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CO2 neutraal
Bescherming aarde & 

klimaat

CO2 uitstoot
Uitputting aarde & 
verstoring klimaat

CO2 uitstoot
Uitputting aarde & 
verstoring klimaat



Globale CO2 reductie Verandering Mobiliteitsgedrag

Enabling technologies Nieuwe marktpartijen

Vier marktontwikkelingen



Bron:

• Ca. 25.000 deelauto’s

• Elektrisch: 4,5% / ca. 1.100

• 55% groei in 2016



Het aanbod full EV’s groeit snel, 
aandeel PHEV zal snel teruglopen

Renault Zoe Nissan Leaf

BMW i3

VW e-Up!

Tesla Model S

Renault Kangoo ZE

Volvo V60 D6

Mitsubishi Outlander PHEV

Opel AmperaToyota Prius PIH

Tesla Model X

VW e-Golf

Mercedes B ED

Kia Soul EV Nissan e-NV200

VW Golf GTE

Audi A3 e-Tron

Hyundai iOniq Electric Smart EDPHEV FEV Opel Ampera-E
BMW i8



Thuis laden, Publiek laden, 
Laden op kantoor, Gastladen
3,7 KW (16A): 25 km/uur
7,4 KW (32A): 50 km/uur
11 KW (3x16A): 75 km/uur
22 KW (3x32A): 150 km/uur
43 KW (3x63A): 300 km/uur

Publiek snelladen
50 kW: 350 km/uur
150 kW: 1000 km/uur

CCS/Combo (EU/USA)
CHAdeMO (Japan)
Tesla Supercharger

Standaard laden Snelladen



EERSTE 100% ELEKTRISCHE 

VLOOT IN AMSTERDAM



Missie stichting ONE (emovia) 
op elektrische deelmobiliteit



EV living lab in Lochem

• Simuleren EV gebruik van de toekomst
• Wat is het effect op elektriciteitsnetwerk?
• Doel: zoveel mogelijk laden in de wijk!
• Praktisch: EV auto’s zoveel mogelijk gebruiken



Stress test



Van project 
naar project

IPIN Slim Net Lochem 2012-2015

EFRO 00588, 2016-2019



Wagenpark
LochemEnergie

• 1x smart 7 kW

• 3x smart 22 kW

• 2x smart cabrio 22 kW

• 4x ZOE 3,7-50 kW

• 1x Nissan Leaf 3,7 of 45 kW

• 1x Nissan e-NV 200 7 kW of 45 kW



Leuk, spannend, uitdagend, beleving, 
werkgroep, acties, problemen
oplossen en veel administratie.

Uitdagingen/
Problemen:

+

Enthousiasme

Realisme

Administratie

Maandelijkse bruto kosten zijn ca
5.000 euro; netto blijft per maand nog
1.000 euro aan lasten over…. (negatief
rendement), cliënten, frequentie, bezettingsgraad



Tariefstructuren

• Abonnement € 9,95

• Vaste dag(-en) abonnement € 80,00-120,00

• Adoptie € 450-550



Laagste prijs garantie

Voor een 2-persoons auto

Abonnement € 9,95 per 
maand, plus:
•€ 9,95 per dagdeel (max. 5 
uren)
•€ 17,95 per dag
•€ 29,95 per weekend

Voor een 2-persoons auto

•€ 16,95 per dagdeel (max. 5 
uren)
•€ 27,95 per dag
•€ 39,95 per weekend

Voor een 4-persoons auto

•€ 27,95 per dagdeel (max. 5 
uren)
•€ 39,95 per dag
•€ 59,95 per weekend

Voor een 4-persoons auto

Abonnement € 9,95 per 
maand, plus:
•€ 16,95 per dagdeel
•€ 27,95 per dag
•€ 49,95 per weekend



Hoe te beslissen voor 
welke rol/model/concept e-deelauto’s 

in je e-coop?



beslisboom

• Eigen wagenpark, lease of gebruik van privé auto’s?

• Reserveren via website LE versus de app op de smartphone?

• Opladen bij vrijwilligers op de oprit versus bij openbare laadpalen?

• Persoonlijke sleuteloverdracht of in kastje versus smartphone app?

• Laagste kostprijs versus hoogste comfort?

• Klein beginnen of economy of scale?

• Geld verdienen of sociale doelstelling?



Een e-deelauto 
die bij jou past



Deelauto concepten



(draft) factsheets 



19ct/km auto

Aanbod per maand

• Beschikbaarheidsabonnement €  83,30 incl. BTW

• Kilometervergoeding (1667 km x 19 ct) € 310,70 incl. BTW

• Extra service van Elektrip vanaf €  50,00 incl BTW

Voorwaarden

Elektrip biedt vervolgens deze e-deelauto aan op twee manieren:

• voor vijf dagen in de week voor 1 huishouden mét  de verplichting om de auto op de 2 andere dagen per week via losse 
verhuur aan te bieden

• voor 7 dagen per week voor meerdere huishoudens (een eigen "adoptie" groep)

Wie doet wat:

• H4 koopt tweedehands auto’s in. 

• H4 onderhoudt de contacten met de zakelijke markt en 

• emovia zich op particulieren die elektrisch willen rijden. 

• Het delen van een auto gebeurt bij voorrang via een energiecoöperatie.





Aanbieders vergeleken





2015-2016

✓ Lokaal
✓ Onderzoek
✓ Succesvol pilot 

project
✓ Basis voor 

bredere 
opschaling

2017 - 2018

✓ Regionaal
✓ Ontwikkeling 

reservering-
& backoffice 
systeem

✓ e-car + e-bike
✓ Promotie
✓ Beleving
✓ Markten 

2019-2020

• Gelderland
• Onrendabele 

top
• Slim laden
• ‘Vehicle-2-

Grid’ 

2021

• Oost 
Nederland

• Economisch 
haalbaar

• Goedkoper dan 
brandstof

✓ 12 > 15 > 1000 > 2000



Opschalingsproject

• Projectontwikkeling met de provincie Gelderland:

– 2x kwartiermakers vanaf oktober 2018

– Businesscase ontwikkeling, marketingplan en subsidie instrument 
januari-juni 2019

– Subsidie instrument voor onrendabele top voor 1000 e-deelauto’s 
voor burgers.



Meer informatie:

Tonnie.tekelenburg@emovia.nl
Tonnie.tekelenburg@lochemenergie.net
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