Slimmer
laden
in Brabant

Samenwerken aan
betaalbare en
slimme laadpalen.
Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel. Steeds
meer Brabanders ontdekken dat zelf. Laden gebeurt thuis of onderweg.
Hiervoor is uitbreiding van het netwerk van laadpalen nodig.
In het proefproject ‘Slim Laden, de
Brabantse aanpak’ ontwikkelen de provincie
Noord-Brabant en netbeheerder Enexis
innovatieve, betaalbare en slimme
laadpalen samen met gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen. In 2014 en
2015 worden zo’n 600 van deze nieuwe
laadpalen in Brabant geplaatst.
Het aanschaffen, plaatsen en beheren van
laadpalen kost veel geld en is een complex
proces. Daardoor komen uitgebreide
netwerken van laadpalen nog niet van de
grond. Innovatie en samenwerking kunnen
hier verandering in brengen. Brabant heeft
alles in huis om dat te doen.
Er is in de provincie veel deskundigheid op
het gebied van (High Tech) auto-industrie en
slimme (ICT-)netwerken. Samenwerking
leidt tot succesvolle proces- en product
innovaties, zoals betaalbare en slimme
laadpalen. De elektriciteit voor deze
innovatieve laadpalen is in Brabant steeds
vaker afkomstig van duurzame energiebronnen als zon en wind. De slimme
laadpaal speelt hier optimaal op in.

Wat willen we bereiken?

1. De prijs van een publieke laadpaal
halveren;

2. Publieke laadpalen rendabeler maken;
3. Slim laden mogelijk maken;
4. Versnelling van het werkproces
(van aanvraag tot plaatsing);

5. 600 nieuwe publieke laadpalen in

Brabant plaatsen in 2014 en 2015.

Wat gaan we doen?
Netbeheerder Enexis ontwikkelt in dit
project samen met ElaadNL (het nationale
kennisplatform van netbeheerders) en
marktpartijen een laadpaal die vijftig
procent goedkoper is dan de huidige
laadpaal. Elektrische auto’s worden
bovendien slim geladen, zodat lokale,
schone energie goed en veilig wordt
verdeeld.

Automobilisten die geen mogelijkheden
hebben voor een laadpaal op eigen terrein,
kunnen bij de gemeente een laadpaal in de
buurt aanvragen. Het proces van aanvraag
tot plaatsing van de laadpaal vraagt nu
enkele maanden voorbereidingstijd.
Gemeenten werken in dit proefproject
efficiënt samen met aannemers, exploitanten en de Brabantse netbeheerders om
laadpalen sneller te kunnen plaatsen.
De geleerde lessen van het project worden
op nationaal en Europees niveau gedeeld.
Daarmee dragen de samenwerkende
partijen bij aan de wereldwijde versnelling
van elektrisch rijden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het
proefproject of een innovatieve
laadpaal aanvragen? Ga dan naar
www.slimladenbrabant.nl

