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Adoptie van elektrische auto's in het net
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Impact op het werkpakket

1) Bronnen: Elaad Outlook 2021 Q3 'Elektrisch personenauto's''; afstemming met programmamanager EV Erik Schepens 



Het elektriciteitsnet 
Elektrische voertuigen laden op alle niveau’s op het elektriciteitsnet



Elektriciteitsnetwerk is 
ontworpen voor 

wasmachines, niet voor 
hoge vermogens

als elektrische auto’s 
of vrachtauto’s*



EV – impact op laagspanningsnet
Piekvermogen per elektrische auto
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Uitgangspunten
- Laadvermogen van 11 kW
- 50% thuisladen
- 14.000 km per jaar

Voorstel rekenregel
Uitgaan van bovengrens 80% zekerheid

Voorbeeld
Voor een wijk met 50 auto's moet er 2 kW 
per auto worden gereserveerd

TER INFO: Huidige netten zijn ontworpen met 
~1 kW gelijktijdige belasting!
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Waar, wanneer en clusteren
Samen en integraal afgewogen



Slim laden: combinatie van oplossingen
Slim laden' verwijst naar een combinatie van verschillende oplossingen die aan de hand van de 
'flex-piramide' worden toegelicht. Goede monitoring van de LS-netten en voorspelling van congestie zijn 
noodzakelijk om de juiste maatregelen op het juiste moment te kunnen inzetten. 

'Flex-piramide' als kapstok voor slim laden

Reactieve maatregelen: 
toepasbaar als ergens 
capaciteitsschaarste 
verwacht wordt.

Preventieve maatregelen: 
toepasbaar in hele 
verzorgingsgebied ter 
voorkoming van 
capaciteitsschaarste.

Oplossingen slim laden

1. Interventiemaatregel: vermogen direct 'afknijpen' bij overbelasting
Worden assets overbelast en dreigt er congestie, dan is dit een 'last resort'-oplossing waarbij 
de CPO de snelheid van laden of het uitstellen van laden op afstand wordt aanpast. Trigger in 
dit proces is een signaal van de netbeheerder. 

2. Flexibiliteit inkopen door minder snel of juist sneller of uitgesteld te 
laden
Bij dreigende congestie kan tegen vergoeding de snelheid van laden worden beïnvloed om het 
LS-net te ontlasten. Vice versa kan juist sneller geladen worden als het net een piek in 
duurzame opwek (zonnepanelen) te verwerken krijgt. Technisch kan dit worden mogelijk 
gemaakt met het GOPACS-handelsplatform.

3. Capaciteit-incentives inzetten via KV-tarievenstelsel 
Met de juiste incentives kan laden worden ontmoedigd tijdens 'piekuren' en worden 
gestimuleerd tijdens 'daluren'. Deze sturende werking én eerlijkere kostenverdeling dient te 
worden geborgd in het nieuwe KV-tarievenstelsel. 

4. Tijdig en doelmatig verzwaren van LS-netten
Door inzicht te krijgen in de uitrolstrategie van (publieke)laadinfrastructuur in combinatie met 
ZON-PV, warmtepompen en autonome groei enerzijds en lokale LS-belasting anderzijds kan 
handelingsperspectief worden geboden (selectie alternatieve locaties, netverzwaring of inzet 
van slim laden). 7



- FlexPower beperkt het 
vermogen tussen 17:00 & 
20:00 uur tot 3 x 7 A.

- De FlexPower piek valt na 
de standaard avondpiek.

- De FlexPower piek is hoger 
dan met normaal laden.

Slim laden – Dagprofiel 'normaal' laden vs. FlexPower
Gemiddeld dagprofiel van EV's & huishoudens
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Flexpower 3 – vrijgave van capaciteit op cluster
Elektriciteitsnet aantrekkelijk maken op rustige momenten en piek ontlasten
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Een cluster laadpalen krijgt vaste basiscapaciteit 
(grijs) om onderling te verdelen
Buiten de piek volgt daarbovenop extra 
restcapaciteit (groen)

10 middenspanningsruimtes in Amsterdam 
63 laadpalen (126 sockets)

Combinatie techniek en gebruikerservaring
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Resultaten van pilot flexpower 3
Laten zien dat energie geleverd kan worden op andere momenten
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• Impact van EV op het elektriciteitsnet is groot, het net is er niet voor 
ontworpen

• Noodzaak tot planmatigheid; waar, wanneer en maak gebruik van clusters

• EV heeft mogelijkheden tot veel oplossingen;
• Vrijgave van vermogen voor clusters van laadpalen (tariefoplossing)

• Mogelijkheid om op hoger gelegen net een oplossing te bieden (GOPACS)

• Kan flexibiliteit leveren om lokale net te ondersteunen

Samenvattend
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