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Onderwerp oplossingsrichting 'Slimme meters in laadpalen en

aansluitingen zonder verb

Geachte mevrouw, meneer

ln het tweede kwartaal van dit jaar heeft u deelgenomen aan de marktconsultatie "slimme meters in
laadpalen en overige objecten zonder verblijfsfunctie". Deze consultatie was de eerste stap van een
project uitgevoerd door de gezamenlijk Netbeheerders. Het doel van dit project is het vinden en
realiseren van een slimme (op afstand uitleesbare) meetoplossing voor laadpalen en overige objecten
zonder verblijfsfunctie die niet alleen voldoet aan wettelijke vereisen maar ook aansluit bij de wensen
van de markt en wensen van de netbeheerders.
Na het ven¡verken en analyseren van de schriftelijke respons van 34 marktpartijen (gemeentes,
laadpaalfabrikanten, laadpaalexploitanten en meterproducenten)zijn met 19 marktpartijen
verdiepingsgesprekken gevoerd. Op basis van deze informatie hebben wij een goed beeld gekregen
van de ontwikkelingen van publieke laadinfrastructuur, de behoefte van de markt, de issues die er zijn
met slimme meters in laadpalen en de mogelijkheden die meter producenten bieden t.a.v. compacte
slimme meters. Voor meer informatie venrvijzen wij u naar het reeds toegezonden publiek
marktconsultatie rapport.

Op basis van de conclusies uit het marktconsultatie rapport is door de gezamenlijke Netbeheerders de
richting bepaald om op korte termijn de (E)SMRS meter in te zetten als slimme-meter oplossing in
publieke laadpalen. Deze richting is bepaald omdat:
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. De (E)SMRS meter voldoet aan de eisen in de AMvB "Besluit infrastructuur alternatieve
brandstoffen"l waarin met ingang van 24 juni 2017 een slimme meter in publieke laadpunten
vereist wordt;

. De (E)SMRS meter de snelst beschikbare oplossing is die werkt in bestaande en toekomstige
marktprocessen (waaronder het proces van individuele slimme meter allocatie);

. Uit informatie verkregen in de marktconsultatie blijkt dat bij een groot aantal laadpaal modellen
de (E)SMR5 slimme meter gebruikt kan worden. Hierbij is bij een aantal modellen wel een
aanpassing nodig die als op basis van de verkregen informatie door ons als haalbaar wordt
ingeschat.

De komende weken zullen nog enkele technische details nader worden uitgezocht om de gekozen
oplossingsrichting definitief te maken.

Het opnemen van een slimme meter in publieke laadpalen heeft als gevolg dat de "Algemene specifi-
caties voor een geïntegreerde netaansluiting in een AC laadstation" van ElaadNL aangepast worden
(planning eind 2017), zodat in het geval van toekomstige aanbestedingen de laadpalen zijn voorbereid
op plaatsing van een slimme meter. Voor de bestaande modellen laadpalen en lopende concessies
worden in gezamenlijk overleg de al dan niet noodzakelijke kleine aanpassingen afgestemd met de
laadpaalfabrikanten. Deze vervolg activiteiten worden uitgevoerd door ElaadNL in opdracht van ge-
zamenlijke netbeheerders.

Wij bedanken u voor uw bijdrage gedurende de marktconsultatie en de prettige samenwerking tot
dusver. Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd; mocht u naar aanleiding van deze
brief nog vragen hebben neem dan gerust contact op met: Roel Teeuwen. Dan kan via e-mail:

of telefonisch op: 0626556021.

Met vriendel groet,

J

directeur

1 Ministerie van lnfrastructuur en Milieu, Besluit infrostructuur olternatíeve brondstoffen,26 april 2017, te vin-
den op: www.riiksoverheid.nl
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