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Showcases Slim Laden Brabant
De afgelopen jaren is in de pilot Slim Laden in
Brabant succesvol geëxperimenteerd met
verschillende vormen van slim laden. De tijd
is nu rijp voor een rechtstreekse koppeling
tussen lokaal opgewekte zon/wind en de
publiek toegankelijke laadpaal. Technisch is
dit mogelijk, maar organisatorisch is dit
complex. Bovendien is er belemmerende weten regelgeving en fiscaliteit. In twee
showcases willen provincie, Enexis en Enpuls
aantonen dat rijden op zon en wind mogelijk
is, en onderzoeken wat nodig is voor
grootschalige toepassing. Dit is een
belangrijke opmaat voor de Brabantse
proeftuin 100.000 EV.
2

De doelstelling van de showcases is drieledig:
1. Aantonen van de technische
haalbaarheid en economische
haalbaarheid van het slim laden op lokaal
beschikbare duurzame energie op kleine
schaal, met een aantrekkelijke(re)
businesscase voor verschillende
gebruikers;
2. Versnellen opschaling slim laden;
3. Op een gebruiksvriendelijke manier aan
de ev rijder aanbieden van de
mogelijkheid om te laden als veel lokale
duurzame energie beschikbaar is met
een kostenvoordeel als beloning.
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1. Showcase Slim laden achter de GV
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Concept slim laden achter de GV
Doel van deze showcase is het in de praktijk
laten zien hoe de businesscase van
grootschalige duurzame opwek door de
grootverbruiker en het publiek-privaat laden
van EV kan verbeteren door (achter de meter)
het realtime laden op zon mogelijk te maken
op een publiek toegankelijke private laadpaal.
Uitgangspunt van de showcase ‘Slim Laden
achter de GV-meter’ is het delen van de
financiële voordelen van Slim Laden op
zonne-energie met de SDE-opwekker en de
EV rijder.
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Stakeholders

Aanpak

Beoogde effecten

Het concept

Slim Laden bij een grootverbruikersaansluiting – Waalwijk
WEL ZON

€ 0,11 kWh

EV-rijders

€ 0,04 kWh

GEEN ZON

Groei laadvoorziening bij
grootverbruikersaansluitingen

✓ Keuze van mogelijke
pilotlocaties
✓ Uitwerken projectplan met alle
betrokken partijen

+
€0,02

€ 0,25 kWh

€ 0,17 kWh

1. Uitwerken
projectplan

Voordeel € 0,07/kWh

Toename gebruik van LDE

2. Inrichten showcase
✓ Realiseren interfaces
✓ Testen van interfaces
✓ Beperkte schaal proefdraaien

Service Provider

€ 0,12 kWh

Financieel voordeel

3. Uitvoeren showcase
✓ Brede uitrol met media
aandacht
✓ Analyse resultaten
✓ Besluit over de volgende stap

CPO

+
€0,02

Gemeente

4. Evalueren en
uitwerken vervolg
✓ Evaluatierapport
✓ Advies over opschaling

Locatie-eigenaar

+
€0,03

€ 0,20 kWh

Showcaselocatie Slim Laden achter de GV meter
Waalwijk
Publieke gebouwen
3 publieke gebouwen
Sporthal De Slagen,
• 240kWp zonnepanelen
• EcoTap Laadpunt
Sporthal De Zeine
• 195kWp zonnepanelen
• EcoTap Laadpunt
Sporthal Zwembad Olympia
• 127kWp zonnepanelen
• MS-aansluiting
• EcoTap Laadpunt
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2. Systeemarchitectuur
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Bron
flexibiliteitsbehoefte

Vraag om flexibel laden
voor benutting LDE.
Voorspellen opwekprofiel.

Charge Point
Operator (CPO)

Bepaald laadprofiel en geeft
laadpalen signaal sneller /
langzamer te laden

Laadpalen

Zorgen dat auto’s sneller /
langzamer gaan laden

Flexibele gebruiker
met interactie

Gebruiker
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•
•

Via laadpas aanmelden
Via paal laadprofiel
doorgeven

Gebruikt zowel een laadpas
als een flex-app.
Verrekening via twee
rekeningen

3. User-interface en prijsopbouw
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LOKAAL GROEN

User-interface
•
•

8 kWh / 40 km
€ 1,36
4 uur
100% groene energie
van lokale oorsprong

SNEL

•
•

Slim laden keuze aan de
paal
Communicatie vanuit backoffice naar laadpaal
Aanbod 2 laadprofielen
Opvragen persoonlijk
laadprofiel mogelijk?

22 kWh / 110 km
€ 5,56
1 uur
Vol vermogen met
grijze enerigemix
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Voorbeeld prijsopbouw
•
•
•

•
•
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kWh prijs is afhankelijk van aansluiting en
contract
Laadprijs excl. servicekosten
Potentiele voordeel afhankelijk van situatie
netaansluiting
Voordeel ontstaat alleen bij verschuiving
laadsessie
Nadere afspraken maken over verdeling
van het voordeel

Input
kWh prijs eigenaar
teruglever kWh prijs
Laadvergoeding cpo aan eigenaar
Laadprijs Evrijder aan de paal

prijs
€
€
€
€

0,11
0,04
0,17
0,25

Slim laden voordeel
Voordeel Eigenaar
Voordeel CPO
Voordeel Gebruiker
Totaal

€
€
€
€
€

0,07
0,03
0,01
0,03
0,07

4. Organisatie
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Organogram

Stuurgroep

Projectgroep

Onderzoek en
evaluatie

Consortium
Best
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Consortium
Waalwijk

Communicatie
team

Consortium
Oss

Consortium
Breda

Consortium Waalwijk
Naam

Organisatie

Functie

Bregje Vos

Enpuls

projectleider

Leo de Jong

Gemeente Waalwijk

PL Elektrisch Vervoer en PV

Peter van der Putten

Ecotap

Technisch directeur

Alexander de Jonge

Gemeente Waalwijk

PL Energie, kabels en leidingen

Marc Spierenburg

Gemeente Waalwijk

Inkoop en meting Energie
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Rol en taakverdeling
Gemeente Waalwijk

Eigenaar publieke gebouwen
Eigenaar laadpunten
Ecotap; CPO slimme laadpalen

CPO laadpalen
Toepassing slim laden op laadpaal
Ontwikkelen interface laadpaal
Enpuls BV

Onderdeel van de Enexis Groep,
doelstelling het versnellen van de energietransitie,
netcongestie en het stimuleren van gebruik lokale duurzame opwek.
Levert projectleiding voor deze showcase
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5. Activiteitenplan en planning
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Niveau 1: Aggregatie
• Koppeling LDE aan Ecotap (BPM of converter)
• Koppeling slimme meter Ecotap
• Ontwikkeling voorspellingsprofiel LDE
• Ontwikkeling prijs-algoritme

Niveau 2: Slim Laden
• Ontwikkeling laadprofiel
• Doorgeven laadprofielen aan laadpunt
• Ontvangen keuze laadprofiel van gebruiker

Niveau 3: User-interface
• Ontwikkeling interface laadpaal
• Koppeling back-office
• Ontwikkeling systeem afrekening gebruiker
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Planning
Activiteit
mei-17 jun-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 jan-19 feb-19 mrt-19 Actiehouder
NIVEAU 1: AGGREGATIE
Koppeling LDE aan Ecotap (BPM of converter)
Ecotap
Koppeling slimme meter Ecotap
Ecotap
Ontwikkeling voorspellingsprofiel LDE
Ecotap
Ontwikkeling prijs-algoritme
Ecotap
NIVEAU 2: SLIM LADEN
Ontwikkeling laadprofielen
Ecotap
Koppeling backoffice laadpunt OCPI
Ecotap
Ontvangen keuze laadprofiel van gebruiker
Ecotap
NIVEAU 3: USER-INTERFACE
Ontwikkeling interface laadpaal
Ecotap
Koppeling interface back-office
Ecotap
Ontwikkeling systeem afrekening gebruiker
Ecotap
PROJECTORGANISATIE
Ontwikkeling projectplan
APPM
Ontwikkelen uitvoeringsplan
APPM
Sluiten samenwerkingsovereenkomst
APPM
Projectmanagenemt uitvoering
APPM/Enpuls
COMMUNICATIE
Opzetten communicatieplan
APPM
Deelnemers werving
APPM
Lancering showcase
APPM
Deelnemerscommunicatie
APPM
Delen resultaten extrene partijen
Elaad
ONDERZOEK EN EVALUATIE
Opzetten onderzoeksplan
Enpuls
Nul-meting
Enexis
Monitoring
Enexis
Evaluatie
Onderzoeks-insteling
Publicatie onderzoeksrapport
Onderzoeks-insteling
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Betrokken
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Service provider

Enpuls
Consortium

Provincie NB
Gemeente Best
Gemeente, Ecotap, Provincie
Sportclubs, Ecotap, gemeente
Provincie, Enpuls
Onderzoeksinstelling, APPM

Consortium
Consortium

6. Risico’s en beheersmaatregelen
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Risico’s en beheersmaatregelen

Risico
1 Onvoldoende draagvlak uitvoering in uitvoeringsconsortium

Kans

Kosten
25%

2 Juridische bezwaren consortiumpartners tegen tekenen
samenwerkingsovereenkomst
3 Geen overeenkomst over prijsafspraken van de laadprofielen
4 Nulmeting kan niet (goed) worden uitgevoerd
5 Plaatsen laadpalen niet op tijd

50%

6 Ontwikkeling interface op de laadpaal kost meer tijd dan verwacht
7 Systeeminrichting niet op tijd ingericht

40%
50%

8 Geen/ onvoldoende gebruikers showcase

10%
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10%
10%
25%

Vertraging Beheersmaatregel
1 - 6 weken Alle stakeholders informeren over de te nemen stappen
en wat van elke stakeholder in welke stap verwacht wordt
1 - 4 weken Samenwerkingsovereenkomst in overleg met stakeholders opstellen.
Eenvoudige overeenkomst met verwijzing naar uitvoeringsplan
1 - 2 weken Stakeholders juist informeren en belangen afstemmen
1 - 3 weken Afstemming gemeente over levering gebruikscijfers
2 - 8 weken verantwoordelijke partijen helpen met verzorgen juiste aanvragen zodat
aanvraag op juiste manier verwerkt kan worden bij de juiste partijen
onbekend Snel inzicht in kritiek pad ontwikkeling interface
2 - 4 weken Snel vaststellen stakeholders en verantwoordelijkheden
mbt systeeminrichting
2 - 4 weken Op tijd opstarten juiste communicatie met gebruikers, inzetten contacten
sportclubs

