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Samenvatting
De snelle toename van het aantal elektrische auto’s in Nederland en de nationale ambitie
om toe te werken naar een verkoop van 100% emissieloze nieuwe voertuigen in 2030,
resulteert in een groeiende vraag naar laadinf rastructuur. Om de overstap naar EV verder
te stimuleren f aciliteren, is naast de uitrol van openbare reguliere laadpalen zijn ook
snelladers noodzakelijk. Behoef te aan snellaadinf rastructuur wordt vooral vanuit de
doelgroepen veelrijders en zwaar vervoer verwacht.
In de ontwikkeling van snelladers zien we nog knelpunten die de uitbreiding naar een
toekomstbestendig laadnetwerk belemmeren. Omdat er nog beperkt onderzoek is
gedaan naar de juiste aanpak voor de uitrol van snellaadinf rastructuur in Nederland,
presenteren wij, vanuit onze ervaring in de praktijk, de stappen in de ontwikkeling van
snelladers en de keuzes en de aandachtspunten die daarbij horen.
In samenhang met de verschillende type gebruikers en verschijningsvormen zien we de
behoef te aan laadinf rastructuur op drie schaalniveaus toenemen: (snel)laden op
bestemming, snelladen in de stad en snelladen langs corridors. In dit stappenplan lichten
we vanuit het oogpunt van een lokale overheid toe welke stappen in de ontwikkeling van
een snellader aan bod komen en welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden. Hierbij
wordt aandacht besteed aan urgentie, de rol en visie van de gemeente. Ook komt aan
bod hoe een geschikte locatie kan worden gekozen. Hierbij besteden we aandacht aan
verschillende f actoren die een rol spelen in locatiekeuze en daarmee samenhangen,
zoals de voorkeur van de gebruiker, wat maakt dat een locatie een goed verdienmodel
heef t, en met welke ruimtelijke f actoren dien je rekening te houden? Ten slotte kort
toegelicht welke vervolgstappen genomen kunnen worden wanneer een locatie is
gekozen.
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1.

Inleiding
Elektrisch rijden in Nederland neemt toe. Het aantal volledig elektrische auto ’s is in 2019
ruim verdubbeld ten opzichte van 2018 (RVO, 2020), en de verwachting is dat de groei
door zal zetten. Volgens de prognose van het APPM voor de Nationale Agenda
Laadinf rastructuur wordt in 2030 een wagenpark verwacht van 1,9 miljoen elektrische
personenvoertuigen in Nederland. Dit is in lijn met de doelstelling van het Klimaatakkoord
om toe te werken naar een verkoop van 100% emissieloze nieuwe voertuigen in 2030.
Steeds meer gemeenten anticiperen op deze toename in elektrisch vervoer, en de
bijbehorende behoef te om deze voertuigen op te laden, door de uitrol van openbare
reguliere laadpalen te f aciliteren. Deze voorzien voornamelijk de e-rijders om thuis of op
bestemming te kunnen laden. De laadsnelheid van deze reguliere laadpalen is echter
relatief laag. Om verschillende doelgroepen in de groei van elektrisch vervoer te
f aciliteren is een f ijnmazige laadinf rastructuur noodzakelijk. Dit betekent dat er een
netwerk van zowel reguliere laadpalen als snelladers op de juiste locaties nodig is.
De gemiddelde actieradius van volledig elektrische auto’s ligt rond 300 km. Goedkopere
modellen hebben een bereik rond 200 km en de duurdere modellen komen voorbij 500
km (EV Database, 2020). Snelladers spelen een belangrijke rol voor zakelijke rijders die
meer dan 500 kilometer per dag af leggen, zoals taxi’s en het doelgroepenvervoer.
Daarnaast worden ook rijders die incidenteel een lange af stand rijden, bijvoorbeeld voor
vakantie, hiermee geholpen. Het uitbreiden van het laadnetwerk met snelladers kan
geïnteresseerde doelgroepen met ‘range anxiety’ over de streep trekken om toch
elektrisch te gaan rijden (Sadeghi-Barzani et al., 2014; Xie et al.,2018). Voor
verschillende doelgroepen is het nog niet mogelijk om over te stappen op elektrisch
vervoer omdat er dagelijks teveel tijd verloren zou gaan aan het laden van de voertuigen
aan reguliere laadpalen, of omdat zij door gebrek aan laadmogelijkheden zelf moeten
investeren in laadinf rastructuur.
Waar de ontwikkeling van laadpunten in de meeste gemeenten inmiddels georganiseerd
is en op gang begint te komen zien we in de ontwikkeling van snelladers nog knelpunten
die de uitbreiding naar een toekomstbestendig laadnetwerk belemmeren. Zo komen
initiatief nemers vaak moeilijk overeen met gemeenten over de locatiekeuze en andere
voorwaarden voor het ontwikkelen van snelladers. Daarnaast is de urgentie voor
gemeenten niet altijd duidelijk.
Er is nog beperkt onderzoek gedaan naar de juiste aanpak voor de uitrol van
snellaadinf rastructuur in Nederland. Hoe zien we de ontwikkeling van snelladen op dit
moment? Wat zijn geschikte locaties voor snelladers ? En welke stappen moeten
initiatief nemers en gemeenten doorlopen bij de realisatie? Met dit artikel beantwoorden
we deze vragen vanuit onze ervaring in onderzoek, analyses en adviesprojecten in de
praktijk.
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2.

Huidige ontwikkeling van snelladen
De groei van het aantal elektrische voertuigen is een goede indicatie van de toenemende
behoef te aan laadinf rastructuur. Volgens de Nationale Agenda Laadinf rastructuur (NAL,
2019) zijn in Nederland uiteindelijk 1,7 miljoen laadpunten nodig. De behoef te aan
snelladers zal de komende jaren ook sterk toenemen, zoals weergeven in f iguur 1, in
2030 zijn er naar verwachting 9.740 snelladers nodig.

Figuur 1: Verwachte behoefte aan snelladers in Nederland (NAL, 2019).

Bij snelladen worden elektrische voertuigen met een hoge snelheid geladen. Het
vermogen bij snelladers varieert van 43 kW tot 350 kW. Het vermogen bij reguliere
laadpalen is maximaal 22 kW. De laadtijd is dan ten minste drie uur om een groot deel
van de batterij vol te laden. Bij snelladen is de laadtijd ca. 45 minuten om 200 km
actieradius bij te laden. De laadtijden lopen terug wanneer de snelladers een hoger
vermogen bieden zoals te zien is in f iguur 2. De optimale laadsnelheid wordt gehaald
tussen 20% en 80% van de capaciteit van de batterij.

Figuur 2: Laadtijden bij verschillende vermogens

Door de korte laadtijd van snelladers wordt het laden van elektrische voertuigen steeds
meer een vergelijkbare ervaring als het tanken van een f ossiele brandstof auto. De
aanwezigheid van snelladers kan voor de gebruiker de overstap dus makkelijker maken.
Doelgroepen, locaties en verschijningsvormen
Af hankelijk van het voertuig en de gebruiker verschilt de behoef te aan en de voorkeur
voor de locatie van laden, het laadmoment, de f requentie en het vermogen van de
(snel)laders. Zo kan onderscheid gemaakt wo rden tussen personenvervoer en
verschillende andere zakelijke doelgroepen. Bij personenvervoer gaat het om particulier
en zakelijk autoverkeer. Bij veelrijders gaat het veelal om zakelijke rijders die (in een stad)
meer dan 500 kilometer per dag af leggen zoals taxi’s, stadslogistiek en
doelgroepenvervoer. Voor personen vervoer worden snelladers voornamelijk gebruikt als
‘range-extender’ onderweg, of om snel bij te laden op bestemming, terwijl snelladers voor
veelrijders essentieel zijn om gedurende de dag b ij te laden.
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Vooralsnog zijn er momenteel twee verschijningsvormen van snelladers. Zo zijn er
‘eenvoudige’ laadpalen met twee parkeervakken op parkeerterreinen bij een tankstation
of winkelcentrum. Daarnaast bestaan er snellaadstations met een groter grondoppervlak
(minimaal 500 m 2), vaak met een overkapping en voorzien van f aciliteiten in de nabijheid
zoals internet, toilet, eten en drinken. Een bekend voorbeeld hiervan is Fastned.

Figuur 3: Verschillende verschijningsvormen van snelladers

In samenhang met de verschillende type gebruikers en verschijningsvormen zien we
behoef te aan laadinf rastructuur op drie schaalniveaus:

Figuur 4: Verschillende schaalniveaus voor laadinfrastructuur

▪

▪

▪
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Bestemmingsladen: het parkeerladen op straat, in parkeergarages, bij bedrijven en
bij mensen thuis. Dit zijn zowel openbare laadpalen als (semi-)private laadpunten en
zowel snel als regulier laden zijn.
Snelladen in de stad: snelladers én -stations in de stad of bebouwde omgeving, veelal
op zichtbare en bereikbare locaties, denk hierbij aan detailhandel, bezoekerslocaties
of horeca.
Snelladen langs corridors: snelladers of snellaadstations langs wegen met de meeste
vervoersbewegingen en waar de langste ritten worden gemaakt: snelwegen en
provinciale wegen. Denk hierbij aan tankstation locaties.

3.

Stappenplan voor ontwikkeling snelladers
Het stappenplan beschrijf t de te nemen stappen voor het realiseren van snelladers vanuit
het perspectief van de gemeente. Het is van belang om bij elk van de stappen en keuzes
die daar gemaakt kunnen worden stil te staan vooraf en tijdens de ontwikkelingen van
nieuwe snelladers.

Stap 1.

Bepaal je ambitie

Snelladers zijn een oplossing om duurzame mobiliteit te stimuleren en de transitie naar
elektrisch vervoer te f aciliteren. Iedere gemeente heef t eigen ambities op het gebied van
mobiliteit en duurzaamheid en bepaalt zelf welke rol zij wil spelen. Dit leg j e vast in visie
of beleid. Hierbij zijn verschillende onderdelen van belang:
✓

Een van de succesf actoren voor ontwikkeling van snelladers is het aanwijzen van
een projectleider binnen de gemeente. Wanneer er iemand is die als
aanspreekpunt voor initiatieven en verbinding tussen beleidsvelden f ungeert
versnelt dit het proces. ‘

✓

Start met het bepalen van de urgentie in jouw gemeente. Denk bij deze analyse
aan: De omvang van verschillende doelgroepen, behoef te naar snelladers op
verschillende vermogens, en op verschillende schaalniveaus. Gesprekken met
de markt zijn hiervoor essentieel.

✓

Breng relevant beleid in kaart. Zijn er andere maatregelen op het gebied van
duurzame mobiliteit die relevant zijn om mee te nemen? Kijk ook goed naar het
verband tussen realisatie van snelladers en het gemeentelijke grondbeleid. Denk
hierbij aan gronduitgif testrategie bij gemeentelijk grondeigendom of
kostenverhaal bij ontwikkelingen op privaat grondeigendom.

✓

Op basis van eerdere stappen kan vervolgens een visie en beleid opgesteld en
vastgesteld worden. Het bevat in ieder geval de rol van de gemeente ten opzichte
van het realiseren van snelladers:
o

o

o

Passief : Wachten op marktinitiatief , geen vastgelegd beleid. Hierbij helpt
het alsnog om wel in beeld te hebben wat er moet gebeuren als een
initiatief nemer aanklopt.
Faciliterend: De behoef te is in beeld gebracht, geschikte locaties zijn
aangewezen of planologisch verankerd, eventuele gemeentelijke
gronden zijn geschikt gemaakt en de markt wordt uitgenodigd tot
initiatief .
Actief : De behoef te is in beeld gebracht, geschikte locaties zijn
aangewezen en deze worden vervolgens actief aangeboden door middel
van een aanbesteding of door de gemeente zelf gerealiseerd.

Vervolgens is het van belang deze visie ook goed te communiceren naar marktpartijen
en doelgroepen. Af hankelijk van de rol die de lokale overheid kiest kan vervolgens vanuit
de markt of vanuit de overheid zelf initiatief genomen worden om snelladers te gaan
realiseren. Bij privaat grondeigendom is d e rol beperkt van de overheid beperkt (denk
aan een snellader op het parkeerterrein of in een parkeergarage van een winkelcentrum
of gebouw in private handen). Wanneer het publieke grond betref t komt er meer bij kijken.
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Stap 2. Locatiekeuze
De locatiekeuze voor snelladers is een belangrijke stap in het stappenplan voor de
ontwikkeling van snellaadinf rastructuur. Niet alle locaties zijn immers geschikt voor de
installatie van snelladers. De beste locaties vinden een gezonde balans tussen:
het dienen van de e-rijders;
biedt de locatie een gunstig verdienmodel voor de exploitant,
er zijn verschillende ruimtelijke f actoren die bepalen of een locatie geschikt is of
niet, en daarnaast moet deze ook voldoen aan beleidsregels en -wensen vanuit
verschillende overheden.
Behoefte aan snellaadinfrastructuur
Om te zorgen voor de juiste hoeveelheid en spreiding van snelladers om aan de vraag te
voldoen, moet de verwachte behoef te aan snellaadinf rastructuur bij de selectie van
locaties worden meegenomen. Of het f inancieel haalbaar is om snelladers te realiseren
hangt uiteindelijk namelijk af van het aantal e-rijders dat deze snellader ook gaat
gebruiken.
Daarnaast kan gekeken worden naar de locatievoorkeuren van e-rijders. Een onderzoek
van Philipsen et al. (2016) heef t voor zowel e-rijders als geïnteresseerden in elektrisch
rijden onderzocht wat volgens hen de belangrijkste locaties zijn om te kunnen snelladen.
Hieruit kwamen verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen als eerste naar voren.
Daarnaast worden winkelgebieden en tankstations als voorkeurslocaties genoemd.
Hieruit kan je al opmaken dat de voorkeurslocaties en de locaties waar behoef te is aan
snelladen samenhangen met verschillende type gebruikers. Zo wordt de verwachtt e
behoef te op een locatie grotendeels bepaald door de ho eveelheid veelrijders die langs
een locatie komen. Zij zullen de kern van de businesscase van een snellader vormen.
Behoef ten van verschillende doelgroepen zijn als volgt:
Voor veelrijders is het belangrijk dat in korte tijd een snellader bereikt kan worden.
Hoe lager de dichtheid van snelladers, hoe meer veelrijders onnodig ver moeten
omrijden, en hoe kleiner de kans organisaties hun wagenpark kunnen
elektrif iceren.
Voor bijvoorbeeld elektrische taxi’s is een centraal in de stad geplaatst
snellaadstation een randvoorwaarde voor het opereren van een f inancieel
houdbare business. Voor andere zakelijke e-rijders, bijvoorbeeld in het
doelgroepenvervoer of de logistiek en distributie zal een andere locatie meer voor
de hand liggen.
Andere gebruikers kunnen voor het grootste deel volstaan met ‘reguliere’
laadpalen, vaak op de plek van vertrek of bestemming. Omdat snelladen vaak
duurder is dan langzamer laden (gemiddeld twee keer zo duur) zullen zij vooral
incidenteel gebruik maken van snellaadstations. Voor mensen die een lange
af stand af leggen blijf t snelladen belangrijk als ‘range extender’ zolang de
actieradius van EV’s niet veel toeneemt.
Om die reden moet er goed gekeken worden naar de routes die specif ieke doelgroepen
af leggen in de locatiekeuze van snellaadstations. Bij een normaal tankstation is de
grootte van het verkeersvolume, ongeacht type doelgroepen, voldoende om een goed
verdienmodel te realiseren, dat is bij snelladers niet het geval.
Daarnaast kan de behoef te per locatie worden bepaald aan de hand van het type
aanwezige f uncties zoals supermarkten, sportscholen en bouwmarkten. Op bepaalde
plekken is de doorsnee parkeerduur te kort voor regulier laden, maar lang genoeg om
snelladen interessant te maken (8 tot 45 minuten). Grotere f uncties trekken meer
bezoekers en zijn dus aantrekkelijker. Ook een cluster van meerdere van dit soort (winkel 8

)f uncties, waarbij geparkeerd wordt op openbare grond, kan kansrijk zijn voor een
snellaadstation (Shirmohammadli, A., & Vallée, 2017). Op dit moment is Fastned
bijvoorbeeld snelladers aan het uitrollen bij verschillende vestigingen van Albert Heijn XL
door het land.
Ruimtelijke geschiktheid
Voor de benodigde hoeveelheid snelladers moet op de drie verschillende schaalniveaus
worden gezocht naar geschikte locaties; dus zowel langs corridors als in binnenstedelijk
gebied. Er zijn verschillende ruimtelijke f actoren die invloed hebben op een geschikte
locatie:
Is de grond in privaat of publiek bezit? Dit bepaalt met welke partijen de
initiatief nemer en de exploitant van de snelladers af spraken moeten maken
Kan er dichtbij een netaansluiting gerealiseerd worden? Een snellader die 50 kW
vermogen levert kan nog net op het laagspanningsnet worden aangesloten, maar
bij uitbreiding of hogere vermog ens moet deze op het middenspanningsnet
aangesloten worden. De af stand tot het net is van belang vanwege de
aansluitkosten en het energieverlies die daarmee samenhangen (SadeghiBarzani et al., 2014).
Ligt de locatie in het zicht en is de parkeerplaats o f het snellaadstation goed
bereikbaar vanaf de doorgaande weg? Het is belangrijk dat e-rijders niet lang
hoeven te zoeken of om te rijden omdat ze daarmee energie verliezen.
Verschijningsvorm
Af hankelijk van de behoef te en doelgroep kan gekozen worden vo or een losse snellader
met één of twee parkeervakken, of een snellaadstation, wat veel meer ruimte inneemt en
vaak een aparte op- en af rit nodig heef t. Af hankelijk van de gekozen vorm moet gekeken
worden of er wel ruimte beschikbaar is om dit te realiseren.
Voor regulier personenvervoer is in binnenstedelijk gebied een losse snellader met 50
kW vermogen vaak voldoende wanneer de verblijf sduur ook wat langer is, bijvoorbeeld
bij een winkelcentrum. Voor veelrijders, zoals taxi’s is een snellaadstation met meerdere
laders en hogere vermogens van belang omdat beschikbaarheid en snelheid van belang
is om snel door te kunnen rijden. Hetzelf de geldt voor de meeste doelgroepen langs
corridors.
Mogelijke type locaties
De behoef te aan snellaadinf rastructuur en ruimtelijke geschiktheid resulteren in de
volgende mogelijke type locaties die geschikt zijn op verschillende schaalniveaus.
Mogelijke type locaties voor de corridor snelladers:
a. Carpoolplaatsen;
b. Tank- en of laadstations;
c. Verzorgingsplaatsen;
d. Restgronden in bezit van gemeenten of provincies, grenzend aan wegvakken,
die groot genoeg zijn om als nieuwe locatie te dienen.
Mogelijke type locaties voor de stedelijke snelladers:
a. Parkeerterreinen bij winkelgebieden en f uncties waar bezoekers kort parkeren;
b. Tank- en of laadstations;
c. Parkeervakken nabij wijken met gebrek aan ruimte voor reguliere laadpalen;
d. Laad- en los plekken;
e. Restgronden in bezit van gemeenten, grenzend aan doorgaande wegen, die
groot genoeg zijn om als nieuwe locatie te dienen.
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Bij deze mogelijke locaties moet de verkeersintensiteit in de omgeving worden nagegaan.
Ook moet er worden gecontroleerd of er al (semi)openbare laders aanwezig zijn en of
deze het verkeer al voldoende in laadbehoef te kunnen voorzien. Indien dit zo is, moet
een nieuwe lader moet op een bepaalde af stand van de bestaande laders worden
geplaatst, zodat het een eigen verzorgingsgebied dient.
In een later stadium van de locatiekeuze (na selectie van een aantal interessante locaties)
moet vervolgens ook rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte voor de
snelladers en de doelgroep (bijvoorbeeld bestelbusjes en vrachtwagens), de
aanwezigheid van een op- en af rit, de aanwezigheid van bomen, begroeiing en veiligheid.
Op dit moment wordt het ook relevant om te kijken naar de eigenaar van de grond en het
beleid wat geldt op deze locatie.
Voorbeeld analyse
Door middel van een analyse kunnen geschikte locaties voor corridor snelladers en
stedelijke snelladers in kaart worden gebracht. Eerst wordt er gezocht naar potentiele
locaties die bijdragen aan een dekkend laadnetwerk, die ruimtelijk geschikt zijn en een
logische locatie zijn voor de beo ogde doelgroepen. Vervolgens kunnen deze locaties
worden gerangschikt op de mate waarin zij de businesscase ondersteunen, door middel
van een bereikbaarheidsanalyse. Door te kijken naar het verzorgingsgebied van de
potentiele locaties en de vraag die binnen dat verzorgingsgebied valt, kan elke locatie
beoordeeld worden op de mate waarin het aanbod aansluit op de vraag.
Een voorbeeld van een mogelijk resultaat van een dergelijke analyse is in f iguur 5
weergegeven. Op deze kaart zijn de bestaande snelladers en mogelijke nieuwe type
locaties gevisualiseerd.

Figuur 5: Voorbeeld van locatie-analyse voor snelladers
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Stap 3. Vervolg
Wanneer geschikte locaties in beeld zijn gebracht en een marktpartij wil op deze locatie
gaan realiseren, of de overheid wil dit zelf doen, dan kunnen vervolgstappen in gang
gezet worden. Hierbij speelt grondbeleid een belangrijke rol wanneer het gaat om een
publieke locatie. Wanneer het een private locatie betref t is de overheid alleen nog
betrokken bij mogelijke vergunningsprocedures.
Voor de overheid is het van belang om de verschillende opties voor marktselectie en het
samenwerkingsmodel met de markt af te wegen. Ook moet goed gekeken worden naar
de f inanciële af spraken die gemaakt worden. Voor marktselectie kan gekozen worden
voor één-op-één uitgif te van gronden, of kan er een tender uitgezet worden. Voor een
samenwerkingsmodel met de markt zijn er oo k verschillende opties denkbaar; een
vergunningenmodel, concessiemodel of opdrachtmodel.
De voor en nadelen voor deze verschillende opties worden verder toegelicht en zijn te
lezen in De opkomst van snellaadstations (Michiels & Knol, 2020). Ook worden
binnenkort een handreiking vanuit NKL en provincie Gelderland gepubliceerd waarin hier
uitgebreider aandacht aan wordt besteedt.

Marktselectie

Eén-op-één

Tender

Unsolicted
proposal

Meervoudig
onderhandse
selectie

Zelfrealisatie

Onderhandse
selectie met dialoog

Grondruil

Openbare veiling

Verkoopprocedure
met voorselectie

Concurrentiegerichte dialoog

11

4.

Conclusie
In 2030 zijn er naar verwachting 9.740 snelladers nodig. De behoef te wordt vooral vanuit
de doelgroepen veelrijders en zwaar vervoer verwacht, en kan worden gef aciliteerd op
de schaalniveaus bestemmingsladen, snelladen in de stad en snelladen langs corridors .
Hoewel we steeds meer snelladers zien langs de snelweg, is er nog een lange weg te
gaan naar een toekomstbestendig netwerk van laadinf rastructuur om verdere
verduurzaming van onze transportsector te f aciliteren.
Om de belemmeringen in de ontwikkeling van snelladers te verhelpen en verdere
ontwikkeling te stimuleren, is het van belang om goed voorbereid te zijn. Voor lokale
overheden betekent dit dat het belangrijk is om de urgentie en behoef te te ond erzoeken
en vervolgens in actie te komen. Haal hiervoor kennis op bij marktpartijen, doelgroepen
en andere overheden die vooruitlopen.
Af hankelijk van de ambitie en de rol die de lokale overheid kiest , kan vanuit de markt of
overheid het initiatief worden genomen om snelladers te realiseren. De locatiekeuze is
een belangrijke keuze in het realisatieproces. Het is niet altijd makkelijk om een goede
locatie te kiezen, maar door vooraf goed na te denken kan het proces van realisatie
vervolgens sneller doorlopen worden en is er een grotere kans van slagen.
Met behulp van een locatie-analyse kunnen locaties worden gekozen die zowel
bijdragen aan de behoef te vanuit e-rijders, een gunstig verdienmodel voor de exploitant
dienen en ruimtelijk geschikt zijn. Ook moet de verschijningsvorm van de snellader de
behoef te en doelgroep dienen. We adviseren om daarnaast ook in gesprek te gaan met
de doelgroepen die willen overstappen naar elektrisch vervoer.
Wanneer één of meerdere geschikte locaties aangewezen en kunnen vervolgstappen
ingezet worden om marktpartijen te selecteren, overeenkomsten te sluiten en de
snelladers te realiseren.
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