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B-134
Green Deal Versnelling Innovatie Elektrische  
Mobiliteit bij MKB 

Betrokken partijen
-  Ministerie van Economische Zaken
-  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-  Stichting Syntens
-  Vereniging Dutch Organisation for Electric Transport (DOET)
-  Federatie AutomotiveNL

D-Incert
-  Technische Universiteit Delft
-  Technische Universiteit Eindhoven
-  Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
-  Technische Universiteit Twente
-  Stichting Hogeschool Rotterdam
-  ANWB BV

Beschrijving initiatief
Elektrische mobiliteit is een nieuwe economische sector met potentieel grote maatschappelijke relevantie 
op milieu-, luchtkwaliteit- en energiegebied. Verduurzaming van onze mobiliteit gaat hier hand in hand 
met economische groei. Veel Nederlandse bedrijven in deze sector zijn startende ondernemers die nieuwe 
producten en diensten in de markt zetten. Startende mkb’ers hebben vaak weinig of geen middelen voor de 
ontwikkeling van kennis en business- cases, en vinden over het algemeen ook niet makkelijk de weg naar de 
benodigde kennis en ondersteuning. Dit remt deze bedrijven in hun innovatiekracht en mogelijkheden tot 
opschalen in deze nieuwe markt.

Het doel van de Green Deal Versnelling Innovatie Elektrische Mobiliteit bij MKB is de innovatiekracht van 
deze bedrijven vergroten en hun groei versnellen door ze in staat te stellen specifieke kennis te verwerven, 
waardoor ze beter voorbereid zijn op penetratie van het early majority-segment. Deze Green Deal realiseert dit 
door een krachtenbundeling van kennis en ondernemerschap, een betere onderlinge afstemming van 
innovaties en pilots, en het beschikbaar stellen van kennis, netwerken en mensen voor het mkb.

Resultaten
Een betere aansluiting tussen het mkb en (wetenschappelijke) kennis. De grote hoeveelheid kennis en 
uitgebreide onderzoeksfaciliteiten van kennisinstellingen kunnen een grote toegevoegde waarde leveren 
voor de R&D van het mkb.
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Inzet en acties partijen
Syntens
Syntens zal actief bekendheid geven aan de subsidieregeling. Ook zal Syntens waar mogelijk resultaten en 
cases publiceren om andere ondernemers te inspireren op het gebied van elektrische mobiliteit.

D-INCERT
D-INCERT zal het mkb in zijn netwerk attenderen op de (voorgenomen) subsidieregeling.  
D-INCERT biedt elk mkb dat subsidie ontvangt op grond van de subsidieregeling de mogelijkheid  
om aan 2 innovatieworkshops deel te nemen.

DOET
DOET zal zijn leden en potentiële leden attenderen op de subsidieregeling. DOET biedt elk mkb dat subsidie 
ontvangt op grond van de subsidieregeling en nog geen lid is van DOET gedurende 3 jaar 25% korting op het 
lidmaatschap van DOET (à € 750,- per jaar i.p.v. € 1.000,-) en een vrijstelling van de eenmalige entreefee van  
€ 250,-. Startende EV- bedrijven hebben de mogelijkheid om in plaats van het resterende bedrag voor het 
lidmaatschap 25 uur per jaar aan werkzaamheden voor de vereniging te doen.

AutomotiveNL
AutomotiveNL biedt elk mkb dat subsidie ontvangt op grond van de subsidieregeling en dat nog geen lid is 
van AutomotiveNL 1 jaar gratis lidmaatschap aan.

Transparantie en kennisdeling
Vanaf 2013 tot 2015 verzorgen de initiatiefnemers gezamenlijk een jaarlijks evenement waar ze de resultaten 
van de Green Deal Versnelling Innovatie Elektrische Mobiliteit bij MKB en de (voorgenomen) subsidie-
regeling presenteren. Daarbij zullen zij ook de daaruit voortvloeiende ontwikkelde kennis en informatie 
delen met andere bedrijven en organisaties die actief zijn op het terrein van de ontwikkeling van elektrisch 
vervoer in Nederland. Dit evenement wordt zo mogelijk gekoppeld aan het jaarlijkse congres van het 
Formule E-Team of de Ecomobiel. 

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid spant zich in om in 2013 een subsidieregeling vast en open te stellen. Deze regeling van de 
minister van Economische Zaken beoogt innovatie door het mkb die zich richt op elektrisch vervoer te 
ondersteunen met vouchers. De Rijksoverheid stelt voor deze subsidieregeling € 0,5 miljoen ter beschikking.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


