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Wat onderzoekt HvA?

2

Voorrangsregeling CS

Taxipool Leidseplein

Uitbreiding snelladers

Business case taxi

Taxichauffeurs
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Data-analyse taxistandplaats Amsterdam CS



Taxi-statistieken
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6:1  4: 1  3:1  1:1 (2018)

taxi’s per dag schone taxi’s per dag

Effectiveness of clean priority incentive at Amsterdam Central Station, Flier et al., EEVC, 2017



Gedragsonderzoek en interviews taxi-chauffeurs
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Onderzoek naar:

• …percepties en acceptatie van huidige incentives en mogelijk 

toekomstige incentives om gebruik elektrische taxi te stimuleren

• …intentie en keuze tot aanschaf van nieuwe auto

• …oordeel over kenmerken elektrische taxi

• …kennis over elektrisch rijden en regelingen gemeente



Taxi-interview Centraal Station (eind 2016)

Waarom wel/niet kiezen voor elektrisch rijden?

chauffeur-> elektrisch groengas/hybride diesel

wel voorrangsregeling voorrangsregeling voorrangsregeling

milieu reactie klanten

rij-ervaring

reactie klanten

niet bereik bereik bereik

prijs prijs

klant doorsturen 

laden onderweg

rij-ervaring

7Behaviour and preferences of taxi drivers at Amsterdam Central Station Taxi Stand. M. Tamis, 

ARCHI, 2017
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https://www.ev-databse.nl

FEV range/€ wordt beter



Taxi-survey (2017)
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316

2700

1200



Taxi-survey (2017) voorlopige conclusie:
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convenant en incentives: EV positief, diesel negatief

aanschafprijs en actieradius van EV:  te hoog

informatie:  via andere chauffeurs en TTO’s

Communicatie

 Informatie

Monitoren



Data-analyse hotspots in Amsterdam
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Conclusie:

~ 12 sessies/laadpaal

2018  1 hub voldoende



Poolgrootte schone taxistandplaats Leidseplein

november 2017



Monitoring schone taxistandplaats Leidseplein



Taxi business case
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- BEST CASE

- Restwaarde Tesla 45 k€

- Subsidies (MIA/KIA/BPM)

- Gratis ‘tanken’bij Tesla 

- Lage rente via Tesla

- BASE CASE

- Restwaarde Tesla 35 k€

- Subsidies (MIA/KIA/BPM)

- Brandstof 0,24 €/kWh

- Lage rente via Tesla



Aanbevelingen

• Meet

• Anonimiseer de gegevens

• Sla gegevens op in een professionele database

• Communiceer helder met de taxi-sector

• Rol onderzoeksinstelling:

• Structureren van informatie

• Analyseren van metingen

• Monitoren voor beleidsondersteuning

• Simuleren voor generieke toepassing

• Cruciaal: intensieve samenwerking met gemeente



VRAGEN?



U-SMILE project partners 
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economie

psychologie

verkeerskunde, bestuurskunde

projectsubsidie



Groen = zeer belangrijk

Oranje = gemiddeld belangrijk

Rood = minder belangrijk



Bevindingen restwaarde onderzoek

• Kwalitatief onderzoek
• Levensduur van de accu

Veel onzekerheid, nauwelijks te voorspellen. Van de tweedehands

modellen lijkt de achteruitgang tot nu toe beperkt.

• Kwaliteitsverbeteringen nieuwe modellen

Bij Tesla kleine invloed wegens kwaliteit huidige modellen. Bij andere

modellen grote invloed

• Het merk

Onderscheid Tesla en andere elektrische auto’s vanwege grote

actieradius en huidige systeem van vraag & aanbod.

• Kilometerstand

Bij ICE het belangrijkst, bij EV minder slijtage. Achteruitgang in de 

toekomst waarschijnlijk gebaseerd op softwareveroudering.

• Subsidieregelingen in binnen- en buitenland

Subsidieregelingen voor tweedehands voertuigen positief effect op 

restwaarde.



Taxi business case: voorlopige conclusies
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Restwaarde is cruciaal! 

OVERHEID

BPM vrijstelling

Subsidie?

MIA, KIA

Omzet (plekken, wachttijd)

ONZEKERHEID

Restwaarde

Leasemarkt

faciliteert niet

FABRIKANT

Tesla faciliteert lease

met lage rente, 

gratis ‘tanken’



U-SMILE project onderwerpen 

Issues: congestion, local air quality, parking

Smart incentives: financial, privileges, information, infrastructure

• Focus HVA: E-Mobility

• april 2016 – april 2019 (3 years)
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U-SMILE HVA activities

• Data analysis (clean taxi’s @CS & @LP, charging stations)

• Consumer research (attitudes and preferences of taxi drivers) 

• Financial analysis (business case taxi driver, business model)

• Requirements charging stations (facilitating taxi drivers)

• Stakeholder analysis (city logistics chain)
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Activiteiten 2018

• Taxi driver survey (HvA, RUG)

• Data-analyse: retrospectief CS, monitoring

• Data-analyse: simulatie wachttijden, poolgrootte

• Business case taxi driver (restwaarde, tool)
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Poolgrootte schone taxistandplaats Leidseplein



Poolgrootte schone taxistandplaats Leidseplein

mei 2017 november 2017


