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1. Achtergrond  

1.1 Mobiliteitsplan 2030  
De Euregio Rijn – Waal (ERW) is een samenwerkingsverband van 50 Nederlandse 
en Duitse overheden en instanties rondom de Duits-Nederlandse grens. De 
Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel het verbeteren en intensiveren van 
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en 
maatschappij. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke 
initiatieven te faciliteren en daarmee synergie-effecten te bereiken. 
 

 
Figuur 1: Het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal 
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1.2 Use cases 
Op 10 maart 2022 heeft de Euregioraad het Euregionaal Mobiliteitsplan 2030 
vastgesteld. Dit mobiliteitsplan bevat analyses op het gebied van beleid en 
mobiliteit, geeft ontwikkelingen en trends weer en identificeert kansrijke 
initiatieven voor grensoverschrijdende mobiliteit en bereikbaarheid. Vijf thema’s 
zijn door de Euregioraad geselecteerd om als use cases een eerste aanzet tot 
realisatie te geven: 

• Voorstudie grensoverschrijdende fietstracés; 
• Voorstudie grensoverschrijdend hubnetwerk; 
• Voorstudie grensoverschrijdende laadinfrastructuur en 

waterstoftankpunten; 
• Voorstudie multimodale overslagpunten en informatie- en 

reserveringssysteem vrachtautoparkeerplaatsen; 
• Voorstudie grensoverschrijdende Mobility-on-Demand. 

De bevindingen van deze use cases zijn uitgewerkt in een rapportage per thema. 
Daarbij is tevens aandacht besteed aan mogelijke onderlinge samenhang tussen 
diverse thema’s.  

1.3 Achtergrond case Laadinfrastructuur 
Deze rapportage behelst een voorstudie naar een grensoverschrijdend netwerk 
voor laadinfrastructuur en waterstoftankpunten. Onder ‘laadinfrastructuur’ 
worden hierbij de voorzieningen verstaan die nodig zijn om verschillende 
voertuigen (auto’s, vrachtwagens, fietsen, vrachtschepen) te voorzien van de niet-
fossiele brandstoffen waterstof en elektriciteit. Concreet vallen hieronder daarmee 
laadpalen voor elektriciteit en tankstations voor waterstof.  

Op het gebied van mobiliteit is het aannemelijk dat de keuzes voor alternatieve 
brandstoffen voornamelijk elektriciteit en waterstof zullen zijn. Deze brandstoffen 
bieden goede mogelijkheden voor grootschalige verduurzaming van mobiliteit.  

Het gevolg van deze mobiliteitstransitie is dat het aantal voertuigen op niet-
fossiele brandstoffen explosief stijgt. In 2020 werden in Duitsland voor het eerst 
meer auto’s verkocht met alternatieve aandrijflijn dan met 
dieselverbrandingsmotor. In Nederland moeten alle nieuw verkochte auto’s vanaf 
2030 emissievrij zijn. In heel Europa wordt ernaar gestreefd om vanaf 2035 enkel 
emissievrije nieuwe auto’s te verkopen. De opgave is echter breder dan 
personenvervoer: Ook bussen, vrachtwagens en binnenvaartschepen worden 
steeds vaker aangedreven door niet-fossiele brandstoffen.  
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Al deze elektrisch- en waterstof-aangedreven voertuigen hebben een 
laadbehoefte. Om de overgang naar deze duurzame mobiliteitsvormen 
gestructureerd te laten verlopen en daarmee deze duurzame 
mobiliteitsalternatieven te stimuleren, zijn er significante inspanningen vereist om 
een dekkend laadnetwerk te realiseren. 

Het realiseren van een grensoverschrijdend netwerk voor laadinfrastructuur is 
daarmee van belang voor overheden aan beide zijden van de grens.  

1.4 Werkwijze 
Namens Euregio Rijn-Waal zijn overheden en commerciële partijen uitgenodigd 
om deel te nemen aan 3 bijeenkomsten per thema. 
 
De eerste bijeenkomst had als doel om de partijen kennis met elkaar te laten 
maken en de doelstellingen per use case vast te stellen. Tevens zijn mogelijk 
ontbrekende partijen geïdentificeerd, om zodoende een brede diversiteit aan 
stakeholders te betrekken. 
 
In de tweede sessie werden door de opdrachtnemer analyses van relevante 
beleids- en realisatie documenten met betrekking tot elk thema gepresenteerd. 
In gezamenlijk overleg werden synergiën en initiële conclusies vastgesteld. 
 
In aanloop naar de derde en laatste sessie werden mogelijke vervolgstappen en 
coördinerende partijen per thema vastgesteld, en tijdens de meeting voorgesteld. 
De concept eindrapportage werd door de betrokken partijen beoordeeld en waar 
nodig aangevuld. Buiten de gezamenlijke sessies om zijn informele contacten 
geweest met focus op het verzamelen van ontbrekende informatie en het 
verduidelijken van mogelijke synergiën.  
 
1.5 Selectie betrokken partijen 
Tijdens reguliere bijeenkomsten van de Euregioraad is regelmatig de voortgang 
van elk van de use cases gepresenteerd. Hierbij zijn geïnteresseerde partijen 
uitgenodigd zich aan te melden voor mogelijk relevante use cases. Vanuit de 
betrokkenen zelf werden ook additionele partijen aangedragen, die gedurende 
het proces zich hebben aangesloten bij de diverse use cases.  
 
Bij de samenstelling van de betrokken partijen is gestreefd naar een 
representatieve afspiegeling van relevante betrokkenen met betrekking tot elk 
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thema. Hierbij ontstond een gelijkwaardige mix van zowel Nederlandse en Duitse 
overheden als publieke en private partijen. Bij de totstandkoming van de 
rapportages en bijbehorende aanbevelingen is de ontvangen input meegenomen 
en verwerkt tot een onafhankelijke weerspiegeling van de diverse standpunten.  
 
1.6 Doelstelling 
Deze voorstudie heeft als doelstelling om:  

• Het bestuurlijke draagvlak aan beide zijden van de grens vast te stellen; 
• Het huidige netwerk van laadinfrastructuur in de ERW in kaart te brengen 

(waterstof en e-mobiliteit); 
• Kansrijke locaties voor laadinfrastructuur (op hoofdlijnen) aan te stippen; 
• Uitdagingen voor betaalmethodes en technische standaarden te 

benoemen.  

Na een beleidsanalyse op nationaal, regionaal en lokaal niveau, wordt het huidige 
netwerk aan laadinfrastructuur in kaart gebracht voor zowel waterstof als e-
mobiliteit. Op basis van deze grensoverschrijdende locatiestudie worden op 
hoofdlijnen ‘blinde vlekken’ in het huidige netwerk geïdentificeerd. Daarnaast ligt 
de focus op het gebruikersperspectief en worden knelpunten op het gebied van 
betaalmethodes en technische standaarden benoemd. Deze voorstudie wordt 
afgesloten met conclusies en aanbevelingen voor mogelijke vervolgstappen.  
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2. Beleidsachtergrond 

2.1 E-mobiliteit 
2.1.1 Nationaal 
Zowel in Nederland als in Duitsland wordt elektrisch rijden en de realisatie van 
laadinfrastructuur van bovenaf aangejaagd. In Duitsland werd begin 2020 de 
‘Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur’ opgericht als een nationaal coördinerend 
orgaan op het gebied van laadinfrastructuur. Dit orgaan komt voort uit het 
‘Masterplan Ladeinfrastruktur’ van de Bundesregierung, wat op zijn beurt weer 
gebaseerd is op het Klimaschutzgesetz.  De Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 
(MKS) werd al in 2013 aangenomen en jaagt de energietransitie in de 
transportsector aan door het financieren van innovatieve pilots. Het 
Elektromobilitätsgesetz is een wet die dient als aanjager van elektromobiliteit: met 
maatregelen als eigen parkeerplaatsen voor elektrische auto’s moet hiermee de 
overgang naar elektromobiliteit verder versneld worden (Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz, 2015). 

In het Masterplan Ladeinfrastruktur wordt gesteld dat snelle en efficiënte 
elektrificatie van het vervoer noodzakelijk is om enerzijds de gestelde doelen te 
behalen, en anderzijds om Duitslands reputatie als ‘autoland’ te behouden. In het 
Masterplan wordt als doel gesteld dat er in 2030 één miljoen openbare 
laadpunten moeten zijn. Om dit te bereiken moeten onder andere de juridische 
kaders worden aangepast, moet er financiering komen, en moet de aanpak 
gestructureerd plaatsvinden (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022). 
De Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, die hiervoor verantwoordelijk is, houdt 
zich hierbij onder andere bezig met de ontwikkeling van een snellaadnetwerk en 
gebruiksvriendelijke en betrouwbare infrastructuur.  

Op 8 juli 2022 heeft de Duitse regering het eerste concept van het "Masterplan 
Ladeinfrastruktur II" gepubliceerd. Dit concept bevat een stappenplan voor de 
uitbreiding van de laadinfrastructuur voor de nationale regering en voor andere 
belanghebbenden zoals deelstaten, gemeenten en Kreise, verenigingen en 
bedrijven (BMVI, 2022). Het masterplan heeft een duidelijke visie: Duitsland moet 
wereldspeler in de e-mobiliteitssector worden. Het document bevat voornamelijk 
maatregelen om te zorgen voor een landelijke, vraaggerichte en 
gebruikersvriendelijke uitbreiding van de laadinfrastructuur. 

  



Gezamenlijk grenzeloos mobiel | Euregio Rijn - Waal 
 

11 
 

De Förderrichtlinie Elektromobilität is een subsidie die erop gericht is 
elektromobiliteit te stimuleren door middel van financiële bijdragen aan 
grootschalige investeringen, zoals het omvormen van een wagenpark naar niet-
fossiele brandstoffen of andere innovaties op het gebied van elektromobiliteit 
(NOW-GmbH, sd).  

Van februari 2017 tot juni 2021 heeft de Duitse regering in het kader van de 
‘Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland’ 300 
miljoen ter beschikbaar gesteld om investeerders, steden en gemeenten te 
ondersteunen bij het opzetten van snelle en normale laadpalen. Hierdoor werden 
aanvragen voor de bouw van maar liefst 30.000 oplaadpunten goedgekeurd. 
Vanaf de zomer van 2021 tot eind 2025 stelt de federale regering nu nog eens 
500 miljoen euro ter beschikking voor de bevordering van normale- en snelladers 
in het kader van het onlangs gelanceerde financieringsprogramma ‘Öffentlich 
zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland’ (BMVI, 2022). 

In Nederland is de ‘Nationale Agenda Laadinfrastructuur’ (NAL) op nationaal 
niveau vastgesteld. De NAL is een meerjarige beleidsagenda, die bestaat uit de 
ambities, afspraken en acties van en tussen partijen die de agenda samen hebben 
opgesteld. Het document is tot stand gekomen door een samenwerking van 
zowel publieke als private partijen, zoals netbeheerders, energieleveranciers, 
autofabrikanten, laadexploitanten, gemeenten, provincies, regio’s en 
overheidsorganen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De NAL is een 
eerste stap richting een integrale aanpak van laadinfrastructuur in Nederland.  

De ambitie van dit programma is om ervoor te zorgen dat (een gebrek aan) 
laadinfrastructuur geen drempel vormt bij de uitrol van elektrisch vervoer. Uit 
prognoses blijkt dat er in 2030 circa 1,7 miljoen laadpunten nodig zijn voor een 
wagenpark van ongeveer 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Het verschil 
in verhouding van openbare laadinfrastructuur ten opzichte van Duitsland is 
hierbij opvallend (1,7 miljoen laadpunten in Nederland tegenover 1 miljoen 
laadpunten in Duitsland in 2030). Concreet betekent dit dat er vanaf 2025 elke 
werkdag bijna 550 laadpunten gerealiseerd dienen te worden.  

In de NAL zijn activiteiten opgenomen die zorgdragen voor: 
• Een voldoende dekkende laadinfrastructuur; 
• Een verkorting van de doorlooptijden voor het realiseren van 

laadinfrastructuur en een strategische plaatsing voordat hiernaar vraag 
ontstaat; 
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• Toegankelijke informatie zoals de locatie en beschikbaarheid van de 
laadpunten en tarieven; 

• Toekomstbestendige laadinfrastructuur gericht op smart charging om 
capaciteitsbelasting van het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

De ambities en afspraken in de NAL worden periodiek geëvalueerd en 
geactualiseerd, om zo in te kunnen blijven spelen op de ontwikkelingen rondom 
laadinfrastructuur.  

In tegenstelling tot het beleid aan Duitse zijde bevat het Nederlandse beleid op 
nationaal niveau geen concrete subsidieprogramma’s. Bij de opstelling van de 
NAL is het uitgangspunt dat er geen directe financiële overheidsstimulering nodig 
is voor de aanleg en exploitatie van de reguliere laadinfrastructuur.  

 
Figuur 2: Prognose van aantal laadpunten dat per werkdag dient te worden gerealiseerd 

(APPM, 2019). 

2.1.2 Regionaal 
Voor de bevordering van elektromobiliteit is in NRW een aparte organisatie in het 
leven geroepen: ElektroMobilität NRW. Deze organisatie ondersteunt en 
informeert het bedrijfsleven, particulieren en lokale overheden. Ook bundelt 
ElektroMobilität NRW alle informatie over beschikbare subsidies. Vanaf begin 
2022 valt ElektroMobilität NRW onder de nieuw opgerichte organisatie 
‘NRW.Energy4Climate’. Er is door NRW een uitgebreid subsidieprogramma 
beschikbaar gesteld, variërend van subsidies voor de aanschaf of huur van 
elektrische auto’s, elektrische bussen inclusief de benodigde laadinfrastructuur, of 
de aanschaf van elektrische bakfietsen (ElektroMobilität NRW, sd).  
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Ook is er een aparte subsidiepot ter bevordering van emissievrije binnensteden; 
onder andere Duisburg en Düsseldorf houden zich hiermee bezig. De subsidies 
zijn afkomstig vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (Land 
NRW, 2020) en gestoeld op beleid uit het klimaatbeschermingsplan van NRW.  

 
Figuur 3: Een schematische weergave van de beschikbare subsidies voor laadinfrastructuur 

in NRW (ElektroMobilität NRW, sd).  

In Nederland zijn NAL-samenwerkingsregio’s gevormd om gemeenten te 
ondersteunen bij de uitvoering van de afspraken in de NAL en het behalen van de 
doele,. Binnen ERW gaat het om de regio’s Gelderland-Overijssel 
(Samenwerkingsregio Oost) en Noord-Brabant-Limburg (Samenwerkingsregio 
Zuid). Voor deze Samenwerkingsregio’s stellen de rijksoverheid en provincies in 
de periode tot 2023 budget beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van een 
Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL).  

De Samenwerkingsregio’s bieden ondersteuning aan alle gemeenten binnen de 
betrokken provincies. Centraal in deze ondersteuning staat een laadconsulent, het 
directe aanspreekpunt voor een gemeente. De laadconsulent helpt de gemeente 
om aan de slag te gaan met de afspraken uit de NAL, zoals met het opstellen van 
de laadvisie, en kijkt samen met de gemeente naar mogelijkheden om 
onderwerpen binnen de visie in regionaal verband op te pakken. De 
Samenwerkingsregio’s organiseren ook aanbestedingen, helpen gemeenten en 
provincies bij het aanwijzen van geschikte locaties voor snellaadinfrastructuur en 
leggen verbindingen met de OV-concessies.  
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2.1.3 Lokaal 
In Duitsland is het momenteel niet de primaire taak van steden en gemeenten om 
de uitbreiding van laadinfrastructuur te bevorderen. Volgens het Masterplan 
Laadinfrastructuur II spelen de gemeenten echter wel een sleutelrol in de 
ontwikkeling van openbare laadinfrastructuur. De Duitse regering onderzoekt een 
wettelijke verplichting voor de deelstaten om te de basisvoorziening van lokale 
laadinfrastructuur te borgen. Onderdeel hiervan zal zijn het ondersteunen van 
gemeenten bij het uitvoeren van hun taken via een maatregelenpakket. 

In Nederland bevat de NAL een aantal afspraken voor gemeenten: 
• Iedere Nederlandse gemeente stelt uiterlijk medio 2021 een integrale visie 

op laadinfrastructuur vast. Deze visie omvat laadinfrastructuur voor alle 
vormen van laden – van publiek tot privaat laden en snelladen – en alle 
verschillende vormen van elektrische voertuigen. Deze visie dient elke 2 
jaar te worden herijkt, met een zichttermijn van 10 tot 15 jaar.  

• Regio’s of individuele gemeenten dienen uiterlijk medio 2021 
plaatsingsbeleid op te stellen voor publieke laadinfrastructuur. Dit beleid 
dient elke 2 jaar te worden geactualiseerd.  

• Gemeenten en provincies wijzen uiterlijk eind 2021, eventueel in overleg 
met marktpartijen, geschikte locaties aan voor snellaadinfrastructuur in 
binnenstedelijk gebied en voor langs de provinciale wegen.  

De meeste Nederlandse gemeenten binnen ERW hebben deze documenten 
vastgesteld of zijn hiermee bezig. Door de grote hoeveelheid onderwerpen en om 
de opdracht voor gemeenten behapbaar te houden, wordt in de praktijk vaak een 
gefaseerde benadering toegepast. Dit houdt in dat gemeenten zich bij de 
laadvisie en het plaatsingsbeleid in eerste instantie richten op de doelgroepen 
‘bewoners’ en ‘bezoekers’, en hierbij voornamelijk binnen de eigen 
gemeentegrenzen kijken.  

Inherent verbonden aan de laadinfrastructuur zijn ook de gemeentelijke ambities 
rondom Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES). Hierbij worden de binnensteden van 
Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Ede in 2025 bevoorraad met zero emissie 
voertuigen (voertuigen die niet op fossiele brandstoffen rijden). Hierbij is sprake 
van een overgangsregeling voor schone fossiele (EURO VI) voertuigen. Deze 
voortrekkers dienen als een olievlek om de rest van de regio en de kleinere kernen 
ook fossielvrij te bevoorraden. Met het perspectief van zero-emissie in de grote 
steden, biedt dit marktpartijen de mogelijkheid om tijdig te schakelen en business 
cases aan te passen. Hierdoor ontstaat op de korte termijn een enorme behoefte 
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aan laadcapaciteit in binnensteden. De huidige werkwijze bestaat uit het bijladen 
van voertuigen tijdens het laden en lossen om zo de actieradius te vergroten vanaf 
de logistieke hub naar de afleveradressen. Op de lange termijn (richting 2030) 
moeten ook de kleine kernen in de regio laadinfrastructuur aanbieden om de 
logistieke stromen te voorzien van elektriciteit. 

Daarnaast hebben verschillende gemeentes het Schone Lucht Akkoord getekend. 
In dit akkoord wordt gestreefd naar een snellere uitfasering van fossiele 
brandstoffen, waardoor de vraag naar laadinfra zal toenemen.  

2.2 Waterstofmobiliteit 
2.2.1 Nationaal 
De ‘Nationale Wasserstoffstrategie’ formuleert de stevige ambitie van Duitsland 
om zichzelf internationaal te onderscheiden op het gebied van groene waterstof 
en de technologieën die daarbij horen. Binnen transport en mobiliteit ligt de focus 
voornamelijk op maritieme toepassing en zwaar transport (bussen en 
vrachtwagens) en in mindere mate op personenvervoer. Concrete acties bestaan 
uit aanpassingen in wet- en regelgeving om het gebruik van waterstof te 
bevorderen  (Die Bundesregierung, 2020). Voor de verwezenlijking van de 
benoemde ambities is er een actieplan opgesteld met tijdlijn tot aan 2030. Daarin 
worden voor de sector transport de volgende maatregelen benoemd: 

• Het spoedig vastleggen van groene waterstof als alternatief voor fossiele 
brandstoffen in de Duitse wet; 

• Continue subsidiëring voor zowel onderzoek naar innovaties op 
waterstofgebied als tegemoetkomingen bij aanschaf van 
vervoersmiddelen met niet-fossiele aandrijving; 

• De ontwikkeling van en budget voor productiefaciliteiten van waterstof; 
• Budget voor het vraaggestuurd doorontwikkelen van tankinfrastructuur 

voor zwaar verkeer, personenvervoer en openbaar vervoer. Hiervoor wordt 
3,4 miljard euro vrijgemaakt; 

• Pleiten voor aanpassingen aan Europese grensoverschrijdende 
infrastructuur om transport op basis van waterstof mogelijk te maken; 

• Faciliteren van grootschalige concurrerende waterstofproductie; 
• Pleiten voor verlaagde tol voor vrachtwagens op waterstof ten aanzien van 

vrachtwagens op fossiele brandstof; 
• Pleiten voor één internationale norm voor mobiliteitstoepassingen op 

waterstof, zoals tanknormen en eisen aan de waterstofkwaliteit.  
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Wanneer de Duitse plannen vergeleken worden met de Nederlandse 
beleidsdocumenten, valt op dat in Nederland het ambitieniveau voor waterstof 
een stuk lager ligt. Waar het Duitse plan al enkele jaren in uitvoer is, wordt in 
Nederland nog gewerkt aan het formuleren van een soortgelijk Nationaal 
Waterstof Programma. Ook de eerder beschreven NAL focust vrijwel uitsluitend 
op elektrisch vervoer. Wel zijn er in het Klimaatakkoord een aantal doelstellingen 
opgenomen met betrekking tot het gebruik van waterstof:  

• In 2025 kan 75.000 ton waterstof geproduceerd worden; 
• In 2025 zijn 50 waterstoftankstations; 
• In 2030 is de elektrolyse-capaciteit minimaal 6 maal hoger (minimaal 3-4 

Gigawatt) en rijden 300.000 auto’s op waterstof.  

Door middel van de ‘Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in 
transport’ (DKTI)-regeling is er budget beschikbaar voor innovaties die bijdragen 
aan de realisatie van waterstof in de mobiliteitssector (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, 2017). Ook kondigde het kabinet in juni 2022 aan te 
starten met de aanleg van een waterstofnetwerk in Nederland, waarbij in 2027 
een verbinding met het Duitse Ruhrgebied wordt gerealiseerd (Gasunie, 2022).  

Een reeks aan recente initiatieven in Euregio-werkgebied toont de toenemende 
interesse in waterstof aan beide zijden van de grens: 

• Waterstofcentrum in Duisburg; 
• Distributiecentrum voor waterstof in DeltaPort Wesel/Voerde; 
• Waterstof hub (H2UB) in Essen, gefinancierd door NRW; 
• Waterstofcluster van Kiemt in Arnhem; 
• Waterstoftankstation in Doetinchem. 

Al deze initiatieven dragen bij aan de exponentiële versnelling van de transitie 
naar alternatieve brandstoffen. 
 
2.2.2 Regionaal 
Aan Duitse zijde heeft NRW een uiterst ambitieuze Roadmap ontwikkeld met een 
aantal aandachtspunten voor een overstap naar waterstof (Ministerium für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW, 2020). Deze 
aandachtspunten komen overeen met de punten uit de nationale strategie. Zo zal 
circa 90% van de benodigde waterstof voor NRW geïmporteerd worden, 
waardoor het van groot belang is dat partnerschappen tot stand komen voor de 
import van deze volumes. Ook moet bestaande infrastructuur in de vorm van 
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gasleidingen hergebruikt worden voor het vervoer van waterstof. Concrete doelen 
die NRW zich voor 2025 stelt op het gebied van waterstof, zijn: 

• Meer dan 400 trucks op waterstof;  
• Tenminste 20 tankpunten voor trucks; 
• 60 tankpunten voor auto’s; 
• 500 bussen op waterstof; 
• De eerste binnenvaartschepen op waterstof.  

 
De verwachting is dat de vraag naar waterstof in de mobiliteitssector in NRW zich 
voornamelijk concentreert rond de kernen van Köln, Dortmund, Düsseldorf en 
Duisburg (zie figuur 4). In het realiseren van de benodigde infrastructuur wordt 
daarom ook in eerste instantie naar deze gebieden gekeken.  

 
Figuur 4: Een overzicht van de verwachte waterstofbehoefte van de mobiliteitssector in NRW 

in 2030 (Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes 
NRW, 2020).  

Dat NRW op het gebied van waterstof voorop wil lopen, blijkt ook uit een nieuwe 
interactieve kaart met daarop een overzicht van innovatieprojecten, 
waterstofregio's, hubs en onderzoeksinstellingen, maar ook waterstoftankstations 
en waterstofpijpleidingen. De kaart is te vinden op www.h2land-nrw.de. Voor de 
ERW zijn hier met name de innovatieprojecten in Weeze en Wesel 
vermeldenswaardig. 
 
Aan Nederlandse zijde stelt de provincie Gelderland in haar uitvoeringsstrategie 
Waterstof dat de toepassing van waterstof voornamelijk geschikt is voor de 
transportsector en zwaar verkeer. Voor de implementatie van waterstof dienen er 
10 smart energyhubs te komen waar lokaal groene waterstof geproduceerd wordt 

http://www.h2land-nrw.de/


Gezamenlijk grenzeloos mobiel | Euregio Rijn - Waal 
 

18 
 

en waar waterstof getankt kan worden. Ook is er aandacht voor innovatie en 
samenwerking om het gebruik van waterstof te versnellen (Provincie Gelderland, 
2021).  

De provincie Limburg identificeert in haar Limburgse Waterstofagenda 2020 vijf 
concrete prioriteiten op het gebied van waterstof: 2 kleinschalige toepassingen in 
de industrie, 2 waterstof tankstations, 2 innovatiestudies en de organisatie van 
kennisdeling door middel van congressen en workshops. De provincie ziet een rol 
voor haarzelf vanwege de nog premature ontwikkeling van 
waterstoftoepassingen, waardoor bedrijven ondersteund moeten worden om 
toch – ondanks hoge kosten en lage winsten – aan de slag gaan met de 
implementatie hiervan (Provincie Limburg, 2020). Tot slot benoemt de provincie 
Noord-Brabant in haar ‘Uitvoeringsprogramma Energie’ dat er veel is gedaan om 
innovatieve bedrijven te ondersteunen bij de productie van waterstof en ook de 
komende jaren verder wordt ingezet op technische innovatie (Provincie Noord-
Brabant, 2019). 

Wat betreft de regio Veluwe (Clean Tech Regio) zijn in het kader van JIVE2 (een 
Europees programma) de buslijnen naar waterstof getransformeerd. Op termijn 
moet deze waterstofinfra ook publiekelijk toegankelijk worden.  

Interessant is de ontwikkeling van binnenvaartschepen op waterstof.  Er zijn 
verkennende gesprekken geweest waar de haalbaarheid van een op waterstof 
aangedreven corridor tussen Rotterdam en het Ruhrgebied besproken is. Onder 
de regie van gemeente Nijmegen wordt hier een concreet projectvoorstel voor 
gedaan. Hier zijn in het kader van RH2INE verscheidende budgetten voor vanuit 
de Europese Unie. De gemeente Nijmegen heeft hier direct belang bij omdat een 
significant onderdeel van de luchtvervuiling in Nijmegen door de binnenvaart 
veroorzaakt wordt; terwijl de vervuilers buiten het beleidskader van de gemeente 
vallen. 
 
2.2.3 Lokaal 
Kreis Wesel heeft haar ambitie uitgesproken om een voortrekkersrol op zich te 
nemen op het gebied van waterstof. Door de ligging van Wesel langs de Rijn en 
de aanwezigheid van internationale overslagpunten ligt er veel potentie voor 
grootschalige implementatie van waterstofproductie en -distributie. Binnen de 
organisatie Kreis Wesel is er een aparte afdeling ingericht die hiervoor centraal 
aanspreekpunt is.    
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In de regio Arnhem Nijmegen vindt momenteel een Europese pilot plaats, waarbij 
huisvuilwagens rondrijden op waterstof. Het project is opgezet om aan te tonen 
dat huisvuilwagens op waterstof een effectieve oplossing zijn bij het verminderen 
van emissies in het Europese wegtransport, en dient als pilot om de rest van de 
regio te inspireren en te leren van deze vorm van duurzame logistiek. Het project 
loopt tot begin 2023. 

Verder is er geen specifiek beleid opgesteld in gemeentes wat betreft waterstof. 
Waterstof wordt doorgaans alleen genoemd als een interessante technische 
ontwikkeling die op dit moment nog geen grootschalig beleid en ruimte kent. 
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3. Grensoverschrijdend netwerk van laadinfrastructuur 

 

Regionale locatiestudies hebben deels plaatsgevonden aan beide zijden van de 
grens, maar locatieonderzoek naar een grensoverschrijdend laadinfrastructuur 
netwerk heeft nog niet plaatsgevonden. In deze paragraaf wordt het bestaande 
netwerk aan beide zijden van de grens gecombineerd in één overzichtelijke kaart, 
zowel voor e-mobiliteit als waterstof. Dit helpt om mogelijke blinde vlekken en 
kansrijke locaties in het netwerk te identificeren.  

3.1 Bestaand netwerk laadinfrastructuur 
3.1.1 E-mobiliteit 
Laadpalen voor elektrische auto’s zijn in zowel Nederland als Duitsland inmiddels 
onderdeel van het straatbeeld. Figuur 5 geeft een globaal overzicht van aantallen 
openbare laadpalen en snelladers binnen het werkgebied van de ERW.  
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Figuur 5: Een overzicht van gerealiseerde (snel)laadpalen voor elektromobiliteit in de ERW 
(eigen ontwikkeling, data van https://nl.chargemap.com/map en 
https://www.standorttool.de/)  

 

https://nl.chargemap.com/map
https://www.standorttool.de/
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Om een beter beeld te krijgen van de dekking, splitsen we het aantal laadpalen 
ook uit naar een aantal regio’s en steden: 

Tabel 1: Een overzicht van de dekking van laadpalen voor verschillende regio’s in de ERW 
Regio Aantal 

openbare 
laadpalen 

Oppervlakte Openbare 
laadpalen 
per 100 km² 

Inwoners 
(2019) 

Openbare 
laadpalen per 
100.000 
inwoners 

Regio 
Arnhem / 
Nijmegen 

651 1.000 km² 65,1 738.436  88,2 

Kreis Kleve  131 1.232 km² 10,6 310.974  42,1 

Kreis Wesel 107 1.042 km² 10,3 459.809  23,3 

Stadt 
Duisburg 

50 232,8 km² 21,5 498.590  10,0 

Stadt 
Düsseldorf 

255 217,4 km² 117,3 619.294  41,2 

 

Aan Nederlandse zijde heeft het netwerk van laadinfrastructuur voor 
elektromobiliteit over het algemeen een hogere dekkingsgraad dan aan Duitse 
zijde. In kleinere kernen en in het buitengebied is het Duitse aanbod van 
laadinfrastructuur laag. Ook het aanbod in Stadt Duisburg blijft voorlopig achter. 
Daartegenover staat Stadt Düsseldorf, die in NRW voorop loopt in het realiseren 
van laadinfrastructuur. Ook valt op dat het aantal snelladers in Duitsland relatief 
veel hoger ligt.  

 

3.1.2 Waterstofmobiliteit 
Wanneer gekeken wordt naar tanklocaties voor waterstof blijkt meteen dat 
waterstof op een minder grote schaal ontwikkeld is. Waterstof  wordt standaard 
afgeleverd op een druk van 350 bar (voor bussen, vrachtwagens, heftrucks en 
kleine personenwagens) en 700 bar (grotere personenwagens). Figuur 6 geeft een 
globaal overzicht van gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde tankstations voor 
waterstof binnen het werkgebied van de ERW. 
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Figuur 6: Een overzicht van gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde tankstations voor 
waterstof in de ERW (eigen ontwikkeling, data van https://h2.live/).  

https://h2.live/
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3.2 Kansrijke locaties 
Welke locaties kansrijk en geschikt zijn voor laadinfrastructuur, is mede afhankelijk 
van het doel, de verwachte gebruiker, toekomstige (technologische) 
ontwikkelingen en lokale omgevingsfactoren. Op hoofdlijnen is een aantal 
kansrijke locaties te onderscheiden:  
 

• Rondom ZE-zones  
Vanaf 2025 worden in diverse binnensteden zero-emissie zones 
gerealiseerd. Deze gebieden behoeven extra focus omdat naar 
verwachting elektrisch vervoer ingezet wordt en de vraag naar 
snellaadstations daarmee zal toenemen, zeker aan de grenzen van deze 
zones. Het betreft hierbij voornamelijk binnensteden en overslagpunten 
op logistieke terreinen vlak buiten de stad. Aan Nederlandse zijde ieder 
geval de kernen van Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen. Aan Duitse 
zijde zijn nog geen vastgestelde plannen voor ZE-zones. 

  
• Langs doorgaande routes  

Langs wegen met een regionale, landelijke, of zelfs Europese functie voor 
(vracht)verkeer is voldoende en gevarieerd aanbod van laadinfrastructuur 
van groot belang voor de transitie naar niet-fossiele brandstoffen.  

 
• Bij mobiliteitshubs 

Bij de realisatie van mobiliteitshubs, waar verschillende vormen van 
mobiliteit samenkomen, zijn laadpalen eveneens van belang. Elektrisch 
vervoer vormt namelijk een onlosmakelijk deel van deze overstappunten. 
Denk bijvoorbeeld aan een aanbod van elektrische deelvoertuigen of 
reizigers die overstappen op een andere mobiliteitsvorm en hun eigen 
elektrische auto ondertussen willen opladen.  

 
• Bestaande locaties 

Uitbreiding bij parkeerlocaties waar al laadoplossingen zijn gerealiseerd 
(zoals bij bestaande tankstations, toeristische locaties, winkelcentra en in 
woonwijken) is doorgaans eenvoudiger dan het inrichten van nieuwe 
laadlocaties. Het clusteren van laadinfrastructuur is ook gewenst omdat dit 
minder impact heeft op de openbare ruimte. Bovendien is de 
infrastructuur dan eenvoudiger vindbaar voor de gebruiker, en wordt deze 
beter gebruikt.  

 



Gezamenlijk grenzeloos mobiel | Euregio Rijn - Waal 
 

25 
 

• Bij logistieke hubs 
Hier zijn kansen voor het realiseren van tank- en laadinfrastructuur op 
strategische centrale locaties, zoals bij multimodale overslagpunten. 
Hiermee worden alternatieve brandstoffen bij logistiek verkeer 
gestimuleerd. Hier is ook de benodigde transportinfrastructuur - voor 
bijvoorbeeld aanvoer van brandstof - reeds aanwezig. Vanuit een 
Europees perspectief zijn verscheidende subsidies beschikbaar voor pilots 
met waterstoftankpunten. De binnenvaart(havens) van Limburg krijgen 
miljoenen om de havens verder te verduurzamen. Dit kan ook voor de 
respectievelijke binnenvaarthavens in ERW interessant zijn. 

 
• Bij grote werkgevers 

Voor forenzen zijn meer laadlocaties rond werkplekken gewenst om te 
laden tijdens werktijden. Tegelijkertijd neemt dit de druk weg van 
openbare laadpalen in woonwijken, waar de ruimte schaarser is en 
laadpalen doorgaans moeilijker in te passen zijn.  

 
• Bij recreatieve bestemmingen 

Voor het stimuleren van duurzame mobiliteit van en naar recreatieve 
bestemmingen zijn ook locaties in de omgeving van  natuurgebieden of 
toeristische kansrijke locaties voor de plaatsing van laad- en 
tankinfrastructuur. 

 
• In woonwijken  

Veel gebruikers zijn gebaat bij een goede toegankelijkheid van 
laadinfrastructuur dichtbij de eigen woning. Lokale overheden zijn hier aan 
beide zijden van de grens mee bezig waardoor het netwerk redelijk 
dekkend is. Beschikbaarheid van laadinfrastructuur in kleine kernen blijft 
nog wat achter, vooral aan Duitse zijde. Technologische ontwikkelingen 
bieden nieuwe kansen. Zo is bijvoorbeeld het integreren van een laadpunt 
in een lichtmast nu nog niet geschikt voor grootschalige realisatie, maar 
kan dit in de toekomst een effectieve toepassing blijken.  
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4. Gebruikersperspectief 

Voor grootschalige realisatie van elektrisch rijden is het gebruikersgemak van 
groot belang. Hiervoor is niet alleen de locatie van de laadpaal van invloed, maar 
ook bijvoorbeeld de wijze van aansluiting op de laadpaal, betaalmethodes en 
compatibele apps. Deze paragraaf geeft een bondig overzicht in de 
overeenkomsten en verschillen tussen aanbieders en/of landen, en wat de 
consequenties hiervan zijn voor de gebruiker.  
 

4.1 Interoperabiliteit  
Om volledige interoperabiliteit mogelijk te maken, zijn open standaarden 
noodzakelijk. Door middel van deze open standaarden is het mogelijk om alle 
laadsystemen op dezelfde wijze met elkaar en met gebruikers te laten 
communiceren. Dit is echter een complexe opgave: zowel backofficesystemen, 
laadpalen, laadpassen, protocollen, talen, valuta en belastingen verschillen van 
land tot land en soms ook tussen aanbieders onderling. Om dit naadloos op elkaar 
af te stemmen zijn er verschillende slimme ingrepen benodigd.  

4.1.1 E-roaming  
E-roaming is een belangrijke stap richting een uniform Europees laadsysteem. 
Aanbieders van laadpalen maken gebruik van verschillende systemen, die bij het 
laden moeten communiceren om het laden mogelijk te maken. Door middel van 
e-roaming wordt deze data makkelijker uitgewisseld. E-roaming zorgt ervoor dat 
EV-rijders die in het buitenland laden, zich enkel hoeven te identificeren met 
behulp van de laadpas. De systemen op de achtergrond wisselen informatie uit 
waardoor laden vlekkeloos kan worden uitgevoerd. Dit zorgt voor 
interoperabiliteit tussen verschillende netwerken en landen. 

E-roaming levert een soortgelijke gebruikerservaring als roaming bij mobiele 
telefoons; bij gebruik in een ander land is het mogelijk om naadloos gebruik te 
maken van andere netwerken, zonder hiervoor extra stappen te hoeven 
ondernemen of bij te betalen. Door e-roaming is het mogelijk om bij vrijwel alle 
laadnetwerken te laden.  

4.1.2 Tankpassen 
Hoewel laden in het buitenland steeds simpeler wordt, is het nog niet altijd 
vanzelfsprekend. Zo zijn niet alle tankpassen internationaal bruikbaar, of is er 
sprake van lokale oplossingen. In Duitsland zijn laadpalen regelmatig gratis in 
gebruik, waardoor er geen laadpas noodzakelijk is.  
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Passen in Nederland en Duitsland zijn uitwisselbaar. Dat wil zeggen dat passen uit 
beide landen ook in beide landen gebruikt kunnen worden. Door nieuwe 
Europese regelgeving wordt het bovendien ook mogelijk om overal ad hoc te 
kunnen laden met enkel een app en een creditcard. Hoe dit wordt uitgerold, 
bepaalt ieder Europees land zelf. Hoe meer algemene afspraken en standaarden 
er zijn, hoe beter en makkelijker het is om overal te kunnen laden. Hierbij vormt 
fossiele brandstof wat dat betreft een voorbeeldfunctie. De eisen aan brandstof 
zijn gestandaardiseerd waardoor overal in Europa eenvoudigweg kan worden 
getankt bij verschillende aanbieders. 

Vaak zijn er bij laadpalen ook QR codes beschikbaar om ad hoc te betalen, 
wanneer passen niet compatibel zijn. Zo wordt er toch een vorm van 
drempelloosheid geboden bij het opladen van voertuigen. 

4.1.3 Vindbaarheid laadpalen 
In Nederland zijn diverse apps beschikbaar die op een kaart de laadlocaties tonen. 
Onder andere Plugsurfing, Chargemap en de ANWB bieden apps aan waarmee 
internationaal naar laadpalen kan worden gezocht. De mate van accurate en 
gedetailleerde informatie verschilt per app en er is dan ook sprake van een 
versnipperd inzicht in de laadinfrastructuur voor gebruikers. Om inzicht te krijgen 
in de locaties, typen en tarieven van laadpalen, moet er op verschillende plekken 
naar informatie worden gezocht.  

In Duitsland stelt de Bundesnetzagentur een kaart met laadstations ter 
beschikking die een overzicht biedt van de locaties van normale en snelle 
laadpalen in heel Duitsland. Naast de apps Plugsurfing en Chargemap zijn er in 
Duitsland nog een aantal andere apps beschikbaar die de EV-rijder helpen een 
laadpunt te vinden. Hiertoe behoren EnBW mobility+ en TankE-Netzwerk. De 
Schnellladepark-app geeft een compleet overzicht van snelladers op doorgaande 
wegen in Duitsland, en in Nederland alleen van snelladers langs snelwegen.  

Er zijn verschillende routeplanners beschikbaar die een reis berekenen om met de 
elektrische auto door Europa te reizen, zo heeft de Nederlandse ANWB een bèta 
versie om routes met laadstops te berekenen. 

4.1.4 Laadtarieven 
In Duitsland is het laden bij een normale laadpaal gemiddeld iets duurder (€0,51 
per kWh) dan bij een Nederlandse paal (€0,35 per kWh). Het opladen bij een 
snellader is in Duitsland vaak weer iets goedkoper (€0,69 per kWh tegenover €0,80 
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kWh), al is dit sterk afhankelijk van de pas waarmee geladen wordt. Bovendien 
fluctueren tarieven momenteel sterk vanwege de stijgende energieprijzen.  

Daarnaast zijn er in Duitsland verscheidene locaties waar gratis geladen kan 
worden (regulier én snelladen), bijvoorbeeld bij supermarkten en bouwmarkten. 
Nederland kent nog geen gratis laadlocaties.  

4.1.5 Stekkers 
Er zijn ruwweg vijf verschillende stekkers te onderscheiden waarmee geladen kan 
worden. Dankzij Europese regelgeving uit 2014 kan op termijn door heel Europa 
dezelfde stekker worden gebruikt om te laden: het Type-2 stekker (Mennekes-
stekker). Dit werkt drempelverlagend en zorgt voor meer frictievrij cross-border 
verkeer. Deze stekker is momenteel bij het merendeel van de standaard 
laadpunten in Nederland en Duitsland te gebruiken, hoewel er vooral bij 
verouderde laadpalen nog andere typen stekkers benodigd zijn. Dankzij 
regelgeving in de Duitse ‘Ladesäulenverordung’ uit 2017 is in Duitsland een Type-
2 stekker (Combined Charging System) al langer de standaard voor alle palen die 
sindsdien geplaatst zijn.  
 

4.2 Gebruikerservaringen 
Om inzicht te krijgen in hoe gebruikers het elektrisch rijden en laden ervaren, is 
het van belang om de gehele ‘klantreis’ te bekijken. In een klantreis wordt vanuit 
het perspectief van de gebruiker gekeken naar de momenten waarop de 
gebruiker in aanraking komt met het product, en hoe dit verloopt.  

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NLK) heeft een klantreis 
opgesteld voor laden bij een (semi)publieke laadpaal, waarmee waardevolle 
informatie verzameld wordt. Zo komt onder andere naar voren dat EV-rijders 
proactief en bewust bezig zijn met het laadproces, en dat EV-rijders hun reis goed 
voorbereiden. EV-rijders passen verschillende maatregelen toe om te voorkomen 
dat ze onverwacht zonder stroom komt te zitten. Denk bijvoorbeeld aan het 
meenemen van meerdere tankpassen en het incalculeren van extra kilometers of 
extra (rij)tijd.  

EV-rijders beschouwen laadprijzen nog als onbetrouwbaar, voornamelijk vanwege 
de grote verschillen tussen aanbieders en de doorlopende veranderingen in prijs. 
Wel is er vertrouwen in het laadsysteem als geheel, mede door het groeiende en 
diverse aanbod van laadinfrastructuur. In het onderzoek van NKL komen concrete 
aanbevelingen op het gebied van technische standaards naar voren (Nationaal 
Kennisplatform Laadinfrastructuur, s.d.): 
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• Eén centrale locatie waar alle relevante informatie betreffende laadinfra 
beschikbaar is; 

• Reserveren van laadpalen moet mogelijk worden om onzekerheid te 
verminderen; 

• Duidelijk bewegwijzering waar de laadpaal zich bevindt; 
• Betalen van parkeerkosten moet via dezelfde tankpas mogelijk worden; 
• Meer inzicht in de snelheid van laden; 
• Betere uiteenzetting van de kostenopbouw van het laden gewenst; 
• Eerder inzicht in het tarief - momenteel is dit pas na toezending factuur. 

 

4.3 Waterstof 
Op het gebied van waterstof is er nog weinig bekend over het 
gebruikersperspectief en de gebruikerservaringen. Waterstof wordt nog op veel 
kleinere schaal toegepast, en bovendien spelen marktpartijen een grotere rol in 
het realiseren van laadinfrastructuur. 
 
Desondanks is de verwachting dat waterstof vergelijkbare uitdagingen te wachten 
staat betreffende gebruikersperspectief, zoals informatievoorziening over locaties 
van laadinfrastructuur, tarieven, tankpassen en interoperabiliteit. Naar mate de 
toepassing van waterstof gangbaarder wordt, kan hier lering worden getrokken 
van de ervaringen vanuit elektromobiliteit.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Aan beide zijden van de grens werken nationale, regionale en lokale overheden 
aan een transitie van fossiele brandstoffen naar niet-fossiele brandstoffen. In 
beide landen wordt de transitie vooral door de landelijke en regionale overheden 
aangejaagd; zij ondersteunen de lokale overheden door het instellen van nieuwe 
landelijke wetten, het delen van informatie en het beschikbaar stellen van 
financiën. Ook andere ontwikkelingen, zoals het instellen van emissievrije zones 
in het centrum van steden, laten zien dat beide landen stevig inzetten op een 
transitie naar niet-fossiele brandstoffen.  
 
Het is belangrijk om beleid en plannen te blijven actualiseren gezien de snelle 
ontwikkelingen in deze sector. Daarbij is kruisbestuiving ontzettend van belang. 
Zo loopt Duitsland voorop wat betreft waterstof, terwijl Nederland hier nog 
weinig aandacht aan besteedt. Aan de andere kant is Nederland op het gebied 
van e-mobiliteit verder gevorderd, waarbij processtappen, ontwikkeling van 
beleid en wet- en regelgeving inspirerend kunnen zijn voor Duitse overheden.  
 
Tot nu toe ligt de focus van overheden voornamelijk op het ontwikkelen van 
laadinfrastructuur voor personenvervoer. Een grote uitdaging ligt echter ook bij 
logistiek laden. Dit creëert immers een enorme elektrische vraag in zowel 
(binnen)steden als op logistieke terreinen. Daarnaast is de beschikbaarheid van 
laadinfrastructuur voor personenvervoer met name in de kleinere steden nog te 
beperkt. De huidige waterstofinfrastructuur is in de gehele breedte te beperkt om 
op grote schaal de transitie naar waterstof te ondersteunen. 
 
Er ligt een kans voor overheden om de scope te verbreden en ook in andere 
sectoren een aanjagende rol te vervullen. Laadinfrastructuur voor specifieke 
doelgroepen, zoals voor de logistieke sector, wordt nu nog voornamelijk 
opgepakt door verschillende commerciële marktpartijen. Er ligt een kans voor 
overheden om de samenwerking met deze partijen op te zoeken. Door initiatief 
te nemen en aanbod te creëren (in plaats van de vraag te volgen), het netwerk te 
verdichten en de capaciteit uit te breiden, kan de kip-ei-patstelling worden 
doorbroken. Kansrijke locaties hierbij zijn: 

• Rondom ZE-zones; 
• Langs doorgaande routes; 
• Bij mobiliteitshubs; 
• Bij bestaande locaties; 
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• Bij logistieke hubs; 
• Bij grote werkgevers; 
• Bij recreatieve bestemmingen; 
• In woonwijken. 

In het verbreden van de scope naar de verschillende doelgroepen met een 
laadbehoefte en het verdichten van dit netwerk ligt een rol voor zowel lokale als 
regionale overheden. Voor lokale overheden is het belangrijk om in overleg te 
treden met de lokale gemeenschap, de precieze behoefte voor laadinfrastructuur 
te bepalen en zo de juiste locaties voor laadinfrastructuur aan te wijzen. Tegelijk 
is het voor lokale overheden belangrijk om bijbehorend beleid te ontwikkelen, 
waarmee ze marktpartijen enerzijds permissie geven om het (openbare) 
laadnetwerk uit te breiden, en ze tegelijkertijd grip houden op de kwaliteit van de 
openbare ruimte.   

Regionale overheden hebben een rol in het ondersteunen en begeleiden van 
lokale overheden in het ontwikkelen van beleid, en anderzijds in het verdichten 
van het netwerk op regionaal niveau voor alle sectoren, waarbij zij voorbij de 
grenzen van lokale overheden kijken.  

Voor zowel lokale als regionale overheden is het nu van belang om concrete 
vervolgstappen op te stellen. Deze stappen verschillen voor iedere stakeholder en 
zijn sterk afhankelijk van de huidige situatie, die verschilt per stakeholder, maar 
zal altijd een combinatie zijn van: 

• Nadere studie naar kansrijke (nieuwe of bestaande) locaties; 
• Ontwikkelen (en uitbreiden) van beleid; 
• Verbreden van scope naar nieuwe doelgroepen.  

Een mogelijk obstakel voor zowel lokale als regionale overheden is het 
capaciteitsgebrek binnen de eigen organisaties. 

Op het gebied van interoperabiliteit zijn door het toepassen van e-clearing al 
belangrijke stappen gezet. Knelpunten zijn er nu voornamelijk nog op het gebied 
van informatievoorziening (beschikbaarheid en locaties van laadpalen, 
laadsnelheid, inzicht in tarieven en kostenopbouw) en de uitwisselbaarheid van 
verschillende tankpassen. De verdere uitwerking hiervan wordt al opgepakt door 
marktpartijen en bijbehorende regelgeving wordt op Europees niveau ontwikkeld. 
Hier ligt geen actieve rol voor overheden in de ERW.  
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Bijlage 1: Deelnemende stakeholders 

 
Land Type organisatie Naam 

Nederland 

 Gemeente Doetinchem 

 Gemeente Land van Cuijk 

 Regio Achterhoek 

 Provincie Gelderland 

 Provincie Noord-Brabant 

 Belangenorganisatie Kiemt 

 Belangenorganisatie Achterhoekse Groene 
Energie Maatschappij 

 Belangenorganisatie Nationaal 
Kennisplatform 
Laadinfrastructuur 

 Belangenorganisatie Elaad NL 

 Commerciële partij Kuster Energy 

Duitsland 

 Stadt Duisburg 

 Kreis Wesel 

 Overig Autobahn GmbH 

 Onderwijsinstelling Hochschule Rhein - Waal 
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