
Sprekers: Remco Hoogma gaat in gesprek met Talitha Koek (GVB), Theo Konijnendijk 
(RET), Daiane Piva (NS) en Thijs van der Grift (Eneco).

De spoorsector, het stedelijk railvervoer en in toenemende mate het busvervoer zijn 
grote afnemers van groene stroom. Via hun energiecontracten kunnen de vervoerders 
een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie. Hoe gebruiken NS, GVB en 
RET hun inkoopkracht om verduurzaming en innovatie in de energievoorziening te 
bevorderen? Welke uitdagingen en kansen ziet Eneco hier voor de toekomst? 

A. Innoveren met energie-inkoop 
Transitiepad 1 | Energievoorziening: inkoop hernieuwbare energie en eigen opwekking

B. Waar gaan we de bussen laden? 
Transitiepad 2 | ZE-Bussen: vermindering CO2 uitstoot door bussen

Sprekers: Sanne van Breukelen, Bart Dekkers (DOVA) en Onoph Caron  
(ElaadNL). 

Samen met ov-autoriteiten, netbeheerders, CROW-KpW en ElaadNL werkt DOVA aan 
de Laadkaart bus. Dit is een digitale tool, waarop bestaande en mogelijke laadlocaties 
en hun kenmerken in alle concessiegebieden worden geplot Dit is bedoeld als een 
instrument voor de vroegtijdige afstemming tussen ov-autoriteiten en netbeheerders. 
Het helpt in te schatten waar knelpunten kunnen optreden of juist kansen liggen om 
combinaties te maken met andere laadbehoetten. De Laadkaart wordt in deze sessie 
voor het eerst gedemonstreerd aan breder publiek. Kan deze Laadkaart ook doorgroeien 
naar een kansenkaart voor koppeling van andere modaliteiten en lokale opwekking? 

Ronde 1 | 11.50 - 15.20 uur 



C. Koppelkansen voor energienetwerken 
Transitiepad 1 | Energievoorziening: inkoop hernieuwbare energie en eigen opwekking

Ronde 2 | 15.55 - 16.25 uur 

Sprekers: Hotske Zijstra, Ted Luiten (ProRail) en Cees Steendijk (Strukton).

ProRail en het ministerie van IenW zien kansen in het benutten van koppelpunten tussen 
de energienetwerken in Nederland. Maar dit vereist slim samenwerken tussen (energie) 
partijen. Samen met netbeheerders, overheden en andere energiepartijen onderzoeken 
we dit. Voorbeelden waaraan we denken zijn het ondersteunen bij netbalancering 
waaronder het ontsluiten van duurzaam opgewekte stroom door het beschikbaar stellen 
van onderstation(s), opslag van energie en het beschikbaar stellen van grond voor lokale 
opwek door derden. Maar de materie is technisch en juridisch complex. Wat kan en mag, 
waaraan is behoene, en wat zijn de plannen voor concrete initiatieven? We verkennen 
mogelijkheden en barrières om te zoeken hoe we samen een stap verder kunnen komen. 

D. Data delen met SODI 
Transitiepad 2 | ZE-Bussen: vermindering CO2 uitstoot door bussen

Spreker: Jenne van der Velde (NGinfra) 

De energietransitJe vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Het delen van kennis, 
informatie en data is hiervoor essentieel. Dit alles begint bij het delen van data tussen 
verschillende organisaties. Dit zou mogelijk moeten zijn, technisch gezien zeker, maar ligt 
in de praktijk ingewikkelder. 

NGinfra is een traject aangegaan met haar partners (Alliander, Port of Rotterdam, ProRail, 
Rijkswaterstaat, Schiphol Group en Vitens) om betrouwbaar data te kunnen delen. Jenne 
van der Velde (directeur doen-proJecten bij NGinfra) spreekt op basis van zijn ervaring uit 
hoe NGinfra dit aanpakt. Is deze aanpak ook toepasbaar voor de samenwerking tussen ov-
partijen en energiepartijen? 


