
Het ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en overheden dat werkt 
aan innovaties en de ontwikkeling van elektrische mobiliteit wilt versnellen 

Cross (top-)sectorale verbinding tussen HTSM, Energie en Logistiek op 
initiatief van Formule E Team

Roadmap “opladen voor de stroomversnelling” 

AutomotiveNL, Vereniging Doet en stichting elaadNL – kennispartner NKL







Steden zijn de groeimotoren voor economische 
ontwikkeling en internationale 
concurrentiekracht van Nederland

Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de 
‘deltametropool’ van nationaal strategisch 
belang





Nat: NWO

Onderzoeksfase Prototype / pilot Marktvoorbereiding
Demonstratie

Marktintroductie
Niche

Opschalingsfase BeheerFase

DKTI

Nat: Topsectoren

Nat: Invest NL

Reg: Mobility Lab

Reg: Mobilitymovez

Reg:Mobilitymarket

DEI

SDE

Reg: brabant geeft energie

EU: Connecting Europe Facility

Reg: Smart logistics



Mobiliteit + Energie
Klimaatakkoord zal uitmonden in nationale afspraken. 

Parallel worden nieuwe contracten gesloten met topsectoren voor 
uitvoeren Kennis en Innovatie Agenda’s

Mobiliteit en Energie in de gebouwde omgeving zijn aparte tafels, veelal 
met eigen specifieke ecosystemen actief

Realisatie en implementatie zal op lokaal / regionaal niveau uitgevoerd 
worden



Pecunia non olet!

Duurzame opschaling enkel door verdienvermogen! 

– koppeling functies en nieuwe verdienmodellen:

energie + mobiliteit!

Nu verbinding maken tussen bestaande en/of komende programma’s

Bundel vraag naar verduurzaming energievoorziening en elektrische mobiliteit door 
gestructureerd, homogeen, gebundeld en meerjarig voorspelbaar als regisseur 
naar de markt te brengen

Wie gaat dit organiseren? Wie is hier de regisseur / probleemeigenaar?  Welke 
werkplaats richten we hiervoor in? 





Samenwerking

• Opzetten regionale allianties
• Nationale agenda laadinfrastructuur

• In 2030 700 laadpalen per dag

• Aardgasvrije wijken
• 1000 woningen per dag tot aan 2030
• Startmotor 

Toepassen en valideren van innovaties: 

• Integrale Kennis & Innovatie Agenda (IKIA)
• Topsector Urban Energy
• Topsector HTSM
• Topsector Logistiek 



Regionale werkplaatsen - discussiepunten

Dit was een voorbeeld eXentr uit de Brainport Regio (Zuid-Oost Brabant) – andere 
voorbeelden / andere regio’s?

Wie heeft de regie bij het organiseren van deze cross sectorale implementatie? 

– Gemeente? Woningbouwcorporatie? Regionale Energie Strategie? Provincie? 

Hoe borgen we nationale standaardisatie, repeteerbaarheid en  industrialisatie? 



Informatiebijeenkomst DKTI ronde II

Demonstratie Klimaattechnologie en -innovatie voor transport

11 april in / rondom Utrecht

10.00u – 13.30u

Uitleg over regeling, voorwaarden, proces van aanvragen  en beoordeling

Impuls aan ideeën en gelegenheid tot ontmoeten 


