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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.
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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 = Voordeel pakken
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Concept slim laden = voordeel pakken
Doel van deze showcase is goedkoper
publiek laden, laden bij veel lokale duurzame
energie en laden buiten de piek in het net te
stimuleren door variabele prijzen aan de
laadpaal . Uitgangspunt van de showcase
‘Slim Laden = Voordeel pakken’ is het delen
van de financiële voordelen van Slim Laden
voor de netbeheerder en de
energieleverancier met de EV rijder en CPO,
zodat alle belanghebbenden voordeel hebben
bij Slim Laden.
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Slim laden is voordeel pakken – Best Salderes

Het concept

% € 0,05 / kWh
€ 0,02 kWh

Wel LDE

€ 0,15 kWh

€ 0,23 kWh

+
€0,02

Voordeel € 0,09 kWh

€ 0,02 kWh

Geen LDE
€ 0,18 kWh

€ 0,10 kWh

Stakeholders

Aanpak

Beoogde effecten

+
€0,02

Lagere netbeheerkosten

Toename gebruik van LDE

1. Uitwerken
projectplan

✓ Keuze pilotlocaties
✓ Betrekken van de relevante
partijen
✓ Uitwerken projectplan

Financieel voordeel

2. Inrichten showcase

✓
✓
✓
✓
✓

Plaatsen laadinfra
Realiseren interfaces
Realiseren meetinrichting
Testen
Proefdraaien

3. Uitvoeren showcase

✓
✓
✓
✓
✓

Bijeenkomst met gebruikers
Helpfunctie inrichten
Brede uitrol op wijkniveau
Tussentijds evalueren
Analyse resultaten

Betere netbalans

4. Evalueren en
uitwerken vervolg

✓ Evaluatierapport
✓ Advies over opschaling
✓ Besluit over de volgende stap

%
EV-rijders

Service
Provider

Netbeheerd
er

CPO

Aggregator

Leverancier

Gemeente

Min Fin.

PV-partij

+
€0,04

Gemeente Best
Locatie Salderes
•
•
•
•
•
•
•
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Wijk uit Jaren ‘70 en ‘80
4 actieve EV-rijders
Weinig parkeren op eigen terrein
1x EVnetNL laadpaal (fase A)
2 extra publieke laadpunten bij NH aangevraagd
Het aantal PV-panelen in de wijk is redelijk groot
Op een aantal van de netstations is de belasting redelijk
hoog

Gemeente Best
Locatie Dijkstraten
•
•

•
•
•
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Nieuwbouwlocatie voor 670 woningen
Een mix van starterswoningen, sociale huur en vrije sector
huur woningen, twee-onder-een-kapwoningen en
vrijstaande- en geschakelde woningen.
Doordat het nieuwbouw betreft ligt er veel PV op de daken.
Deels Nul-op-de-meter woningen met warmtepomp en
extra PV-panelen
Eén of twee laadpunten uit Fase B en mogelijk

Netstations en laadpunten Salderes
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Bestaand laadpunt Salderes
•
•
•
•
•
•
•
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Aantal unieke laadpassen: 9, waarvan 3 laadpassen frequent de laadpaal gebruiken
Gemiddeld laadvermogen: 3kW; Maximaal laadvermogen : 11kW.
Gebruik: circa 1.200 kWh/jaar
Aankomsttijd: piek om 18.00u tijdens werkdagen
Vertrektijd: piek om 07.00u tijdens werkdagen
Gemiddelde plug-in tijd voor stekker 1: 15 uur en voor stekker 2: 9,5 uur. Typische waarden voor
‘nachtladers’.
Gemiddelde laadtijd voor stekker 1: 3,5 uur en voor stekker 2: 3 uur

Nieuwe laadpunten
•
•
•
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3 aanvragen voor 2 nieuwe laadpunten in
aanvraag bij Nuon Heijmans
2 laadpunten in bestaande bouw
Dijkstraten: vooruitlopend op aanvraag
punt plaatsen?

Netstations
Netstation LARIKS:
• 2 nieuwe laadpunten
• 25 kWp LDE vermogen
(zonnepanelen)

Netstation SALDERES
• 1 bestaand laadpunt
• 32 kWp PV vermogen
• Optioneel 15 kWp LDE extra door
koppeling zonnedak Willlem-IIstraat
•
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Beide netstation worden bemetert
met DALI apparatuur

2. Systeemarchitectuur
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Lokale duurzame
opwek

Netwerkbelasting

Energieprijzen

Bron
flexibiliteitsbehoefte

Vraag om flexibel laden door:
• Duurzame opwek
• Netwerkbelasting
• Energieprijzen

OSCP van DSO naar aggregator

Aggregator

Voegt flexibiliteitsbehoeften
samen en vertaalt deze naar
laadprofielen

OCPI laaprofiel naar CPO

Charge Point
Operator (CPO)

Geeft laadpalen signaal
sneller / langzamer te laden

OCPP sturing laadpaal

Zorgen dat auto’s sneller /
langzamer gaan laden

Laadpalen
OCPI laadprofiel

Flexibele gebruiker
met interactie
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Gebruiker

•
•

Via laadpas aanmelden
Via app laadprofiel
doorgeven

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

3. User-interface en prijsopbouw
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•

•
•

GOEDKOOP

•

App ontwikkelt door NH of
onafhankelijke intermediair
(zoals Jedlix of Social
Charging)
Communicatie met
aggregator
Aggregator geeft keuzeprofiel
aan CPO
Aanbod 3 laadprofielen
Opvragen persoonlijk
laadprofiel mogelijk

SNEL

•

LOKAAL GROEN

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

11 kWh / 55 km
€ 1,98
2 uur
U laadt lage energie prijs

11 kWh / 55km
1,98 euro
2 uur

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

ONTVANG
FLEX AANBOD
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FLEX AANBOD

U laadt:
Energie als de prijzen
laag zijn

Tariefstructuur
Variabele kosten
• Kaal tarief energieverbruik (€ 0,02 – 0,04 / kWh)
• Energiebelasting (€ 0,049/ kWh)
• Opslag Duurzame energie (€ 0,0 / kWh)
Vaste kosten
• Leveringskosten
• Vermindering Energiebelasting
Netbeheerkosten
• Capaciteitstarief (€ 217,64)
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Input
kWh verbruik
kale kWh prijs aan de paal
Energiebelasting
Netbeheerkosten
kWh prijs vast

vast
€
€
€
€

min

Marktprijs (APX)
Energiebelasting
Congestiebonus
kWh prijs flex

Slim laden voordeel
Voordeel Evrijder
Voordeel CPO
Voordeel Aggregator
Voordeel EMSP/flexdienst
Totaal
Laadprijs Evrijder aan de paal

max

€
€
€

0,04 €
€
€

€
€
€
€
€
€
€

flex

2500
0,03
0,05
0,09
0,17

0,23

0,02 €
0,05 €
0,02 €
€

0,02
-0,00
0,07
0,09

0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
€

0,21

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 Best
Naam

Organisatie

Functie

Sander ten Kate

Senfal

Directeur

Matthijs Kok

APPM

Projectleider

Marjolein Kelder

NUON

Projectleider implementatie fase B

Melchior Langeveld

Senfal

Projectleider

Corné van Loon

Enexis

Senior Adviseur Netwerk

Ted van Bergen

Gemeente Best

programmamanager duurzaamheid

Ilja Neervens

Gemeente Best

Adviseur duurzaamheid
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Rol en taakverdeling
Gemeente Best
De gemeente Best treedt faciliterend op voor de showcase door mee te werken aan uitbereiding van het aantal
laadpalen in de wijk en het betrekken van EVrijders. Support van de gemeente in dit opzicht geeft vertrouwen en
lokale binding. Voor de gemeente is deelname interessant omdat het zichzelf op de kaart kan zetten als innovatieve
locatie en duurzame gemeente.
Enexis Netbeheer
Netbeheerder, strategisch partner in opdrachtverlening voor laadpalen fase A en B, strategisch partner in
opdrachtverlening beide showcases en Brabantse proeftuin 100.000 EV, belanghebbende voor het beperken van
netcongestie,
dient DALI en ELMO functionaliteit in te zetten en zo nodig uit te breiden om tot een prijsprikkel te komen die lokale
congestie kan voorkomen. Enexis Netbeheer levert hiervoor capaciteit in projectgroep en de consortia en is tevens
lid van stuurgroep.

Enpuls BV
Onderdeel van de Enexis Groep, met als doelstelling het versnellen van de energietransitie, strategisch partner in
opdrachtverlening laadpalen fase B laadpalen en van showcase Slim Laden = Voordeel Pakken, strategisch partner
in Brabantse proeftuin 100.000 EV, belanghebbende voor het beperken van netcongestie en het stimuleren van
gebruik lokale duurzame opwek. Levert capaciteit voor deze showcase in projectgroep en de consortia, tevens lid
stuurgroep.
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Rol en taakverdeling
Senfal

Energieleverancier/ aggregator. Senfal dient de wens van de EV rijder te combineren met
het dynamisch tarief op basis van marktprijsvariatie, congestieprikkel van de netbeheerder
en onbalansprikkels van TenneT om tot een voordelig laadprofiel te komen. Senfal heeft dit
tariefconcept reeds gerealiseerd in de Jouw Energie Moment pilot en treedt daarop als
energieleverancier en aggregator.
Nuon-Heijmans CPO

CPO fase B laadpalen: realiseert de slim stuurbare laadpalen (fase B) die gebruikt zal gaan
worden voor deze showcase. De laadpalen worden opengestelt voor real time doorgeven
van instructies over het laadprotocol zodat aggregator een dynamisch laadprofiel aan de
elektrische auto kan aanbieden. Samenwerking met voor Senfal als aggregator. Primaire
partij voor ontwikkeling user-interface.
Optioneel: App-bouwer

Leverancier software en app om het mogelijk te maken verschillende laadprofielen te tonen
voor de gebruiker. Tevens de communicatie van gebruiker via app aan aggregrator.
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5. Activiteitenplan en planning
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Lokale duurzame
opwek

Netwerkbelasting

Energieprijzen

Niveau 1: Aggregatie
• Installatie DALI-boxen
• DALII integratie ELMO
• ELMO voorspelling kalibreren
• Ontwikkeling prijs-algoritme
• Aggregator koppeling energiemarkten
• Aggregator doorgeven laadprofiel aan CPO
Niveau 2: Slim Laden
• Ontvangen laadprofiel aggregator
• Doorgeven laadprofiel aan EV-rijder

Niveau 3: User-interface
• Ontwikkeling flex-app
• Koppeling flex-app met aggregator
• Ontwikkeling systeem voor betaling gebruiker
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Activiteitenplan en planning
Activiteit
NIVEAU 1: AGGREGATIE
Aggregatie netcapaciteit en LDE
Bestelling en plaatsing DALI-boxen
Inregelen uitlezen DALI data in ELMO
ELMO voorspeller kalibreren aan de hand van hoeveelheid LDE (pier-lijst)
Doorgeven ELMO data LDE en netcapaciteit aan aggregator
Koppeling ELMO aan aggregator
Ontwikkeling algoritmes energiemarkten + ELMO tbv laadprofielen
Uitwerking laadprofielen (OCPI)
Prijsafspraken per laadprofiel
Uitwerking prijs-algoritme.
NIVEAU 2: SLIM LADEN
Koppeling backoffice CPO aan aggregator
Inregelen OCPI NH
Ingegelen OCPI aggregator
Doorgeven laadprofiel aan laadpaal
Plaatsing laadpalen en
Plaatsing laadpalen Salderes
Plaatsing Dijkstraten
NIVEAU 3: USER-INTERFACE
Koppeling intermediair en aggregator
Doorgeven 3 laadprofielen (groen, snel, goedkoop) van aggregator naar
interface/gebruiker
Ontvangen laadprofielen en weergeven aan gebruiker
Doorgeven keuze laadprofiel gebruiker aan aggregator
Ontwikkeling user-interface
Ontwikkeling keuzemodule laadprofielen in app
Koppeling Senfal
Ontwikkeling systeem voor betaling gebruiker
PROJECTORGANISATIE
Ontwikkeling projectplan
Ontwikkelen uitvoeringsplan
Sluiten samenwerkingsovereenkomst
Projectmanagenemt uitvoering
COMMUNICATIE
Opzetten communicatieplan
Deelnemers werving
Lancering showcase
Deelnemerscommunicatie
Delen resultaten extrene partijen
ONDERZOEK EN EVALUATIE
Opzetten onderzoeksplan
Nul-meting
Monitoring
Evaluatie
Publicatie onderzoeksrapport
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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

Betrokken

Enexis
Enexis
Enexis
Senfal

Enexis

app-bouwer
Senfal
Senfal

Senfal, Enexix, NH
App bouwer, NH, Enexis

NH
Senfal
NH

Senfal
NH

NH
NH

Senfal

app-bouwer

app-bouwer
app-bouwer
app-bouwer

Senfal
Senfal

app-bouwer
Senfal?

Senfal
app bouwer

APPM
APPM
APPM
APPM/Enpuls

Enpuls, Enexis
consortium

APPM
APPM
APPM
APPM
Elaad

Provincie NB
Gemeente Best
Gemeente Best, Provincie
Gemeente, Provincie
Gemeente, Provincie, Enpuls

Enpuls
Enexis
Enexis
Onderzoeks-insteling
Onderzoeks-insteling

Onderzoeksinstelling, APPM

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 Systeeminrichting niet op tijd ingericht

50%

7 Geen gebruikers voor laadpunt in nieuwbouw Dijkgraven

25%

8 Geen/ onvoldoende gebruikers showcase

10%
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10%
25%
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 Goede afspraken maken met Enexis
2 - 8 weken Verantwoordelijke partijen helpen met verzorgen juiste aanvragen zodat
aanvraag op juiste manier verwerkt kan worden bij de juiste partijen
2 - 4 weken Snel vaststellen stakeholders en verantwoordelijkheden
mbt systeeminrichting
10-15 weken In wijk flyeren om potentiele gebruikers te informeren over mogelijkheid tot
aanvragen laadpunt
2 - 4 weken op tijd opstarten juiste communicatie met gebruikers

