
MEA-Kennissessie 
Raadzaal gemeente Maastricht 

18 mei 2022
Welkom !



MEA-welkomstwoord

Gert-Jan Krabbendam



Agenda MEA-kennissessie 18 mei
- Welkomstwoord & Duurzaamheid in Maastricht & ZL GJ Krabbendam 15.00 - 15.10

- Energiebesparing: Actualisatie Energiebesparingsplicht Chrit Faarts 15.10 – 15.45
Hein Allertz

- Duurzame Logistiek & Laadinfra Mark Luikens 15.45 – 16.35 
Ron Bissels

- MSI Sustainable Assessments MEA-teamprojecten MSI-teams 16.35 – 16.55
- project Business Parks
- project Networking

- Afronding & Agenda Jaap Rieter 16.55 – 17.00



Energiebesparing: 
2023 Actualisatie Energiebesparingsplicht

Chrit Faarts & Hein Allertz



















































Workshop Actualisatie Energiebesparingsplicht 2023

 Is er behoefte aan een praktijkgerichte workshop rond dit thema?

 Welke bedrijven hebben interesse in deelnemen?

 Welke 2-3 bedrijven willen ‘gratis’ als voorbeeld dienen tijdens workshops?



Duurzame Logistiek & Laadinfra

Mark Luikens & Ron Bissels



Elektrische vrachtwagen, 
iets voor jullie?



Minder uitstoot bestel- en vrachtwagens
1. Maken TCO berekening voor vrachtwagens en EV scan voor bestelwagens
2. Advies subsidies en fiscale voordelen
3. Advies gebruik alternatieve brandstoffen

Stimuleren laadinfra voor elektrische voertuigen
1. Stimuleren en verbinden lokale initiatieven

Stimuleren minder gereden kilometers
1. Advies over logistieke platformen en gebruik hubs
2. Zoeken logistieke ruimte in of nabij gemeenten

Stimuleren Modal shift van weg naar water / rail
1. Opzetten joint corridors
2. Advisering inzake bulk lading 

Daarnaast stimuleren digitalisering op de weg. 

Ons maatwerk!





Hoe duurzaam is een elektrische truck?

Voertuig Gewicht (in 
ton)

Vermogen (in 
kW)

CO2 uitstoot 
(gr/km)

Elektrische CF 
bakwagen 
(groene stroom)

29 210 0

Elektrische CF 
bakwagen 
(grijze stroom)

29 210 331

CF model year
2017 bakwagen 29 217 672

CF85 model 
year 2002 
bakwagen

29 217 746

CO2 besparing



Selectie BEV -Trucks (>7,5ton)

FRAMO EMOSS EFORCE FUTURICUM ORTEN

DAF MAN RENAULT VOLVO DAIMLER

PVI  IRIZAR MERCEDES NIKOLA TESLA

Verwacht



Intrinsieke behoefte om te verduurzamen
1. Klimaatverandering tegen willen gaan
2. T.b.v. groen / duurzaam imago 
3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verduurzamen n.a.v. klantvraag of aanbesteding
1. Gecertificeerd volgens CO2-prestatieladder
2. ISO 14001
3. Overheden als opdrachtgever

Geconfronteerd worden met overheidsmaatregelen
1. Zero emissie zones voor stadslogistiek
2. Aanschafsubsidie zero emissie vrachtwagens
3. Aanscherping Milieuzones Euro5 motoren geen toegang

Mogelijke aanknopingspunten voor aankoop ze truck



Zero emissie zone
voor stadslogistiek
Maastricht als 
voorbeeld

Inmiddels 26 gemeenten een besluit 
invoering zero-emissie zone genomen:

Alphen aan den Rijn, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Breda, Delft, 
Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede, 
Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, 
Haarlem, Den Bosch, Hoorn, Leiden, 
Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, 
Utrecht, Zaanstad en Zwolle. Venlo en 
Heerlen maken de overweging.



Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

De regeling staat nog niet vast!
Vergoedt deel meerkosten emissie-loze vrachtwagen (N2 en N3) t.o.v. een diesel variant

• Vanaf mei 2022 open, looptijd tot 2030 (verwacht)

• Budget 
• €13,5mln 2022 

(± 300 trucks)
• €14mln 2023 
• €21mln voor 2024

• Daarbovenop komt MIA, 
ook voor laadinfra



TCO berekening, vooruitzicht
TCO vergelijking tussen BEV-
en Dieseltrucks:

• Voor 2030 TCO voordeel BEV, lichtere voertuigen eerder

• Conservatieve inschatting, geen overheidsmaatregelen meegenomen 



Alternatieve brandstoffen





www.drivenbynature.org

www.platformduurzamebiobrandstoffen.nl





Duurzame brandstoffen

€ 1,9744 per liter
Verschil € 0,19 per liter excl. 

Neste MY Renewable
Diesel heeft tot 90% 
minder CO2e-uitstoot en 
33% minder fijnstof dan 
fossiele diesel.

https://tamoil.nl/prijzen



ALGEMEEN

Mark Luikens 06-51 16 57 81 | mark.luikens@zuid-limburg-bereikbaar.nl
Michel Oldenburg 06-24 90 67 38 | michel@smartidservices.com
Carole van der Put 06-18 72 29 66 | carole.vanderput@zuid-limburg-bereikbaar.nl

MODAL SHIFT

Miranda Volker 06-46 71 84 82 | miranda.volker@zuid-limburg-bereikbaar.nl 
Ivo Schepers 06-52 52 19 47 | ivo.schepers@liof.nl

VOERTUIGEN EN LADEN

Rob Kroon 06-22 73 00 18 | rkroon@fier.net
Sascha van der Wilt 06-14 73 52 04 | svanderwilt@fier.net
Ron Bissels 06-33 63 48 67 | ron.bissels@zuid-limburg-bereikbaar.nl

Contact



Laadinfra bedrijventerreinen 
Maastricht 
Ron Bissels, 18 mei 2022



Wat zegt de NAL?

En ZES?
• Invoer zone
• Randvoorwaarden  oa Laadinfrastructuur

En jij?
• Meesten nog niet zo mee bezig
• Snappen we, want je moet al zo veel …



Bedrijven nog zeer beperkt actief

Urgentiebesef

Onbewust  niet mee bezig

1e stappen  hulp welkom

Bewust maar hoe?

Bewust  niet mee bezig

Al plan maar nog alléén

Op weg naar gebiedsplan in samenwerking



Laadinfra Bedrijventerreinen Maastricht
• Mark vertelde over mogelijkheden voor E-trucks
• Daarvoor is laadinfra noodzakelijk – en daar moeten we het over hebben
Maar – met de deur in huis:
• Wie heeft bij bedrijf eigen (diesel) tankvoorziening?
• Logistiek café: ‘de overheid moet maar zorgen voor voldoende laadinfra’
• Deze houding: dan heb je straks ‘n probleem in je continuïteit  écht
Want:
• Jij wilt straks E-rijden – wacht op keuze trucks en urgentie, dus bv 2025/2026
• Maar die urgentie is er nu al
• Ik weet – je moet al heel veel: bedrijfsvoering, groei, corona, personeel, verduurzaming 
• Wij willen helpen met:

o Bewust maken & relevante info verstrekken
o Aanjagen plan te maken
o Verbinden aan Enexis én aan elkaar, want zonder dat …

• Veel info
• We verspreiden de PP



Aantal logistieke voertuigen

2019

2022:
• 991.000 bestelwagens

o Buca voor EV al positief in veel gevallen  harde groei
• 160.000 trucks in NL (N2 + N3, lichte en zware vrachtwagens)

o Nu 200 E-trucks, 2022 verdubbeling naar 400 (1e dag 3,5x)
o 2025  1.000, 2030  16.000



Type voertuigen

Bestelwagens (N1 = personenwagen met grijs kenteken)
Trucks (N2 + N3 = lichte en zware vrachtwagens)

Afval -
Bouw -

Belevering horeca -
Pakketdiensten -

Food/retail -
Zakelijke toelevering -

Levering/installatie -
Facilitaire diensten -

• Die gaan 
elektrisch 
worden

• Maar kennen 
verschillen in 
gebruik

• Dus verschil 
in laadvraag



Wanneer en hoeveel elektrisch?



En wanneer hoeveel laadpunten?



En wanneer hoeveel laadpunten?

Afval -
Bouw -

Facilitair -
Horeca -
Pakket -

Food/retail -

Toelevering -
Lev./install. -

2030: 11.707 x 50kW = 585MW



Totaal benodigd vermogen wegvervoer 2035



Naar de inhoud

Waarom?
Wanneer?
Hoe?
• Techniek

o E-truck – batterij – actieradius 
o Toepassing van de truck
o Laadstrategie
o Laadvermogen - Aansluitcapaciteit

• (later: Investeringen/Kosten & Ruimte)



Vermogen 
& laadtijd

• Laadsnelheid 
neemt toe!

Verbruik
• Bestel/100km       

15-25kWh
• Vracht/100km    

150-175kWh



Ontwikkeling Laadsnelheid vrachtwagens 
Snellaad – snelheden
• DAF: 150kW (250kW is optie)
• MAN: 150kW
• Volvo & Renault: 150kW
• Scania: 130kW

Snellaad – MWS komt eraan
• 3,75 MW heeft extreme impact!
• Project in voorbereiding met 1 MW door 3x 

350kW’ers te koppelen



Waar wil je laden?  Laadstrategie



Inschatting NAL/ElaadNL



Inschatting NAL/ElaadNL



Laad-
behoefte

Rit-
profiel

Laad-
profiel

Laad-
locatie

Laad-
snelheid

Laad-
vermogen

Laad-
kosten

Laadstrategie



Zonder bijladen

Extra laadstop

Laden bij klant/bestemming







Laadprofiel trucks –voorbeeld 1
• Inzet e-truck dagrit

140km tbv retail/afval

• 250/300 kWh 
accucapaciteit

• Verbruik                       
150-175kWh/100km

• Alléén 22kW 
nachtladen op depot à 
9 uur = 198kWh per 
keer

• Volgens inschatting NKL 
80% gaat op depot 
laden

Bron: ElaadNL 2021



Laadprofiel trucks – voorbeeld 2
• Inzet e-truck dagrit

320km tbv supermarkten

• 250/300 kWh 
accucapaciteit

• Verbruik                       
150-175kWh/100km

• Depotladen ‘s nachts 
met 50kW

• 3x snelladen overdag 
met vermogen 300kW 
bijladen 

• à 15 min = 75kWh per 
keer = totaal 225kWh

Bron: ElaadNL 2021

80 km80 km 80 km80 km







• Ja, ook overheid doet haar deel in publieke ruimte
o Maar er is nooit genoeg publieke ruimte
o en het gaat niet passen in jouw business case

• Privaat ‘depotladen’, (dus eigen terrein) erg belangrijk
• Niet alléén voor Bestel & Vracht  ook Zakelijke & Privé 

personenauto’s
• Dat vraagt E-vermogen – aansluitcapaciteit –

investeringen en dus  planning
• Want je wil:

o Gegarandeerde beschikbaarheid over laadinfra – het is 
je business

o Grip op kosten
• Maar om te beginnen ook:

o Zeker zijn van de aansluitcapaciteit netbeheerder

Dus …



1. Gebouwschil – ipv aardgas 
2. Proceswarmte – ipv aardgas 
3. Logistiek – ipv diesel
4. Personenauto’s – ipv benzine/diesel

• Afhankelijkheid van netbeheerder(s)
• Afhankelijkheid van elkaar!

Elektriciteitsbehoefte gaat sterk groeien – overal





We deden ‘n pilot Logistieke laadinfra Randwyck



We deden ‘n pilot Logistieke laadinfra Randwyck
En ontdekten:
• Bewustzijn
• Planvorming
• Impact op eigen e-aansluiting & energiesysteem in gebied

o Zelfs zónder ook andere transities
• En ‘t besef dat er gebiedsgericht geen overzicht is

o En ook geen samenhang

• Maar er zijn oplossingen  zie opties Enexis
• Die vragen wel:

• Delen van ideeën en opties tbv eigen verduurzaming met je ‘buren’
• Onderlinge oplossingen….



Voorkómen  Oplossingen

Vergroot haalbaarheid – Efficiency – Kostenvoordeel – je neemt regie!



We willen helpen
Ondersteuning hoort bij ambities Maastricht
ZLB kan helpen via Team Logistiek of MEA:
• Inhoudelijke vragen laadinfra – technisch – business 

case – subsidies – vergunning – grond
o Vb EGLM-project  te realiseren logistieke 

snellaadlocatie
o Vb initiatief van consortium  hulp bij business 

case tbv logistiek laadplein 
• Verbinding met marktpartijen – maar ook met ‘je 

buren’ tbv delen & slimme oplossingen
• Enexis doet mee – kracht van verbinding – doorrekenen 

– oplossingen zoeken 



Oproep
Voor 3 dingen:
• Start met planvorming & laat je erbij helpen
• Wees je bewust dat samenwerking – onderling – gebiedsgericht – noodzakelijk wordt
• Doe mee in het najaar

Wat bieden we ondertussen
• Kennisbank logistieke laadinfra https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/onze-aanpak/bedrijfsaanpak-laadinfra/

• Vraagbaak
• Ambitie om in najaar gebiedsgericht te starten met dialoog logistieke laadinfra
• Kennisdeling in online platform logistieke laadinfra Maastricht:

o we overwegen om dat op te zetten – laagdrempelig – in beperkte groep van ‘je 
buren’ met vergelijkbare vragen, of juist slimme onderlinge oplossingen – doe je 
mee?



Hartelijk dank



MSI - Sustainable Assessments

Project Business Parks
Project Networking



MSI - Sustainable Assessments

Team Business Parks
https://www.wooclap.com/MEA2022



MSI - Sustainable Assessments

Team Networking
https://app.wooclap.com/MEANETWERK



MEA Agenda & Activiteiten

Jaap Rieter



Agenda 2e helft 2022
 3e MEA Kennissessie 22 september 15.00 uur

4e MEA Kennissessie 1 december 15.00 uur

Opvolging campagne energielabel C planning Q3

Workshop gebiedsgerichte aanpak planning Q3 of Q4

Workshop actualisatie E-besparingsplicht planning Q3 of Q4



Dank voor uw deelname !

We zien elkaar weer op 

donderdag 22 september 
tijdens de 3e MEA-Kennissessie


