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-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  [mailto: @fastned.nl]
Verzonden: vrijdag 5 oktober 2012 11:55
Aan: Klantcontact, Postbus 
CC: 
Onderwerp:  V12101404
kenmerk v12101404
Geachte , 
Zoals besproken stuur ik u hierbij een omschrijving van FastNed. 
Nederland heeft een ambitie van 20.000 elektrische auto's in 2015, 200.000 in 2020 en 1.000.000 elektrische auto's in 2025.
Deze aantallen auto's komen er niet zonder voldoende laadinfrastructuur. Dit betekent laadpalen thuis en op het werk; en complete snellaadstat ons met meerdere laders langs de snelweg. 
FastNed is een part culier bedrijf. FastNed bouwt in de komende twee jaar 201 snellaadstations voor elektrische auto's op de verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelweg. Hiervoor heeft FastNed een concessie van 15 jaar van Rijkswaterstaat.
FastNed investeerrt enkele tientallen miljoenen euro's in de bouw van de laadstations.De laadstat ons hebben meerdere opstelplaatsen, meerdere laders en een dak van zonnepanelen. FastNed verwacht deze investering terug te verdienen met de 
verkoop van laadbeurten. 
Naast de groei in het aantal elektrische auto's is voor FastNed van belang dat de overheid dit in tiatief ondersteunt door:
1. Bureaucratische obstakels wegnemen. Bijvoorbeeld geen verpl chting voor een omgevingsvergunning. (toelichting: laders en zonnepanelen zijn vrijgesteld in de crisis en herstelwet; de combinatie niet)
2. Groenverklaring vanuit Agentschap NL: benodigd voor de financiering door Tr odosbank
3. Gelijke rechten voor benzinestations en elektrische stations. (bijvoorbeeld; recht op u tbre ding en winkelverkoop)
Graag hoor ik van u of een Green Deal hier op van toepassing zou kunnen zijn.
U kunt contact opnemen met mij of met mijn collega  (+31 6 )
met vriendelijke groeten, 

FastNed BV
www.fastned.nl
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam
+31 6 
05-10-2012 10:53 :
Aanmelden Green Deal
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Actie 
09-10-2012 14:12   
( c naar/via  ) 
Ha  
Zie onder. 
Kun jij  06-  of zijn collega  06   (laten) terugbellen? 
Aanvullende opmerking: hij kent website GD met informatie en wou graag met iemand spreken voor een nadere toelichting GD in het licht van zijn project.  
Met vriendelijke groet, 

 
 

Adviseur KlantContact 
----------------------------------------------------------------------------- 
Datum van vraag:  05-10-2012 
Ons vraagnummer: V1210 1404 
Vraagsteller:  
Organisatie: Fastned 
Telefoonnummer: 06-  
E-mailadres: @hotmail.com 
----------------------------------------------------------------------------- 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  [mailto: @fastned.nl]  
Verzonden: vrijdag 5 oktober 2012 11:55 
Aan: Klantcontact, Postbus 
CC:  
Onderwerp:  V12101404 
kenmerk v12101404 
Geachte , 
Zoals besproken stuur ik u hierbij een omschrijving van FastNed. 
Nederland heeft een ambitie van 20.000 elektrische auto's in 2015, 200.000 in 2020 en 1.000.000 elektrische auto's in 2025. 
Deze aantallen auto's komen er niet zonder voldoende laadinfrastructuur. Dit betekent laadpalen thuis en op het werk; en complete snellaadstat ons met meerdere laders langs de snelweg. 
FastNed is een part culier bedrijf. FastNed bouwt in de komende twee jaar 201 snellaadstations voor elektrische auto's op de verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelweg. Hiervoor heeft FastNed een concessie van 15 jaar van Rijkswaterstaat.  
FastNed investeerrt enkele tientallen miljoenen euro's in de bouw van de laadstations.De laadstat ons hebben meerdere opstelplaatsen, meerdere laders en een dak van zonnepanelen. FastNed verwacht deze investering terug te verdienen met de 
verkoop van laadbeurten. 
Naast de groei in het aantal elektrische auto's is voor FastNed van belang dat de overheid dit in tiatief ondersteunt door: 
1. Bureaucratische obstakels wegnemen. Bijvoorbeeld geen verpl chting voor een omgevingsvergunning. (toelichting: laders en zonnepanelen zijn vrijgesteld in de crisis en herstelwet; de combinatie niet) 
2. Groenverklaring vanuit Agentschap NL: benodigd voor de financiering door Tr odosbank  
3. Gelijke rechten voor benzinestations en elektrische stations. (bijvoorbeeld; recht op u tbre ding en winkelverkoop) 
Graag hoor ik van u of een Green Deal hier op van toepassing zou kunnen zijn.  
U kunt contact opnemen met mij of met mijn collega  (+31 6 ) 
met vriendelijke groeten, 

 
FastNed BV 
http://www.fastned.nl 
Meeuwenlaan 100 
1021 JL Amsterdam 
+31 6  
05-10-2012 11:32 :  
kvl 
wil sparren over mogelijk ? GD-project. realisatie van elektrische oplaad/tankstations in diverse gemeente's  
toegelicht. voor heen Green Deal ronde periode voor voorstellen; nu geen ronde meer, maar blijvend open om een voorstel in te dienen 
Gaat webs te lezen 
Stuurt me email tac mij . Mogelojk wil hij sparren met iemand na lezing. Ik kan dan eventueel een adviseur benaderen. 
Bijlagen 
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één van de belangrijkste voorwaarden voor een doorbraak van de elektrische auto in
Nederland. Alleen met een dergelijke infrastructuur beschikbaar zullen
autoproducenten hun verkopen in Nederland (kunnen) verhogen en zullen
consumenten ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze voertuigen en emissie
reductie bewerkstelligen.

Aantal snellaadlocaties
Naarmate het aantal elektrische auto’s toeneemt, zal ook de behoefte aan
snellaadlocaties toenemen. Snellaadlocaties kunnen en zullen gerealiseerd worden op
plekken waar mensen met hun elektrische auto komen. Dit kan zijn bij winkelcentra,
wegrestaurants, benzinestations, bedrijventerreinen, parkeergarages, etc.
Ter vergelijking: Momenteel zijn er in Nederland alleen al 4500 tankstations met
meerdere dispensers per locatie. De verwachting is dat indien de elektrische auto de
circa acht miljoen benzineauto’s vervangt, het aantal snellaadlocaties dit aantal verre zal
overtreffen (zie bijvoorbeeld pike research 2011). Dit omdat snelladen nog altijd langer
duurt (±20 min) dan brandstof tanken en omdat de berijder met een dergelijke lading
ook nog steeds over een kleinere reikwijdte beschikt (±100 km)

Mededinging
Onze aanvraag voor een vergunning van 250 snellaadstation betreft minder dan vijf
procent van het totaal aantal te verwachten locaties. Bijzonder is dat het wel de eerste
vijf procent is en dat hiermee een doorbraak wordt gerealiseerd voor het electrisch
rijden in Nederland. Overigens is het daarmee ook de meest risicovolle investering. Wat
betreft de beschikbaarheid voor de gebruikers en de verschillende toeleveranciers
streven wij naar een zo open mogelijke structuur. Hieronder vindt u hiervan de
uitwerking.

Gebruikers
Net als bij de huidige benzinepompen zal het snelladen bij EV Fastned beschikbaar zijn
voor iedereen; ongeacht het “snellaadprotocol” en ongeacht de betaalwijze. Wij streven
naar een mix van abonnementhouders en gebruikers die per keer betalen.

Aanbieders van apparatuur
Er zijn momenteel wereldwijd meerdere aanbieders van apparatuur voor snelladen. Wij
streven ernaar om deze aanbieders de kans te geven om snelladers aan te bieden en te
plaatsen. Hierbij kijken wij naar kwaliteit, snellaadprotocol, beschikbaarheid en prijs.

Aanbieders van installatie
Voor het installeren van de snelladers zullen wij minimaal vier aannemers vragen het
benodigde installatiewerk aan te bieden. Hierbij hechten wij sterk aan kennis van de
infrastructuur op de verzorgingsplaatsen en kennis van de snellaadsystemen.
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Aanbieders van stroom
De stroom voor de snellaadlocaties zal worden geleverd door verschillende
elektriciteitsbedrijven. Voorwaarde voor het leveren van stroom is dat de opwekking
duurzaam is.

Rol van EV Fastned
EV Fastned wordt de exploitant van de 250 snellaadlocaties. Zij zorgt ervoor dat alles
werkt, dat gebruikers met vragen terecht kunnen en dat de betalingen afgehandeld
worden.

Benzinewet
Wij begrepen dat momenteel bij het Ministerie van Financiën, RVOB, de vraag voorligt of
het opladen van elektrische auto’s onder de benzinewet valt. Graag horen wij van u op
korte termijn of dit het geval is. Wij begrijpen dat indien dit niet het geval is, er geen
concessie van het RVOB nodig is en dat RWS dan kan volstaan met het uitgeven van een
vergunning.

Vergunningsaanvraag
Vooruitlopend op het antwoord van het Ministerie van Financiën inzake de benzinewet
willen wij hierbij graag een vergunning aanvragen voor het plaatsen en exploiteren van
snelladers op de 250 genoemde locaties. Graag horen wij van u welke gegevens u
hiervoor van ons nodig heeft en met welke doorlooptijd wij rekening moeten houden.

Met vriendelijke groeten,

EV Fastned
Kantooradres:
p/a Beheersmaatschappij Breesaap BV
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam
tel +31 6
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Daarbij waren zowel partijen die voor enkele locaties inschreven als partijen die voor een groter 
aantal of zelfs alle locaties inschreven.  
 
De 6 partijen die hebben ingeschreven zijn:  

1. ANWB  
2. Liandon  
3. The New Motion 
4. Greenflux 
5. Mister Green  
6. Fastned / Breesaap 

 
Omdat er meer aanvragen waren dan te vergeven concessies zijn deze vervolgens verloot onder de 
zes inschrijvers. In de Staatscourant was hier ook al rekening mee gehouden door te benoemen dat 
aanvragen alleen gehonoreerd konden worden indien er voldoende ruimte op de verzorgingsplaats 
beschikbaar was. Hierbij zijn uitgangspunten: een verkeersveilige en doelmatige inrichting van de 
verzorgingsplaats. De lotingsprocedure werd uitgevoerd op 26 april 2012 bij het notariaat van Pels 
Rijcken Drooglever Fortuijn in Den Haag (hiervan vind u een afschrift in de bijlagen van deze 
brief). 
 
Marktontwikkelingen sinds de publicatie in de staatcourant  
 
Elektrisch rijden is sterk in ontwikkeling. In de afgelopen 2 jaar werden er vele nieuwe volledig 
elektrische en plug-in hybride auto modellen aangekondigd en geïntroduceerd. Nieuwe, snellere en 
betere oplaadsystemen1 worden door autofabrikanten overeengekomen. De productiecapaciteiten 
van elektrische auto’s zijn verveelvoudigd en het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse 
wegen is in minder dan een jaar vervijfvoudigd (cijfers agentschap NL). Ter illustratie, In 2011 
werd nog gesproken over de productie van tienduizenden elektrische auto’s. Inmiddels staan 
volledig op de productie van elektrische auto’s ingerichte fabrieken2 geschikt voor jaarlijkse 
productie aantallen van honderdduizenden stuks per jaar in de startblokken. Het moge duidelijk zijn 
dat we aan de voet staan van grote ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s. 
 
Fastned - sleutelrol binnen de 6 marktpartijen 
 
Als gevolg van de inschrijvings - en lotingsprocedure heeft FastNed concessies voor laadstations 
op 201 van de 245 verzorgingsplaatsen toegewezen gekregen. Daarmee vervult FastNed 
momenteel een sleutelrol in de ontwikkeling van de markt voor elektrische auto's in Nederland en 
de daarbij behorende laadvoorzieningen.  
Overigens is het goed om hierbij aan te tekenen dat Fastned weliswaar een groot gedeelte van de 
verlote locaties gaat invullen, maar dat het totaal aantal locaties waar in de toekomst 
laadinfrastructuur zal komen natuurlijk veel groter is. Denk hierbij aan de ongeveer vier duizend 
benzinestations in Nederland. In dat licht bedient FastNed uiteindelijk een belangrijk, maar in 
omvang zeer beperkt deel van de oplaadmarkt.   
 
                                                      
1 Bijvoorbeeld: CHAdeMO (www.CHAdeMO.com) en The Combined Charging system (ACEA & SAE – BMW, Volkswagen, Opel, 

etc) 
2 Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fabrieken van: Nissan (Oppama, Sunderland, Smyrna en Barcelona), Mitsubitsi (Miszushima), 

Renault (Flins - France, Valladolid - Spain), BMW (Leipzig), Tesla (Fremont), Chevrolet & Opel (Detroit), Fisker (Valmet 
Automotive, Finland), Daimler Smart ED  (Hambach plant, France), Ford Focus Electric (Michigan), Peugot and Citroen 
(Vigo – Spain) 



 

 

Inmiddels zijn we bijna 1 jaar verder en heeft FastNed kosten noch moeite gespaard om te komen 
tot een uitrol van de 201 laadstations in de komende twee jaar. Er is in samenwerking met 
Rijkswaterstaat een laadstation ontwikkeld, waar veilig en overdekt kan worden opgeladen (zie 
bijgaande artist impression). Voor alle locaties zijn in overleg met de wegendistricten 
locatietekeningen gemaakt. Hiervan zijn op dit moment circa 60 locatietekeningen definitief 
goedgekeurd door de wegendistricten (zie bijgaande tekening). Ook zijn voor alle locaties de 
legeskosten door FastNed voldaan. In totaal waren hiermee voorbereidingskosten aan de zijde van 
FastNed gemoeid van circa € 1 mln.  
 
Parallel aan de realisatie plannen heeft Fastned tezamen met Rijkswaterstaat, I&M, EZ, Formule E-
team, Financiën en de RVOB3 het afgelopen jaar overleg gevoerd over de vastlegging van de 
concessie in de WBR vergunning, de huurovereenkomst en een convenant.  
 
Knelpunten 
 
Het bovenstaande proces blijkt inmiddels volledig vastgelopen te zijn. De uitwerking de concessie 
komt niet van de grond, de betrokken ambtenaren blijven omwegen verzinnen, verklaren en 
uitvoeren die de concessie ondermijnen.  Het verzoek van Fastned om een gelijk speelveld tussen 
benzinestations en oplaadstations wordt weggewuifd met de tekst “dit schaadt de belangen van de 
oliemaatschappijen”. 
 
Hieronder noemen wij de vijf belangrijkste knelpunten:  
 
1. Geen bescherming tegen free-ryders 
 
Hoewel de inschrijving gesloten is en alle beschikbare locaties op verzorgingsplaatsen verloot zijn 
bij de notaris, wil de overheid alsnog de mogelijkheid openhouden dat de oliemaatschappijen ook 
een concessie voor een oplaadstation krijgen. Dit zonder dat zij net als bovengenoemde 6 
marktpartijen de plicht aangaan nu te investeren. 
 
Tot onze verbijstering zijn wij onlangs bovendien geconfronteerd met de aankondiging dat 
Autogrill op circa 10 verzorgingslocaties, waarvoor aan FastNed respectievelijk aan derden reeds 
concessies zijn verstrekt, ook laadfaciliteiten gaat realiseren, kennelijk op basis van vergunningen 
die vanwege Rijkswaterstaat zijn verleend of zullen gaan worden verleend.  
 
Hierdoor zijn de uitgegeven concessies waardeloos geworden en trekken de op basis van de eerdere 
berichtgeving (concessies & loting) enthousiaste investeerders zich terug. Immers als wij met zeer 
risicovolle investeringen4 de markt openbreken en ontwikkelen en de daarbij behorende 
aanloopverliezen dragen kan het natuurlijk niet zo zijn dat op dezelfde locaties derde partijen, die 
niet hebben meegedaan aan de inschrijvings – en lotingsprocedure, (op een later tijdstip wanneer de 
markt ontwikkeld is alsnog) de mogelijkheid krijgen om laadstations neer te te zetten. De huidige 
concessiehouders van laadstations moeten beschermd worden tegen “free-ryders”, net zoals dat de 

                                                      
3 Belangrijkste gesprekspartners:  (Rijkswaterstaat – ),  

(Rijkswaterstaat - staf DG),  (Rijkswaterstaat - Directeur Generaal),  (Ministerie van 
Financiën - Benzinewet),  (Economische Zaken & Formule E-team),  (RVOB),   
(Economische Zaken),  (Economische Zaken – Mededinging) 

4 Het huidige investeringsplan van Fastned alleen omvat een zeer risicovolle investering van EUR 20 mln in het bouwen van 
oplaadstations (laadsystemen, bestrating, fundatie, luifel, elektriciteitsaansluiting, etc). Hier komen bovenop de 
aanloopverliezen en organisatie kosten.  
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huidige benzinestations zijn beschermd tegen het openen van een tweede benzinestation op 
dezelfde verzorgingsplaats. 
 
Voor verdere uitleg zie ook deze video: http://youtu.be/vVdfaZitGOI 
 
2. Geen shop 
Wij willen net als benzinestations de mogelijkheid hebben een shop met onder andere koffie, 
broodjes en andere versnaperingen bij de snellaadstations te openen. Het zou toch volstrekt 
normaal moeten zijn dat elektrische autorijders net als benzineautorijders in een veilige en 
verwarmde ruimte een koffie kunnen drinken terwijl hun auto wordt opgeladen. Dit wordt door de 
overheid verboden met het argument dat dat de belangen van de benzinestations zou schaden. Een 
gelijk speelveld is hier duidelijk niet aan de orde. 
 
3. Vertraging door inspraak benzinepomphouders 
Een deze dagen gaat er een brief uit van Rijkswaterstaat naar alle benzinepomphouders waarin 
aangekondigd wordt dat wij een vergunning gaan krijgen en of ze daar "nog vragen of 
opmerkingen" over hebben (zie bijlage). Wij vrezen dat hiermee een vertragende bezwaarprocedure 
wordt uitgelokt. Vanuit mededinging lijkt dit ons een zeer wonderlijke gang van zaken. 
 
4. Crisis – en Herstelwet niet van toepassing 
De bestaande Crisis- en Herstelwet blijkt vooralsnog niet van toepassing op de laadstations. 
Dit betekent dat we bij 201 gemeentes minimaal vijf vergunningen (bouwvergunning, 
millieuvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, etc.) moeten aanvragen. Verwachte 
vertraging kan oplopen tot enkele jaren. Dit onder andere door waarschijnlijk de door gemeenten 
nodig geachte bestemmingsplan wijzigingen. 
 
5. Geen Groenverklaring 
De groenverklaring, noodzakelijk voor bijvoorbeeld een financiering van de Triodos bank, 
wordt geweigerd door Agentschap NL. Groenverklaringen zijn alleen van toepassing op uitstoot tot 
gevolg hebbende brandstoffen zoals groengas of biodiesel. 
 
Conclusie 
 
Graag willen wij u waarschuwen dat bij deze werkwijze van de overheid het initiatief van FastNed 
en zeer waarschijnlijk dat van alle serieuze marktpartijen ten dode opgeschreven is. FastNed leidt 
hierdoor grote schade aan gemaakte kosten en gederfte inkomsten.  Overleg met banken en 
investeerders heeft FastNed meerdere malen bevestigd dat er niet in hoogwaardige laad-
infrastructuur kan en zal worden geïnvesteerd, indien de overheid naar buiten blijft komen met 
tegenstrijdige berichten over de inhoud van de concessie.  
 
Indien de Nederlandse Staat blijft doorgaan met het afwijken van de in de Staatscourant 
aangekondigde lotingsprocedure en het discrimineren van oplaadstations t.o.v. benzinestations zal 
de opkomst van elektrisch vervoer in Nederland zeer zeker worden vertraagd.  
 
Bij gebrek van passend beleid met betrekking tot laadstations op verzorgingsplaatsen en het daar 
toegestane voorzieningenniveau, zal een laagwaardige wildgroei ontstaan op de verzorgingsplaaten 
en het privaat initiatief voor hoogwaardige laadvoorzieningen worden ondermijnd. Tevens zal de 
beoogde landelijke dekking niet worden bereikt. Investeerders zullen zich de ontwaarding van de 
uitgegeven concessies goed herinneren en zich richten op landen en industrieën waar de overheid 
wel staat voor haar beleid en dit ordentelijk uitvoert.  



 

 

 
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om spoedig alsnog tot een wederzijds passend 
convenant in dit verband te komen, waarin onder andere bovenstaande knelpunten worden 
opgelost. Hierbij denken wij aan een vergelijkbaar document als datgene dat al bestaat voor de 
benzinestations. Immers dit zou direct tot de zo belangrijk zijnde gelijkwaardigheid leiden. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 
Bijlagen: 

- Staatscourant d.d. 20 December 2011 
- Concessie gunning - Notaris afschrift en brief Rijkswaterstaat 
- Brief Rijkswaterstaat aan de benzinestations 
- Artist impression van beoogde laadstation op verzorgingslocatie De Zuidpunt 
- Convenant met betrekking op de benzinestations 
- Locatietekening - voorbeeld voorstel voor indeling van een verzorgingslocatie 
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anders gezegd de operationele kosten door te berekenen in de prijs voor het opladen (een verkoopprijs 
waarbij ook de infrastructuur binnen vervangingstermijn van 3 jaar gemiddeld wordt terugverdiend). 
 
Wij hopen dat het bovenstaande helpt in de discussie om snel tot meer laadpalen te komen. Wij hebben er 
namelijk ook nog een nodig rondom ons kantoorgebouw. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fastned B.V. 
Meeuwenlaan 100 
1021 JL Amsterdam 

 
@fastned.nl 

www.fastned.nl 
 
 
 

 
On 14 Oct 2013, at 12:15, DOET @doetdoet.nl> wrote: 
 

Beste leden van de branchegroep Infra, 
  
Zoals eerder in een aparte nieuwsbrief aangegeven zijn wij (het bestuur van DOET) druk bezig met lobbyactiviteiten 
op het dossier Infra om tot een oplossing voor laden in de publieke ruimte te komen. Onderdeel hiervan is een 
onlangs verstuurde brief naar  van Economische Zaken hierover. De uiteindelijk tot stand gekomen 
Position paper als (centraal) onderdeel van deze brief doen wij jullie bijgaand toekomen. Deze Position paper is tot 
stand gekomen na vele gesprekken met de leden van de branchegroep en wordt gedragen door minimaal 80% van 
deze leden. Op basis van deze gesprekken hebben wij uiterst zorgvuldig de belangen afgewogen met als doel te 
komen tot een brief die door minimaal 80% van de leden gedragen zou kunnen worden. 
 
Mede dankzij de Position paper en het standpunt DOET hierin, heeft het Formule E-team een extra vergadering 
ingelast waarin samen met DOET gekeken zal worden naar de praktische invulling hiervan in het beleid. Wij zullen 
jullie op de hoogte houden van de voortgang. 
  
Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie altijd bellen met  op telefoonnummer 06- . 
 
Mocht je hem telefonisch niet te pakken krijgen stuur dan een mail naar ons. Wij proberen zo spoedig mogelijk op 
deze mails te reageren. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
 
Bestuur van DOET 

  
  

<Position paper DOET Openbare laadinfrastructuur.pdf> 
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Wij zijn erg blij om te horen dat vele partijen ver zouden willen gaan in het mogelijk ondersteunen van deze 
zo noodzakelijke infrastructuur en het is dan ook erg goed dat de rekensommen worden gemaakt. Dit veelal 
met het de insteek de "onrendabele top" uit te rekenen. Wat betekent dit eigenlijk die onrendabele top?  
 
Wat ons betreft is dit gewoon het verschil tussen inkoop en verkoop prijs; het bedrag dat nodig is de 
operationele kosten, afschrijving en financieringslasten te dekken. Hoe je het ook went of keert heeft een 
benzinestation, een Fastned station een laadpaal of bijvoorbeeld een supermarkt dus een onrendabele top.  
 
Wij vinden het fantastisch als er meer infrastructuur komt voor elektrische auto's en zouden het dus van 
harte willen aanmoedigen dat er partijen investeren in de realisatie ervan. Op het moment van schrijven 
komen er enkele tienduizenden elektrische auto's naar Nederland een getal wat alleen maar zal groeien in de 
komende jaren. Het is dus belangrijk dat men toewerkt naar een model van realisatie van infrastructuur wat 
schaalbaar is. 
 
Indien er partijen zijn die diep genoeg zijnde zakken hebben om de onrendabele top in lengte der dagen bij 
te leggen in het voordeel van de consument die de werkelijke kosten van opladen niet hoeft te betalen is dat 
natuurlijk fantastisch. Maar deze stelling geeft het antwoord al. Deze zakken met geld zijn er helaas niet. 
Ons inziens is het dan ook beter om te werken naar een realistische marktprijs  en de onrendabele top of 
anders gezegd de operationele kosten door te berekenen in de prijs voor het opladen (een verkoopprijs 
waarbij ook de infrastructuur binnen vervangingstermijn van 3 jaar gemiddeld wordt terugverdiend). 
 
Wij hopen dat het bovenstaande helpt in de discussie om snel tot meer laadpalen te komen. Wij hebben er 
namelijk ook nog een nodig rondom ons kantoorgebouw. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fastned B.V. 
Meeuwenlaan 100 
1021 JL Amsterdam 

 
@fastned.nl 

www.fastned.nl 
 
 
 

 
On 14 Oct 2013, at 12:15,  wrote: 
 

Beste leden van de branchegroep Infra, 
  
Zoals eerder in een aparte nieuwsbrief aangegeven zijn wij (het bestuur van DOET) druk bezig met lobbyactiviteiten 
op het dossier Infra om tot een oplossing voor laden in de publieke ruimte te komen. Onderdeel hiervan is een 
onlangs verstuurde brief naar  van Economische Zaken hierover. De uiteindelijk tot stand gekomen 
Position paper als (centraal) onderdeel van deze brief doen wij jullie bijgaand toekomen. Deze Position paper is tot 
stand gekomen na vele gesprekken met de leden van de branchegroep en wordt gedragen door minimaal 80% van 
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deze leden. Op basis van deze gesprekken hebben wij uiterst zorgvuldig de belangen afgewogen met als doel te 
komen tot een brief die door minimaal 80% van de leden gedragen zou kunnen worden. 
 
Mede dankzij de Position paper en het standpunt DOET hierin, heeft het Formule E-team een extra vergadering 
ingelast waarin samen met DOET gekeken zal worden naar de praktische invulling hiervan in het beleid. Wij zullen 
jullie op de hoogte houden van de voortgang. 
  
Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie altijd bellen met  op telefoonnummer 06-  
 
Mocht je hem telefonisch niet te pakken krijgen stuur dan een mail naar ons. Wij proberen zo spoedig mogelijk op 
deze mails te reageren. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
 

 

  
  

<Position paper DOET Openbare laadinfrastructuur.pdf> 
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Ha   
  
Zie de mail die de vrienden van FastNed aan . Is dit nu een onderwerp, waarvan we 
zeggen dat het bij uitstek op de weg van het FET / Taskforce ligt om daar iets aan te doen? 
Of zou je in het ideale geval, dat  ook daadwerkelijk de lagere overheden 
vertegenwoordigt, kunnen / moeten zeggen, wil daar eens vanuit die positie naar kijken? 
Ik ben zo bang dat als wij op dit soort verzoeken ingaan, wij straks vrij veel capaciteit kwijt 
zijn, om een in principe markt probleem op te lossen. 
Wat vind je? 
  
Gr  
  
Begin doorgestuurd bericht: 
 
 
 
Van: @fastned.nl> 
Datum: 13 november 2013 15:20:27 GMT+01:00 
Aan: "  
Kopie: @fastned.nl>,  

@fastned.nl>,  
@rws.nl> @gmail.com> 

Onderwerp: Actie en Doorbraak benodigd bij Gemeente Reimerswaal 
en Landerd 
  
Beste ,  
  
Leuk jou weer even te spreken vanochtend. In alle snelheid ben ik volledig vergeten om jou 
ook uit te nodigen voor het openingsevent van 29 November aanstaande. Zie daarvoor de 
aangehechte uitnodiging. Zoals besproken hierbij een korte email om het knelpunt wat ik 
telefonisch voorlegde uiteen te zetten.  
  
Achtergrond 
Momenteel zijn er inmiddels meer dan 42 omgevingsvergunningen aangevraagd en al 24 
vergund. Ter indicatie het gaat hier al om dossiers per locatie van meerdere centimeters dik. 
Al deze gemeenten hebben dit - soms na veel discussie en overtuigingskracht vanuit onze 
zijde - gedaan onder de reguliere procedure van minder dan 6 maanden. Leges hiervoor zijn 
veelal enkele procenten van de bouwkosten, wat grofweg neerkomt op EUR 2.500,- 
gemiddeld.  
  
Twee gemeenten krijgen dit niet voor elkaar en willen ongeacht de mogelijke oplossingen die 
wij aandragen inzetten op een uitgebreide en langdurige procedure. Het gevolg hiervan is dat 
Fastned: 
- Een medewerker full-time zou moeten inzetten om ervoor te zorgen dat de hiervoor 
benodigde metersdikke dossiers worden gecreëerd, een onnodig hoge administratieve 
barrière in mijn ogen. 
- Een bedrag aan leges aan de Gemeente zou gaan betalen die in de orde liggen van EUR 
15.000,- of meer per laadstation (leges, digitalisering, schrijven ruimtelijke onderbouwing en 
uit te voeren onderzoeken). Dit is niet meer uit te leggen aan onze investeerders. 
  
Landerd 
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Bestemmingsplan laat bouw van de overkapping van het laadstation niet toe. De Gemeente 
Landerd is niet bereid om kleine binnenplanse afwijking dan wel buitenplanse mandaten 
binnen de reguliere procedure door te voeren. Dit terwijl andere Gemeenten die met dezelfde 
problematiek moesten werken hier wel een creatieve oplossing voor weten te vinden, denk 
bijvoorbeeld aan "toepassen wet kruimelgevallen" of door bemoeienis van Wethouders. 
Zie bijgaand de brief waarin Landerd haar negatieve houding tot snel vergunnen uit. 

Reimerswaal 
Bestemmingsplan laat bouw van de overkapping van het laadstation niet toe. 
De Gemeente Reimerswaal blijft hameren op hun wens dat er een uitgebreide 
procedure wordt gevolgd dan wel dat het project wordt opgenomen in een 
reeds geagendeerd "veegplan".  
  
1) Voor zowel de uitgebreide procedure als het veegplan geld een doorlooptijd 
van tenminste 6 maanden, ook moeten er voor beiden weer veel documenten 
worden geschreven. 
2) Hoewel dit veegplan al gepland stond in verband met andere 
werkzaamheden, wil de Gemeente nu de kosten hiervan, minstens EUR 8000,- 
(schatting door gemeente tijdens overleg is uiteindelijk in de orde EUR 15k) 
ook bij Fastned in de schoenen schuiven.  
  
Ook hier geld dat andere Gemeenten die met dezelfde problematiek moesten 
werken hier wel een creatieve oplossing voor weten te vinden, denk 
bijvoorbeeld aan "toepassen wet kruimelgevallen" of door bemoeienis van 
Wethouders. Zie bijgaand de brief waarin Reimerswaal haar negatieve 
houding tot snel vergunnen uit. 

Concluderend 
Ik zou het zeer waarderen als het Formule e-team met deze Gemeenten gaat 
kijken hoe ze hier deze drempels kan wegnemen of verlagen. Ik kan het 
namelijk niet verkopen dat Fastned stopt met de uitrol van laadstations omdat 
er 2 gemeenten in Nederland metersdikke dossiers eisen alsmede een leges 
bedrag ter compensatie van de tekorten van het "plaatselijke zwembad".  
  
Concrete acties 
Mijn concrete verzoek zou zijn dat de Taskforce Formule E-team bij deze 
Gemeenten op bezoek gaat en iemand binnen I&M zoekt die voor een second 
opinion en advies richting deze gemeentes kan zorgen. 
  
Bij voorbaat veel dank, 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  
Fastned B.V. 
Meeuwenlaan 100 
1021 JL Amsterdam 
+31 6  

fastned.nl 
www.fastned.nl 
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@rvo.nl 
http://www.rvo.nl/elektrischrijden  www.nederlandelektrisch.nl  

 
 
 

Van:   
Verzonden: maandag 23 juni 2014 14:38 
Aan:  
Onderwerp: RE: Invest memo Fastned, toepassing GO-regeling. 
 
Beste , 
 
Ik kan niet nalaten nog even te reageren op je laatste zinnetje. De mate waarin bankiers nu al jarenlang 
kredietverliezen lijden, brengt aan het licht dat zij, als zij er al in slagen risico’s voldoende te detecteren en te 
kwantificeren, niet in staat zijn die risico’s in zekerheden om te buigen. Zolang wij het op prijs stellen dat wij – in 
onze hoedanigheid van nette burgers - ons spaargeld op tijd en met rente terug krijgen, zullen bankiers er niet aan 
ontkomen van tijd tot tijd het woord “neen” te laten horen, onverminderd de zekerheid dat hun business staat en 
valt met de mogelijkheid (ons) spaargeld aan te trekken en aan andere, voldoende krachtige, partijen uit te lenen.  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
 

Van:   
Verzonden: maandag 23 juni 2014 14:25 
Aan:  
Onderwerp: RE: Invest memo Fastned, toepassing GO-regeling. 
 
Beste , 
 
Hartelijk dank daarvoor. Naar verwachting zal FastNed weer verhaal gaan halen bij EZ. Ik zal de inhoudelijke 
argumentatie nog goed gaan doorlezen, het is wel handig als deze enigszins in lijn is met ons inhoudelijke werk. 
Waarbij ik snap dat wij kansen zien en de bank daarvan snel risico’s maakt als het niet zeker is dat de kansen 
gerealiseerd zullen worden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

  

  

....................................................................................... 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht 
Postbus 8242  | 3503 RE | Utrecht 
........................................................................................ 
T 088  
M 06  

@rvo.nl 
http://www.rvo.nl/elektrischrijden  www.nederlandelektrisch.nl  

 
 
 

Van:   
Verzonden: maandag 23 juni 2014 14:18 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Invest memo Fastned, toepassing GO-regeling. 
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Beste , 
 
In jan/febr 2013 heb je contact gehad met de toenmalige , over een kredietvraag van 
Fastned, een initiatief van  (zoon van) tot het plaatsen van 200 laadpalen voor elektrische auto’s bij 
tankstations langs snelwegen. Kort daarvoor had ik daarover een telefoongesprek gevoerd met een bij Garantie 
Ondernemingsfinanciering geaccrediteerde bank, aan wie ik had geïndiceerd dat indiening van een verzoek tot 
toepassing van de GO-regeling m.i. niet kansrijk was. Via MinEZ is dat bij jou terecht gekomen en jij hebt  toen 
om informatie gevraagd.  
In de afgelopen week ben ik, nu in mijn rol van procescoördinator van de GO-regeling, opnieuw benaderd, nu door 
een andere bank, met een overeenkomstige vraag. Het lijkt mij verstandig, op je mogelijke vraag om toelichting te 
anticiperen door je mijn antwoord toe te zenden.  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag 
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
T 088  
E @rvo.nl 
I http://www.rvo.nl  
 
 
Let op: Bij bezoek aan onze vestiging is legitimatie verplicht! 
Ingang Parkeergarage: Juliana van Stolberglaan 3 
 
 

Van:   
Verzonden: maandag 23 juni 2014 14:10 
Aan: @amsterdam.rabobank.nl' 
CC:    
Onderwerp: RE: Invest memo Fastned, toepassing GO-regeling. 
 
Beste , 
 
Na lezing van Het Financieele Dagblad van vanmorgen, waarin wordt vermeld dat de provincie Gelderland een 
aanvang gaat maken met de plaatsing van 1.500 laadpalen voor elektrische auto’s, lijkt het mij een geschikt ogenblik 
om nog even in te gaan op de toepassing van GO op de casus Fastned.  
 
In formele zin ligt geen GO-aanvraag voor. Dat kan alleen het geval worden als een geaccrediteerde bank – i.c. 
Rabobank Amsterdam - bereid is, 50% van het risico op deze lening te accepteren. Deze mail kan dus geen formele 
uitspraak bevatten, maar is bedoeld om inzicht te geven in de  werking van de GO-regeling. Deze regeling is in 2009 
tot stand gekomen in reactie op de terughoudendheid van de banken in de financiering van het bedrijfsleven als 
gevolg van de kredietcrisis. In die gevallen waarin de (geaccrediteerde)  bank bereid is te financieren maar de post te 
zwaar vindt om het geheel op eigen risico te doen, kan zij een beroep doen op de GO-regeling (mits aan een aantal 
voorwaarden is voldaan, zoals: fresh money, substantiële activiteiten in Nederland, geen uitgesloten sector zoals 
bijv. landbouw). De regeling laat veel ruimte voor maatwerkoplossingen. I.c. doet zich in dit stadium het vraagstuk 
voor van de beoordeling van het criterium: “bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsvooruitzichten”; voor 
het  continuïteitsperspectief wordt aangesloten op het bancaire begrip/praktijk.  
Voor startende bedrijven, bovendien in dit geval nog in een nieuwe bedrijfstak, betekent het dat de exploitatiefase 
bereikt en een commerciële positie verkregen moet zijn. De exploitatiefase laat een pril begin zien, zekerheid 
omtrent de afzet is kan nog niet worden verkregen omdat er nog te weinig elektrische auto’s rijden, waardoor nog 
geen zicht bestaat op een rendabele exploitatie. Daarnaast en ten overvloede: het concurrerend aanbod zal in de 
komende tijd zeker ook ontstaan, zie het Gelderse initiatief hierboven. Het kan nog geruime tijd duren voordat de 
afzetmarkt een redelijk evenwicht kan laten zien. Hoe groot deze risico’s zijn laat zich niet inschatten.  
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Daarnaast releveer ik nog een aantal onzekerheden die wij vorige week in ons telefoongesprek al bespraken: 
-              De maatschappelijke en politieke kritiek op het subsidiëren van “milieuvriendelijke” auto’s door reductie op 
het normale “bijtellingspercentage” voor company cars (ten onrechte vaak met “lease auto’s” aangeduid) wordt 
geleidelijk groter, t/m in de BOVAG-gelederen toe. Het veroorzaakt ontwrichtende verschijnselen in de autoverkoop. 
Datzelfde geldt voor de reductie van BPM tot zelfs 0 voor sommige auto’s. Dat geldt natuurlijk ook voor de 
combinatie: kunstmatig lage aanschafprijs + kunstmatig lage bijtelling. De sector staat wat dat betreft bloot aan 
politieke risico’s die onmiddellijk invloed zullen hebben op de afzet van nieuwe auto’s. 
-              Onderweg opladen zal soms aan de orde zijn, maar het is niet aantrekkelijk 20 – 30 minuten daarop te 
moeten wachten. Als het niet anders kan, zal er toch een omgeving gecreëerd moeten zijn waarin de automobilist 
even rustig kan ontspannen of werken, voorzien van gratis Wifi e.d. De aanwezigheid van een shop bij een 
tankstation lijkt mij bepaald geen afdoende oplossing. 
-              Als automobielfabrikanten er niet in slagen, de actieradius van deze auto’s sterk te vergroten zie ik voor 
deze dingen maar een beperkte toekomst. Niemand wil om de 125 km stroom gaan laden of het risico lopen stil te 
staan doo oponthoud tijdens de reis (files!). De oplossing kan worden: hybride auto’s, zodat je in elk geval je reis kan 
af maken als de stroom op is, door over te schakelen op benzine en “gewoon” thuis weer op te laden. Zodat de 
laadpalen van Fastned weinig klandizie trekken. 
-              Behalve elektriciteit, is nog een nieuw middel voor de voortstuwing van auto’s in ontwikkeling: de motor die 
op waterstof rijdt. Dat is een explosief gas dat energie vraagt bij de productie, maar de actieradius van een auto op 
waterstof lijkt in ieder geval groter te worden dan van elektrische auto’s. Welke techniek de beste papieren heeft, 
weten we nog niet. 
 
Vooralsnog zie ik niet hoe we zouden kunnen komen tot de vaststelling dat de onderneming “bevredigende 
rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven” kent, niet alleen omdat er nog maar heel weinig laadpalen zijn, maar 
ook omdat niet te calculeren valt hoeveel laadpalen van Fastned (naast die van anderen) rendabel te exploiteren 
zijn. Onder deze omstandigheden valt niet te verwachten dat een Aanmelding van een GO-krediet kan worden 
gehonoreerd.  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag 
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
T 088  
E @rvo.nl 
I http://www.rvo.nl  
 
 
Let op: Bij bezoek aan onze vestiging is legitimatie verplicht! 
Ingang Parkeergarage: Juliana van Stolberglaan 3 
 
 

Van: @amsterdam.rabobank.nl @amsterdam.rabobank.nl]  
Verzonden: dinsdag 17 juni 2014 11:16 
Aan:  
Onderwerp: Invest memo Fastned 
 
Geachte heer  
 
Allereest dank voor ons uitgebreide gesprek van zojuist. U heeft mij zeker geprikkeld met uw standpunten. 
 
In de bijlage het investment memo van Fastned. Verzoek is om hier vertrouwelijk mee om te gaan, gegeven dat men 
momenteel met een tweede tranche bezig is bij NPEX. 
 
Volgende week zal ik nogmaals contact opnemen om te horen of dit plan u heeft kunnen inspireren. 
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Met vriendelijke groet,   

drs.   
  

 

Rabobank Amsterdam  
Markten - Markt Noord  
Postadres: Postbus 94374, 1090 GJ  Amsterdam  
Telefoon: (020)   
E-mail: @amsterdam.rabobank.nl  
Website: www.rabobank.nl/amsterdam  

Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. 
Ingeschreven bij de KvK te Amsterdam, nummer 33004191  

Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt  
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Van:
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 17:06
Aan:
Onderwerp: Re: reactie gevraagd op FD artikel Allego

Ha , 

Juist nadat ik onderstaande mail aan jou had verstuurd las ik jouw rapport over "Verzilvering verdienmodel 
elektrisch vervoer in Nederland" Het viel me op dat laadinfra maar een beperkt hoofdstuk beslaat.  

Mocht je het interessant vinden om een keer te horen wat wij hier doen, ben je van harte welkom voor een kop 
koffie. Laat maar weten als je in de buurt bent. 

met vriendelijke groeten, 

 

 

  
  

 
 

 
m
  

 
FASTNED B.V. 
Amsteldijk 166 / 1079 LH Amsterdam

+31 (0) 6 / @fastned.nl

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk het filmpje en schrijf je hier in!
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today!

2014-10-15 16:26 GMT+02:00 @fastned.nl>: 
Beste , 

Na overleg met  hierbij onze antwoorden bij jouw vragen. 
Mocht je vragen hebben aarzel dan niet mij te bellen op onderstaand nummer. 

met vriendelijke groeten, 

 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
  

 
FASTNED B.V. 
Amsteldijk 166 / 1079 LH Amsterdam

+31 (0) 6  / @fastned.nl

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk het filmpje en schrijf je hier in!
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today!
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Begin forwarded message: 
 
 

From: @rvo.nl> 
Subject: reactie gevraagd op FD artikel Allego 
Date: 14 Oct 2014 14:19:24 GMT+2 
To: @fastned.nl> 
 
 
Beste , 
 
Naar aanleiding van bijgaand artikel over Allego in het FD heeft EZ mij gevraagd om een aantal signalen uit 
de markt te halen, zodat we een beter beeld van de situatie krijgen. 
Ik heb eerder signalen gehoord, maar probeer nu de situatie concreter in beeld te krijgen. 
 
Als je me daarbij wil helpen vraag ik je om deze week onderstaande vragen te beantwoorden. Dat kan geheel 
vertrouwelijk als je dat wilt, zie vraag 4. Ik stuur je reactie op deze mail aan niemand door. Ik haal de 
informatie die ik kan gebruiken eruit en stel daarmee een algemene notitie op. Dat document bespreek ik met 
EZ. 
 
 
1.        

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

        
 

 

  
 
 
 

        

 
 
 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

5.1.2.i

5.1.2.i



3

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
  

 
 

        

 
 

 

 
 

 
 

 
Ik hoop dat je deze week kunt reageren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

....................................................................................... 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht 
Postbus 8242  | 3503 RE | Utrecht 
........................................................................................ 
T 088  
M 06  

@rvo.nl<mailto @rvo.nl> 
http://www.rvo.nl/elektrischrijden  www.nederlandelektrisch.nl<http://www.nederlandelektrisch.nl/> 
 
 
 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst 
Regelingen. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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@rvo.nl 
http://www.rvo.nl/elektrischrijden  www.nederlandelektrisch.nl  
  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en 
Dienst Regelingen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

10.2.e





 
-        

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van
Agentschap NL en Dienst Regelingen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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Van: @APPM.nl>
Verzonden: donderdag 8 januari 2015 16:17
Aan:
CC: @imcosa.nl; @doetdoet.nl; 
Onderwerp: Interviews EV embassy

Hoi , 

Goede vakantie gehad? Om te beginnen wens ik je nog een prachtig en mooi elektrisch 2015. 

We hebben een longlist gemaakt van partijen die we kunnen spreken voor de verkenning naar de EV embassy. Het is 
bewust een longlist, mochten bepaalde partijen niet kunnen dan kunnen we hier wat in schuiven en zo toch in korte 
tijd veel partijen spreken. We zijn benieuwd welke suggesties jij hier nog bij hebt. Het lukt waarschijnlijk niet om 
voor het voortgangsoverleg op 26 januari alle interviews gedaan te hebben, we streven er wel naar alvast een beeld 
te hebben.  

1. FET, 
2. RVO, 
3. N&M, 
4. 3TU’s, 
5. AutomotiveNL, 
6. Netbeheer Nederland, 
7. ElaadNL/EVnetNL, 
8. VNG, 
9. Fastned, 
10. EVBox, 
11. EVConsult, 
12. Brabant, 
13. MRA, 
14. The New Motion, 
15. IenM, 
16. Allego,  (vervanger)
17. D-Incert, 
18. Qwik, 
19. TukTuk Company
20. VDL
21. PON, 
22. ICLH (International Car Lease), 
23. Branchevereniging elektrisch varen Nederland, 

Groet, 

 

 
APPM Nederland mooier maken 

 | appm.nl | twitter.com/
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en 
Duurzaamheid 

 
Kenmerk 
DGETM-ED / 15058544 van 201 snellaadstations langs rijkswegen. Geen van de bestaande 

benzinestations of wegrestaurants toonde daarvoor interesse.  
In 2013 heeft het Gerechtshof in hoger beroep bekrachtigd, dat de Staat in 2012 
concessies mocht uitgeven voor deze snellaadstations, mede omdat elektriciteit 
geen brandstof is en dat benzinestations dus niet automatisch rechten bezitten om 
elektriciteit te verkopen. Het hoger beroep was aangespannen door de VPR 
(Verenging voor Particuliere Rijkswegvergunninghouders van tankstations). 
In 2013 heeft EZ met TRIODOS bezien in hoeverre het EZ-instrumentarium 
behulpzaam kon zijn bij de beoordeling van TRIODOS om FASTNED financiering 
van vreemd vermogen te verstrekken. Dat bleek uiteindelijk niet het geval, omdat 
TRIODOS de gevraagde financiering slechts beperkt èn voorwaardelijk wilde 
verstrekken. FASTNED deed uiteindelijk een beroep op crowd-funding, dat ca. € 1 
mln. heeft opgeleverd.  
De gemiddelde kosten van een laadstation zijn € 225.000,- . FASTNED biedt hun 
laaddiensten aan  tegen € 0,69/kWh (goed voor ca. 5 km). Bij de huidige olieprijs 
zijn de laadservices momenteel duurder dan de fossiele brandstoffen. 
In 2013 intervenieerde EZ bij netbeheerders en ACM op klachten van FASTNED 
over grote en onbegrijpelijke verschillen in gehanteerde nettarieven. 
Vanaf 2014 begon het aan netbeheerder Liander verbonden netwerkbedrijf 
ALLEGO met het (gratis) aanbieden (aan gemeenten) van laadpunten (regulier en 
snelladers). FASTNED beschuldigde Allego van concurrentievervalsing uit hoofde 
van goedkope financiering, niet-bedrijfseconomisch te verantwoorden 
marktactiviteiten en bevoordeling door moederbedrijf LIANDER bij verzoeken om 
netaansluiting. Een telefonische enquete van RVO bij andere bedrijven bevestigde 
dit beeld. Deze bevindingen zijn door EZ aan ACM ter beschikking gesteld. ACM 
startte op 18 maart formeel een onderzoek naar de commerciële activiteiten van 
netwerkbedrijf Allego. 
In 2014 begon FASTNED bezwaar te maken tegen het verlenen van vergunningen 
aan snelwegstations, die een laadpaal willen exploiteren FASTNED gaat er van uit 
dat zij het alleenrecht hebben voor de locaties waar zij concessiehouder zijn. RWS 
zou - volgens eigen zeggen – in een ‘beperkt aantal gevallen’ vergeten zijn om 
FASTNED te informeren over dergelijke voornemens.  
In tegenstelling tot eerdere uitspraken hierover tegen ons, begint FASTNED 
inmiddels ook bezwaar te maken tegen het verbod van RWS om bij de 
laadstations koffie en toilet aan te bieden.  
   



TER ADVISERING 

Aan   
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging 

uw overleg met FASTNED op 10 juni 

Pagina 1 van 4 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en 
Duurzaamheid 

Auteur 
 

T 070  
@minez.nl

Datum 
8 juni 2015 

Kenmerk 
DGETM-ED / 15079359 

Kopie aan 
 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
In het overleg van de Kamercommissie van 9 april heeft MEZ aangegeven 
FASTNED te zullen uitnodigen voor een gesprek over hun klachten over de wijze 
waarop zij zich door de overheid bejegend voelen bij de uitrol van hun 
snellaadstations. MEZ stemde uiteindelijk in met een ambtelijk gesprek. Op deze 
korte termijn lukte het niet om RWS aan dit overleg te laten deelnemen. 

Advies 
U kunt proberen met FASTNED eerst hun gehele problematiek in kaart te brengen, 
voordat afspraken gemaakt kunnen worden over de bijdrage van de overheid aan 
de eventuele oplossing daarvan. 
U dient er rekening mee dienen te houden, dat FASTNED enkele van uw 
uitspraken in hun web-blogs zal gebruiken. 

Kernpunten 
• FASTNED is vanaf 2012 in een voortdurende strijd verwikkeld met de

benzinepomphouders over het gebruik van 201 locaties langs de
snelwegen;

• De slechte business case van FASTNED impliceert matige
financieringsmogelijkheden;

• De activiteiten van Alliander-dochter ALLEGO verslechtert de business
case verder. Het is onduidelijk in hoeverre het door ACM gestarte
onderzoek naar concurrentievervalsing tot voor FASTNED bevredigende
oplossingen zal leiden.

• De Green Deal Publieke Laadinfrastructuur biedt financiële ondersteuning
voor reguliere laadpunten (langzaam laden), niet voor snelladers.

Paraaf 
 
 = akkoord 

Paraaf Paraaf 

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf 
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en 
Duurzaamheid 

 
Kenmerk 
DGETM-ED / 15079359 Toelichting 

(1) In december 2011 nodigde Rijkswaterstaat belangstellende partijen uit 
om in te schrijven op concessies voor laadstations op haar 
verzorgingsplaatsen langs de snelwegen. Fastned heeft in 2012 in 
concurrentie met ANWB, The New Motion, MisterGreen, GreenFlux en 
Liandon concessie verkregen voor 15 jaar exploitatie van 201 
snellaadstations langs rijkswegen. Geen van de bestaande benzinestations 
of wegrestaurants toonde daarvoor interesse. 

(2) In 2013 heeft het Gerechtshof in hoger beroep bekrachtigd, dat de Staat 
in 2012 concessies mocht uitgeven voor deze snellaadstations, mede 
omdat elektriciteit geen brandstof is en dat benzinestations dus niet 
automatisch rechten bezitten om elektriciteit te verkopen. Het hoger 
beroep was aangespannen door de VPR (Verenging voor Particuliere 
Rijkswegvergunninghouders van tankstations). 

(3) In 2013 heeft EZ met TRIODOS bezien in hoeverre het EZ-
instrumentarium behulpzaam kon zijn bij de beoordeling van TRIODOS om 
FASTNED financiering van vreemd vermogen te verstrekken. Dat bleek 
uiteindelijk niet het geval, omdat TRIODOS de gevraagde financiering 
slechts beperkt èn voorwaardelijk wilde verstrekken. FASTNED deed 
uiteindelijk een beroep op crowd-funding, dat ca. € 1 mln. heeft 
opgeleverd.  

(4) In 2013 intervenieerde EZ bij netbeheerders en ACM op klachten van 
FASTNED over grote en onbegrijpelijke verschillen in gehanteerde 
nettarieven. 

(5) Vanaf 2014 begon het aan netbeheerder Liander verbonden 
netwerkbedrijf ALLEGO met het (gratis) aanbieden (aan gemeenten) van 
laadpunten (regulier en snelladers). FASTNED beschuldigde Allego van 
concurrentievervalsing uit hoofde van goedkope financiering, niet-
bedrijfseconomisch te verantwoorden marktactiviteiten en bevoordeling 
door moederbedrijf LIANDER bij verzoeken om netaansluiting. Een 
telefonische enquete van RVO bij andere bedrijven bevestigde dit beeld. 
Deze bevindingen zijn door EZ aan ACM ter beschikking gesteld. ACM 
startte op 18 maart formeel een onderzoek naar de commerciële 
activiteiten van netwerkbedrijf Allego. 

(6) In 2014 begon FASTNED bezwaar te maken tegen het verlenen van 
vergunningen aan snelwegstations, die een laadpaal willen exploiteren 
FASTNED gaat er van uit dat zij het alleenrecht hebben voor de locaties 
waar zij concessiehouder zijn. RWS zou - volgens eigen zeggen – in een 
‘beperkt aantal gevallen’ vergeten zijn om FASTNED te informeren over 
dergelijke voornemens.  

(7) In tegenstelling tot eerdere uitspraken hierover tegen ons, begint 
FASTNED steeds meer bezwaar te maken tegen het verbod van RWS om 
bij de laadstations koffie en toilet aan te bieden.  

(8) Onlangs maakte FASTNED bezwaar tegen de vermeende concurrentie-
vervalsing door de overheid onder de Green Deal Publieke 
Laadinfrastructuur EV, omdat snellaadpunten daaronder van financiële 
ondersteuning zijn uitgesloten. 
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Beoordeling 
(9) FASTNED heeft met hun concessie voor 201 snellaadstations langs de 

Nederlandse snelwegen groots ingezet. Vanaf het begin hadden wij enige 
vragen bij de haalbaarheid van deze business case. Dit hing samen met 
de grootschalige uitrol ruim vóór de grote groei van het aantal EVs in 
Nederland en de in onze ogen nodeloos dure uitvoering van de stations 
met zonnepanelen. De gemiddelde kosten van een laadstation zijn € 
225.000,- . FASTNED biedt hun laaddiensten aan tegen € 0,69/kWh (goed 
voor ca. 5 km). Bij de huidige olieprijs zijn de laadservices momenteel 
duurder dan de fossiele brandstoffen. De bezwaren van FASTNED dienen 
mede, maar niet alleen in dit licht bezien te worden. 

(10) In het overheidsbeleid voor EV laadinfrastructuur lijken enige 
inconsistenties te zijn opgenomen. Enerzijds acht de overheid de 
ontwikkeling van laadinfrastructuur een marktactiviteit, anderzijds wordt  
de onrendabele top daarvan gesubsidieerd onder een aparte Green Deal 
(of anderszins via lokale subsidies). De bestaande concessies voor de 
bestaande tankstations langs de snelwegen laten concurrerende 
activiteiten (winkeltjes) niet toe. Deze aspecten waren de afgelopen jaren 
bekend bij FASTNED. 

(11) De exploitatie van het business model van FASTNED wordt in de 
praktijk verder bemoeilijkt door het optreden van een partij als ALLEGO, 
waarvan de markt de verdenking koestert dat deze de laadactiviteiten 
deels uit gereguleerde inkomsten van het netbedrijf financiert. Het is 
weliswaar goed dat ACM (mede in overleg met EZ) de activiteiten van het 
aan de netbeheerder verbonden netwerkbedrijf ALLEGO onderzoekt, maar 
het is onduidelijk of ACM hier in de praktijk ècht op kan handhaven 
(anders dan kwalitatieve uitspraken te doen over de toepassing van 
algemene zorgvuldige bedrijfseconomische principes). 

(12) De voorwaarden waaronder FASTNED op de bestaande locaties 
langs de snelwegen met de fossiele brandstofstations mag concurreren 
zijn eigenlijk voortdurend onderwerp van diverse gerechtelijke procedures 
en momenteel ook van  overleg met de top van RWS. Omdat 
de tekst van de bestaande concessies geen verdere speelruimte toelaten, 
heeft EZ zich de afgelopen jaren geschaard achter de opvattingen van 
RWS. 

(13) Zowel vanuit de actieagenda EV als vanuit diverse marktpartijen 
wordt geroepen dat de komende jaren ca. € 90-100 mln. nodig is voor de 
financiering van laadinfrastructuur. Naar verwachting wordt tot 2018, 
wanneer de business case voor publieke laadpunten rendabel zal zijn, ca. 
€ 70-80 mln. daarvan geïnvesteerd door marktpartijen en verwacht de 
markt dat de overheid (centraal en decentraal) de resterende ca. € 20 
mln. voor zijn rekening neemt. Hiervan is 5,7 miljoen in de Green Deal 
laadinfra belegd voor publieke, langzaam ladende laadpalen. 

(14) In uw mailbericht aan FASTNED van 25 mei aan FASTNED bent u 
in gegaan op het vermeende marktverstorende karakter van de Green 
Deal Laadinfrastructuur. U gaf aan, dat de markt voor normaal/langzaam 
laden een andere markt is dan die voor snelladen. De markt voor 
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Kenmerk 
DGETM-ED / 15079359 normaal/langzaam laden is vooral gericht op E-rijders die relatief 

beperkte afstanden elektrisch afleggen in stedelijk gebied. Die hebben er 
vooral behoefte aan in de buurt van hun woning hun voertuig te kunnen 
opladen. De markt voor snelladen is meer bedoeld voor E-rijders die 
langere afstanden afleggen en tussentijds moeten bijladen. Daarom gaat u 
er van uit, dat er ongetwijfeld enige overlap zal zijn tussen deze markten, 
maar u acht deze in de huidige fase relatief beperkt. Snelladen en 
langzaam laden zijn derhalve grotendeels complementair met hun eigen 
kenmerken en dynamiek: beide vormen van laden zijn nodig. .  Het 
overheidsoptreden is van tijdelijke aard en gericht op het wegnemen van 
belemmeringen voor gezonde marktontwikkeling. Daar komt nog bij, dat – 
zeker bij de huidige EV modellen – van snelladen een bepaalde negatieve 
invloed uitgaat op de levensduur van de batterij. 

(15) Bij de uitrol van laadinfra gaan wij uit van een beleidsmatige 
‘ladder van laden’, waarin eerst gestreefd wordt naar ‘thuis laden’, daarna 
naar ‘semi-publieke laadpunten’ (bedrifjsterreinen e.d.) en dan pas 
publieke toegankelijke laadpunten. In deze ‘ladder van laden’ komt de  
term ‘snelladen’ opmerkelijk genoeg niet voor. 

(16) In uw email aan FASTNED stelde u ook nog, dat De Green Deal is 
vooral bedoeld voor de openbaar toegankelijke normale/langzame 
laadinfra in stedelijk gebied, omdat daar de schaarste door de meeste 
medeoverheden en E-rijders als het meest knellend wordt ervaren.  

(17) Daarnaast richt de Green Deal zich ook op het stimuleren van 
kostenreductie voor laadinfra via de samenwerking binnen het NKL. 
Onderzoek en samenwerking op het terrein van snelladers is daar niet 
uitgesloten. 

 
 

Conclusie en advies 
 
U kunt proberen met FASTNED eerst hun gehele problematiek in kaart te brengen, 
om te bezien op welke wijze de overheid kan bijdragen aan de eventuele 
oplossing daarvan (in eerste instantie niet-financieel). 
 
U verwacht RWS in volgende gesprekken met FASTNED te betrekken. Helaas was 
dat deze keer niet mogelijk. 
  
U herkent de problemen rond de financiering. Het EZ-instrumentarium daarvoor is 
gericht op cofinanciering door de markt. Banken investeren pas vanaf 300-400 
miljoen euro en stellen veel eisen. 
 
U dient er rekening mee dienen te houden, dat FASTNED enkele van uw 
uitspraken in hun web-blogs zal gebruiken. 
 
 
Directie Energie en Duurzaamheid 
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Van: @fastned.nl>
Verzonden: woensdag 9 december 2015 11:51
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: reactie gevraagd op FD artikel Allego

Opvolgingsvlag: Flag for follow up
Vlagstatus: Voltooid

Beste , 

Hartelijk dank voor je snelle reactie. 

Ik ben benieuwd naar de bevindingen van de ACM. 
1. Volgens mij verkoopt Allego net als Fastned gewoon stroom. Wat komt er anders uit die stekker als elektrische
auto's komen laden ???
2. En wat betreft de circa € 100 miljoen financiering van Allego zie ik geen andere bron dan haar 100% holding
Alliander. Tenzij natuurlijk Sinterklaas toch bestaat ?? ?

Maar goed. We zullen afwachten of de ACM dit ook zo ziet. Er komt vast een juridisch correct geformuleerd 
antwoord.... 

Mooi dat  een onderzoek naar het verdienpotentieel van elektrisch rijden heeft begeleid. Wellicht kan 
zij mij een exemplaar van het onderzoek mailen ? Daar ben ik erg benieuwd naar. 

met vriendelijke groeten, 

 

ps. kom je naar de opening van ons 50ste station, dat op 20 januari wordt geopend door oud-premier Jan Peter 
Balkenende ? 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
  

 
FASTNED B.V. 
director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam

+31 (0) 6  / @fastned.nl

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in!
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today!

2015-12-09 10:07 GMT+01:00 @rvo.nl>: 
Beste , 

Dank voor je mail. Vorig jaar heb ik inderdaad informatie opgehaald bij een aantal marktpartijen omdat wij signalen 
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oppikten uit de markt dat de situatie rond Allego onwenselijk is. Ik heb de antwoorden van de marktpartijen toen 
gebundeld in een (vertrouwelijk) memo en gedeeld met EZ. Dit heeft er mede toe geleid dat de ACM een 
onderzoek is gestart naar Allego. Het onderzoek richt zich nu op twee punten. 
1. Verkoopt een netbeheerder hier stroom/houden de partijen zich wel aan hun rol 
2. Is de financiering van Allego zoals het hoort of gaat er geld van Alliander/Liander naar Allego. 
 
De ACM is er nu al een tijd mee bezig en van EZ hoor ik dat ze verwachten dat ze nu snel met het resultaat naar 
buiten gaan komen. Wat de ACM gaat oordelen weet ik echt niet, al die tijd hebben we geen inhoudelijke 
terugkoppeling gekregen. Alles wat ik weet heb ik uit de media gehaald en dat gaat meer over de richting van het 
onderzoek. 
 
Mijn collega  doet trouwens veel onderzoek, maar niet hiernaar. Vandaag wordt er een onderzoek 
gepubliceerd over verzilvering van het verdienpotentieel van elektrisch rijden, dat heeft zij wel begeleid. Misschien 
heeft dat tot verwarring geleid? 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Op 8 dec. 2015 om 20:16 heeft @fastned.nl<mailto @fastned.nl>> het 
volgende geschreven: 
 
Beste , 
 
Vorig jaar hadden we contact over de vragen die jij had over Allego. 
Jouw collega  zou hier een onderzoek naar hebben uitgevoerd. 
Is dit onderzoek indertijd afgerond en gepubliceerd ? 
 
Inmiddels zijn we een jaar verder. 
Allego heeft zich ontwikkeld tot een grote speler op de laadmarkt. 
Alliander heeft naar schatting ruim 100 mln geïnvesteerd in Allego. 
Allego verkoopt stroom en is actief op vier continenten. 
 
Allemaal mooi als het een privaat Nederlands bedrijf had betroffen. 
Echter, Allandier en Allego zijn 100% Nederlandse overheid. 
Fastned heeft serieus last van deze oneerlijke concurrentie. 
 
Weet jij of de Overheid nog van plan is om in te grijpen ? 
 
met vriendelijke groeten, 
 

 
 
 
 
 
 
[https://investeren.fastned.nl/156751] 
 
 

 
FASTNED B.V. 
director / co-founder 
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 
+31 (0) 6  / @fastned.nl<mailto: @fastned.nl> 
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Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de 
investeerdersfilm<https://www.youtube.com/watch?v=gD0aUFd8YWw> en schrijf je hier 
in<http://fastned.nl/nl/investeren>! 
 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie<http://youtu.be/FKGevxXBHns>; and sign up 
today<http://fastned.nl/en/investing>! 
 
 
2014-10-15 20:37 GMT+02:00 @rvo.nl<mailto @rvo.nl>>: 
Beste , 
 
Hartelijk dank voor jullie goede toelichting. Ik zal de antwoorden volledig anoniem opnemen in mijn notitie. 
Wat betreft het rapport over verdienpotentieel: laadinfra is uit de cijfers wel naar voren gekomen als duidelijk 
groeisegment. Ik zal je opmerking hierover doorsturen aan mijn collega , die het onderzoek heeft 
uitgevoerd. 
En bedankt voor de uitnodiging, ik kom graag een keer langs. Ik meld me als ik richting Amsterdam ga. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

....................................................................................... 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht 
Postbus 8242  | 3503 RE | Utrecht 
........................................................................................ 
T 088 <tel:088% > 
M 06 <tel:06% > 

@rvo.nl<mailto: @rvo.nl> 
http://www.rvo.nl/elektrischrijden  www.nederlandelektrisch.nl<http://www.nederlandelektrisch.nl/> 
 
 
 
Van:  [mailto @fastned.nl<mailto: @fastned.nl>] 
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 16:26 
Aan: ) 
Onderwerp: Re: reactie gevraagd op FD artike  
 
Beste , 
 
Na overleg met  hierbij onze antwoorden bij jouw vragen. 
Mocht je vragen hebben aarzel dan niet mij te bellen op onderstaand nummer. 
 
met vriendelijke groeten, 
 

 
 
 
[http://www.fastned.nl/156751] 
 
 

 
FASTNED B.V. 
Amsteldijk 166 / 1079 LH Amsterdam 
+31 (0) 6 <tel:%2B31%20%280%29%20  / 

@fastned.nl<mailto: @fastned.nl> 
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4

 
 
Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk het filmpje<http://youtu.be/PwPR0QE7jOk> en schrijf je hier 
in<https://www.fastned.nl/168320/Investeren-in-Fastned.html>! 
 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie<http://youtu.be/FKGevxXBHns>; and sign up 
today<https://www.fastned.nl/en/168810/Invest-in-Fastned.html>! 
 
 
 
Begin forwarded message: 
 
 
From: " @rvo.nl<mailto @rvo.nl>> 
Subject: reactie gevraagd op FD artikel  
Date: 14 Oct 2014 14:19:24 GMT+2 
To: " @fastned.nl<mailto: @fastned.nl>" 
< @fastned.nl<mailto @fastned.nl>> 
 
 
Beste , 
 
Naar aanleiding van bijgaand artikel over Allego in het FD heeft EZ mij gevraagd om een aantal signalen uit de 
markt te halen, zodat we een beter beeld van de situatie krijgen. 
Ik heb eerder signalen gehoord, maar probeer nu de situatie concreter in beeld te krijgen. 
 
Als je me daarbij wil helpen vraag ik je om deze week onderstaande vragen te beantwoorden. Dat kan geheel 
vertrouwelijk als je dat wilt, zie vraag 4. Ik stuur je reactie op deze mail aan niemand door. Ik haal de informatie die 
ik kan gebruiken eruit en stel daarmee een algemene notitie op. Dat document bespreek ik met EZ. 
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Ik hoop dat je deze week kunt reageren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

....................................................................................... 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht 
Postbus 8242  | 3503 RE | Utrecht 
........................................................................................ 
T 088 <tel:088%  
M 06 <tel:06%20  

@rvo.nl<mailto @rvo.nl><mailto @rvo.nl> 
http://www.rvo.nl/elektrischrijden  www.nederlandelektrisch.nl<http://www.nederlandelektrisch.nl/><http://ww
w.nederlandelektrisch.nl/> 
 
 
 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl<http://rvo.nl/>) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
en Internationaal ondernemen. RVO.nl<http://rvo.nl/> is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en 
Dienst Regelingen. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
 
 
 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl<http://rvo.nl>) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
en Internationaal ondernemen. RVO.nl<http://rvo.nl> is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en 
Dienst Regelingen. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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m  

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     
  

  
FASTNED B.V. 

 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 
+31 (0) 6 / @fastned.nl 
  
Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 
  
  
2015-12-09 10:07 GMT+01:00 @rvo.nl>: 
Beste , 
 
Dank voor je mail. Vorig jaar heb ik inderdaad informatie opgehaald bij een aantal 
marktpartijen omdat wij signalen oppikten uit de markt dat de situatie rond Allego 
onwenselijk is. Ik heb de antwoorden van de marktpartijen toen gebundeld in een 
(vertrouwelijk) memo en gedeeld met EZ. Dit heeft er mede toe geleid dat de ACM een 
onderzoek is gestart naar Allego. Het onderzoek richt zich nu op twee punten. 
1. Verkoopt een netbeheerder hier stroom/houden de partijen zich wel aan hun rol 
2. Is de financiering van Allego zoals het hoort of gaat er geld van Alliander/Liander naar 
Allego. 
 
De ACM is er nu al een tijd mee bezig en van EZ hoor ik dat ze verwachten dat ze nu snel 
met het resultaat naar buiten gaan komen. Wat de ACM gaat oordelen weet ik echt niet, al 
die tijd hebben we geen inhoudelijke terugkoppeling gekregen. Alles wat ik weet heb ik uit 
de media gehaald en dat gaat meer over de richting van het onderzoek. 
 
Mijn collega  doet trouwens veel onderzoek, maar niet hiernaar. Vandaag 
wordt er een onderzoek gepubliceerd over verzilvering van het verdienpotentieel van 
elektrisch rijden, dat heeft zij wel begeleid. Misschien heeft dat tot verwarring geleid? 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Op 8 dec. 2015 om 20:16 heeft  

@fastned.nl<mailto @fastned.nl>> het volgende geschreven: 
 
Beste , 
 
Vorig jaar hadden we contact over de vragen die jij had over Allego. 
Jouw collega  zou hier een onderzoek naar hebben uitgevoerd. 
Is dit onderzoek indertijd afgerond en gepubliceerd ? 
 
Inmiddels zijn we een jaar verder. 
Allego heeft zich ontwikkeld tot een grote speler op de laadmarkt. 
Alliander heeft naar schatting ruim 100 mln geïnvesteerd in Allego. 
Allego verkoopt stroom en is actief op vier continenten. 
 
Allemaal mooi als het een privaat Nederlands bedrijf had betroffen. 
Echter, Allandier en Allego zijn 100% Nederlandse overheid. 
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Fastned heeft serieus last van deze oneerlijke concurrentie. 
 
Weet jij of de Overheid nog van plan is om in te grijpen ? 
 
met vriendelijke groeten, 
 

 
 
 
 
 
 
[https://investeren.fastned.nl/156751] 
 
 

 
FASTNED B.V. 

 
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 
+31 (0) 6  / @fastned.nl<mailto @fastned.nl> 
 
 
Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de 
investeerdersfilm<https://www.youtube.com/watch?v=gD0aUFd8YWw> en schrijf je hier 
in<http://fastned.nl/nl/investeren>! 
 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie<http://youtu.be/FKGevxXBHns>; 
and sign up today<http://fastned.nl/en/investing>! 
 
 
2014-10-15 20:37 GMT+02:00  

@rvo.nl<mailto @rvo.nl>>: 
Beste , 
 
Hartelijk dank voor jullie goede toelichting. Ik zal de antwoorden volledig anoniem opnemen 
in mijn notitie. 
Wat betreft het rapport over verdienpotentieel: laadinfra is uit de cijfers wel naar voren 
gekomen als duidelijk groeisegment. Ik zal je opmerking hierover doorsturen aan mijn 
collega , die het onderzoek heeft uitgevoerd. 
En bedankt voor de uitnodiging, ik kom graag een keer langs. Ik meld me als ik richting 
Amsterdam ga. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

....................................................................................... 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht 
Postbus 8242  | 3503 RE | Utrecht 
........................................................................................ 
T 088 <tel:088%20  
M 06 <tel:06%20 > 

@rvo.nl<mailto @rvo.nl> 
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http://www.rvo.nl/elektrischrijden  www.nederlandelektrisch.nl<http://www.nederlandelektri
sch.nl/> 
 
 
 
Van: @fastned.nl<mailto @fastned.nl>] 
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 16:26 
Aan:  
Onderwerp: Re: reactie gevraagd op FD artikel Allego 
 
Beste , 
 
Na overleg met  hierbij onze antwoorden bij jouw vragen. 
Mocht je vragen hebben aarzel dan niet mij te bellen op onderstaand nummer. 
 
met vriendelijke groeten, 
 

 
 
 
[http://www.fastned.nl/156751] 
 
 

 
FASTNED B.V. 
Amsteldijk 166 / 1079 LH Amsterdam 
+31 (0) 6 <tel:%2B31%20%280%29%206  / 

@fastned.nl<mailto @fastned.nl> 
 
 
Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk het 
filmpje<http://youtu.be/PwPR0QE7jOk> en schrijf je hier 
in<https://www.fastned.nl/168320/Investeren-in-Fastned.html>! 
 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie<http://youtu.be/FKGevxXBHns>; 
and sign up today<https://www.fastned.nl/en/168810/Invest-in-Fastned.html>! 
 
 
 
Begin forwarded message: 
 
 
From: " @rvo.nl<mailto @rvo.nl>> 
Subject: reactie gevraagd op FD artikel Allego 
Date: 14 Oct 2014 14:19:24 GMT+2 
To: @fastned.nl<mailto @fastned.nl>" 

@fastned.nl<mailto @fastned.nl>> 
 
 
Beste , 
 
Naar aanleiding van bijgaand artikel over Allego in het FD heeft EZ mij gevraagd om een 
aantal signalen uit de markt te halen, zodat we een beter beeld van de situatie krijgen. 
Ik heb eerder signalen gehoord, maar probeer nu de situatie concreter in beeld te krijgen. 
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5

 
Als je me daarbij wil helpen vraag ik je om deze week onderstaande vragen te beantwoorden. 
Dat kan geheel vertrouwelijk als je dat wilt, zie vraag 4. Ik stuur je reactie op deze mail aan 
niemand door. Ik haal de informatie die ik kan gebruiken eruit en stel daarmee een algemene 
notitie op. Dat document bespreek ik met EZ. 
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Ik hoop dat je deze week kunt reageren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

....................................................................................... 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht 
Postbus 8242  | 3503 RE | Utrecht 
........................................................................................ 
T 088 <tel:088%  
M 06 <tel:06%20 > 

@rvo.nl<mailto @rvo.nl><mailto @rvo.nl> 
http://www.rvo.nl/elektrischrijden  www.nederlandelektrisch.nl<http://www.nederlandelektri
sch.nl/><http://www.nederlandelektrisch.nl/> 
 
 
 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl<http://rvo.nl/>) stimuleert Duurzaam, 
Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl<http://rvo.nl/> is per 2014 
ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
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risks inherent in the electronic transmission of messages. 
 
 
 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl<http://rvo.nl>) stimuleert Duurzaam, 
Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl<http://rvo.nl> is per 2014 
ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 
Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van 
Agentschap NL en Dienst Regelingen. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en 
Dienst Regelingen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 





Vriendelijke groet,

Namens het gehele Fastned team

 

Copyright © 2016 Fastned, All rights reserved.

U ontvangt deze mail omdat u gisteren aanwezig was op de opening van ons 50ste station.

Our mailing address is:

Fastned

James Wattstraat 77-79

Amsterdam, MA 1097 DL

Netherlands

Add us to your address book

unsubscribe from this list    update subscrip ion preferences 

10.2.e



Van: @fastned.nl>
Verzonden: dinsdag 26 januari 2016 17:21
Aan: )
CC: @rws.nl; 

Onderwerp: Re: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020

Beste , 

Beste ,  
Graag zet ik je hierbij in de cc. Als verantwoordelijke voor 'elektrische 
rijden' kan jij wellicht een aantal van onderstaande vragen beantwoorden. 

Ha ,  
Dank voor je bezoek gisteren aan Fastned. Het was volgens mij een nuttige bespreking. Hieronder een aantal openstaande vragen: 

Green Deal: Living Lab 
Fastned zou graag een bijdrage leveren als "living Lab". Wat zouden we daarvoor kunnen aanleveren en aan wie ? 

Green Deal: tekst suggesties 
Zoals besproken hebben wij voor de tekst een aantal tekstsuggesties. Aan wie kunnen we die mailen? c.q. wie is de penvoeder ? 

Green Deal: deelname aan de Werkgroep Publieke laadinfrastructuur 
Zoals besproken zouden wij graag een bijdrage leveren de Green Deal. Meer concreet zouden wij graag deelnemen aan de Werkgroep 
Publieke laadinfrastructuur . Zou jij kunnen aangeven wie ik daarvoor kan benaderen ? 

Visie laadinfrastructuur 
Jij gaf aan dat een een "visie op de laadinfrastructuur" wordt ontwikkeld. Ook daar zouden wij graag een bijdrage leveren. Wat ons 
betreft begint dat met een antwoord op de vraag:Welke laadinfra is nodig voor een miljoen elektrische auto's in 2025 ? 
Wellicht kan bijvoorbeeld ECN hier een bijdrage aan leveren ? Wie kunnen ik benaderen voor een bijdrage aan deze visie ? 

Privatisering laadmarkt 
In ons gesprek bevestigde jij nogmaals dat de laadmarkt op termijn geen overheidstaak is. Investeerders vragen ons om duidelijkheid 
hier over. Met andere woorden: Per welke datum wordt er geprivatiseerd ? Wie zou ons daar duidelijkheid over kunnen verschaffen ? 

Graag hoor ik van jullie. 

met vriendelijke groeten, 

 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
  

 
FASTNED B.V. 
director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam

+31 (0) 6  / @fastned.nl

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in!
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today!

2016-01-05 14:40 GMT+01:00 @fastned.nl>: 
Beste , 

61
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De suggestie van  spreekt mij bijzonder aan.  
Goed dat de FET de Green Deal 2016 - 2020 nader uitwerkt. 
Het zou mooi zijn als Fastned daarin een zogenaamd 'icoonproject' wordt. 
Kan ik je daarover bellen of zullen we binnenkort afspreken ? 
Jij kunt mij natuurlijk ook bellen of mailen. 
Laat maar weten wat jou schikt. 
 
met vriendelijke groeten, 
 

 
 
 
 

 
 

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     
 

  
FASTNED B.V. 
director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 
+31 (0) 6  / @fastned.nl 
 
Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 
 
 
2016-01-05 9:45 GMT+01:00 >: 

Beste  

  

Dank voor je email. Het lijkt mij goed een keer kennis te maken. Ik zag een andere e-mail van je langs komen, 
zal daar nog op reageren. De Green Deal EV 2016-2020 wordt in FET verband nader uitgewerkt. In dat verband 
worden ook zogenaamde icoonprojecten of living labs benoemd. Mogelijk is een dergelijke insteek ook voor 
Fastned interessant. Je zou hierover contact kunnen opnemen met  of 
– in verband met haar vakantie de komende weken – met  van RVO.  

  

Met vriendelijke groeten, 

 

  

  

 

 

  

Directie Groene Groei en Biobased Economy 

Directoraat Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 
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Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

  

Tel. +3170  

Mob +316  

  

www.minez.nl 

  

  

  

  

Van:  [mailto: @fastned.nl]  
Verzonden: maandag 4 januari 2016 16:32 
CC: ) 
Onderwerp: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020 

  

Beste  

  

Graag benader ik jou als . 

De Minister geeft in zijn brief over de aanstaande Green Deal 2016 - 2020 (bijlage) aan dat er hiervoor een 
werkgroep wordt samengesteld. 

  

Mocht dit mogelijk zijn, dan zou ik hier graag een bijdrage aan leveren.  

  

Mijn bijdrage zal voornamelijk liggen op het gebied van kennis van het snelladen. Deze kennis is gebaseerd op de 
inmiddels vijftig snellaadstations die Fastned langs de Nederlandse snelweg heeft staan en de contacten met de 
autofabrikanten over de nieuwe elektrische modellen die de komende jaren worden geintroduceerd. 

  

Graag hoor ik of jij hiervoor een mogelijkheid ziet, of wie ik hiervoor kan benaderen. 
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met vriendelijke groeten, 

  

    

  

  

 
 

 
                                                     

  

  
FASTNED B.V. 

director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

+31 (0) 6  / @fastned.nl 

  

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 

  

  

2015-12-31 11:02 GMT+01:00 @minez.nl>: 

Ha, , 

  

Zie de mail hieronder van  

Fastned is het bekendste snellaadbedrijf – ze hebben 201 plekken op verzorgingsplaatsen verkregen waar ze 
snellaadinfra mogen aanleggen. 

Tijdens de Powerteamvergaderingen hebben we gesproken over de situatie rond de verzorgingsplaatsen. 

  

Een kennismakingsgesprek tussen jullie en Fastned lijkt mij geen slecht idee… op dat moment kun je ook 
bekijken of en wanneer een introductie bij  geëigend is. 

De situatie rond de verzorgingsplaatsen zal overigens wel in de portefeuille van  blijven zitten; gaat immers 
vooral over marktwerking en een beetje over het energiesysteem. 
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Groetjes, 

  

 

  

  

  

Van:  [mailto: @fastned.nl]  
Verzonden: woensdag 30 december 2015 17:35 
Aan:  
Onderwerp: introductie bij opvolger(s) 

  

  

Beste  

  

Goed dat je bij de eerste bijeenkomst was van de Vereniging van Elektrische Rijders. Een mooie kroon op jouw 
inzet als Projectleider Elektrisch Rijden in de afgelopen vijf jaar. Dank voor jouw inzet. Jouw plannen in Zuid Afrika 
hebben mijn bewondering. Slechts weinig mensen durven die stap te maken ! 

  

Tijdens ons gesprek vertelde jij mij over jouw opvolger. Ook vertelde je mij dat de portefeuille elektrisch rijden 
niet meer onder  valt, maar nu onder een andere DG. 

  

Ik zou het bijzonder waarderen indien jij mij zou kunnen introduceren bij deze nieuwe verantwoordelijken voor 
elektrisch rijden. 

  

Bijgevoegd vind je nog het recente persbericht van de Gemeente Amsterdam "Uitbreiding Amsterdams 
snellaadnetwerk gegund aan Allego". Het is dus anders gelopen dan  dacht tijdens ons gesprek 
op 10 juni 2015. (zie bijgevoegd verslag)  

  

Het zij zo. Reden te meer om binnenkort bij te praten met jouw opvolger. 

  

Voor jou de allerbeste wensen voor 2016 en daarna ! 
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met vriendelijke groeten, 

  

  

 

 
 

 
                                                     

  

  
FASTNED B.V. 

director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

+31 (0) 6  / @fastned.nl 

  

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 

  

  

---------- Forwarded message ---------- 
From: @minez.nl> 
Date: 2015-09-01 11:10 GMT+02:00 
Subject: Kopie ons overleg van 10 juni 
To: @fastned.nl>, @fastned.nl> 
Cc: " @minez.nl> 
 
 
Goedemorgen, heren, 
 
Deze is ook via de post onderweg. 
Op verzoek van het secretariaat van  stuur ik deze versie digitaal vooruit. 
 
Groet, 
 

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: ) 
Verzonden: dinsdag 1 september 2015 10:15 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: Kopie ons overleg van 10 juni 
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Dag  
 
Hierbij de scan. 
 
Groeten, 

 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

10.2.e

10.2.e



8
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 3 mrt. 2016 om 17:40 heeft @rvo.nl> het volgende 
geschreven: 

Hallo  
  
Jullie project staat op onze lijst. Deze lijst is een bijlage van de Green Deal EV 2016 – 2020. We 
zijn nu nog druk met de hoofdtekst van de Green Deal. Wanneer die rond is zullen de diverse 
trekkers van de werkgroepen contact zoeken met de icoonprojecten (ze heten tegenwoordig Living 
Lab) over hoe we een en ander kunnen afstemmen dan wel versterken. Fastned staat nu op de 
lijst van Living labs. Jullie krijgen een uitnodiging wanneer er duidelijkheid is over hoe we omgaan 
met de diverse Living Labs. 
  
Vriendelijke groeten, 
  

 
  
  
  
Vriendelijke groeten, 
  

 
  
  
Van:  [mailto @fastned.nl]  
Verzonden: donderdag 25 februari 2016 13:54 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020 
  
Beste , 
  
In vervolg op onze eerdere gesprekken opnieuw mijn vraag hoe ik een bijdrage kan leveren 
aan de Green Deal 2016 - 2020 ? 
  
- bij welk overleg kan ik aansluiten ? 
- hoe wordt Fastned een icoonproject cq living lab 
  
met vriendelijke groeten, 
  

 
  
  
 
 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     
  

  
FASTNED B.V. 
director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 
+31 (0) 6  / @fastned.nl 
  
Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 
  
  
---------- Forwarded message ---------- 
From: @fastned.nl> 
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Date: 2016-01-04 16:32 GMT+01:00 
Subject: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020 
To:  
Cc: " @minez.nl> 
 

Beste , 
  
Graag benader ik jou als . 
De Minister geeft in zijn brief over de aanstaande Green Deal 2016 - 2020 (bijlage) aan dat 
er hiervoor een werkgroep wordt samengesteld. 
  
Mocht dit mogelijk zijn, dan zou ik hier graag een bijdrage aan leveren.  
  
Mijn bijdrage zal voornamelijk liggen op het gebied van kennis van het snelladen. Deze 
kennis is gebaseerd op de inmiddels vijftig snellaadstations die Fastned langs de Nederlandse 
snelweg heeft staan en de contacten met de autofabrikanten over de nieuwe elektrische 
modellen die de komende jaren worden geintroduceerd. 
  
Graag hoor ik of jij hiervoor een mogelijkheid ziet, of wie ik hiervoor kan benaderen. 
  
met vriendelijke groeten, 
  

    
  
  
 
 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     
  

  
FASTNED B.V. 
director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 
+31 (0) 6  / @fastned.nl 
  
Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 
  
  
2015-12-31 11:02 GMT+01:00  

@minez.nl>: 

Ha, , 

  

Zie de mail hieronder van . 

Fastned is het bekendste snellaadbedrijf – ze hebben 201 plekken op verzorgingsplaatsen 
verkregen waar ze snellaadinfra mogen aanleggen. 

Tijdens de Powerteamvergaderingen hebben we gesproken over de situatie rond de 
verzorgingsplaatsen. 
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Een kennismakingsgesprek tussen jullie en Fastned lijkt mij geen slecht idee… op dat moment kun 
je ook bekijken of en wanneer een introductie bij  geëigend is. 

De situatie rond de verzorgingsplaatsen zal overigens wel in de portefeuille van  blijven 
zitten; gaat immers vooral over marktwerking en een beetje over het energiesysteem. 

  

Groetjes, 

  

 

  

  

  

Van:  [mailto: @fastned.nl]  
Verzonden: woensdag 30 december 2015 17:35 
Aan:  
Onderwerp: introductie bij opvolger(s) 

  

  

Beste , 

  

Goed dat je bij de eerste bijeenkomst was van de Vereniging van Elektrische Rijders. Een 
mooie kroon op jouw inzet als Projectleider Elektrisch Rijden in de afgelopen vijf jaar. Dank 
voor jouw inzet.  

 

  

Tijdens ons gesprek vertelde jij mij over jouw opvolger. Ook vertelde je mij dat de 
portefeuille elektrisch rijden niet meer onder  valt, maar nu onder een andere 
DG. 

  

Ik zou het bijzonder waarderen indien jij mij zou kunnen introduceren bij deze nieuwe 
verantwoordelijken voor elektrisch rijden. 

  

Bijgevoegd vind je nog het recente persbericht van de Gemeente Amsterdam "Uitbreiding 
Amsterdams snellaadnetwerk gegund aan Allego". Het is dus anders gelopen dan  

 dacht tijdens ons gesprek op 10 juni 2015. (zie bijgevoegd verslag)  
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Buiten reikwijdte
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Het zij zo. Reden te meer om binnenkort bij te praten met jouw opvolger. 

  

Voor jou de allerbeste wensen voor 2016 en daarna ! 

  

met vriendelijke groeten, 

  

  

 

 
 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     

  

  
FASTNED B.V. 

director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

+31 (0) 6  / @fastned.nl 

  

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 

  

  

---------- Forwarded message ---------- 
From: @minez.nl> 
Date: 2015-09-01 11:10 GMT+02:00 
Subject: Kopie ons overleg van 10 juni 
To: @fastned.nl>,  

@fastned.nl> 
Cc: @minez.nl> 
 
 
Goedemorgen, heren, 
 
Deze is ook via de post onderweg. 
Op verzoek van het secretariaat van  stuur ik deze versie digitaal vooruit. 
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Groet, 
 

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: dinsdag 1 september 2015 10:15 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Kopie ons overleg van 10 juni 
 
Dag , 
 
Hierbij de scan. 
 
Groeten, 

 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  
  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 
Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van 
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Agentschap NL en Dienst Regelingen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Met vriendelijke groeten, 
 

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 3 mrt. 2016 om 17:40 heeft @rvo.nl> het volgende 
geschreven: 

Hallo  
  
Jullie project staat op onze lijst. Deze lijst is een bijlage van de Green Deal EV 2016 – 2020. We 
zijn nu nog druk met de hoofdtekst van de Green Deal. Wanneer die rond is zullen de diverse 
trekkers van de werkgroepen contact zoeken met de icoonprojecten (ze heten tegenwoordig Living 
Lab) over hoe we een en ander kunnen afstemmen dan wel versterken. Fastned staat nu op de 
lijst van Living labs. Jullie krijgen een uitnodiging wanneer er duidelijkheid is over hoe we omgaan 
met de diverse Living Labs. 
  
Vriendelijke groeten, 
  

 
  
  
  
Vriendelijke groeten, 
  

 
  
  
Van:  [mailto: @fastned.nl]  
Verzonden: donderdag 25 februari 2016 13:54 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020 
  
Beste  
  
In vervolg op onze eerdere gesprekken opnieuw mijn vraag hoe ik een bijdrage kan leveren 
aan de Green Deal 2016 - 2020 ? 
  
- bij welk overleg kan ik aansluiten ? 
- hoe wordt Fastned een icoonproject cq living lab 
  
met vriendelijke groeten, 
  

 
  
  
 
 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     
  

  
FASTNED B.V. 
director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 
+31 (0) 6  / @fastned.nl 
  
Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: @fastned.nl> 
Date: 2016-01-04 16:32 GMT+01:00 
Subject: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020 
To:  
Cc: @minez.nl> 
 

Beste , 
  
Graag benader ik jou als . 
De Minister geeft in zijn brief over de aanstaande Green Deal 2016 - 2020 (bijlage) aan dat 
er hiervoor een werkgroep wordt samengesteld. 
  
Mocht dit mogelijk zijn, dan zou ik hier graag een bijdrage aan leveren.  
  
Mijn bijdrage zal voornamelijk liggen op het gebied van kennis van het snelladen. Deze 
kennis is gebaseerd op de inmiddels vijftig snellaadstations die Fastned langs de Nederlandse 
snelweg heeft staan en de contacten met de autofabrikanten over de nieuwe elektrische 
modellen die de komende jaren worden geintroduceerd. 
  
Graag hoor ik of jij hiervoor een mogelijkheid ziet, of wie ik hiervoor kan benaderen. 
  
met vriendelijke groeten, 
  

    
  
  
 
 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     
  

  
FASTNED B.V. 
director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 
+31 (0) 6  / @fastned.nl 
  
Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 
  
  
2015-12-31 11:02 GMT+01:00  

@minez.nl>: 

Ha, , 

  

Zie de mail hieronder van . 

Fastned is het bekendste snellaadbedrijf – ze hebben 201 plekken op verzorgingsplaatsen 
verkregen waar ze snellaadinfra mogen aanleggen. 
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Tijdens de Powerteamvergaderingen hebben we gesproken over de situatie rond de 
verzorgingsplaatsen. 

  

Een kennismakingsgesprek tussen jullie en Fastned lijkt mij geen slecht idee… op dat moment kun 
je ook bekijken of en wanneer een introductie bij  geëigend is. 

De situatie rond de verzorgingsplaatsen zal overigens wel in de portefeuille van  blijven 
zitten; gaat immers vooral over marktwerking en een beetje over het energiesysteem. 

  

Groetjes, 

  

 

  

  

  

Van:  [mailto @fastned.nl]  
Verzonden: woensdag 30 december 2015 17:35 
Aan:  
Onderwerp: introductie bij opvolger(s) 

  

  

Beste , 

  

Goed dat je bij de eerste bijeenkomst was van de Vereniging van Elektrische Rijders. Een 
mooie kroon op jouw inzet als  in de afgelopen vijf jaar. Dank 
voor jouw inzet.  

 

  

Tijdens ons gesprek vertelde jij mij over jouw opvolger. Ook vertelde je mij dat de 
portefeuille elektrisch rijden niet meer onder  valt, maar nu onder een andere 
DG. 

  

Ik zou het bijzonder waarderen indien jij mij zou kunnen introduceren bij deze nieuwe 
verantwoordelijken voor elektrisch rijden. 

  

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

Buiten reikwijdte
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Bijgevoegd vind je nog het recente persbericht van de Gemeente Amsterdam "Uitbreiding 
Amsterdams snellaadnetwerk gegund aan Allego". Het is dus anders gelopen dan  

 dacht tijdens ons gesprek op 10 juni 2015. (zie bijgevoegd verslag)  

  

Het zij zo. Reden te meer om binnenkort bij te praten met jouw opvolger. 

  

Voor jou de allerbeste wensen voor 2016 en daarna ! 

  

met vriendelijke groeten, 

  

  

 

 
 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     

  

  
FASTNED B.V. 

director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

+31 (0) 6  / @fastned.nl 

  

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 

  

  

---------- Forwarded message ---------- 
From: @minez.nl> 
Date: 2015-09-01 11:10 GMT+02:00 
Subject: Kopie ons overleg van 10 juni 
To: @fastned.nl>,  

@fastned.nl> 
Cc: @minez.nl> 
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Goedemorgen, heren, 
 
Deze is ook via de post onderweg. 
Op verzoek van het secretariaat van  stuur ik deze versie digitaal vooruit. 
 
Groet, 
 

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: dinsdag 1 september 2015 10:15 
Aan: ) 
CC:  
Onderwerp: Kopie ons overleg van 10 juni 
 
Dag  
 
Hierbij de scan. 
 
Groeten, 

 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  
  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 
Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van 
Agentschap NL en Dienst Regelingen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: @fastned.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2016 09:06
Aan:
CC: @fastned.nl
Onderwerp: Re: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020

Beste , 

Dank voor uitgebreide antwoord.  
Goed om te horen dat er nu wordt gesproken over laadinfra. 
Zoals eerder aangegeven zou ik graag een bijdrage leveren aan "de visie op laden". 
Wie kan ik daarvoor benaderen ?  
Kan ik zitting nemen in een werkgroep ? 

Graag hoor ik van je. 

met vriendelijke groeten, 

 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
  

 
FASTNED B.V. 
director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam

+31 (0) 6  / @fastned.nl

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in!
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today!

2016-03-08 17:33 GMT+01:00 @rvo.nl>: 

Beste  

Op de eerste plaats dank voor het eerdere meedenken aan het concept van de Green deal. We hebben 
overgenomen dat in de tekst wordt gesproken over laadinfrastructuur en niet over laadpalen. We zijn over de 
Green Deal EV ook in contact met de Verenging DOET, jullie vertegenwoordiger.  Ik ga ervanuit dat ze met deze 
Green Deal ook jullie belang, als belangrijke speler vertegenwoordigen. Deze Green Deal is een afspraak tussen 
FET – partijen en Rijk.  We proberen belangrijke spelers een rol te geven in de living labs, zoals ook voor 
Fastned.  

Deze Green Deal is niet specifiek op laadinfrastructuur gericht, dus het betreft geen opvolging van de Green Deal 
Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur. De deals zullen naast elkaar bestaan. Het is meer een procesdeal  Er is 
opgenomen dat we een visie op laden gaan maken. Deze visie is nog geen onderdeel van de dealtekst, maar 
wordt na ondertekening van de deal opgestart, waarbij partijen ( natuurlijk ook Fastned) bevraagd zullen 
worden.  

De diverse werkgroepen zullen nog werkplannen maken waarin wordt afgesproken hoe de afstemming met de 
diverse living labs gaat plaatvinden. 

67
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Vriendelijke groeten  

  

 

  

  

Van:  [ @fastned.nl]  
Verzonden: zaterdag 5 maart 2016 5:40 
Aan:  
CC: @fastned.nl 
Onderwerp: Re: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020 

  

Beste   

  

Dank dat je Fastned op de lijst van Living Labs zet. Waar ik wel van schrik is dat er (opnieuw) een hoofdtekst voor 
een Green Deal wordt opgesteld zonder inbreng van Fastned, als een van de belangrijkste marktpartijen. 

  

Bij de vorige Green Deal werden marktpartijen als Fastned uitgesloten. De subsidie was exclusief bestemd voor 
Gemeenten en was gericht op AC laadpalen, waaraan auto's kunnen AC laden op 7 tot 11 kw. 

  

Ik zou het toejuichen als bij de Green Deal 2016-2020 marktpartijen worden betrokken, die zich richten op wat 
nodig is voor de nieuwe generaties elektrische auto's, die gaan DC-laden op 150 tot 300 kw. De laadinfra zal 
bovendien voldoende moeten zijn voor 200.000 auto's in 2020 en 1.000.000 auto's in 2025. 

 
 was enkele maanden terug zo vriendelijk om de toen nog ruwe concept tekst voor de Green Deal 

2016-2020 te delen. Daar hebben wij toen input opgeleverd. Graag zou ik willen aanbieden om dit opnieuw te doen 
bij de huidige concept-hoofdtekst. Kan je die met mij delen? 

  

Wellicht is het nuttig om elkaar op korte termijn te spreken. Misschien ook met  
erbij, als  bij RVO en EZ. 

  

Als je daar voor open staat zou je dan kunnen overleggen welke datum jullie zou schikken? 

  

Graag hoor ik van je. 
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Met vriendelijke groeten, 

  

 

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 
Op 3 mrt. 2016 om 17:40 heeft @rvo.nl> het volgende 
geschreven: 

Hallo , 

  

Jullie project staat op onze lijst. Deze lijst is een bijlage van de Green Deal EV 2016 – 2020. We 
zijn nu nog druk met de hoofdtekst van de Green Deal. Wanneer die rond is zullen de diverse 
trekkers van de werkgroepen contact zoeken met de icoonprojecten (ze heten tegenwoordig 
Living Lab) over hoe we een en ander kunnen afstemmen dan wel versterken. Fastned staat nu 
op de lijst van Living labs. Jullie krijgen een uitnodiging wanneer er duidelijkheid is over hoe we 
omgaan met de diverse Living Labs. 

  

Vriendelijke groeten, 

  

 

  

  

  

Vriendelijke groeten, 

  

 

  

  

Van:  [mailto: @fastned.nl]  
Verzonden: donderdag 25 februari 2016 13:54 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020 

  

Beste , 
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In vervolg op onze eerdere gesprekken opnieuw mijn vraag hoe ik een bijdrage kan leveren aan de 
Green Deal 2016 - 2020 ? 

  

- bij welk overleg kan ik aansluiten ? 

- hoe wordt Fastned een icoonproject cq living lab 

  

met vriendelijke groeten, 

  

 

  

  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     

  

  
FASTNED B.V. 

director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

+31 (0) 6  / @fastned.nl 

  

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 

  

  

---------- Forwarded message ---------- 
From: @fastned.nl> 
Date: 2016-01-04 16:32 GMT+01:00 
Subject: Bijdrage aan Green Deal 2016 - 2020 
To:  
Cc: @minez.nl> 
 

10.2.e
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Beste  

  

Graag benader ik jou als . 

De Minister geeft in zijn brief over de aanstaande Green Deal 2016 - 2020 (bijlage) aan dat er 
hiervoor een werkgroep wordt samengesteld. 

  

Mocht dit mogelijk zijn, dan zou ik hier graag een bijdrage aan leveren.  

  

Mijn bijdrage zal voornamelijk liggen op het gebied van kennis van het snelladen. Deze kennis is 
gebaseerd op de inmiddels vijftig snellaadstations die Fastned langs de Nederlandse snelweg heeft 
staan en de contacten met de autofabrikanten over de nieuwe elektrische modellen die de 
komende jaren worden geintroduceerd. 

  

Graag hoor ik of jij hiervoor een mogelijkheid ziet, of wie ik hiervoor kan benaderen. 

  

met vriendelijke groeten, 

  

    

  

  

 
 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     

  

  
FASTNED B.V. 

director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

+31 (0) 6  / @fastned.nl 

  

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 

10.2.e
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Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 

  

  

2015-12-31 11:02 GMT+01:00 @minez.nl>: 

Ha, , 

  

Zie de mail hieronder van  

Fastned is het bekendste snellaadbedrijf – ze hebben 201 plekken op verzorgingsplaatsen 
verkregen waar ze snellaadinfra mogen aanleggen. 

Tijdens de Powerteamvergaderingen hebben we gesproken over de situatie rond de 
verzorgingsplaatsen. 

  

Een kennismakingsgesprek tussen jullie en Fastned lijkt mij geen slecht idee… op dat moment 
kun je ook bekijken of en wanneer een introductie bij  geëigend is. 

De situatie rond de verzorgingsplaatsen zal overigens wel in de portefeuille van  blijven 
zitten; gaat immers vooral over marktwerking en een beetje over het energiesysteem. 

  

Groetjes, 

  

 

  

  

  

Van:  [mailto @fastned.nl]  
Verzonden: woensdag 30 december 2015 17:35 
Aan:  
Onderwerp: introductie bij opvolger(s) 

  

  

Beste  

  

Goed dat je bij de eerste bijeenkomst was van de Vereniging van Elektrische Rijders. Een mooie 
kroon op jouw inzet als Projectleider Elektrisch Rijden in de afgelopen vijf jaar. Dank voor jouw 
inzet.  

 

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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Buiten reikwijdte
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Tijdens ons gesprek vertelde jij mij over jouw opvolger. Ook vertelde je mij dat de portefeuille 
elektrisch rijden niet meer onder  valt, maar nu onder een andere DG. 

  

Ik zou het bijzonder waarderen indien jij mij zou kunnen introduceren bij deze nieuwe 
verantwoordelijken voor elektrisch rijden. 

  

Bijgevoegd vind je nog het recente persbericht van de Gemeente Amsterdam "Uitbreiding 
Amsterdams snellaadnetwerk gegund aan Allego". Het is dus anders gelopen dan  
dacht tijdens ons gesprek op 10 juni 2015. (zie bijgevoegd verslag)  

  

Het zij zo. Reden te meer om binnenkort bij te praten met jouw opvolger. 

  

Voor jou de allerbeste wensen voor 2016 en daarna ! 

  

met vriendelijke groeten, 

  

  

 

 
 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
   

                                                     

  

  
FASTNED B.V. 

director / co-founder 

James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

+31 (0) 6  / @fastned.nl 

  

Wil je mede-eigenaar worden van Fastned? Bekijk de investeerdersfilm en schrijf je hier in! 
Want to become co-owner of Fastned? Watch the movie; and sign up today! 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: @minez.nl> 
Date: 2015-09-01 11:10 GMT+02:00 
Subject: Kopie ons overleg van 10 juni 
To: @fastned.nl>, @fastned.nl> 
Cc: " @minez.nl> 
 
 
Goedemorgen, heren, 
 
Deze is ook via de post onderweg. 
Op verzoek van het secretariaat van  stuur ik deze versie digitaal vooruit. 
 
Groet, 
 

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: ) 
Verzonden: dinsdag 1 september 2015 10:15 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: Kopie ons overleg van 10 juni 
 
Dag  
 
Hierbij de scan. 
 
Groeten, 

 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  

  

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en 
Dienst Regelingen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

 





De vaste commissie voor Economische Zaken Cie.ez@tweedekamer.nl 
Tweede Kamer der Staten Generaal 

2016Z05757
INITIATIEF RONDETAFELGESPREK / HOORZITTING 

1. Initiatiefnemer: Liesbeth van Tongeren / GroenLinks

2. Rondetafelgesprek of hoorzitting? Rondetafelgesprek

3. Openbaar of besloten? Openbaar

4. Onderwerp: Elektrische auto’s

5. Deelvragen en doel: Inventariseren knelpunten bij opschaling elektrisch rijden.
Deelvragen:
- Hoe kan Nederland de doelstellingen uit energie akkoord voor elektrisch rijden

halen?
- Welke knelpunten voor elektrisch rijden en welke oplossingen zijn voorhanden?
- Welke ontwikkelingen o.g.v. elektrisch rijden komen er aan?

6. Termijn plaatsvinden: 6 weken

7. Blokindeling: 1. Autofabrikanten
Tesla, Nissan, Renault etc
2. Laadpaal infrastructuur
Fastned, alliander, nuon, eneco, allegro etc
3. Wetenschap

 etc
4 belangenclubs
Formule e-team
Toet!
tesla-rijders club etc
5. Overig
Wegen infra
Financiering
Zelfrijdende autos etc

(Het aangegeven van de eventuele blokken is voldoende. Het is niet nodig om suggesties 
voor namen van genodigden hier al in te invullen. Nadat de commissie heeft ingestemd 
met het voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek/hoorzitting, zal via een separate 
emailprocedure de fracties worden verzocht om suggesties voor genodigden aan te 
leveren) 

8. Maximaal aantal genodigden (per blok): 5

9. Tijdsduur per blok: 3 kwartier

10. Gebruik van een wetenschappelijke netwerkverkenning? (duurt in de regel 1 à 2
weken)? Ja

74a
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Hoi , 
  
Kun je  aangeven dat we de gevraagde gegevens van de semi publieke palen niet 
hebben, maar van de publieke palen wellicht wel. Die gaan we proberen op een rij te zetten. Dat 
kost ons nog een week denk ik. 
  
Groet,  
  
 
Op 22 mrt. 2016 om 15:40 heeft  < @rvo.nl> 
het volgende geschreven: 

Dag , 
  
Hieronder vind je de vraag, ik ben benieuwd naar je reactie! 
Ik hoor graag van je. 
Succes! 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
Medewerker KlantContact 
T 088-  [INTERN] 
.........................................................................................................................  
Klantcontact & Gegevens  
  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag (bezoekadres) Postbus 20105 | 2500 EC | Den Haag 
.........................................................................................................................  
T 088 - 042 42 42 
W http://www.rvo.nl 
  
Afzender: @fastned.nl 
Datum ontvangst: 21-mrt-2016 17:10 
Ontvanger: Kcg_formulieren <kcg_formulieren@rvo.nl> 
Onderwerp: Duurzaam Ondernemen 
  
Submitted on maandag, 21 maart, 2016 - 17:10 Submitted by user: Anoniem Ingevulde gegevens 
zijn::  
Naam:  
Organisatie: Fastned BV 
KvK-nummer:   
Postcode:  
Huisnummer:  
E-mailadres: @fastned.nl 
Telefoon:  
Onderwerp: Duurzaam Ondernemen 
Vragen/opmerkingen: 
betreft elektrisch rijden.  
Dank voor de overzichten van aantallen elektrische auto's en laadpunten.  
vraag: heeft u een verdeling van wie de publieke laadpunten zijn ? Dus hoeveel heeft e-
laad; hoeveel heeft allego; hoeveel heeft Amsterdam etc. 
alvast hartelijk dank, 
met vriendelijke groet, 
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Vraagnummer V1603 7354  

Naam aanmelder  

Organisatie aanmelder Fastned (fast ned) 

Datum/tijd van aanmaak 3/21/2016 5:11:33 PM 

Datum afgemeld 4/7/2016 2:27:01 PM 

Categorie Duurzaam 

Subcategorie Overig duurzaam 

Behandelaarsgroep Duurzaam 

Korte omschrijving (details)  

Status 2e lijnsvraag 

Soort binnenkomst E-mail 

Verzoek 
21-03-2016 17:11 Mailimport:
Afzender: @fastned.nl
Datum ontvangst: 21-mrt-2016 17:10
Ontvanger: Kcg_formulieren <kcg_formulieren@rvo.nl>
Onderwerp: Duurzaam Ondernemen
Submitted on maandag, 21 maart, 2016 - 17:10 Subm tted by user: Anoniem Ingevulde gegevens zijn::
Naam:  
Organisatie: Fastned BV 
KvK-nummer:
Postcode: 1979DD
Huisnummer: 280
E-mailadres: @fastned.nl
Telefoon: 
Onderwerp: Duurzaam Ondernemen
Vragen/opmerkingen:
betreft elektrisch rijden.
Dank voor de overzichten van aantallen elektrische auto's en laadpunten.
vraag: heeft u een verdeling van wie de publieke laadpunten zijn ? Dus hoeveel heeft e-laad; hoeveel heeft allego; hoeveel heeft Amsterdam etc. 
alvast hartelijk dank,
met vriendelijke groet,

Herkomst:
Feedback informatie indien beschikbaar:
In welk land heeft u interesse? Nederland
Actie 
07-04-2016 14:27 :
DIT GEMAILD:
-----------------------------------------------------------------------------
In antwoord op uw vraag geven wij u de volgende informatie:
Bijgaand vindt u een overzicht van de publieke laadpalen en bijbehorende eigenaren. Deze informatie is gebaseerd op de informatie die wij ontvangen van Oplaadpalen.nl.
Alhoewel wij denken dat de informatie klopt, kunnen wij hier niet garant voor staan.
Voor verdere vragen over de bron van de getallen kunt u zich het beste r chten tot Oplaadpalen.nl. 
-----------------------------------------------------------------------------
07-04-2016 14:23 :
Bijgaand tref je een overzicht aan van de publieke laadpalen en bijbehorende eigenaren. Deze informatie is gebaseerd op de informatie die wij ontvangen van Oplaadpalen.nl. Alhoewel wij denken dat de informatie klopt, kunnen wij hier niet garant
voor staan.  Voor verdere vragen over de bron van de getallen kan Fastned z ch dan ook beter  richten tot Oplaadpalen.nl.
04-04-2016 17:41 :
Hoi , 
Is er al iets verzameld? 
Tijdige reminder hè? 
Groeten van

81
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Monique 
24-03-2016 15:54 :  
----------------------------------------------------------------------------- 
In antwoord op uw vraag geven wij u de volgende informatie: 
De door u gevraagde gegevens van de semi publieke palen hebben wij niet, maar die van de publieke palen wellicht wel.  
We gaan proberen deze op een rij te zetten. D t kost enige tijd, daarom vraag ik u om uw geduld.  
----------------------------------------------------------------------------- 
24-03-2016 15:45 :  
Hoi , 
Kun je  aangeven dat we de gevraagde gegevens van de semi publieke palen niet hebben, maar van de publieke palen wellicht wel. Die gaan we proberen op een rij te zetten. Dat kost ons nog een week denk ik. 
Groet, Suzan 
22-03-2016 15:41 :  
Met  gebe d en zij zal hiernaar kijken. Ze kent meneer uit haar netwerk. 
Ik beantwoord de vraag met input van . 

Bijlagen 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert 
Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is 
per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 
Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie 
van Agentschap NL en Dienst Regelingen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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2e Herziene convocatie AO Elektrisch Rijden 13 oktober 2016 
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Redeneerlijn MEZ AO Elektrisch Rijden – 13 oktober 2016 
 
Inleiding  

 
• Ik ben een supporter van elektrisch vervoer en draag daar samen met dit kabinet op een  

structurele manier aan bij. Elektrisch vervoer is economisch gezien van belang voor Nederland 
vanwege haar verdienpotentieel en omdat het onze mobiliteit een nieuwe dimensie zal geven. Het 
dringt CO2 uitstoot terug – nu nog in bescheiden mate, maar in de toekomst substantieel - en 
maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.  

 
Economie 
 
• De totale productie in de EV-sector is in 2014 gegroeid tot €820 mln. met een toegevoegde 

waarde van €260 mln. Elektrisch Vervoer is een groeiend exportproduct. Verschillende 
Nederlandse bedrijven zijn actief in het buitenland, bijvoorbeeld EV-box, The New Motion en ABB, 
en Tesla heeft zich gevestigd in Nederland met een assemblagefabriek en het Europees 
hoofdkantoor. Zojuist genoemde bedrijven zijn wereldleider op het terrein van laadinfrastructuur 
en exporteren oplossingen naar veel Europese landen en onder meer de VS. 

• Nu hebben we ruim 3.000 arbeidsplaatsen op het terrein van elektrisch vervoer en de verwachting 
is dat dit er 10.000 zijn in 2020. Het aantal (semi) publieke laadpalen ligt nu bijna op 25.000.  

• Nederlandse bedrijven zijn, mede hierdoor, ook al zeer actief op de exportmarkt voor laadpalen en 
de ICT-diensten die daarbij horen. 

• Zoals de twee thema’s, namelijk topsectoren en vestigingsklimaat, waar de moties van mevrouw 
Van Tongeren aandacht voor vragen, aangeven, brengt elektrisch vervoer een keten aan 
innovaties met zich mee waarmee we vervoer schoner maken, ons verdienvermogen versterken 
en de energietransitie versnellen.  

• Het heeft een bredere impact op onze economie en samenleving dan alleen op de manier waarop 
we autorijden. Allerlei bedrijfstakken ontstaan of vernieuwen zichzelf. 

• Zo dienen nieuwe toeleveranciers in de auto-industrie zich aan. Voorbeelden zijn batterijmakers, 
ICT-, sensoren- en camerabouwers en bedrijven die laadinfrastructuur ontwikkelen. De 
autobranche zal veranderen, al was het alleen maar omdat elektrische auto’s minder onderhoud 
nodig hebben en updates plaatsvinden via internet.  

• Ook andere transportmiddelen gaan stapsgewijs over op elektrische aandrijving. Voorbeelden 
zijn motoren, scooters en boten.  

• Tesla en het Nederlandse VDL hebben aangekondigd te werken aan een elektrische vrachtwagen. 
Het Nederlandse bedrijf Boessenkool ontwikkelt en bouwt elektrische landbouwwerktuigen, en 
Nedcargo werkt aan een elektrisch aangedreven containerschip.  

• De opkomst van de elektrische auto dwingt ons om efficiënter om te gaan met het 
elektriciteitsnet. Door slim te laden kunnen we verzwaringskosten van het elektriciteitsnet 
vermijden. 

• Daarnaast ontstaat een tweede businesscase voor de autobatterij: als flexibele opslag van 
elektriciteit draagt deze bij aan de groei van lokaal opgewekte zonne- en windenergie.  

• Tal van partijen rollen laadinfrastructuur uit. Dit is ook noodzakelijk. De consument verwacht dat 
de auto thuis, op straat, aan de snelweg, bij het werk en bij de winkel kan worden geladen. 
Hotels, winkels en restaurants gebruiken laadpunten als manier om klanten te trekken. Ook langs 
de snelweg is het steeds meer mogelijk om snel te laden.  

 
Nieuwe dimensie 
 
• Elektrisch vervoer gaat een nieuwe dimensie geven aan onze mobiliteit. Die nieuwe dimensie zien 

we al volop in het straatbeeld. Auto’s die heel stil geworden zijn. Die een stekker hebben. 
Laadpalen op de oprit, bij het tankstation en in de woonwijken op straat.  

• Naar verwachting zal in 2030 de manier waarop wij ons van A naar B bewegen sterk zijn 
veranderd. Het zal steeds minder gebruikelijk zijn om een auto in eigendom te hebben; het delen 
van auto’s, bedrijfsmodellen zoals Über, zelfrijdende bussen en andere vormen van vervoer zullen 
fors zijn toegenomen.  
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• De elektrische auto biedt het ideale platform voor autonoom rijden. Nederland wil de kansen die 
elektrisch en autonoom rijden voor ons bedrijfsleven en wetenschap biedt, aangrijpen om van 
Nederland een gidsland te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Brainportregio Eindhoven.  

• De verwachting is dat de zelfrijdende auto op den duur positieve effecten heeft op de 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Helemaal als deze voertuigen ook kunnen 
communiceren met hun omgeving. 

• De Minister van I&M verwacht begin 2017 een experimenteerwet aan de Kamer aan te bieden die 
nog meer ruimte schept voor het testen van deze innovatie.  
 

Wat zijn de ambities?  
 

• Het kabinet heeft met een scala aan maatschappelijke partijen doelen geformuleerd in het SER 
Energieakkoord, ook ten aanzien van CO2 emissievrij rijden: In 2035 zijn alle nieuw verkochte 
auto’s in staat  om CO2-emissievrij te rijden.  

• Het betreft dan zowel volledig elektrische als plug-in hybride auto’s. De ambitie voor 2050 is dat 
alle auto’s daartoe in staat zijn.  

• De heer Vos stelde al voor dat alle auto’s in 2025 emissieloos zouden zijn. Dat betreft dus alleen 
volledig elektrische auto’s en auto’s die rijden op waterstof. De beweging naar CO2 emissievrij 
rijden onderschrijft het kabinet, zij het met een ander en haalbaarder tijdpad dan de heer Vos 
voorstelt. Ik heb dat in een van mijn brieven voor dit Algemeen Overleg aangegeven.   

• Elektrisch vervoer is niet een transitie van vandaag en morgen alleen. We zijn hier al enkele jaren 
volop mee bezig, samen met maatschappelijke partijen.  

• Ik heb op 14 april de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 met het Formule E-Team 
(FET) ondertekend, een belangrijk ijkpunt voor elektrisch vervoer voor de komende jaren.  

• Partijen in het FET zoals de ANWB, Natuur en Milieu, de BOVAG, de RAI, Netbeheer Nederland, 
Vereniging Energie Nederland, Vereniging voor Duurzame Energie,  VNG, Automotive NL, Stichting 
DOET, 3TU (de drie technische universiteiten), De Groene Zaak, en de VNA zijn met veel 
enthousiasme en hard aan het werk.  

• Met concrete lease aanbiedingen voor de consument, met het bouwen van laadpalen, met het 
voorlichten van dealers en met concrete fieldlabs: hoe kan de accu van een elektrische auto niet 
alleen stroom afnemen, maar ook stroom leveren aan het net.  

• Die vraag, hoe de accu een buffer kan zijn om schommelingen in het net op te vangen, is heel 
interessant. De zon schijnt niet altijd en het waait ook niet elke dag. De accu van de auto kan 
helpen het elektriciteitsnet te stabiliseren, en dat kan ons kosten besparen in de lokale netten.  

 
Aantallen auto’s/laadpunten  

 
• We hebben ook al veel bereikt. Er rijden nu ruim 90.000 elektrische auto’s in Nederland en we 

staan daarmee nog altijd in de top 5 van de wereld.  
• U kent vast ook de bijna 200 Tesla’s die als taxi op Schiphol dienst doen. Ik vind dat een mooi 

voorbeeld van regionale inbedding en samenwerking op het terrein van elektrisch vervoer. 
• Ons fiscale regime heeft tot nu toe ook stevig bijgedragen aan de positie van Nederland op het 

terrein van elektrisch vervoer. Door middel van lage bijtellingsregimes, vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting en vrijstelling van BPM (belasting voor personenvoertuigen en 
motorrijwielen).  

• En dat fiscale regime voor elektrische auto’s blijft met Autobrief II van kracht. Ik kom daar zo op 
terug.  

• Het aantal volledig elektrische auto’s stijgt al jaren gestaag: per augustus 2016 zijn er meer dan 
11.400 volledig elektrische auto’s in Nederland geregistreerd.  

• De verkoop van het aantal plugin-hybride auto’s is in 2016 teruggelopen ten opzichte van het jaar 
daarvoor, hetgeen grotendeels te herleiden is op het bijtellingspercentage voor plug-in hybrides 
dat per 1 januari 2016 verhoogd is van 7 naar 15%. 

  



-6-  
 

Wat doet het kabinet? 
 
• Het kabinet stimuleert elektrisch rijden op verschillende manieren.  
• Het ziet het Europees bronbeleid als een effectief beleidsmiddel voor het terugdringen van CO2 

emissies in het verkeer, en zal dan ook inzetten op een strengere norm voor de periode na 2020. 
• Fabrikanten zijn door deze Europese regels verplicht relatief schone en zuinige auto's te 

produceren. 
• Met de Wet uitwerking Autobrief II wordt het fiscale instrumentarium volledig ingezet ten behoeve 

van de transitie naar elektrisch rijden.  
• Particulieren met een volledig elektrische auto profiteren van een vrijstelling in de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen (BPM) en in de motorrijtuigenbelasting (MRB) tot en met 2020. 
• Verder kennen plug-in hybride auto’s, met het oog op de ontwikkeling van de tweedehandsmarkt, 

een forse stimulering in de MRB. Voor plug-in hybride’s met een CO2-uitstoot van 1 - 50 gram per 
kilometer blijft tot en met 2020 het huidige halftarief in de MRB bestaan. 

• Het kabinet heeft verder besloten om met ingang van 1 januari 2017 een verlaagd tarief toe te 
passen in de energiebelasting op elektriciteit geleverd aan laadpalen met een zelfstandige 
aansluiting. Dit zijn in de meeste gevallen openbare laadpalen.  

• Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van de leden Van Weyenberg (D66) en Grashoff 
(GroenLinks), die verzoekt om voor openbare laadpalen een maatregel te treffen in de 
energiebelasting.  

• Het verlaagde tarief zal gelden voor de periode 2017 tot en met 2020 en van toepassing zijn op de 
eerste 10.000 kWh. Gedurende deze periode zal voor deze elektriciteit ook het tarief in de Opslag 
duurzame energie op nihil worden gesteld.  
 
Volgende kunt u meenemen indien de Tweede Kamer ingaat op het punt van Eneco met 
betrekking tot discriminatie van thuisladen versus publiek laden.  
 

• [Het hanteren van een vast laag tarief per kWh is wegens de systematiek van de energiebelasting 
alleen mogelijk bij laadpalen met een zelfstandige aansluiting op het net.  

• Private laadpalen – bijvoorbeeld bij mensen op de oprit thuis - zijn hiervan in de meeste gevallen 
uitgesloten omdat deze in de regel niet een zelfstandige aansluiting hebben.  

• De energiebelasting wordt namelijk geheven over de hoeveelheid elektriciteit die via het net 
geleverd wordt. Een onderscheid in energiebelasting naar het gebruik van elektriciteit achter de 
meter is niet mogelijk. 

• Daarbij komt dat thuis laden de goedkoopste variant is van alle vormen van laden, fors goedkoper 
dan publiek laden en snelladen.]  
 

• Ik focus mij met elektrisch vervoer vooral op personenvervoer. Ook op andere terreinen zoals 
stadsdistributie en busvervoer zet dit kabinet echter forse stappen.  

 
• Mijn collega Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft het Bestuursakkoord Zero Emissie 

Busvervoer gesloten met de provincies en de vervoerregio’s. Afgesproken is dat in 2030 het 
regionaal busvervoer volledig emissievrij is, en dat uiterlijk 2025 alle nieuw instromende bussen 
emissievrij zijn aan de uitlaat.  

• Daarnaast pakken mijn collega van Infrastructuur en Milieu en ik de verduurzaming van het 
rijkswagenpark aan via de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020. Ook zetten we ons in om 
belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen.  

• Met de Green Deal laadinfrastructuur – opgesteld in juni 2015 - slaan markt- en overheidspartijen 
de handen ineen voor het realiseren van publiek toegankelijke laadinfrastructuur. De ministeries 
van EZ en IenM hebben voor de Green Deal tot medio 2018 €5,7 mln. ter beschikking gesteld.  

• Via deze Green Deal hebben inmiddels 142 gemeenten een bijdrage gekregen voor de realisatie 
van meer dan 5.000 laadpalen. Alle nieuwe laadpalen hebben twee laadpunten. Het totaal aantal 
(semi)publieke laadpunten in Nederland is per juli 2016 gestegen tot ruim 24.500.  
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• Daarnaast zet ik mij in voor elektrisch vervoer en zelfrijdende voertuigen door middel van publiek-
private onderzoeksprojecten, stimulering via de MIT-regeling, beurzen en netwerkbijeenkomsten.  

• Ook in handelsmissies staat elektrisch vervoer regelmatig op de agenda.  
• Zo ging STORM Eindhoven op 14 augustus 2016 van start met de STORM World Tour. Een reis 

gericht op het promoten van de potentie van elektrische mobiliteit en Nederlandse innovatie.  
• Met de zelfontwikkelde elektrische motorfiets van STORM, wordt in een race tegen de klok in 80 

dagen 26.000 km afgelegd. Elke dag worden de batterijen van de motor opgeladen aan het lokale 
elektriciteitsnet, een perfecte aanleiding voor het organiseren van allerlei evenementen. 

• De STORM World Tour vormt daarmee een prachtig decor voor zakelijke matchmaking, business 
factfinding en handelsmissies.  

• In samenwerking met partners als het Consulaat Generaal in Istanbul, de Coast to Coast eMobility 
Connection en Brainport Eindhoven worden gedurende de World Tour vier handelsmissies opgezet, 
waarvan een in Shanghai, een in Istanbul en twee in de VS. 

• Daarnaast zet Nederland met economische diplomatie in op elektrisch vervoer via het programma 
Partners for International Business. Hiermee verzilveren we kansen voor het Nederlandse 
bedrijfsleven en de wetenschap.  

• Een voorbeeld hiervan zijn de Partners for International Business (PIB) projecten ‘Zuid- en West 
Duitsland’ en ‘van Amsterdam naar Berlijn’. In deze PIB’s werken bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden in Nederland en Duitsland samen aan het stimuleren van e-mobility.  

• Een ander mooi voorbeeld betreft de PIB Coast to Coast in Californië. Het is een 
samenwerkingsverband tussen de Westkust van de VS en Nederland. Bij de missies in het kader 
van dit programma sluiten bedrijven, kennisinstituten en overheden aan. Het heeft concrete 
kansen opgeleverd voor het Nederlandse bedrijfsleven.   

• Met strategische acquisitie hebben we belangrijke investeringen naar Nederland gehaald. Ik 
noemde al dat Tesla zijn Europese hoofdkantoor en een productiefaciliteit in Nederland heeft 
gevestigd.  

 
Wat doen de FET partijen 
 
• Ook de partijen uit het Formule E-team richten zich met de Green Deal Elektrisch Vervoer op een 

aantal belangrijke acties.  
• Zo geeft het FET automobilisten actuele en betrouwbare informatie over de locatie, 

beschikbaarheid en tarieven van laadpunten en ontwikkelt zij private lease concepten. 
• Ook richten partijen zich op de verhoging van het aantal elektrisch gereden kilometers door rijders 

van een plug-in hybride auto. 
• RAI Vereniging en de Vereniging voor Autolease maatschappijen - de VNA - hebben in een 

convenant vastgelegd dat zij de berijders informeren over het juiste gebruik van plugin hybride 
voertuigen.  

• Op het gebied van de laadinfrastructuur wil men een vlotte uitrol van publieke laadinfrastructuur 
bewerkstelligen. De werkgroep die dit uitvoert, is goed aangesloten bij de activiteiten van het 
Nederlands kenniscentrum Laadinfrastructuur (NKL) en doet ook mee aan het door EZ gestarte 
traject visie op de laadinfrastructuur. 

• FET partijen richten zich op het gebied van communicatie op het versnellen van de transitie naar 
elektrisch vervoer door middel van instapdagen en een charme-offensief. Met dit charmeoffensief 
wordt gestreefd naar een verbetering van het imago van de elektrische auto bij burgers en 
consumenten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door hen te laten kennismaken met elektrisch rijden door 
middel van instapdagen en door elektrisch rijden onder de aandacht te brengen in de media.    

• Ook ontwikkelt het FET plannen voor het op de weg krijgen van meer Light Electric Vehicles en 
komt er een innovatieplan voor de ontwikkeling van elektrische vrachtauto’s. Beide plannen 
worden samen met de betrokken bedrijven en sectoren ontwikkeld.  

 
Wat kan het kabinet extra doen 
 
• Naar aanleiding van de motie van de heer Groot heeft het FET mij op 3 juni jongstleden een plan 

toegestuurd, waarin het acht acties voorstelt. Het plan behelst zeven acties die het FET oppakt en 
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een achtste actie voor het rijk. De zeven acties van het FET betreffen onder andere een charme-
offensief, een mediacampagne, een batterijgarantie en adequate informatie voor EV rijder. Het 
FET verzoekt het rijk de achtste actie op te pakken: een aanschafsubsidie en oplaadtegoed. Met 
deze subsidie-instrumenten zou volgens het FET in totaal €136 mln. zijn gemoeid. 

• Deze laatste subsidie-instrumenten heb ik laten doorrekenen door het PBL, CE Delft en Decisio. 
Grosso modo blijkt dat de opbrengst van deze regelingen onzeker en relatief kostbaar is. 

• Mede hierom – en omdat inmiddels de markt voor elektrisch vervoer per 2018 al in een 
stroomversnelling raakt - heeft het FET mij op 5 oktober jongstleden een nieuw voorstel gedaan.  

• Dit voorstel betreft een bijgesteld plan, waarin het oplaadtegoed wordt geschrapt en er een 
aanschafsubsidie niet voor vier jaar maar voor twee jaar wordt voorgesteld. 

• Daarnaast gaat het FET in op een Meerjarige Programmatische Aanpak voor elektrisch vervoer 
met verschillende domeinen uit het topsectorenbeleid. 

• Bovendien vraagt het FET aandacht voor de laadinfrastructuur, het belang van open protocollen en 
het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. Deze laatste vier punten onderschrijf 
ik.  

• Omdat de onderzoeken laten zien dat een aanschafsubsidie kostbaar is en weinig effect zal 
ressorteren, die de koploperpositie van Nederland naar alle waarschijnlijkheid niet dichterbij zal 
brengen, vind ik een aanschafsubsidie niet verstandig. De overige lijnen die het FET voorstelt, 
onderschrijf ik.  

• Op het terrein van de consumentenmarkt zie ik een toekomst voor mij die ik graag in 
gezamenlijkheid met het FET en andere maatschappelijke partijen invul. 

• Vanaf de jaren 2017 en 2018 komen steeds meer auto’s uit de lease. Het is de vraag hoeveel van 
deze auto’s – vooral plug-in hybride’s – worden geëxporteerd.  

• Omdat van alle plug-in hybride’s in Europa 40% in Nederland rondrijdt, en de ervaring leert dat 
veel auto’s uit de lease geëxporteerd worden, zouden we met de FET partijen kunnen bekijken hoe 
we deze ex-lease auto’s in Nederland kunnen behouden, al dan niet via een Green Deal. 

• Ik ben daarnaast in overleg met bedrijven en kennisinstellingen waaronder TU Eindhoven, om een 
Meerjarige Programmatische Aanpak elektrisch vervoer vorm te geven. Deze zal een omvang van 
zo’n 40 mln. hebben. Bedrijven die in R&D investeren, ontvangen van het ministerie van 
Economische Zaken een bedrag van 25% ten opzichte van de door hen gedane investeringen.  

• Onderwerpen die hierin aan bod kunnen komen zijn Vrachtwagens, Light Electric Vehicles 
personenauto’s, smart grids en laadinfrastructuur. We doen dat met het oog op technologische 
doorbraken en het vergroten van de werkgelegenheid in Nederland.  

• Op dit moment laat ik een scenariostudie uitvoeren op basis waarvan ik in november een visie op 
de laadinfrastructuur opstel. In deze visie zullen scenario’s en vergezichten over verschillende 
vormen van laden met een handelingsperspectief aan de orde komen. U wordt daarover in 
november geïnformeerd. 

• Uiteindelijk willen we ook met onze elektrische auto op vakantie kunnen naar Zuid-Spanje. Daar is 
nog wel wat voor nodig. In de eerste plaats zullen andere EU-landen net als Nederland moeten 
zorgen voor een adequate oplaad-laadinfrastructuur. Daarnaast is het buiten Nederland vaak nog 
niet mogelijk om te “roamen”, dat wil zeggen met de laadpas van één aanbieder de auto opladen 
bij een andere aanbieder.  

• Op dit moment implementeert het kabinet de EU richtlijn voor de uitrol van infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen. Hiertoe heb ik samen met mijn collega van I&M een ontwerpbesluit ter 
advisering voorgelegd aan de Raad van State. Daarnaast volgt nog een Kamerbrief met daarin een 
nationaal beleidskader. Daarin staan onder meer streefcijfers voor de aantallen laadpunten en 
tankpunten.  

• Dit ontwerpbesluit biedt de mogelijkheid om nadere regels te stellen voor technische eisen, zoals 
voor contactdozen en connectoren (stekkers). Met de volgend jaar tot stand te brengen 
ministeriële regeling zullen de technische eisen die de richtlijn stelt aan oplaadpunten worden 
vastgelegd. 

• Voor de toekomst zie ik graag dat het bedrijfsleven gemeenschappelijk standaarden ontwikkelt. Ik 
juich daarom toe dat Tesla en ook Volvo lid zijn geworden van de “Charin EV Association” 
waarmee het samen met de meeste Europese en Amerikaanse laadinfra- en autobedrijven zal 
werken aan ontwikkelen en standaardiseren van technologie voor snelladen.  
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[ additionele spreektekst ten behoeve van de moties Vos, Van Tongeren (2x) en Groot ]   
 
Van Tongeren – topsectoren 

 
• Mevrouw Van Tongeren vraagt aan de regering om in de topsectoren Energie, Hightech en 

Logistiek meer aandacht te besteden aan elektrische en zelfrijdende auto’s.  
• Het kabinet komt aan deze motie tegemoet door met de Green Deal Elektrisch Vervoer te streven 

naar een sterkere verankering van elektrisch vervoer als cross-sectoraal thema in de topsectoren 
Energie, HTSM en Logistiek.  

• Op dit moment wordt er in deze Topsectoren aandacht besteed aan elektrische en zelfrijdende 
voertuigen.  

• Zo werkt men in de Topsector Energie bijvoorbeeld hard aan projecten rondom smart grids en de 
inpassing van elektrisch vervoer in de elektriciteitsnetten.  

• De topsector HTSM heeft elektrische en zelfrijdende voertuigen opgenomen in de automotive 
roadmap. Ook zet ik samen met Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in op strategische 
acquisitie van bedrijven in deze sector.  

• In de Topsector Logistiek wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de Green Deal Zero Emissie 
Stadslogistiek. We hebben met deze Green Deal afgesproken te komen tot zo schoon mogelijk 
stadsvervoer in 2025.  

• Daarnaast voer ik met bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen een gesprek over een meerjarige 
programmatische aanpak voor elektrisch vervoer.  

• Daarover heb ik u zojuist verteld. 
 
 

Van Tongeren – vestigingsklimaat 
 
• In een andere motie verzoekt mevrouw Van Tongeren de regering om zich maximaal in te 

spannen voor een goed vestigingsklimaat om bedrijven op het gebied van schoon vervoer naar 
Nederland te halen.  

• Ik span mij tot het uiterste in voor een gunstig vestigingsklimaat, zeker ook voor bedrijven die 
zich bezig houden met schoon vervoer.  

• Ik doe dit in de eerste plaats door in te zetten op een efficiënte infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen. Samen met mijn collega van I&M werk ik aan de implementatie van een EU richtlijn 
betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.  

• We hebben ook al veel bereikt op dit gebied. Ik heb u aangegeven wat we bereikt hebben op het 
terrein van elektrisch vervoer. Nederland is koploper als het gaat om biobrandstoffen.  

• Dit zien we bijvoorbeeld aan de in Rotterdam geproduceerde biobrandstoffen, die gebruikt worden 
voor de vergroening van de luchtvaart. Schiphol, SkyNRG, KLM en Havenbedrijf Rotterdam werken 
hieraan.  

• Daarnaast beschikken we in Nederland over uitstekend onderwijs en een hoog opgeleide 
beroepsbevolking. Het feit dat elektrisch vervoer en zelfrijdende auto’s steeds meer terugkomen in 
technische opleidingen in Nederland, maakt Nederland steeds interessanter voor bedrijven die zich 
bezig houden met schoon vervoer.  

• Onze universiteiten staan elk jaar met hun Solar Teams in de internationale top en winnen prijzen 
in de World Solar Challenge met zonne-auto’s als de Nuna en de Stella.  

• In de laatste plaats is onze randstadregio bij uitstek geschikt voor elektrisch rijden vanwege de 
korte afstanden en het gunstige beleid dat de steden ontwikkelen. Dit draagt enorm bij aan het 
vestigingsklimaat, en dat zien we terug in het feit dat steeds meer bedrijven zich in Nederland 
vestigen.  

• Voorbeelden hiervan zijn Tesla, het bedrijf Gogoro met hun elektrische motorscooter, en de 
Chinese bus- en autobouwer BYD.  
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Vos c.s. – verkopen louter (nieuwe) emissieloze auto’s in 2025 
 
• De motie Vos stelt dat Nederland moet streven naar het louter verkopen van (nieuwe) emissieloze 

auto’s in 2025. 
• Het kabinet ziet in deze motie een aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg: te komen 

tot schoon vervoer in Nederland.  
• Tegelijkertijd is het kabinet om een paar redenen ook kritisch over het tijdpad dat de motie 

voorstelt.  
• We hebben namelijk eerder met elkaar afspraken gemaakt in het SER Energieakkoord en 

daarnaast in de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020.  
• Op dit moment zijn er ruim 90.000 elektrische auto’s in Nederland, waarvan 10 % volledig 

elektrisch is. De emissieloze auto’s zijn dus een beperkt deel van het totale aantal elektrische 
auto’s. Op jaarbasis bedraagt het percentage volledig elektrische nieuwverkopen 0,6 over 2015 en 
dat percentage is de afgelopen jaren vrij stabiel geweest. 

• Om in negen jaar tijd van ongeveer 0,6 % naar 100% te gaan, is een brug te ver.  
• Ook hebben we rekening te houden met onze Europese interne markt. Wij kunnen in Europa niet 

de verkoop en import van voertuigen met een conventionele verbrandingsmotor verbieden.  
• Daarom zet ik mij met mijn collega van I&M in voor een strenger Europees bronbeleid. De 

Europese Commissie zal begin 2017 met een nieuw voorstel komen voor zuinige personenauto’s.  
 
Groot – consumentenmarkt 
 
• De motie Groot (september 2015) verzoekt de regering om samen met het Formule E-team een 

plan te maken om elektrisch rijden voor particulieren bereikbaar en aantrekkelijk te maken, 
daarbij ook aandacht te geven aan de opbouw van voldoende oplaadinfrastructuur. 

• In juni 2016 heb ik u daarover geïnformeerd met een brief en het rapport ‘Maak elektrisch rijden 
Groot’ van het Formule E-Team vergezeld van een review adviesrapport door PBL.  

• Deze zomer is het actieplan motie Groot doorgerekend en op effectiviteit onderzocht.  
• Inmiddels heeft het FET mij op 5 oktober jongstleden aan aangepast plan aangeboden. Ik heb u 

dat zojuist toegelicht.  
• Uit de onderzoeken van PBL, CE Delft en Decisio, met betrekking tot het aanvankelijke FET plan 

blijkt het volgende, ook al is het daarbij van belang aan te geven dat de onderzoeksresultaten 
geen 100% zekerheid bieden:    

 
Aanschafsubsidie  
• Met betrekking tot de door het FET voorgestelde aanschafsubsidie, kunnen circa 900 tot 2.700 

respectievelijk 1.200 tot 3.500 of extra verkochte volledig elektrische auto’s verwacht worden in 
de periode 2017-2020.  

• CE Delft schat de benodigde kosten voor deze maatregel tussen €18 en  €31 mln.  
• Als deze subsidie er niet zou zijn, zouden alsnog 60% van deze auto’s zijn aangeschaft.  
 
Laadtegoed  
• Modelberekeningen laten zien dat door het laadtegoed in de periode tot 2020 circa 2.700 tot 7.800 

extra auto’s, vooral plug-in hybrides, in Nederland blijven in plaats van worden geëxporteerd.  
• Daarvoor is tussen €35 en €90 mln. aan subsidie nodig.  
• 90% van de mensen die een elektrische auto kopen met dit oplaadtegoed, zouden deze auto ook 

hebben gekocht als zij geen oplaadsubsidie hadden ontvangen.  
• Het is onduidelijk hoeveel voertuigen die in Nederland uit de lease komen, geëxporteerd zullen 

worden naar het buitenland. De buitenlandse vraag naar tweedehands plug-in hybride auto’s is de 
afgelopen jaren flink gestegen en kan als gevolg van nieuw beleid toenemen.  



-11-  
 

 
Conclusie  
• Beide instrumenten zijn onzeker en kostbaar, gezien het geringe aantal auto’s die het met zich 

meebrengt.  
• Het kabinet komt de particuliere bezitter van de volledig elektrische auto al tegemoet met een 

vrijstelling van de Motorrijtuigenbelasting en de BPM/belasting voor personenauto’s en 
motorrijtuigen.  

• Daarom ligt het niet voor de hand om over te gaan tot een aanschafsubsidie noch tot een 
oplaadtegoed voor nieuwe elektrische auto’s en gebruikte plug-in hybride voertuigen.  

• Middels de Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur blijft het Rijk bijdragen aan de 
opbouw van voldoende laadinfrastructuur.  
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3. Elektrisch Rijden – FACTSHEETS overzicht 
 
 
Algemeen: begrippen, feiten en cijfers EV en laadinfra 

• Algemene factsheet begrippen EV 
• Cijfers Elektrisch Vervoer 
• Overzicht Stekkers & Laadpalen 
• Interoperabiliteit Laadinfrastructuur 
• Internationale positie Nederland 

 
Beleidskader, EU en nationaal 

• Richtlijn Alternatieve Brandstoffen & nationaal beleidskader  
• Energieakkoord - Brandstofvisie – Green Deal EV  

 
Instrumenten Rijk  

• Europees bronbeleid, bestuursakkoord bussen 
• Fiscale maatregelen  
• MIA/VAMIL 
• Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur 

 
Aanverwante Green Deals  

• Overzicht van aan EV gerelateerde Green Deals  
• Green Deal Waterstof  

 
Overig 

• Autonomous driving  
• Relatie tussen EV en netbeheer  
• Uitspraak ACM over Allego/Liander  
• Veiligheid bij ongevallen met elektrische voertuigen  

 
Moties  

• Motie Groot 
• Motie Van Tongeren (topsectoren)  
• Motie Vos 
• Motie van Tongeren (verdienvermogen)  
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Factsheet Overzicht begrippen elektrisch vervoer 
 

Afkorting  
Begrip 

Betekenis Omschrijving Voorbeeld 

 
Auto’s 

   

BEV of FEV Battery Electric Vehicle of 
Full Electric Vehicle1  

Voertuig heeft alleen 
een accu 

Tesla Model S of 
Model X, Nissan 
Leaf 

ZEV Zero Emission Vehicle Voertuig aangedreven 
door een elektromotor 
waarbij de energie hetzij 
uit een batterij hetzij uit 
een brandstofcel op 
waterstof komt 

Nissan Leaf, Tesla 
Model S (batterij) of 
Toyota Mirai 
(waterstof) 

HEV Hybrid Electric Vehicle  Voertuig met 
verbrandingsmotor en 
elektrische aandrijving 
(zonder stekker) 

Toyota Prius 
(eerste generatie) 

PHEV 
 

Plug-In Hybrid Electric 
Vehicle 

Voertuig met 
verbrandingsmotor en 
elektrische aandrijving 
voorzien van stekker 

Mitsubishi Outlander 

E-REV  
 

Electric Range Extender 
Vehicle  
 
  

Elektrisch voertuig met 
extra 
verbrandingsmotor die 
accu kan opladen  
(‘afstandsuitbreiding’) 

BMW i3, Opel 
Ampera 

 
Marktpartijen  

   

CPO Charge Point Operator;  
Laadpuntbeheerder  
 

Eigenaar/beheerder van 
het oplaadpunt 

ELaad, Allego, 
Nuon, Essent etc.  

MSP 
 

e-Mobility Service 
Provider, EV 
dienstverlener 
 
 

Bedrijf dat oplaad-
diensten aanbiedt aan 
EV-rijders (laadpassen).  
 

The New Motion, 
Greenflux   

    
    
 
  

 
1 FEV wordt veelal in Nederland gebruikt, BEV is internationale term. Feitelijk zijn het synoniemen. 
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Factsheet Interoperabiliteit Laadinfrastructuur  
 
Nederland zet in op open standaarden  

• In Nederland zijn open ICT-standaarden of protocollen ontwikkeld waarmee communicatie 
tussen auto, laadpaal en serviceprovider plaatsvindt (de protocollen heten OCPP, OCPI en 
OCHP).  

• Deze ICT-protocollen maken het mogelijk om met één pasje op alle aangesloten laadpunten te 
laden (roamen).  

• Voor deze protocollen werkt de in Nederland opgerichte OCPP Alliance aan een breed 
internationaal draagvlak. De OCPP Alliance heeft 63 leden uit 29 landen op 5 continenten, die 
vooral bestaan uit netbeheerders, dienstverleners en producenten van laadinfrastructuur. 

• Het protocol OCPP wordt internationaal gebruikt als de facto standaard en wordt in 78 landen 
wereldwijd toegepast of bestudeerd.  

• Aan dit ICT-protocol mag elk bedrijf meewerken onder “creative commons licence”. Er rust 
geen patent op het protocol. Deze open samenwerking stimuleert de ontwikkeling van 
producten en dienstverlening voor EV.  

• Aanvullende inspanning is nodig om mogelijk te maken dat Europese EV rijders overal in 
Europa gemakkelijk en met dezelfde pas kunnen laden. Nederland zet zich daarom 
internationaal in voor deze open standaarden.  

 
  





  
 

Internationaal  
Overzicht 
(2015)  
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Factsheet Energieakkoord, Brandstofvisie, Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 
 
Bijdrage Elektrisch Vervoer aan de Brandstofvisie en het Energierapport 

• Elektrisch vervoer is een van de zeven speerpunten van de Brandstofvisie. Deze visie is 
onderdeel van het SER Energieakkoord.  

• Elektrisch Vervoer biedt op termijn een substantiële bijdrage aan het behalen van de 
doelstellingen vanuit het Energieakkoord op het gebied van mobiliteit en transport. 

• Maatregelen op het terrein van transport en mobiliteit leveren een belangrijke bijdrage aan 
het intensiveringspakket van het Energieakkoord rond energiebesparing: 1 tot 8,5 PJ.  

• Met elektrische mobiliteit is 19% tank-to-wheel energiebesparing in 2030 in de 
mobiliteitssector mogelijk, oplopend tot 61% in 2050.  

• Dit laat zich vertalen in de ambitie voor personenauto’s dat alle nieuw verkopen in 2035 een 
elektrische aandrijflijn hebben. De ambitie voor 2050 is dat alle personenauto’s in staat zijn 
tot emissieloos rijden (Plug in’s, volledig elektrisch en waterstof).  

 
Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020  
 
Partijen bij de Green Deal: ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, RAI Vereniging, Netbeheer Nederland, 
Natuur & Milieu, De Groene Zaak, Vereniging DOET, Vereniging Energie-Nederland, Vereniging 
Nederlandse Autoleasemaatschappijen, VNG, de drie Technische Universiteiten, Nederlandse 
Vereniging Duurzame Energie en de Provincies Noord-Holland en Noord-Brabant 
 

• In de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 is gesloten om acties uit het Energieakkoord 
uit te werken.  

• In deze Green Deal komt de Rijksoverheid met de FET-partijen de ambitie overeen:  
– Dat in 2025 50% van de nieuw verkochte auto’s voorzien is van een elektrische aandrijflijn 
en stekker én dat minimaal 30% daarvan – oftewel 15% – volledig elektrisch is. 
– Voor 2020 is de ambitie dat 10% van de nieuw verkochte personenauto’s een elektrische 
aandrijflijn en stekker heeft. 
– Dat in 2020 75.000 particulieren elektrisch aangedreven auto’s rijden, waarvan 50.000 
tweedehands auto’s en 25.000 nieuwe voertuigen. 

• De Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 wil alle acties op EV-terrein bundelen zodat 
elektrisch vervoer een stevig fundament krijgt en na 2020 geen verdere 
overheidsondersteuning nodig heeft om door te groeien.  

• De Green Deal beoogt de consumentenmarkt verder te ontwikkelen, de laadinfrastructuur te 
verbeteren en verruimen, Living Labs voor slim laden te initiëren en de opslag door EV voor de 
variabele inzet van duurzame energie op het net te verbeteren, en ruimte te bieden aan 
koplopers op het terrein van EV om (internationaal) verdienpotentieel te verzilveren. 

• In diverse werkgroepen worden plannen nader uitgewerkt: Grote Wielen, Consumentenmarkt, 
Communicatie, Light Electric Vehicles, Laadinfrastructuur, Plug-in Hybrid Electric Vehicle en 
Internationalisering. Daarnaast ontwikkelen de drie Technische Universiteiten onderwijs op 
gebied van elektrisch vervoer. 
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Factsheet Bronbeleid, Bestuursakkoord Bussen 
 
Bronbeleid 

• Volgens de Nationale Energieverkenning (NEV, 2015) zijn de klimaatdoelen voor de 
transportsector voor 2030 en 2050 met huidig en voorgenomen beleid nog buiten bereik. 

• Bij de verduurzaming van het transport is Nederland in hoge mate afhankelijk van het soort 
voertuigen dat in de EU op de markt wordt gebracht. Als een voertuig in een EU-lidstaat een 
typegoedkeuring heeft verkregen, dan mag dit voertuig in de hele EU verkocht worden, dus 
ook in Nederland.  

• Daarnaast zorgt het “waterbed-effect” ervoor dat als Nederland aanvullende CO2-maatregelen 
neemt, het effect is dat in andere EU-lidstaten meer vervuilende auto’s mogen worden 
verkocht.  

• Inzetten op Europees bronbeleid blijft daarom het meest doelmatig om CO2- doelen te 
behalen, naast investeren in technologieontwikkelingen om de langetermijndoelen te kunnen 
realiseren. 

• Het Ministerie van I&M zet zich namens Nederland in voor een strenger Europees Bronbeleid 
op gebied van toegestane uitstoot CO2.  

• De Europese Commissie zal begin 2017 met een nieuw voorstel komen voor zuinige 
personenauto’s.  

 
Bestuursakkoord bussen 

• In het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer hebben de provincies, de vervoerregio’s en 
staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) afgesproken dat in 2030 het regionaal 
busvervoer volledig emissievrij bij de uitlaat is in 2030, of zoveel eerder als mogelijk.  

• Uiterlijk 2025 zijn alle nieuw instromende bussen emissievrij aan de uitlaat (tank-to-wheel). 
Het jaartal is gekozen als gezamenlijk doel, maar concessieverleners kunnen hier natuurlijk op 
vooruit lopen als dat past bij de aanbestedingskalender en natuurlijke momenten van 
vlootvervanging.  

• De nieuwe bussen maken in 2025 gebruik van 100% hernieuwbare energie of brandstof, die 
met het oog op economische ontwikkeling zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt.  

• Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vervoerregio’s hebben met hun ondertekening 
vastgelegd dat zij bij het uitschrijven van de zogeheten busvervoerconcessies gaan eisen dat 
alle bussen uitstootvrij moeten zijn.  

• Elke Partij heeft een jaarlijkse bijdrage toegezegd om invulling te geven aan dit 
Bestuursakkoord. Deze bijdrage bedraagt per Partij voor 2016:  
a. Het Rijk: € 100.000  
b. Het IPO: € 150.000  
c. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag: € 25.000  
d. De Stadsregio Amsterdam: € 25.000  
De bijdrage wordt ingezet voor verschillende studie en verkenningsprojecten.  
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Factsheet Verlaging Tarief Energiebelasting openbare laadpalen 
 
• Naar aanleiding van de Motie Van Weyenberg en Grashoff over laadpalen en energiebelasting, heeft 

de Staatssecretaris van Financiën de kamer geïnformeerd over de voorgenomen tarieven voor 
publieke laadpalen (Kamerstuk 34302, nr. 61).   

• Per 1 januari 2017 is het voornemen de volgende twee wijzigingen door te voeren voor publieke 
laadpalen: 

o De Energiebelasting per kWh is gehalveerd  
o De milieutoeslag (ODE) is geschrapt  

 
De voorgenomen belastingtarieven per kWh zien er daarmee per 1 januari 2017 als volgt uit:  
 
Staffel, 
aantal 
kWh 
 

Soort Directe 
kosten 
per 
kWh5 
 

Energiebelasting 
per 
kWh 
 

Milieu-
toeslag 
ODE per 
kWh 
 

BTW Heffingskorting 

0-10.000 Huishoudens, 
thuis opladen 

€ 0,07 € 0,10070 
(100%) 

€ 0,0056 21% € 310,81 

0-10.000 Publieke 
Laadpalen 

€ 0,07 € 0,04996 
(50%, met de helft 
verlaagd) 
 

€ 0,0 
(op nihil 
vastgesteld) 

21% € 06 

10.001-
50.000 

Kleine 
bedrijven: 
winkels, 
kantoren 

€ 0,07 € 0,04996 
(50%) 

€ 0,007 21% € 310,81 

50.001-10 
mln 

Middelgrote 
bedrijven 

€ 0,07 € 0,01331 
(13%) 

€ 0,0019 21% € 310,81 

> 10 mln 
zakelijk 

Grote 
bedrijven 

€ 0,07 € 0,00053 
(0,5%) 

€ 0,000084 21% € 310,81 

 
 
Publiek versus privé opladen  
• Vanwege de systematiek van de energiebelasting is toepassing van een verlaagd tarief alleen 

mogelijk bij laadpalen met een zelfstandige aansluiting. Bij reguliere openbare laadpalen is sprake 
van een zelfstandige aansluiting. Laadpalen bij de woning van particulieren hebben in de regel geen 
zelfstandige aansluiting.  

• Mogelijk zullen Kamerleden betogen dat belasting op elektrisch rijden duurder is dan op fossiele 
brandstoffen, of dat er ‘gediscrimineerd’ wordt tegen thuis opladen, omdat alleen het belastingtarief 
van de publieke paal is verlaagd.  

• Uit een door TNO gehanteerde benadering van het gemiddelde verbruik per kilometer, blijkt dat de 
belastingdruk per gereden kilometer bij elektrisch rijden juist lager ligt dan bij rijden op fossiele 
brandstoffen (ook vermeld in genoemde Kamerbrief van de Staatssecretaris van Financiën).  

• Thuis laden is een van de goedkoopste manieren van laden: kosten voor de consument liggen rond 
de 20 cent per kWh, bij een publieke laadpaal is dit ongeveer 30 cent per kWh.  

• Het bedoelde gevolg van de belastingverlaging op de openbare laadpaal is dat de businesscase 
voor een exploitant verbetert, zodat er in de toekomst zonder tussenkomst van de overheid 
laadpalen zullen worden geplaatst. De prijs van het laden voor de consument zal met de verlaging 
van de energiebelasting niet gelijk omlaag gaan. Althans: slechts in zoverre als de exploitant zijn 
voordeel zal doorberekenen aan de consument.  

  

 
5Afhankelijk van de leverancier kan dit variëren tussen de €0,5-0,8 per KWh.  
6 Tot 1 januari 2015 was dit circa €180 per jaar. 
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Factsheet MIA  
 

• Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de 
Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met 
deze regelingen milieuvriendelijke investeringen.  

• De MIA biedt ondernemers voordelen wanneer zij investeren in zuinige bedrijfsmiddelen, zoals 
elektrische voertuigen. De MIA is van toepassing indien een investering voorkomt op de 
Milieulijst die jaarlijks door RVO.nl wordt gepubliceerd.  

• In de milieulijst wordt onderscheid gemaakt tussen zero emissie auto’s – oftewel een 
elektrisch voertuig met alleen een batterij of brandstofcel op waterstof – en Plug in Electric 
Vehicles (PHEV’s) – oftewel een voertuig met een stekker en een verbrandingsmotor. Het 
betreft twee verschillende uitstootcategorieën.  

• In 2016 komen investeringen in zero emissie auto’s tot een investeringsbedrag van € 50.000 
in aanmerking voor 36% MIA (dat bedrag mag dan van de winst worden afgetrokken).  

• PHEV’s tot een investeringsbedrag van € 35.000 met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 30 
gram per kilometer komen in aanmerking voor 27% MIA.  

• PHEV’s tot een investeringsbedrag van € 12.500 met een CO2-uitstoot van 31 tot en met 50 
gram per kilometer komen in aanmerking voor 13,5% MIA.  
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Factsheet Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur 
De Minister van EZ en de Staatssecretaris van IenM hebben samen met decentrale overheden en 
marktpartijen op 9 juni 2015 de Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ 
gesloten. De Green Deal heeft een looptijd van drie jaar tot halverwege 2018.  
 
Doel 

• De businesscase voor het bouwen en exploiteren van een publiek toegankelijke laadpaal is nog 
niet in alle gevallen positief. Met deze Green Deal willen de ondertekenaars rendabele 
commerciële exploitatie van laadinfrastructuur vanaf 2018 mogelijk maken.  

• Doel is de totale kosten van aanleg en exploitatie van openbaar toegankelijke elektrische 
laadinfrastructuur eind 2017 met 70% te verlagen ten opzichte van het gemiddelde niveau 
van eind 2013.  

• Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) monitort de prijsontwikkeling in een 
onderzoeksprogramma.  

 
Middel 

• EZ verstrekt op aanvraag aan medeoverheden een eenmalige financiële bijdrage voor de 
plaatsing van laadpalen. Dit geschiedt door via de decentralisatie-uitkering een eenmalige 
financiële bijdrage te verstrekken aan medeoverheden voor de plaatsing van laadpalen.  

• Medeoverheden moeten hiervoor aantonen dat zij door middel van aanbestedingen (van 
opdracht of concessie) of langs andere weg zelf een gelijke financiële bijdrage leveren aan de 
uitrol en daarnaast verzekerd zijn van een bijdrage door private partijen.  

• De Rijksoverheid stelt voor de jaren 2015 t/m 2018 hiervoor in totaal maximaal € 5,7 mln. 
beschikbaar.  

 
Stand van zaken 

• Het FET monitort op basis van informatie van het NKL de marktontwikkelingen en het 
gerealiseerde en nog te verwachten kostenverloop gedurende de looptijd van deze Green 
Deal. Begin 2017 zal een tussenevaluatie worden opgesteld door het FET en medio 2018 zal 
een eindevaluatie worden verricht. 

• Met de aanvragen die tot nu toe afgehandeld zijn krijgen 142 gemeenten een bijdrage voor de 
realisatie van in totaal circa 5.000 laadpalen.  

• De rijksbijdrage zal in december via de decentralisatie-uitkering worden uitgekeerd. Naar 
verwachting resteert er na deze aanvragen nog ca. € 400.000 in de pot.  

 
Toekomst  

• In grote steden met veel elektrische voertuigen komt de businesscase voor publieke laadpalen 
dichterbij. Dit komt o.a. doordat er meer stroom verkocht kan worden per paal en doordat de 
aansluitprocessen efficiënter zijn ingericht.  

• In de rest van Nederland geldt dit nog niet omdat er minder geladen wordt per paal en 
doordat onderhoudskosten hoger zijn i.v.m. bijvoorbeeld langere aanrijtijden.  
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Factsheet Overzicht aan EV gerelateerde Green Deals 
 
Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek – verantwoordelijkheid I&M  
Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met voormalig Staatssecretaris Mansveld de Green Deal Zero 
Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES).  
• Stadslogistiek zal blijven groeien, bij ongewijzigd beleid. Dit gaat vaak ten koste van de 

bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in steden. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van 
stedelijke logistiek. Gericht op meer doen, met minder bewegingen en met minder emissies. 

• Partijen in de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek delen het doel dat in 2025 steden zoveel 
als mogelijk emissievrij worden beleverd.  

• Hiertoe testen de Green Deal partijen nieuwe praktische logistieke oplossingen en nieuwe 
technologieën uit in een publiek-private samenwerking en wordt gekeken waar aangepaste 
regelgeving nodig is. 

• Verantwoordelijkheid EZ: de Topsector Logistiek helpt bij het ontwikkelen van innovatieve 
stadslogistiek.  

 
 
Programma Low Carbon Freight (in voorbereiding) – verantwoordelijkheid I&M  
Concept-programmaplan Low Carbon Freight Transport betreft het versnellen en opschaling van low 
en zero emissie technieken en innovaties in de transportsector. Hierbij wordt specifiek aandacht 
gevraagd voor de technieken van CO2-emissie arme voertuigen voor zware vrachtvoertuigen en 
bestelwagens in de categorie N1-2, N1-3, N2. Kansrijke technieken zijn: 
• CO2-emissie arme voertuigen, inclusief gasvormige en vloeibare biobrandstof 
• Hybrides (PHEV en range extender) 
• Elektrische (batterij en waterstof) aandrijving 
• Innovatieve energiebesparingstechnieken (rolweerstand, luchtweerstand, energiemanagement in 

het voertuig) 
 
Het programma brengt partners uit de logistieke keten samen om pre-markt demonstraties te 
realiseren die bijdragen aan de toepassing in de praktijk van technologieën en innovaties gericht op 
het realiseren van CO2 emissie arme voertuigen. Het programma richt zich hierbij specifiek op de 
volgende profielen:  
• Vers in de stad 
• Post, pakketten en pallets 
• Slopen en bouwen in de stad 
• Facilitaire stromen in de stad 
• Interstedelijke distributie 
 
• Het low carbon freight transport programma ondersteunt praktijkproeven/living labs voor 

producten en processen die nog in de pré-markt fase zitten. Hiermee wordt de basis gelegd voor 
latere marktintroductie. De living labs leveren de partijen in logistieke keten, inclusief 
voertuigbouwers, inzicht en ervaringen op voor alle partners in de keten, over de inzet van low 
carbon voertuigen.  

• Het ministerie van EZ is aangesloten via de Topsector Logistiek.  
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Factsheet Green Deal Waterstof/Nationaal Waterstofakkoord 
 
• Doel van de Green Deal Waterstof/Nationaal Waterstofakkoord is dat de betrokken partijen, 

bedrijven (waaronder Akzo, Stedin, Gasunie, RET, Schiphol, Shell, VDL) concrete stappen zetten 
voor het bereiken van de Nederlandse ambities t.a.v. waterstof.  

• De betrokken partijen willen concrete stappen zetten om de waterstofketen van productie tot 
eindgebruiker te ontwikkelen voor stationaire toepassingen en het gebruik van waterstof als 
grondstof in de industrie en chemie. 

• De betrokken partijen, bedrijven en organisaties hebben zich inmiddels verenigd in het Nationaal 
Waterstof Platform (NWP).  

 
Ambitie 
• In de ambitie uit het SER-Energieakkoord (om de CO2-emissie van Verkeer en vervoer in 2050 

met 60% te reduceren) kan rijden op waterstof, als ‘zero-emission’ optie, een belangrijke rol 
spelen.  

• Daarom is in de Brandstofvisie (de uitwerking van deze ambitie uit het SER-Energieakkoord) 
uitgesproken dat de Nederlandse partijen aan de slag gaan met de marktvoorbereiding en 
marktintroductie van rijden op waterstof, als wegbereider voor de opschalingfase naar een 
volwassen commerciële markt vanaf 2020. De ambities t.a.v. waterstof in deze 
marktvoorbereiding en -introductie fase tot 2020 zijn:  
• De realisatie van een basisnetwerk van 20 openbare waterstoftankstations. 
• De realisatie van 2.000 brandstofcelelektrische personen- en bestelauto’s op de Nederlandse 

weg. 
• De realisatie van 100 brandstofcelelektrische OV bussen inclusief waterstoftankpunten op 

remises in vijf tot zeven regio’s gekoppeld aan het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal 
Openbaar Vervoer Per Bus. 

• De ontwikkeling en demonstratie van 20 brandstofcelelektrische trucks, utiliteitsvoertuigen en 
specials, mede gekoppeld aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. 
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Factsheet Autonomous driving / zelfrijdende auto’s  
 
 
De minister van IenM is verantwoordelijk voor regelgeving op gebied van zelfrijdende voertuigen.  
 
Ontwikkeling 
• Bedrijven als Volvo, Tesla en Google zijn volop bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s.  
• De verwachting is dat de zelfrijdende auto op den duur positieve effecten heeft op de 

verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Helemaal als deze voertuigen ook kunnen 
communiceren met hun omgeving. 

• De Minister van I&M verwacht begin 2017 een experimenteerwet aan de kamer aan te bieden die 
nog meer ruimte schept voor testen van deze innovatie.  

 
Testen  
• Minister Schulz van IenM heeft het mogelijk gemaakt om met zelfrijdende voertuigen en 

Connected voertuigen te testen op de openbare weg in Nederland.  
• Testen op het Nederlandse wegennet vinden plaats:  

o in de provincie Gelderland,  
o in Ooststellingwerf als oplossing voor de “last mile” in het openbaar vervoer  
o in Noord Holland heeft Daimler in juli haar hooggeautomatiseerde future bus 

geïntroduceerd  
 
EU voorzitterschap  
• In het kader van het EU voorzitterschap heeft Nederland dit onderwerp op de Europese politieke 

agenda gezet met de Declaration of Amsterdam. Deze is door alle Europese ministers, de 
Europese Commissie en de Europese industrie is ondersteund.  

• Tijdens het EU voorzitterschap zijn er twee showcases georganiseerd:  
o the European Truck Platoon Challenge  
o the Experience voor Europese ministers  

Europese ministers hebben hierbij in zelfrijdende voertuigen door Amsterdam gereden. In 
beide gevallen is hierbij intensief samengewerkt met de industrie en andere overheden om 
te laten zien wat er al kan, welke barrières er nog liggen om deze ontwikkeling in Europa 
ruim baan te geven en onder welke voorwaarden.  
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Factsheet Elektrisch Vervoer en Netbeheer 
 
Verzwaring energienetten valt mee door smart charging  

• De sterke groei van Elektrische Voertuigen (EV’s) in de transportsector verhoogt de 
energievraag, en leidt daarmee tot kosten voor het elektriciteitssysteem dat hier beter op zal 
moeten worden toegerust (netverzwaring).  

• Door slim te laden (smart charging) en daarbij in te spelen op de toenemende beschikbaarheid 
van (deels lokaal opgewekte) zonne- en windenergie, kunnen deze kosten worden beperkt.  

• Een studie door CE Delft (Goedkopere Stroom door Slim Laden van EV’s, CE Delft 2015) geeft 
een eerste-orde inschatting van de omvang van deze voordelen voor Nederland. Ook is een 
inschatting gemaakt van de kosten voor de elektriciteitssector van de te verwachten groei in 
EV’s, wanneer deze synergievoordelen worden benut.  

• De totale waarde van de gekwantificeerde synergievoordelen door toepassing van slim laden 
en/of vehicle-to-grid voor Nederland als geheel zijn geschat in de ordegrootte van 20 tot 200 
mln. euro per jaar. Omgeslagen naar alle EV’s is dit gemiddeld circa 100 tot 200 euro per EV 
per jaar.  
 

Smart Charging en V2G 
• Smart Charging betreft slimme, innovatieve technieken die het opladen van elektrische auto’s 

op het beste moment mogelijk maken. Bijvoorbeeld als het ’s nachts hard waait en er weinig 
vraag naar stroom is of in de middag als de kracht van de zon het grootst is. 

• Vehicle to Grid (V2G) betekent dat eigenaren van een elektrische auto hun (auto)batterij korte 
periodes beschikbaar kunnen stellen om energie terug te leveren aan het net. Bij V2G 
toepassing kan de volle accu, geladen op momenten met veel aanbod aan stroom uit zon en 
wind, stroom leveren op momenten dat er juist weinig aanbod van duurzame stroom is. Dit 
concept wordt in proeftuinen, zoals Lomboxnet, toegepast en nader uitgewerkt. 
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Factsheet Allego/Liander 
 
 

• Allego is een aanbieder van laadpalen is tevens dochterbedrijf van netbeheerder Liander. Om 
die reden gelden voor de activiteiten van Allego voorwaarden. Zo mag Allego geen elektriciteit 
leveren – zoals bedoeld in de Elektriciteitswet – of daarin handelen. Ook mag Liander Allego 
niet bevoordelen boven concurrenten van Allego. Op deze manier heeft de wetgever willen 
waarborgen dat het belang van goed, onafhankelijk netbeheer geen gevaar loopt. 

• Naar aanleiding van klachten van marktpartijen over de activiteiten van Allego, is ACM in het 
voorjaar van 2015 een onderzoek gestart. ACM constateerde dat Allego de stroom voor het 
opladen van elektrische auto’s zelf inkocht en de kosten daarvoor via de Mobility Service 
Provider doorberekende aan de klant die bij de laadpaal de auto oplaadt. Volgens ACM was 
daarmee sprake van verkoop van stroom en dat kan op gespannen voet staan met het verbod 
voor een netwerkbedrijf om elektriciteit te leveren. 

• Na een gesprek met ACM hierover heeft Allego besloten haar werkwijze aan te passen. Allego 
koopt en verkoopt niet langer zelf de stroom voor het opladen van elektrische auto’s. Wie nu 
bij een laadpaal van Allego laadt, neemt stroom af van een zelfstandige 
elektriciteitsleverancier. 

• ACM heeft ook onderzocht of netbeheerder Liander Allego op een ontoelaatbare wijze 
bevoordeelt. Uit het onderzoek van de ACM is niet gebleken dat netbeheerder Liander Allego 
bevoordeelt.  

• Op 6 september 2016 heeft Nuon aangekondigd in een kort geding te verzoeken om een 
verbod voor Allego om nog langer laadpalen te exploiteren. Nuon is van mening dat dit in 
strijd is met de Elektriciteitswet. Volgens Nuon proberen Alliander en Allego doelbewust de wet 
te omzeilen.  

• De rechtbank in Arnhem oordeelt als volgt:  
o Er is geen overtreding van de Elektriciteitswet vastgesteld; 
o Allego mag zich niet manifesteren als elektriciteitsleverancier; 
o Allego mag bij aanbiedingen aan overheden niet de indruk mag wekken dat het 

elektriciteit levert;  
• Dit is in lijn met de eerdere conclusie die de ACM velde over de werkwijze van Allego.  
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Factsheet veiligheid / ongevallen EV’s  
 
Op 7 september 2016 vond bij Baarn een dodelijk ongeval plaats met een Tesla S.  
 
Handelingsperspectief ongeval met EV  

• In 2012 is door IenM en EZ de werkgroep ‘EV-Veiligheid Overheidshulpdiensten’ opgericht met 
daarin EZ, I&M, brandweer, politie, RDW, bergers en wegbeheerders.  

• De werkgroep heeft handelingsperspectieven opgeleverd voor het benaderen en veilig stellen 
van voertuigen met nieuwe aandrijftechnieken, waaronder elektrische voertuigen.  

• Deze protocollen zijn bekend bij hulpverleners en incident-management diensten.  
 

Ongeval Tesla 7 september bij Baarn 
Bij het recente zware ongeval met de Tesla spelen 2 discussies: 
1) protocollen voor hulpdiensten:  

o deze zijn aanwezig en voldoen. Het betrof hier een uitzonderlijk zwaar ongeval met 
bijbehorend schadebeeld. De brandweer heeft juist en conform de bestaande 
handelingsperspectieven opgetreden. 

2) toegang tot en delen van ongevalsdata van en nieuwe kennis en inzichten over het betrokken 
voertuig: 

o Tesla heeft informatie tijdig met de politie gedeeld en de aanwezige experts van Tesla 
hebben de hulpdiensten ter plekke geadviseerd.  

 
Conclusie 
Volgens hulpdiensten en experts voldoen hun handelingsperspectieven voor het naderen, veiligstellen 
en optreden bij ongevallen met moderne voertuigen met elektrische aandrijving.  
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Factsheet Motie Groot 
 
 
• De motie Groot (september 2015) verzoekt de regering om samen met het Formule E-team een 

plan te maken om elektrisch rijden voor particulieren bereikbaar en aantrekkelijk te maken, 
daarbij ook aandacht te geven aan de opbouw van voldoende oplaadinfrastructuur. 

• In juni 2016 heeft de Kamer het rapport ‘Maak elektrisch rijden groot’ ontvangen vergezeld van 
een review adviesrapport door PBL.  

• Deze zomer is het actieplan motie Groot doorgerekend en op effectiviteit onderzocht. U informeert 
de kamer over de uitkomsten van deze onderzoeken met een brief (…). [deze brief bereikt u 
ongeveer gelijktijdig met dit dossier. Wij gaan er in deze factsheet van uit dat u de voorgestelde 
redeneerlijn in de brief onderschrijft] 

 
Wat doen we al?  
• Ambities in het Energieakkoord en de Green Deal.  
• Autobrief II zet in op elektrisch vervoer 
 
Uit de onderzoeken van PBL, CE Delft en Decisio, blijkt het volgende:  
 
Aanschafsubsidie  
• Met betrekking tot de door het FET voorgestelde aanschafsubsidie, kunnen circa 900 tot 2.700 

extra verkochte volledig elektrische auto’s verwacht worden in de periode 2017-2020.  
• CE Delft schat de benodigde kosten voor deze maatregel tussen 18 en 31 mln euro.  
• Als deze subsidie er niet zou zijn, zouden alsnog 60% van deze auto’s zijn aangeschaft.  
 
Laadtegoed  
• Modelberekeningen laten zien dat door het laadtegoed in de periode tot 2020 circa 2.700 tot 7.800 

extra auto’s, vooral plugin hybrides, in Nederland blijven in plaats van worden geëxporteerd.  
• Daarvoor is tussen 35 en 90 mln euro aan subsidie nodig.  
• Het is onduidelijk hoeveel voertuigen die in Nederland uit de lease komen, geëxporteerd zullen 

worden naar het buitenland. De buitenlandse vraag naar tweedehands plugin hybride auto’s is de 
afgelopen jaren flink gestegen, en kan als gevolg van nieuw beleid toenemen.  

 
Conclusie  
• Beide instrumenten zijn onzeker en kostbaar, gezien het geringe aantal auto’s die het met zich 

meebrengt.  
• Het kabinet komt de particuliere bezitter van de volledig elektrische auto al tegemoet met een 

vrijstelling van de MRB en de BPM.  
• Daarom ligt het niet voor de hand om over te gaan tot een aanschafsubsidie noch tot een 

oplaadtegoed voor nieuwe elektrische auto’s en gebruikte PHEV’s.  
 
• Middels de Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur blijft het Rijk bijdragen aan de 

opbouw van voldoende laadinfrastructuur.  
• In het najaar verschijnt in uw opdracht een onderzoek van Ecofys naar toekomstscenario’s voor 

een visie op de toekomstige benodigde laadinfrastructuur.  
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Factsheet Motie Van Tongeren (Topsectoren) 
 
Inbedding van elektrisch vervoer in de Topsectoren 
De motie van Tongeren vraagt de regering om in de topsectoren Energie, Hightech en Logistiek meer 
aandacht te besteden aan elektrische en zelfrijdende auto’s. De motie wordt als volgt uitgevoerd:  
 
• De Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 streeft een sterkere verankering van Elektrisch 

Vervoer als cross-sectoraal thema in de topsectoren HTSM, Energie en Logistiek.  
• Er wordt dit najaar een ronde tafel georganiseerd over elektrisch vervoer en zelfrijdende 

voertuigen, als aanzet om te komen tot een meerjarige programmatische aanpak voor elektrisch 
vervoer.   

• Bedrijfsleven en onderzoekinstellingen werken ter voorbereiding van de ronde tafel aan de 
uitwerking van een eerste opzet van een dergelijk programma. Er wordt op dit moment gedacht 
aan het thema stadsdistributie.  

 
Topsector Energie  
• TKI Urban Energy:  

- Projecten rondom smart grids, inpassing van lokale duurzame energie en elektrisch vervoer 
 
Topsector HTSM 
• Samenwerking met NFIA ten behoeve van strategische acquisitie 
• Elektrisch vervoer en autonoom rijden is opgenomen in de Automotive Roadmap. Uitvoering 

middels:   
- Publiek-private onderzoeksprojecten  
- stimulering via de MIT-regeling 
- beurzen, workshops, netwerkbijeenkomsten  

 
Topsector Logistiek  
• In ontwikkeling is de Green Deal Zero Emissie Stadslogisitiek (ZES). Afspraken om in 2025 zo veel 

mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.  
• Topsector Logistiek werkt met betrokkenen ook aan een nadere analyse per marktsegment in het 

goederenvervoer: welk type maatregel om te komen tot reductie van CO2 (logistieke 
optimalisatie, gedrag, technologie, brandstof) heeft wanneer welke betekenis. Het level playing 
field en de concurrentiepositie van logistieke dienstverleners per marktsegment, zijn bepalende 
factoren voor de effectiviteit van een (type) maatregel. 
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Factsheet Motie Vos c.s. 
 
Streven naar louter verkopen van (nieuwe) emissieloze auto’s in 2025 
 
De motie Jan Vos stelt dat Nederland moet streven naar het louter verkopen van (nieuwe) emissieloze 
auto’s in 2025. 
 
Kabinetsreactie motie 
• De motie is een aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg: het bevorderen van 

emissieloze auto’s op de Nederlandse weg;  
• Het tijdpad in de motie - in 2025 louter emissieloze auto’s verkopen – is (te) ambitieus:  

o Het streven zoals voorgesteld in de motie betekent dat de ambitie uit het Energieakkoord 
10 jaar naar voren zou worden gehaald en bovendien fors wordt aangescherpt; 

o In de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 is de ambitie opgenomen om in 2025 op 
15 % nieuwverkopen van elektrische auto’s in 2025 te komen.  

• Het voorstel is vanwege regels binnen de Europese interne markt niet mogelijk: 
o Alle voertuigen die in een EU-lidstaat een typegoedkeuring hebben verkregen mogen in 

Nederland verkocht worden. De regels voor de interne markt staan het verbieden van de 
verkoop en de parallelimport van voertuigen met een conventionele verbrandingsmotor 
niet toe.  

 
Verandering naar zero-emissie voertuigen 
• Het voorstel zou wél haalbaar zijn, indien indien de Europese normering in 2025 op nul gram CO2 

per kilometer zou komen te liggen.  
• Het Ministerie van I&M zet zich daarom namens Nederland in voor een strenger Europees 

Bronbeleid op gebied van toegestane uitstoot CO2.  
• De Europese Commissie zal begin 2017 met een nieuw voorstel komen voor zuinige 

personenauto’s.  
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Factsheet Motie Van Tongeren (vestigingsklimaat) 
 
De motie Van Tongeren verzoekt de regering om, zich (maximaal) in te spannen voor een goed 
vestigingsklimaat om meer bedrijvigheid en werkgelegenheid op het gebied van schoon vervoer naar 
Nederland te halen. U komt aan deze motie tegemoet middels een brief (…). [deze brief bereikt u 
ongeveer gelijktijdig met dit dossier. Wij gaan er in deze factsheet van uit dat u de voorgestelde 
redeneerlijn in de brief onderschrijft]  
 
Infrastructuur 
Het kabinet werkt nu hard aan de implementatie van de richtlijn betreffende de uitrol van de 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.  

• Elektrisch Vervoer: Voor elektrisch vervoer is op 9 juni 2015 de Green Deal ‘Openbaar 
Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ gesloten. Hiermee is een stevige stap gezet in de 
uitrol van laadinfrastructuur. Nederland is hierin Europees koploper.  

• Biobrandstoffen: Voor biobrandstoffen is met steun van het kabinet het ‘platform duurzame 
biobrandstoffen’ opgericht. Een van de doelen van dit platform in Nederland positioneren als 
‘BioPort Holland’, waarin Nederland als duurzame biomassa hub fungeert voor Europa. Op de 
Maasvlakte 2 is een zogenaamde Bio Port Plug & Play faciliteit gecreëerd. Zo kunnen in 
Rotterdam geproduceerde biobrandstoffen gebruikt worden voor vergroening van de 
luchtvaart. Schiphol, SkyNRG, KLM en Havenbedrijf Rotterdam werken hieraan.  

 
Arbeid 
Goed geschoold personeel en talentontwikkeling is belangrijk voor de ontwikkeling van schoon vervoer 
in Nederland. Daarvoor is onderwijs van groot belang.  

• Elektrisch Vervoer: Zo biedt de TU Eindhoven een bacheloropleiding aan met veel aandacht 
voor elektrisch en autonoom rijden. Buitenlandse studenten komen speciaal hiervoor naar 
Nederland. In de nationale wetenschapsagenda is de ontwikkeling naar schoon vervoer een 
thema. Ook MBO en HBO instellingen bieden inmiddels EV-opleidingen aan.  

• In Nederland zijn 18 studententeams actief in het ontwikkelen van elektrisch aangedreven 
voertuigen. Op dit moment reist een team studenten van de TU Eindhoven op een elektrische 
STORM-motorfiets rond de wereld rond. Tijdens de reis worden vier handelsmissies 
georganiseerd om EV te promoten. 

 
Locatie en ligging 

• Smart E-Mobility: De korte afstanden en dichtbevolkte Randstad maken Nederland bijzonder 
geschikt voor elektrisch rijden. De Nederlandse automotive sector is in Noord-Brabant 
geclusterd. De combinatie en verbinding met het Brainport cluster maakt dat die regio goed 
gesitueerd is om de ontwikkeling naar slim schoon vervoer in Nederland te realiseren.  

• Biobrandstoffen - BioPort Holland: Voor Nederland is biobrandstofproductie in de havens op dit 
moment al een interessante economische activiteit. De haven Rotterdam is met twee 
biodieselfabrieken, een bio-ethanolfabriek en biochemieproductie een van de grootste 
hernieuwbare industrie clusters in de wereld.  

 
Innovatie 

• Slim Elektrisch Vervoer: In de kamerbrief (29-06-2016) over de uitvoering van de motie Van 
Tongeren (Kamerstuk 30196 nr. 438) over elektrische vervoer en  Topsectorenbeleid wordt de 
kabinetsinzet op dit gebied uitgebreid beschreven. De motie verzoekt het kabinet om in de 
topsectoren Energie, Hightech en Logistiek meer aandacht te besteden aan elektrische en 
zelfrijdende voertuigen. 

 
Voorbeelden 

• Tesla heeft Europees hoofdkantoor & tweede productielocatie geopend in Nederland  
• Elektrische Motorscooter Gogoro komt naar Amsterdam 
• BYD (Chinese Elektrische Auto en Busbouwer) breidt locatie Rotterdam uit 
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Factsheet EU Richtlijn uitrol infrastructuur voor alternatieve brandstoffen  
 
De Staatsecretaris van IenM werkt samen met EZ en VWS aan de implementatie van de richtlijn 
2014/94/EU betreffende de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Doel van de 
richtlijn:  

• het bevorderen van het gebruik van alternatieve brandstoffen in de transport en 
mobiliteitssector om zo de CO2 uitstoot van deze sector te reduceren en de afhankelijkheid 
van geïmporteerde olie  te verminderen.  

 
Implementatie 
Het kabinet implementeert deze richtlijn middels een besluit en een beleidskader:  

• Het besluit ziet op de technische standaarden voor de tankinfrastructuur en de informatie voor 
de consument in Nederlandse wetgeving.  

• Het nationaal beleidskader (thans nog niet aan de kamer verzonden) bevat nationale 
streefcijfers en de maatregelen om de markt te ontwikkelen.  

 
Besluit 

• De richtlijn schrijft technische specificaties voor ten behoeve van laad- en tankinfrastructuur 
om te zorgen voor een geharmoniseerde uitrol van deze infrastructuur in de EU. Met 
betrekking tot de eisen met betrekking tot contactdozen en connectoren (stekkers) stelt de 
richtlijn:  
- Laadpunten (AC, een laag vermogen) moeten minimaal voorzien zijn van Type 2 stekker 
- Laadpunten (DC, hoog vermogen) moeten minimaal voorzien zijn van Combo 2 stekker  

• Wij implementeren deze standaard alleen voor publiek toegankelijke laadpunten (zie het 
schema op eerdere factsheet). Resultaat: bedrijven met een eigen taxivloot of bijv. bedrijven 
zoals Tesla met een laadinfrastructuur die alleen voor eigen gebruikers bedoeld is, worden 
uitgezonderd van deze standaard. Zo worden onnodige kosten vermeden en wordt innovatie 
niet belemmerd.  

• Er is een risico dat het uitsluiten van de technische specificaties van voor specifieke 
doelgroepen bestemde oplaadpunten door de EC als onvolledige implementatie wordt gezien.  

• Nederland loopt met dit besluit in lijn met andere voorlopers op gebied van EV zoals de 
Scandinavische landen, en daarnaast Groot-Brittannië, België, Luxemburg, Frankrijk en 
Oostenrijk.  

• Voor snelladen heeft de Duitse auto-industrie de Combo 2 stekker ontwikkeld. De Duitse auto-
merken hebben de CharIN Association opgericht als platform voor snel laden. Volvo en Tesla 
Motors zijn lid geworden van CharIN in 2016. Tesla, die al eerder een eigen stekker 
ontwikkelde voor snelladen geënt op de Type 2 stekker, zal dus meepraten over het 
standaardiseren van de toekomst van snelladen met (onder andere) de Duitse automerken.  

 
Beleidskader 

• Centraal element van dit nationale beleidskader zijn de streefcijfers met betrekking tot de 
adequate aantallen te realiseren laadpalen, tankstations voor waterstof, CNG, en LNG etc., en 
de maatregelen die worden ingezet om deze aantallen te realiseren. Lidstaten zijn vrij zelf 
doelen te stellen, zolang deze per 2020 maar een adequaat aantal laadpalen behaalt.  

• In het beleidskader zijn alleen bestaande maatregelen en ambities opgenomen die staan in het 
energieakkoord, de brandstofvisie en de Green Deals op gebied van EV.  

• Wel nieuw is het feit dat het reeds ingezette nationale beleid en nationale ambities nu worden 
ingezet om te voldoen aan een Europese verplichting.  
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(LEV), waar ook weer nieuwe vormen van mobiliteit uit voortvloeien, zoals 
bijvoorbeeld mobiliteit deelconcepten.  
Uiteraard mogen we niet vergeten dat de OEM’s  zoals VDL en Daf actief zijn 
op de markt voor bussen en trucks en dat Tesla zijn EU – hoofdkantoor in ons 
land heeft gevestigd, naast de assemblage locatie in Tilburg. 
Dat hebben we allemaal te danken aan onze koploperspositie, het resultaat van 
een jarenlange gemeenschappelijke inspanning van Kabinet en private 
partners. 

 
Kortom, elektrisch vervoer vertegenwoordigt een grote maatschappelijke waarde. 
Deze waarde laat zich moeilijk in een model gieten. 
 
Tegelijkertijd zien de partijen in het FET ook de discussie die samenhangt met de 
introductie van een disruptieve innovatie, hoe organiseren we het samenspel tussen 
markt en overheid, welke overheidsinterventie is (nog) nodig en wat is de 
maatschappelijke waarde daarvan. 
Het Formule E–Team vindt juist die samenwerking tussen private en publieke 
partijen van eminent belang om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de 
noodzakelijke versnelling. 
Wij zijn van oordeel dat het er nu vooral op aan komt de kansen die er liggen voor 
groene groei op het terrein van innovatie en werkgelegenheid samenhangend met 
onze koploperspositie te borgen en daarmee de gedeelde ambitie, zoals vastgelegd 
in de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 – 2020 te realiseren. 
Dit alles vraagt nog voor een beperkte periode overheidsinterventie.  
 
Nu de zakelijke markt voor elektrisch vervoer als gevolg van de aanscherping van 
het fiscale beleid, die wij overigens steunen, tot stilstand lijkt te komen, is het zoeken 
naar maatwerk om de introductie van elektrisch vervoer blijvend te versnellen. 
Daarbij zijn stimuleringsmaatregelen om de consumenten markt op gang te brengen 
en de ambitie uit de Green Deal om in 2020 75.000 particulier gereden elektrische 
auto’s te realiseren heel belangrijk. Niet alleen om de komende periode de nog 
bestaande aarzelingen te overbruggen, maar ook als psychologisch signaal: er is 
ons alles aan gelegen om de consument te verleiden de overstap naar elektrisch 
rijden te maken! Met een goed begin kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er 
een versnelling in 2020 ingezet kan worden.  
 
Die interventie kan tijdelijk zijn, omdat wij er van uit gaan dat er na 2018  voldoende 
nieuwe modellen op de markt zullen zijn, tegen een acceptabele prijs met een flinke 
actieradius (250 km en meer). Het gaat er nu dus vooral om een zodanig 
instrumentarium te kiezen dat we de komende twee jaar overbruggen en vermijden 
dat we onze koploperspositie verliezen en als gevolg daarvan de opkomende 
werkgelegenheid op dit terrein weer verloren gaat. Dat zou zonde zijn van alle tot 
dusverre gepleegde inzet! 
 
In dat verband hebben we de eerste concepten gezien van de onderzoeksrapporten 
die U heeft laten opstellen om tot een besluit te komen op de voorstellen uit ons 
rapport ‘Maak elektrisch rijden groot‘. Voor alle helderheid, ook de private partijen 
doen in dat rapport verstrekkende voorstellen om de consumenten markt te 
stimuleren. Deze maatregelen maken helaas geen onderdeel uit van het model dat 
de onderzoekers hebben gehanteerd, zodat de effecten daarvan niet kunnen worden 
meegenomen. Ook de onderzoekers geven aan dat het model nog veel 
onzekerheden kent. Er vindt nog overleg plaats tussen de onderzoekers en de 
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deskundigen uit FET – kringen. In de bijlage treft U de reactie op enkele 
onderzoeksrapporten aan. 
In dit stadium is in elk geval duidelijk, dat er geen eenduidig beeld is over het effect 
van de voorgestelde maatregelen, mede veroorzaakt door het feit dat er geen 
vergelijkingsmateriaal is en referenties vaak in de conventionele auto – industrie 
liggen. 
 
Gelet op de eerdere waarneming dat ontwikkelingen snel gaan en de aarzeling die 
mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan door het gemengde beeld uit de 
onderzoeksrapporten, hebben de FET – partijen nogmaals gekeken naar de eerder 
gedane voorstellen en deze op een aantal onderdelen aangepast. 
Uitgangspunten daarbij zijn,  

 hoe we kunnen vermijden dat de komende twee jaar stagnatie dreigt te 
ontstaan en daarmee ook het economische perspectief zouden laten schieten, 
zoals we in de jaren ’80 in de windenergie hebben gezien; 

 hoe kunnen we de consument een signaal geven, dat elektrisch vervoer echt de 
toekomst heeft en hem / haar over de drempel helpen; 

 welke bijdrage kunnen we daardoor leveren aan CO2 – reductie en verbetering 
van de leef kwaliteit in steden; 

 hoe stimuleren we op een handige manier groene groei potenties; 

 en ten slotte, hoe zorgen we ervoor dat het maatschappelijk effect van 
interventies zo groot mogelijk is. 

 
Dat betekent naar het oordeel van de FET – partijen dat er op een aantal domeinen 
iets moet gebeuren, te weten, de consumenten markt, technologie beleid, 
laadinfrastructuur, open protocollen en het realiseren van een level playing field. 
 
1. Consumentenmarkt. Gelet op de snelle ontwikkelingen in de markt; gelet op 

de aarzelingen in de rapportages van de onderzoekbureaus, maar tegelijkertijd 
kijkend naar het belang van een signaal dat ook het Kabinet de ontwikkeling en 
introductie van elektrisch vervoer van grote waarde acht, stellen wij voor wel 
een aanschafsubsidie te introduceren, maar die te beperken tot twee jaar en het 
effect daarvan goed te monitoren. Gekeken zou kunnen worden naar de 
voorbeelden uit de ons omringende landen waar soortgelijke instrumenten 
gezamenlijk met publieke en private partijen zijn geïntroduceerd. In eigen land 
is in Den Haag een tijdelijke succesvolle regeling voor een aanschafsubsidie 
geweest met ondersteuning van een private partij. 
 
Tegelijkertijd is het van groot belang, dat er een aantrekkelijke tweedehands 
markt ontstaat, zodra de zakelijke lease – auto’s als occasion op de markt 
komen. Dat vermindert het risico, dat veel tweede hands auto’s naar het 
buitenland verdwijnen.  
In het rapport ‘Maak elektrisch rijden groot‘ worden daarvoor voorstellen 
gedaan, zoals autodeel concepten en occasion lease, batterij garantie, een 
batterij certificaat en gerichte communicatie. Ook een oplaadtegoed kan daarbij 
een goed instrument zijn. 
Aangezien er de komende twee jaar nog maar kleine plukjes zakelijke lease – 
auto’s als occasion op de markt komen, stellen wij voor de werking van een 
oplaadtegoed in 2017 eerst uit te proberen en daarna te besluiten over een 
eventueel vervolg.  
Daarnaast  zullen FET – partijen op korte termijn onderzoeken of er nog meer 
creatieve mogelijkheden denkbaar zijn om die aantrekkelijke tweedehands 
markt te creëren.  
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2. Over initiatieven op het terrein van het technologie beleid krijgt U nog voor het 

Algemeen Overleg een separate brief. Kern is dat onderzoeksinstellingen en 
marktpartijen werken aan een meerjarige programmatische aanpak, waarbij de 
verschillende domeinen uit het topsectoren beleid zijn betrokken en waarmee 
een goede invulling wordt gegeven aan de wens van de Kamer, zoals die 
spreekt uit de motie Van Tongeren. 
In het voorstel wordt gekeken naar vrachtvervoer en stadsdistributie, 
laadinfrastructuur en smart grids, nieuwe vormen van personenvervoer,  de 
creatieve industrie en light electric vehicles. 

 
3. Laadinfrastructuur. Langzamerhand wordt zichtbaar dat het ingezette beleid 

om samen met decentrale overheden en private partners te zorgen voor een 
landelijk dekkend netwerk effect begint te sorteren. Uit het bijgevoegde bericht 
van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (mede op initiatief van Uw 
departement samen met alle stakeholders opgezet) blijkt, dat in de afgelopen 
drie jaar de kosten van laadpalen met 30% zijn gedaald en het gebruik er van 
met 70% is toegenomen. 
Ook wordt zichtbaar, met name in gebieden in de Randstad waar relatief veel 
elektrische auto’s rijden, al dan niet plug – in hybrides, dat de businesscase 
tendeert sluitend te worden op afzienbare termijn. 
We zijn er zeker nog niet, maar op basis van de uitkomsten van het nog 
lopende onderzoek naar de toekomst van de laadinfrastructuur, dat onder regie 
van Uw departement wordt uitgevoerd en waarin tevens aan de orde komt aan 
welke aantallen we moeten denken, kan alsdan een besluit worden genomen of 
en zo ja, in welke vorm en mate een overheidsbijdrage nog nodig is. 

 
4. Open Protocollen. Daarnaast is gebruiksgemak voor de consument van 

cruciaal belang. Dat is, daar waar het laden en betalen betreft, in ons land goed 
geregeld. Met één kaart kan overal betaald worden als gevolg van de open 
standaarden die we daarvoor hebben ontwikkeld. Ook slim laden op een manier 
die zoveel mogelijk duurzame energie gebruikt en het elektriciteitsnet ontziet, 
wordt door deze standaard ondersteund, al moet dit nog door de 
laadpaalexploitanten en energiepartijen worden geïmplementeerd. Nederland 
vervult daarin in Europees en wereldwijd verband een voortrekkersrol. Dat 
gebruiksgemak moet ook gelden als we de grens overgaan en niet daar 
ophouden! 
Het realiseren van open protocollen is de goedkoopste manier om open data 
werkend te krijgen en lokken ook de meeste innovatie uit. De totstandkoming 
daarvan in Europees verband is niet vanzelfsprekend en als we niet opletten 
worden we hier door andere partijen ingehaald en verliest onze industrie 
daarmee ook een voorsprong die zij nu nog wel hebben. 
Om dit echt goed te doen, is een robuust en integraal plan van aanpak nodig en 
een steuntje in de rug van de overheid hierbij kan helpen! 

 
5. Level playing field. Ten slotte hebben wij in voorgaande adviezen, mede met 

het oog op de Ronde Tafel bijeenkomst die de Kamer voor het reces op 9 juni jl. 
had georganiseerd al gewezen op een aantal maatregelen noodzakelijk om een 
echt level playing field voor elektrisch vervoer te organiseren. 
Daarbij gaat het onder meer om beperkingen die nu nog in de wet Stroom zitten 
opgesloten en die de ruimte voor innovatieve start – ups belemmeren, omdat 
men zich voortdurend afvraagt of iets nu wel of niet mag; of omdat het voor een 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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