerken:

A. Knelpunten mbt voertuigen
A1 Tijdige beschikbaarheid van voertuigen
A2
A3
B. Knelpunten mbt laadinfrastructuur
B1. Vergunningprocedure en realisatie van de laadpalen

B2
B3
C. Overige knelpunten
(organisatorisch/juridisch/institutioneel etc.)
C1.
C2
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Voertuiggegevens: Per soort auto een blok invullen svp. Evt.
cijfers per soort middelen
Merk en type:
BEV/PHEV/Range extender
Soort/categorie voertuig: personen-, bestel- of vrachtauto
Functie voertuig (waarvoor ingezet):
Bijzonderheden
Prestaties Opgegeven
Actieradius (km) NVT
Totaal afgelegde afstand van alle auto's van dit type in dit kwartaal. Auto 1.. ..km

Auto 2… ..km

Totaal: ………km
Afgelegde afstand per rijdag per (soort) voertuig NVT Max…………..km (kwartaal I)

Max…………..km (kwartaal II)
Max…………..km (kwartaal III)
Max…………..km (kwartaal IV)

Gemiddeld…………..km (kwartaal I)
Gemiddeld…………..km (kwartaal II)
Gemiddeld…………..km (kwartaal III)
Gemiddeld…………..km (kwartaal IV)

Verbruik per kilometer (kWh/km)
Graag per maand onderscheid maken om weer- en temperatuurinvloed
zichtbaar te kunnen maken.

September: Max…….. kWh/km
Oktober: Max…….. kWh/km
November: Max…….. kWh/km
December: Max…….. kWh/km
Januari: Max…….. kWh/km
Februari: Max…….. kWh/km
Maart: Max…….. kWh/km
April: Max…….. kWh/km
Mei: Max…….. kWh/km
Juni: Max…….. kWh/km
Juli: Max…….. kWh/km
Augustus: Max…….. kWh/km
September: Max…….. kWh/km
Oktober: Max…….. kWh/km
November: Max…….. kWh/km
December: Max…….. kWh/km

September: Gemiddeld…….. kWh/km
Oktober: Gemiddeld…….. kWh/km
November: Gemiddeld…….. kWh/km
December: Gemiddeld…….. kWh/km
Januari: Gemiddeld…….. kWh/km
Februari: Gemiddeld…….. kWh/km
Maart: Gemiddeld…….. kWh/km
April: Gemiddeld…….. kWh/km
Mei: Gemiddeld…….. kWh/km
Juni: Gemiddeld…….. kWh/km
Juli: Gemiddeld…….. kWh/km
Augustus: Gemiddeld…….. kWh/km
September: Gemiddeld…….. kWh/km
Oktober: Gemiddeld…….. kWh/km
November: Gemiddeld…….. kWh/km
December: Gemiddeld…….. kWh/km

Merk en type referentievoertuig
Brandstof: benzine, diesel of anders)
Verbruik per kilometer (l/100km)
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Voertuiggegevens: Per soort auto een blok invullen svp. Evt.
cijfers per soort middelen
Merk en type:
BEV/PHEV/Range extender
Soort/categorie voertuig: personen-, bestel- of vrachtauto
Functie voertuig (waarvoor ingezet):
Bijzonderheden
Prestaties Opgegeven
Actieradius (km) NVT NVT
Totaal afgelegde afstand van alle auto's van dit type in dit kwartaal. NVT NVT Auto 1. . ....km

Auto 2.. . ...km

Totaal: ………km
Afgelegde afstand per rijdag per (soort) voertuig NVT Max…………..km (kwartaal I)

Max…………..km (kwartaal II)
Max…………..km (kwartaal III)
Max…………..km (kwartaal IV)

Gemiddeld…………..km (kwartaal I)
Gemiddeld…………..km (kwartaal II)
Gemiddeld…………..km (kwartaal III)
Gemiddeld…………..km (kwartaal IV)

Verbruik per kilometer (kWh/km)
Graag per maand onderscheid maken om weer- en temperatuurinvloed
zichtbaar te kunnen maken.

September: Max …... kWh/km
Oktober: Max …... kWh/km
November:
December:
Januari:
Februari:
etc

September: …….. kWh/km
Oktober:
November:
December:
Januari:
Februari:
etc

Merk en type referentievoertuig
Brandstof: benzine, diesel of anders)
Verbruik per kilometer (l/100 km)
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Voertuiggegevens: Per soort auto een blok invullen svp. Evt.
cijfers per soort middelen
Merk en type:
BEV/PHEV/Range extender
Soort/categorie voertuig: personen-, bestel- of vrachtauto
Functie voertuig (waarvoor ingezet):
Bijzonderheden
Prestaties Opgegeven
Actieradius (km) NVT NVT
Totaal afgelegde afstand van alle auto's van dit type in dit kwartaal. NVT NVT Auto 1......km

Auto 2......km
Totaal: ………km

Afgelegde afstand per rijdag per (soort) voertuig NVT Max…………..km (kwartaal I)
Max…………..km (kwartaal II)
Max…………..km (kwartaal III)
Max…………..km (kwartaal IV)

Gemiddeld…………..km (kwartaal I)
Gemiddeld…………..km (kwartaal II)
Gemiddeld…………..km (kwartaal III)
Gemiddeld…………..km (kwartaal IV)

Verbruik per kilometer (kWh/km)
Graag per maand onderscheid maken om weer- en temperatuurinvloed
zichtbaar te kunnen maken.

September: Max…….. kWh/km
Oktober: Max…….. kWh/km
November: Max…….. kWh/km
December: Max…….. kWh/km
Januari: Max…….. kWh/km
Februari: Max…….. kWh/km
Maart: Max…….. kWh/km
April: Max…….. kWh/km
Mei: Max…….. kWh/km
Juni: Max…….. kWh/km
Juli: Max…….. kWh/km
Augustus: Max…….. kWh/km
September: Max…….. kWh/km
Oktober: Max…….. kWh/km
November: Max…….. kWh/km
December: Max…….. kWh/km

September: Gemiddeld…….. kWh/km
Oktober: Gemiddeld…….. kWh/km
November: Gemiddeld…….. kWh/km
December: Gemiddeld…….. kWh/km
Januari: Gemiddeld…….. kWh/km
Februari: Gemiddeld…….. kWh/km
Maart: Gemiddeld…….. kWh/km
April: Gemiddeld…….. kWh/km
Mei: Gemiddeld…….. kWh/km
Juni: Gemiddeld…….. kWh/km
Juli: Gemiddeld…….. kWh/km
Augustus: Gemiddeld…….. kWh/km
September: Gemiddeld…….. kWh/km
Oktober: Gemiddeld…….. kWh/km
November: Gemiddeld…….. kWh/km
December: Gemiddeld…….. kWh/km

Merk en type referentievoertuig
Brandstof: benzine, diesel of anders)
Verbruik per kilometer (l/100 km)
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Snelladen
Aantal palen
Aantal op te laden auto's per paal
Gemiddelde oplaadtijd per auto
Opladen overdag of 's nachts
Opladen eigen terrein of publiek
Langzaam laden
Aantal palen
Aantal op te laden auto's per paal
Gemiddelde oplaadtijd per auto
Opladen overdag of 's nachts
Opladen eigen terrein of publiek

Laadinfra
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Gebruikerservaringen met uw Elektrische Voertuig (EV) over: Periode (half jaar):
Cellen met of onder rode tekst graag invullen. Tijdvak steeds over het afgelopen half jaar

Indien er meerdere automerken gebruikt worden deze tabel kopiëren en voor ieder merk invullen.

Ingevuld door:
Vaste gebruiker of eenmalig chauffeur;
Datum:
Voor, tijdens of na afloop PT-deelname/gebruik EV:

Opmerkingen, Verwijzingen.

Aantal in gebruik:
1. Het gebruik van het Elektrisch Voertuig (EV)

1.1 Waar wordt dit EV voor gebruikt?
1.2 Is er sprake van een zogenaamd referentievoertuig? Zo ja welk

voertuig?
1.3 Hoeveel ritten zijn er de afgelopen maand met de voertuigen

gemaakt ? En wat is het totale aantal kilometers?
Alle voertuigen samen: ………….ritten/maand
Totale kilometrage:………………km/maand.

NB. In te vullen per autosoort. Vraag 1.1 t/m 1.3 door de projectleider in te vullen en de overige vragen door de chauffeur(s) invullen (1x per half jaar).

Deze vragen moeten informatie opleveren over verschillende
gebruiksaspecten zoals opladen, rijden/rijgedrag en rijden in
verschillende situaties (extremen).

Merk/type voertuig:
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2. Algemene evaluatie door de gebruiker van dit EV Uw antwoord op de vragen 2.1 t/m 2.11 en 2.17
graag aangeven met een cijfer van 1-10 waarbij een
1 zeer slecht en een 10 uitstekend is.

Eventuele toelichting op uw antwoord

2.1 Hoe beoordeelde u van tevoren het rijden met een EV? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 EENMALIGE VRAAG (alleen tijdens 0-meting invullen)
2.2 Hoe beoordeelt u het weggedrag van dit EV? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.3 Hoe beoordeelt u het geluidsnivo van dit EV? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.4 Hoe beoordeelt u het rijden in de stad? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.5 Hoe beoordeelt u het rijden buiten de stad en vooral op de

snelweg?
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

2.6 Hoe beoordeelt u het uiterlijk van dit EV? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.7 Hoe beoordelen anderen het uiterlijk van dit EV? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.8 Hoe beoordeelt u het comfort van dit EV (zowel op de autoweg

als in de stad) ?
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

2.9 Hoe beoordeelt u de actieradius van dit EV? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.10 Hoe beoordeelt u de veiligheid van dit EV? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.11 Hoe beoordeelt u de prestaties van dit EV in het algemeen? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.12 Hoe ervaart u de Range Anxiety? Dit is het gevoel met een bijna

lege batterij te rijden en niet meer thuis kunnen komen.
Graag hier kort uw gevoel omschrijven.:

2.13 Welke belemmeringen heeft u de afgelopen periode ervaren bij
het gebruik van een EV?

2.14 Is er een hulpdienst en zo ja hebt u deze dan ook al eens
ingeschakeld.

Ja/Nee
Welke hulpdienst?

Opgesleept? Ja/nee

2.15 Hebt u een cursus elektrisch rijden gevolgd? Ja/Nee Ja/nee
2.16 Raadt u anderen aan elektrisch te gaan rijden? Ja/Nee Ja, omdat…

Nee, omdat…
2.17 Algemene totaal beoordeling van dit specifieke EV (schaal 1-10) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Evt. toelichting:

Beoordeling opladen Uw antwoord op de vragen 2.18 t/m 2.24 graag
aangeven met een cijfer van 1-10 waarbij een 1
zeer slecht en een 10 uitstekend is.

Eventuele toelichting op uw antwoord

Hoe beoordeelt u het opladen van dit EV:
Voor langzaam laden:

2.18 Wat betreft gemak 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.19 Wat betreft tijdsduur 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.20 Wat betreft plaats van het laadpunt 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Voor snelladen:
2.21 Wat betreft gemak 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.22 Wat betreft tijdsduur 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.23 Wat betreft plaats van het laadpunt 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
2.24 Laadt u het EV ook wel eens op een andere plek dan normaal

op?
Ja/nee Zo ja waar dan?

3. Beoordeling op milieuvoordelen en overige zaken

3.1 Welke milieuvoordelen ziet u vooral in het elektrisch rijden?

3.2 Is er volgens u nog iets meldenswaard, anders dan hierboven
gevraagd?

Ja/nee Zo ja wat dan?


