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Zero-emissie stadslogistiek

We ontkomen er niet aan

Vanaf 2025 krijgen minstens 30 Nederlandse 

steden een zero-emissiezone.  Dit betekent 

dat in deze zone de pakkeen en grotere 

zendingen voor naar consumenten, horeca, 

winkels en bouwlocaties zero-emissie 

moeten worden afgeleverd

Green Deal ZES
(2014)

Klimaatakkoord
(2019)

Bepaling emissievrije zones
(2020)

Start emissievrije zones
(2025)

Besparing van 1 megaton per jaar 
(2030)

30



Overzicht van landelijke toegangs- 

en overgangsregels 

voor zero-emissiezones.

Toegang tot zero 

emissie zones voor 

vracht- en bestelauto's



Vier voorbeelden van de zero-emissiezones
In totaal hebben 27 steden al aangekondigd dat ze een zero-emissiezone zullen instellen. Daarvan hebben 22 steden al een formeel 

besluit genomen (en 19 steden hebben dit dus al in kaart gebracht) en 5 steden hebben de ambitie uitgesproken.



Deze kaart is bedoeld voor 

partijen die plannen maken 

waar een zware 

netaansluiting 

(netaansluiting groter dan 

3x80A) voor nodig is. 

 

Netcongestie

Bron: capaciteitskaart.netbeheernederland.nl



Kosten nieuwe elektriciteitsaansluiting grootverbruikers

Type aansluiting Liander Tarief

> 3x80 A t/m 100 kVA € 4.545,00

> 100 kVA t/m 160 
kVA

€ 5.060,00

> 160kVA t/m 630kVA € 18.592,00

> 630kVA t/m 1MVA € 25.294,00

> 1MVA t/m 2MVA € 36.573,00

> 2MVA t/m 5MVA € 238.824,00

> 5MVA t/m 10MVA € 283.617,00

> 10MVA Op aanvraag

Type aansluiting Enexis Tarief

3 x 160 A* € 3.106,00

3 x 250 A* € 4.105,00

630 kVA € 13.184,00

1750 kVA € 29.427,00

6000 kVA € 219.956,00

10000 kVA € 321.084,00

> 10000 kVA Maatwerk 

* Bij aansluitingen van 3 x 
160 A en 3 x 250 A levert

Enexis altijd standaard een 
aardingsvoorziening via het 
TN-stelsel.

Type aansluiting Stedin Tarief

> 3 x 80A t/m 3 x 125A € 4.530,00

> 3 x 125A t/m 175 kVA € 5.750,00

> 175 kVA t/m 630 kVA € 39.800,00

> 630 kVA t/m 1.000 
kVA 

€ 41.000,00

> 1.000 kVA t/m 1.750 
kVA 

€ 50.000,00

> 1.750 kVA t/m 3.000 
kVA 

€ 213.000,00

> 3.000 kVA t/m 10.000 
kVA

€ 290.000,00



85%
van de nederlanders hebben geen 

eigen oprit

fossiel aangedreven bestel- en 
vrachtwagens komt de stad niet 
meer in

1 mil.

van de Nederlanders woont in 
een Zero Emission stad43%

van de brandstof wordt niet aan 
de snelweg geladen80%

De transitie naar elektrisch 
rijden gebeurt over de hele linie100%



is niet altijd even geschikt voor zwaardere voertuigen

(Snel)laden langs de (snel)weg



maar nog steeds niet genoeg plek
Eigen terrein



Parkeervakken die aan 

eisen voldoen

Meerdere (snel)laders te 

allen tijde beschikbaar
Bereikbaarheid

0% 100%

Wat kan je zelf doen, wat laat je doen?



Parkeervakken die aan 

eisen voldoen

Meerdere (snel)laders te 

allen tijde beschikbaar
Bereikbaarheid

• Eigen terrein

• Aanvullende openbare laadvoorzieningen

Wat is er nodig?



Contactgegevens

E-mailadres

Website

Adres

info@leap24.eu

leap24.eu

Spoetnik 10,

3824MG Amersfoort, Nederland


