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Elektrische deelauto’s en ZCWF

➢April 2019 Brainstormbijeenkomst Zaagtand Hoorn

➢Diverse projecten gestart

➢Deelauto opgepakt door André Beekman en Alex Bezemer



Wat is er gedaan?

➢Verkenning literatuur

➢Contact met CDMN en lid geworden

➢Website ZCWF aangevuld met e-deelauto

➢Gesprekken gemeenten

➢Subsidieaanvraag prov. NH



Website ZCWF
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Deelauto?



Hoe werkt het?

➢Groep van 10-20 of meer deelnemers

➢Meerdere auto’s

➢Kans op misgrijpen moet klein zijn

➢Smart beheer: opladen, locatie, openen, starten, afrekenen

➢Laadpaal, Groene energie (MRA-e)

➢Parkeerplaats

➢Parkeervergunning



Voor wie?

➢mensen zonder auto die toch af en toe een auto willen gebruiken

➢mensen met een eerste of tweede auto die weinig gebruikt wordt

➢mensen die wonen op plaatsen waar een parkeervergunning nodig is, maar 

waar die niet verstrekt wordt (binnen Hoorn bijv.)

➢bedrijven die hun poolauto’s in het weekend ter beschikking stellen voor 

omwonenden



Waarom?

➢Elektrisch rijden is duurzaam en vermindert de uitstoot van CO2, fijnstof, 

stikstof etc

➢Met deelauto’s vermindert het aantal geparkeerde auto’s. 

Zeker in de volle binnensteden is dat een groot voordeel.

➢De kosten van deelauto’s zijn lager in vergelijking met een eigen auto

➢Deelauto’s worden geladen met groene energie en kunnen binnenkort ook 

energie terugleveren aan het net (smart charging)

➢Geen zorgen meer over onderhoud, winterbanden etc



Elektrische auto en energie

➢Verbruik 150-200 Wh per kilometer

➢Op 10 zonnepanelen kun je 15.000 km rijden

➢Alle auto’s elektrisch: 20 % toename verbruik

➢Gelijktijdig laden: tot 6x opgesteld vermogen in Nederland!

➢Slim laden absoluut noodzakelijk

➢V2G, variabele prijzen

➢Batterijen prijs blijft dalen en betere types op komst (ZiMn en HBr)



Voorwaarden

➢Voldoende deelnemers

➢Provider beheert de vloot

➢Provider zorgt voor soft- en hardware

➢Sluitende begroting



Hoe verder?

➢Subsidie startkosten

➢Voorlichtingscampagne

➢Voorlichtingsbijeenkomsten

➢Proefrijden

➢Proefperiode



Belangstelling?

Meld je aan op de 
website als 

belangstellende

We zoeken ook 
nog 

projectgroepleden

Er komt een 
nieuwsbrief


