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De energiehub als mogelijke 
oplossing voor netcongestie

Een Energiehub is een slim ingericht netwerk 

van bestaande en nieuwe 

elektriciteitsinfrastructuur dat elektrische 

vervoersmodaliteiten en omgevingspartijen 

op en rondom knooppunten (zoals mobiliteit 

en logistieke bedrijventerreinen) voorziet 

van elektriciteit tegen zo laag mogelijk 

maatschappelijke kosten.

www.pvbnederland.nl



Als we dat naar de praktijk 
vertalen, dan ziet dat er zo uit
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…tot logistiek en bedrijventerreinenVan personenvervoer…



De Kennistafels Energiehub: 
Route van idee tot realisatie
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Ambities, belangen en 
planningen lopen uiteen

•Andere ambities en doelstellingen per 

partij geven verschillende perspectieven 

op de situatie en de oplossing. 

•Organisaties kijken – in eerste instantie –

vaak vanuit zichzelf. 

•Het bepalen van de scope is vaak niet 

eenduidig. 

•De vele variabelen maken dit geheel tot 

één complexe puzzel
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Van What’s in it for me naar 
What’s in it for us all

•Tijdigheid van initiatie is essentieel om tot de 

grootste maatschappelijke bijdrage te komen

•Probleemeigenaarschap, initiatie en regie 

vereisen organiserend vermogen

•Fragmentatie van kennis tussen partijen 

maakt integratie van energie en mobiliteit 

uitdagend

•Een verdeelsleutel helpt om verschillende 

belangen te behartigen en tot een win-win te 

komen
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what’s in it for us
all

What’s in it
for me



Tijdigheid van initiatie is essentieel om tot maatschappelijk 
optimum te komen 
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Ontwikkelen visie en planvorming

Bepalen van benodigde coalitie

Verbinden van stakeholders

Ontwerpen van het systeem

Afstemmen van taken en 

verantwoordelijkheden

Vooruitdenken over toekomstig gebruik 

en andere benodigdheden

Realiseren van het ontwerp

Projectmanagement

Operationeel beheer

Inpassing eventuele nieuwe 

energiestromen



Probleemeigenaarschap, initiatie en regie vereisen tijdig 
organiserend vermogen
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Wie initieert dit?

Wie regisseert dit?Wie is de probleemeigenaar?

Wie coördineert de operatie?



Fragmentatie van kennis tussen partijen maakt integratie 
van energie en mobiliteit uitdagend
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Tear down 
those walls!



Een verdeelsleutel helpt om verschillende belangen te 
behartigen en tot een win-win te komen
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Een programma bij:

“Voor effectieve samenwerking is geen infrastructuur nodig, 
maar voor effectieve infrastructuur is wel samenwerking 

nodig!”



Meer weten? 
Neem contact op

Rogier Pennings

pennings@stevin.com

Emiel Trommelen

trommelen@stevin.com
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