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Noodzaak verbeteren luchtkwaliteit

1. Gezondheid

2. Gekoppelde regelgeving RO en
milieu: overschrijding van normen 
leidt mogelijk tot vertraging of afstel 
van bouwprojecten…



Internationaal fenomeen



Luchtvervuiling veroorzaakt lokaal probleem



Concentraties NO2 in 2015 (2016)
(Berekeningen én metingen)

Oorzaak lokale knelpunten:
• Gemotoriseerd wegverkeer: 

al onze lokale knelpunten 
bevinden zich langs drukke 
wegen

• Scheepvaart, industriële 
bedrijven en huishoudens 
dragen indirect bij aan de 
knelpunten(Tot 25% NO2 en tot 50% roet wordt lokaal veroorzaakt)



Goed nieuws: beleid en maatregelen werken…



De luchtkwaliteit in Amsterdam 
verbetert, volgens RIVM èn GGD…

• …Maar ook schadelijke gezondheids-effecten bij
concentraties beneden de officiële EU-grenswaarden

• Bestuur gaat door met verbeteren luchtkwaliteit, 
nieuwe ambitie agenda duurzaamheid:
- In 2018 wordt de wettelijke norm niet overschreden.  
- In 2025 is de hoogst gemeten concentratie stikstof-dioxide 35% lager dan in 2015
- In 2025 is de hoogst gemeten concentratie roet 30% lager dan in 2015

- Zoveel mogelijk verkeer uitstootvrij in 2025

• !! NO2 is niet altijd gelijk aan CO2          !!

(Maar, 20% CO2 is verkeer, dus: UITSTOOTVRIJ)



Lokatiespecifieke maatregelen…

• Verbeteren doorstroming van het verkeer

• Verminderen overlast laad- en losverkeer op 
hoofdnet auto door optimalisatie laad- en 
losplekken

• Verminderen overlast touringcars op hoofdnet 
auto door optimalisatie haltelocaties

• Schone bussen op Prins Hendrikkade



Stimuleren
&

Faciliteren

Reguleren

…Generieke maatregelen:



3. LEZ: an infrastructure to secure your ambition

Reguleren
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4. Privileges for EV TrucksStimuleren: Subsidies en Privilegebeleid 

Subsidiebedragen per voertuigtype

Type voertuig Subsidie

Kleine bestelauto €5.000 per voertuig

Taxi €5.000 per voertuig

Personenauto voor zakelijk gebruik €5.000 per voertuig

Grote bestelauto/vrachtwagen/bus 20% van de aanschafwaarde, maximaal

€40.000 per voertuig
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Faciliteren: mix van laadvormen

 Oplaadpunten openbare 
ruimte

 Laden in parkeergarages

 Snelladen

 Ondersteuning initiatieven: 
autodelen, corporaties, VVE’s



Vraaggestuurde uitrol mbv data:

Laadpunt ID:
EVB 
P1514049

Adres:
Herengracht 129, 
Amsterdam 

aantal meter loopafstand 180

Nov Okt Sept Aug Juli

Aantal sessies 85 72 88 45 64

Totaal verbruik 483 507 508 257
36

8

Unieke RFID 45 40 45 23 38
Gemiddeld (KWh) per 
sessie 6 7 6 6 6

connectietijd 980 1289 999 679
48

3

Bezettingsgraad 68% 87% 69% 46%
32
%

Meer dan 2000 laadpunten
waarop maandelijks:

• 10.000+ gebruikers
• 60.000+ sessies
• 500.000+ kWH
• = 2.500.000+ km



Toekomst en link met andere gebieden



Toekomstbestendig EV-energiesysteem

(Vgl: 1 huishouden is 9 kWh/dag  – 1 Tesla is 85 kWh….)
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