
 

 

 

 

 

  

 

Leidraad  
Opstellen rapport verduurzamen van het wagenpark voor goederenvervoer 

 

Wij adviseren om in deze rapportage de volgende onderdelen op te nemen: 

 

1) Een beschrijving van het gebruik van uw wagenpark op het gebied van het 

goederenvervoer; door het geven van een goede beschrijving van het huidige 

gebruik van uw wagenpark en het bijbehorende type voertuigen krijgt u beter grip op 

de verduurzamingsmogelijkheden voor uw wagenpark. 

  

2) De inpasbaarheid van een elektrische bestelauto, elektrische- of waterstofvrachtauto 

in de reguliere logistieke planning; elektrische voertuigen hebben vooralsnog een 

kleinere actieradius. Daarom is het belangrijk om te laten onderzoeken hoe de 

voertuigen zijn in te plannen in de ritplanning van uw bedrijf en voor welke ritten een 

elektrisch voertuig geschikt is. Daarbij kan het ook noodzakelijk zijn om tussentijds bij te 

laden. Dit moet ook passen binnen de planning van uw bedrijf. 

 

3) De verduurzamingsalternatieven voor het wagenpark; hierbij worden de verschillende 

mogelijkheden en beschikbaarheid van de types voertuigen (duurzame bestel- en 

vrachtauto’s op LNG, CNG, elektrisch, waterstof) voor uw bedrijf op een rij gezet. 

 

4) De opleidingsbehoefte binnen uw bedrijf om te kunnen rijden met elektrische 

bestelauto's, elektrische of waterstofvrachtauto’s; het rijden met duurzame voertuigen 

vergt soms een andere rijstijl van uw chauffeurs. Het is daarom belangrijk om hen 

goed mee te nemen hierin en ze op te leiden om goed te kunnen rijden met deze 

voertuigen. 

 

5) Een inventarisatie van de benodigde laadbehoefte en laadinfrastructuur; voor het 

rijden met elektrische voertuigen moet u ook de beschikking hebben over een goede 

laadinfrastructuur. Het is verstandig om dit meteen te laten uitzoeken voor de 

uiteindelijke situatie. 

 

6) De businesscase; de businesscase bevat een doorrekening van de financiële 

consequenties van het verduurzamen van het wagenpark voor uw bedrijf. . Hierbij 

kan rekening worden gehouden met openstaande of aankomende 

subsidieregelingen (voor zover bekend). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Leidraad 
Opstellen rapport over het gebruik van zelf opgewekte energie voor het laden van 

elektrische voertuigen. 

 

Wij adviseren om in deze rapportage de volgende onderdelen op te nemen: 

 

1) Een beschrijving van de huidige situatie, met daarin:  

a) de opbouw van het huidige wagenpark inclusief (diesel)verbruik en CO2 uitstoot 

b) de eventuele aanwezigheid van zaken als een PV-installatie, snellader of elektrische 

voertuigen. 

c) de huidige (totale) elektriciteitsbehoefte (piekbelasting) in relatie tot gecontracteerd 

vermogen.  

d) Inzicht in de ritprofielen (ritten en/of transportbehoefte) van de vrachtwagens.  

e) huidige netaansluiting(en) en energieverbruik op die aansluitingen. 

f) aandacht voor omliggende bedrijven. Hebben die vergelijkbare 

mobiliteitsvraagstukken en is daar samenwerking mee mogelijk? 

 

2) Een beschrijving van de toekomstige situatie, met daarin:  

a. het verwachte ingroeimodel van elektrische vrachtwagens; 

b. de verwachte situatie in 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030 en daarna per 5 jaar tot 

2050 (2035, 2040, 2045 en 2050). In aantallen vrachtwagens.  

c. op basis van het ingroeimodel een inschatting van het aantal elektrische 

vrachtwagens, de ritprofielen en de verwacht energievraag (Wp en kWh).  

d. laadscenario’s (% snelladen, % langzaam overdag laden en % langzaam ’s nachts 

laden). 

 

3) Mogelijkheden voor slimmer plannen, bijvoorbeeld ritduur op basis van resterende 

accucapaciteit of mogelijkheid voor tussentijds laden. 

 

4) Verwachte toename van elektriciteit door elektrificatie processen, verwarming, 

personenauto’s, etc. 

 

5) Eigen opwekking, mogelijkheden tot eigen opwekking van energie, bevattend:  

a) Mogelijkheden tot opwekking van energie (zonnepanelen, windwokkels, anders). 

b) Geschatte piekvermogen (Wp) energieopwekking. 

c) Totale opwekking energie  (kWh),  maandelijks i.v.m. seizoensinvloeden. 

d) Overschot aan energie, totale hoeveelheid energie dat (tijdelijk) moet worden 

opgeslagen of wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. 

 

6) Energieopslag: Totale opslag die nodig is voor de eigen opwekking en het opladen van 

de eigen elektrische voertuigen. Een inschatting op basis van overschot aan energie in 

combinatie met gewenst oplaadvermogen. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

7) Business case met daarin:  

Kosten van energieopwekking, energieopslag en bij het ritprofiel passende laadinfrastructuur. 

Afgezet tegen een scenario zonder eigen opwekking, rekening houdend met: 

1 huidige kosten transport 

2 toekomstige kosten transport 

3 kosten voor opwekking 

4 kosten voor energieopslag 

5 kosten voor laadinfrastructuur 

6 verschil huidige en toekomstig 

7 huidige of toekomstige gerelateerde subsidieregelingen voor zover bekend 

 


