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SAMENVATTING 

 

Aanleiding voor een routekaart 

Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie van de industrie. De Cleantech Regio is een 

relatief kleine regio met weinig zware industrie verspreid over de gehele regio. Daarom zal de regio geen 

significante gebruiker worden van waterstof, maar is waterstof wel significant voor de regio. Aanleidingen 

voor een strategie: 

1 witte vlek in Nederland – In de nationale plannen voor de distributie van waterstof via het hoofdgasnet 

komt een groot deel van Midden- en Oost-Nederland niet voor; 

2 economisch belang productiebedrijven – Het stimuleren om met waterstof duurzaam te produceren kan 

aantrekkelijk zijn voor huidige bedrijven en voor nieuwe; 

3 lokale initiatieven - Binnen de regio lopen diverse initiatieven waarbij waterstof wordt gebruikt, maar van 

hoe waterstof beschikbaar komt is nog geen beeld; 

4 netcongestie - waterstof wordt gezien als een belangrijke kandidaat voor het beheersen van de nijpend 

wordende netcongestie; 

5 kennisontwikkeling – de toepassingskennis ontwikkelt snel, zo ook de plannen op elke geografische 

schaal, en regelgeving en beleid is in ontwikkeling. Er is behoefte aan doorlopend ontwikkelende kennis 

en kunde.  

 

Cleantech Regio anno 2020 

Op basis van deskresearch en interviews met regionale spelers, zoals grootzakelijke gasverbruikers en 

brancheverenigingen, landelijke en regionale netbeheerders, gemeenten en provincies, kennisinstituten en 

uitvoeringsorganisaties ontstaat het volgende beeld: 

 

- groene waterstof wordt nog als te duur maar ook als veelbelovend en impactvol gezien voor de 

energietransitie en het concurrentievermogen. De ontwikkelingen zijn nog zeer vers, de Europese en 

nationale overheid, de grote industrie en ketenpartners zetten er groots op in. Lagere overheden en 

kleinere industrieën werken vooralsnog versnipperd; 

 

- de Cleantech Regio is een kleine potentiële gebruiker van industrieel waterstof. Echter, groene waterstof 

is voor de industriële bedrijven en vervoerders in de regio wel belangrijk als onderdeel van de 

energietransitie; 

 

- grootzakelijke gasverbruikers hebben interesse, maar zijn er over het algemeen nog niet echt mee bezig. 

Indien het op industriële schaal beschikbaar komt tegen een aantrekkelijke prijs, wil men zeker 

overwegen over te stappen en de nodige investeringen doen. De business case is nu nog niet hard te 

maken; 

 

- er zijn diverse, veelal lokale en kleinschalige, initiatieven in de regio. Hier wordt ervaring opgedaan, 

maatschappelijk draagvlak ontwikkeld en bijgedragen aan beleving. Opschalen gaat vaak niet vanwege 

beperkte beschikbaarheid van waterstof; 

 

- veel geïnterviewden hebben een behoefte aan bedrijfsspecifieke kennis van waterstof en de toepassing 

hiervan. Er ligt een rol voor de overheid om de kennis vanuit pilotprojecten beschikbaar te maken voor 

o.a. de installatiebranche. Daarbij kunnen de kennisinstellingen (MBO, HBO en Kiwa) veel betekenen; 

 

- er zijn geen regionale plannen om grootschalig groene waterstof te produceren. Een deel van de 

voorziene opwek van duurzame energie (RES) zou ingezet kunnen worden voor de productie van groene 

waterstof. Dat kan worden ingezet voor bijvoorbeeld industrie en mobiliteit. Er zijn enkele kleinschalige 

initiatieven voor de opwek van groene waterstof, deze zijn echter klein en nog in de plan en 

ontwikkelfase; 

 

- Landsdeel Oost staat niet ingetekend als industrieel cluster in Nederland. Daardoor komt groene 

waterstof pas in een later stadium beschikbaar. Dit kan gevolgen hebben voor de energietransitie en de 

economie. Voor een aansluiting op het hogedruk gasnet vraagt de Gasunie om een substantiële business 
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case. Deze zou tot stand kunnen komen door samenwerking met de aanliggende regio’s en wellicht ook 

met Nordrein-Westfalen. Door te participeren kan de Cleantech Regio sneller aan groene waterstof 

komen; 

 

- de Nederlandse zeehavens ontwikkelen naar een belangrijke Europese speler voor opslag en doorvoer 

van energiegrondstoffen. Waterstof zal binnen Nederland voornamelijk via leidingen worden 

getransporteerd en niet via de mobiliteitscorridors, maar kan wel gebruikt worden in de mobiliteit. De 

Europese mobiliteitscorridors die door landsdeel Oost lopen (snelwegen, spoor en rivieren) bieden 

aanknopingspunten.  

 

Regionale netbeheerders willen vanaf 2030 groene waterstof distribueren, zowel 100 % als bijmenging aan 

aardgas. Waterstof is in potentie een deeloplossing voor netcongestie en kan het invoeden van duurzame 

elektriciteit versneld mogelijk maken. Knelpunten in het elektriciteitsnet worden aangedragen als 

pilotprojecten bij de netbeheerders. De hoge prijs van waterstof vertraagt de ombouw en aanleg van 

waterstofnetten. Dit wordt nog eens versterkt doordat de ombouwkosten niet gesocialiseerd mogen worden. 

 

Bij gemeenten is er toenemende aandacht voor waterstof, er is behoefte aan kennis en regionale regie. 

Provincies ondersteunen initiatieven met waterstof, oriënteren zich op beleid. De informele netwerkstructuur 

HyEast toont hoe kennis delen in deze fase van de ontwikkeling kan leiden tot vervolgstappen die 

bestuurlijke aanhaak krijgen; 

 

In het MBO, HBO, WO en bedrijfsopleidingen wordt in toenemende mate aandacht besteed aan waterstof 

via projecten van lectoraten, daaraan gekoppelde gastcolleges en op initiatief van docenten. Er is geen 

centraal beleid om waterstof in het onderwijs te brengen, maar de HAN kent een themaroute waterstof. Een 

gestructureerd onderwijsaanbod vergt vragen vanuit het bedrijfsleven, verder ontwikkelde wet- en 

regelgeving, tijd (geld) voor onderwijsontwikkeling.  

 

De huidige regelgeving vertraagt vergunningverlening voor centrale en lokale waterstofproductie-eenheden 

en maakt vooral kleinschalige initiatieven erg duur. Er is vanuit de wetgeving geen verschil tussen kleine en 

grote productiefaciliteiten. Barrières zijn groencertificaten, de brandstofkwaliteit en hoeveelheidsmetingen.  

 

Routekaart 

Ondanks de bescheiden omvang van de Cleantech Regio, het beperkte toekomstige verbruik en het feit dat 

Landsdeel Oost een lage industrialisatiegraad heeft kan de regio vanuit eigen kracht opereren. 

 

1 Breng de keten op gang - Ontwikkelen Smart Energy Hubs: 

Plaatsen waar opwek en gebruik van waterstof geografisch dicht bij elkaar liggen (Smart Energy Hubs) 

zijn kansrijk. Dit zijn bijvoorbeeld de zoeklocaties van de RES (duurzame elektriciteit omzetten naar 

waterstof) die dicht bij industrie en/of mobiliteitsinfrastructuur liggen (proceswarmte, tankplaatsen). 

Wellicht kan waterstof ook een bijdrage leveren aan het versneld oplossen van de netcongestie. 

 

2 Stuur op kennisontwikkeling - Kennisagenda en curricula: 

Met een kennisagenda in samenwerking met kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven kunnen 

medewerkers opgeleid worden.  

 

Met de bovengemiddelde onderscheidende kennisinfrastructuur tussen bedrijven, MBO en HBO-

opleidingen kan de Cleantech Regio een brug vormen tussen de waterstoftechnologiebedrijven op het 

IPKW terrein in Arnhem en de HAN in het Zuiden, de Universiteit Groningen en Entrance met de daarbij 

aangesloten multinationals in het noorden en de maakindustrie en Universiteit Twente in het oosten. 

 

3 Ontwikkel de vraag naar waterstof - Vergroten van de waterstofvraag in andere sectoren: 

Om voldoende duurzame waterstof te krijgen moet er zicht zijn op de totale waterstofpotentie van de 

agrarische sector, mobiliteit en gebouwde omgeving. Ook dient daarbij op dezelfde wijze als voor de 

Industrie inzichtelijk te worden gemaakt wat er nodig is om deze potentie te laten materialiseren.  
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4 Stimuleer lokale initiatieven: 

Lokale initiatieven dragen bij aan kennisontwikkeling, bewustwording en draagvlak. Deze ervaringen 

kunnen snel vertaald en opgeschaald worden voor als waterstof ruim beschikbaar komt. Deze initiatieven 

maken ook dat de Cleantech Regio in Den Haag op de kaart staat als een initiatiefrijke regio als het gaat 

om waterstofsysteemontwikkeling. 

 

5 Op termijn Aansluiten op waterstof backbone - samenwerken met omliggende regio’s: 

Om in Landsdeel Oost aan te kunnen haken als 6e Industrie Cluster bij de vijf grote industriële clusters zal 

er een relevante business case moeten worden ontwikkeld. De Cleantech regio kan daar als participant 

een rol in spelen, maar het moet bovenregionaal en welllicht ook internationaal worden georganiseerd. 

Daarbij zijn omliggende regio’s in Oost Nederland en Nordrhein-Westfalen logische partners. 
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INTRODUCTIE 

 

 

1.1 Aanleiding ontwikkeling routekaart 

 

Waterstof staat volop in de schijnwerpers, er zijn hoge verwachtingen en er is ook een roep om realisme.  

De Strategische Board Cleantech Regio benoemde de verkenning van waterstof als duurzame energiedrager 

als regionale prioriteit (17 juli 2019).  

 

Provincie Overijssel toont in het coalitieakkoord uitgebreide belangstelling voor inzet van waterstof. In het 

voorjaar van 2020 is de Nationale Waterstofvisie van het kabinet gepresenteerd. In de provincie Gelderland 

is er ook volop aandacht, bedrijven zijn er mee bezig en gedeputeerden namen diverse bestuurlijke 

besluiten. Nederland bereidt zich voor op grootschalige beschikbaarheid van groene waterstof via het 

hogedruk gasnet. Gasunie kan al in 2030 een nationale infrastructuur klaar hebben voor het gebruik van 

waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen. Het doel is dat de vijf grote industriële clusters als eerste 

van groene waterstof voorzien gaan worden. De EU heeft een waterstofroadmap opgesteld die 

geïmplementeerd wordt.  

 

Inzetten op duurzame waterstof in Nederland zorgt voor nieuwe banen, vermindert de uitstoot van 

broeikasgassen en is essentieel voor de energietransitie. Samenwerking tussen overheden, marktpartijen, 

kennisinstellingen, netwerkbedrijven en maatschappelijke organisaties is nodig om de ontwikkeling van een 

waterstofsysteem vorm te geven. 

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken om gezamenlijk aan een waterstofprogramma te werken: het Nationaal 

Waterstof Programma [https://nationaalwaterstofprogramma.nl]. Dit programma richt zich vooral op: 

- ontwikkelen en beschikbaar maken van het aanbod van groene waterstof; 

- ontwikkelen van de benodigde infrastructuur; 

- gebruik van waterstof bevorderen door samenwerking met verschillende sectoren; 

- faciliteren van lopende initiatieven en projecten. 

 

Waarom een routekaart waterstof voor Cleantech Regio? 

 

Cleantech Regio heeft diverse redenen om een visie op waterstof te ontwikkelen, onder meer: 

1. witte vlek in Nederland – In de nationale plannen voor de distributie van waterstof via het hogedruk 

gasnet van Gasunie komt een groot deel van Midden- en Oost-Nederland niet voor (‘witte vlek’). Wel 

wordt in de nationale waterstofplannen gesproken over het leveren van waterstof aan een niet nader 

genoemd 6e industriële cluster. Vraag is hoe de Cleantech Regio zich kan kwalificeren voor zo’n 6e 

industriële cluster; 

2. economisch belang productiebedrijven - Uit de voorstudie van de regiodeal 2020 komt naar voren dat 

de hoofdkantoren van enkele grote productiebedrijven inmiddels buiten de regio liggen (footloose). Een 

vertrek van een regionale productielocatie zou flinke effecten hebben op de regionale economische 

structuur. Het is dus zaak deze bedrijven zo veel mogelijk te behouden, waarbij het stimuleren van een 

duurzame productie een van de maatregelen is. Voor een aantal bedrijven wordt waterstof relevant; 

3. lokale initiatieven - Binnen de regio zijn diverse initiatieven gestart rondom waterstof, van 

kennisontwikkeling tot feitelijk gebruik, van bebouwde omgeving tot mobiliteit en industrie. Hier wordt 

https://nationaalwaterstofprogramma.nl/
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op kleine schaal ervaring op gedaan, maar het grote vraagstuk over hoe waterstof beschikbaar komt 

wordt niet beantwoord; 

4. netcongestie - Waterstof (als opslag van duurzaam geproduceerde energie) wordt gezien als een 

belangrijke kandidaat voor het beheersen van de netcongestie, die langzamerhand nijpend wordt; 

Netcongestie betekent ook een rem op de verduurzaming en verdere ontwikkeling van de industrie in de 

Cleantech Regio; 

5. kennisontwikkeling – De toepassingen van waterstoftechnologie ontwikkelen snel, zo ook de plannen op 

elke geografische schaal en in de industrie. Overheden en uitvoeringsorganisaties bepalen hun beleid, 

nieuwe regelgeving is in ontwikkeling en er zal een nieuwe behoefte aan doorlopend ontwikkelende 

kennis en kunde ontstaan.  

 

In december 2019 gaf De Strategische Board daarom opdracht tot het opstellen van een regionale 

waterstofstrategie waarmee de industrie in de Cleantech Regio in 2030 over voldoende waterstof kan 

beschikken. In lijn met de plannen voor het hogedruk gasnet (Europese waterstofbackbone; Highway 27) en 

bovenstaande redenen, werd gestart met het verkennen van de behoeften van de regionale ‘grootzakelijke 

gasverbruikers’, de partijen die in 2018 naar alle waarschijnlijkheid ‘de brief van Wiebes’ ontvingen. Daarin 

gaf hij de 200 grootste nationale gasgebruikers aan dat ‘Nederland van het Nederlands aardgas af moet’ en 

zij daaraan moesten bijdragen.  

 

Het resultaat is het voorliggende document, tot stand gekomen in co-creatie met het consortium 

Witteveen+Bos,, Kiwa Technology (hierna Kiwa te noemen), Saxion University of Applied Sciences (hierna 

Saxion te noemen) en de Cleantech Regio. Witteveen+Bos trad op als projectleider.  

 

 

1.2 Aanpak 

 

Het consortium maakte de voorliggende nulmeting als vetrekpunt voor een strategie waarmee de industrie 

in de Cleantech Regio in 2030 over voldoende waterstof kan beschikken. De centrale vraag is hierbij: Waar 

staat de Cleantech Regio anno 2020? Pas met dat beeld voor ogen kunnen vervolgstappen in kaart worden 

gebracht.  

 

Momentopname in een snel veranderende wereld 

Omdat veel partijen hun input gaven was de doorlooptijd ongeveer een jaar (ruwweg 2020). De originele 

aanpak voorzag in een aantal fysieke versnellingsbijeenkomsten, maar deze konden vanwege de 

coronamaatregelen geen doorgang vinden en dit vertraagde de informatievoorziening enigszins. 

Tegelijkertijd was 2020 een jaar van versnelling van beleid en nieuwe ontwikkelingen. Door deze combinatie 

is sommige informatie inmiddels aan een update toe.  

 

De opstellers besloten om de opgehaalde informatie te laten staan, omdat er wekelijks nieuwe inzichten bij 

komen en het bijwerken een doorlopende wijziging zou betekenen, waardoor het document niet af zou 

komen. Daarnaast achtten de opstellers dat de te nemen stappen voor de Routekaart Waterstof 2020-2030 

slechts beperkt zou beïnvloeden. 

 

Visie van experts 

De bijeenkomsten zijn vervangen door de individuele consultatie van experts die bekend zijn met de 

Cleantech Regio, maar niet geconsulteerd zijn in het onderzoek.  

Aan hen is de vraag gesteld welke stappen een relatief kleine regio met bescheiden industrie vandaag kan 

zetten om straks in voldoende mate groene waterstof beschikbaar te hebben. 

 

Hiertoe is vanuit een aantal invalshoeken gekeken, waarbij ook de ambities van de Cleantech Regio 

meegenomen zijn (energietransitie, circulaire economie en human capital)  
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Impressie uit het regionale bedrijfsleven (hoofdstuk 2) 

- grootzakelijke gasverbruikers – deze zullen als eerste een stap kunnen zetten met significant verbruik. 

Ook op nationale schaal wordt er naar industrieclusters gekeken en grootzakelijke gebruikers (het 6e 

cluster), wat is het profiel van de grootzakelijke gebruikers? 

- huidige initiatieven Cleantech Regio – welke grotere en kleinere initiatieven lopen er inmiddels binnen 

regio, wat is de relevantie voor het realiseren van voldoende waterstof in 2030? 

- kennisvragen – welke kennisvragen leven er bij de zakelijke initiatiefnemers. 

 

Status rondom eigen productie, aanvoer en distributie (hoofdstuk 3) 

Op welke manieren kan de regio aan waterstof komen? Verkend worden de eigen opwek, aanvoer van 

buiten de regio en distributie binnen de regio. 

 

Beleidsvorming bij gemeenten, provincies en regio’s (hoofdstuk 4) 

Wat is de status van beleidsvorming bij de diverse overheden? 

 

Kennisontwikkeling in het onderwijs (hoofdstuk 5) 

Welk kennisaanbod is er, welke kennisvragen zijn er, hoe komt vraag en aanbod van kennis tot stand? 

 

Marktordening en regelgeving (hoofdstuk 6) 

In hoeverre is er sprake van marktordening en wat is de status van de (relevante) regelgeving? 

 

Contouren van een routekaart (hoofdstuk 7) 

De samenvoeging van deze kennis leidt tot de contouren van de routekaart (hoofdstuk 7). De bevindingen 

uit de voorgaande hoofdstukken zijn voorgelegd aan een panel van externe deskundigen, met de vraag of 

de aanbevelingen zinvol zijn, of er nog aanbevelingen aan toegevoegd kunnen worden en hoe het 

handelingsrepertoire van de regio versterkt kan worden.  

 



12 | 51 Witteveen+Bos | 119242/21-001.541 | Definitief 

2  

 

 

 

 

WATERSTOFVRAAG: INVENTARISATIE BIJ GROOTZAKELIJKE GASVERBRUIKERS EN 

HUIDIGE WATERSTOFINITIATIEVEN 

 

In dit hoofdstuk bepalen we de omvang van de waterstofbehoefte van grootzakelijke gasverbruikers in 2030 

en daarna. Onder grootzakelijke gasverbruikers verstaan we bedrijven met een gasaansluiting met een 

capaciteit groter dan 40 m3 per uur. 

 

In totaal zijn tien grootzakelijke verbruikers en vier brancheverenigingen geïnterviewd (zie Bijlage I voor een 

overzicht van deze bedrijven en verenigingen en bijlage III voor een weergave op hoofdlijnen van de 

interviews met de brancheverenigingen). 

 

Een vragenlijst is opgesteld waarbij het doel was om met de verkregen informatie uiteindelijk antwoord te 

krijgen op de volgende kernvragen: 

1 hoe zal in de periode 2030 en 2050 de energievraag zich ontwikkelen? 

2 op welke wijze zal deze vraag in deze periodes worden ingevuld? 

3 wat zijn de belangrijkste factoren die de besluitvorming van bedrijven over investeringen in de 

energiebehoefte bepalen? 

4 welke plannen hebben bedrijven om de overstap van aardgas naar waterstofgas te maken en welke 

belemmeringen zien ze? 

5 wat betekent dit voor de ontwikkeling van de vraag naar waterstofgas?  

 

In de hiernavolgende paragrafen wordt hierop verder ingegaan waarbij de informatie uit de interviews is 

verwerkt. 

 

 

2.1 Benodigde hoeveelheid en kwaliteit  

 

Equivalent waterstof huidige aardgasverbruik grootzakelijke verbruikers 

Het huidige totale aardgasverbruik van de geïnterviewde bedrijven bedraagt ca 40 miljoen m3 per jaar. Op 

basis van data van de regionale en landelijke netbeheerders is het totale jaarlijkse verbruik voor alle 

grootzakelijke gasverbruikers in de Cleantech Regio bepaald op een kleine 190 miljoen m³.  

 

In Afbeelding 2.1 is de geografische spreiding weergegeven. Daarbij is duidelijk dat er sprake is van het 

grootste grootzakelijke gasverbruik door de papierindustrie in de gemeente Brummen, gevolgd door de 

gemeente Lochem. De papierindustrie is niet geïnterviewd, omdat met deze sector voorafgaand aan dit 

onderzoek in een workshop al is verkend wat de behoefte aan waterstof zou kunnen zijn en de papiersector 

daarbij aangaf nadrukkelijk ook naar elektrificatie te kijken. Dit is ook beschreven in de CO2 roadmap 2050 

die de branche heeft opgesteld (VNP,2018). 
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Afbeelding 2.1 Aardgasverbruik grootzakelijke gasverbruikers 2020 (postcode 4-niveau) 
 

 
 

 

Realistische waterstofpotentie op basis van plannen en ambities grootzakelijke gasverbruikers en 

economisch strategische overwegingen 

 

Op basis van plannen en ambities van de geïnterviewde bedrijven en die van de papierindustrie, 

geprojecteerd op de totale grootzakelijke aardgasvraag in de Cleantech Regio, hebben wij een inschatting 

gemaakt van de ontwikkeling van de waterstofvraag in de periode tot 2030 en daarna. Hierbij kan 

geconcludeerd worden dat de potentie voor waterstof substantieel kleiner is dan de energie-inhoud van de 

huidige grootzakelijke aardgasvraag. Dit wordt vooral veroorzaakt door toegenomen energie efficiëntie, 

gedeeltelijke elektrificatie en inzet van biomassa. Wel zal de totale energievraag toenemen, omdat een deel 

van de gesproken bedrijven plannen heeft om uit te breiden. 

 

Op basis van onderstaande overwegingen verwachten wij dat de totale waterstofvraag van grootzakelijke 

verbruikers op termijn 25 tot 60 procent van de energie-inhoud van het huidige aardgasverbruik zal 

bedragen. Deze verwachting is opgebouwd uit een onzekerheidsmarge van plus 10 procent en min 50 

procent en een verwachting dat maximaal 50 procent van de huidige aardgasvraag vervangbaar is door 

waterstof. Dit noemen wij de waterstofpotentie, welke in het vervolg van deze studie zal worden gebruikt 

(zie Afbeelding 2.2.) 
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Afbeelding 2.2 Realistische waterstofpotentie Grootzakelijke aardgasgebruikers 
 

 
 

 

Toelichting inschatting waterstofpotentie - informatie uit interviews grootzakelijke verbruikers 

Bij acht van de tien bedrijven is er sprake van een min of meer stabiele vraag naar energie. Twee bedrijven 

zijn voornemens om te gaan uitbreiden. De energievraag neemt hierdoor toe.  

 

Alle geïnterviewde bedrijven hebben aandacht voor energiebesparingen. Hoewel er al stappen zijn gezet, 

zijn er over het algemeen nog verdere besparingen mogelijk, zowel op elektriciteitsverbruik als op 

aardgasverbruik.  

 

Drie bedrijven geven aan dat volledig elektrificeren van de huidige gasinstallaties productietechnisch 

mogelijk is. Eén van deze bedrijven geeft aan dat dit wel ten koste gaat van de productiecapaciteit. Een 

ander bedrijf meldt dat dit mogelijk gepaard gaat met hoge ombouwkosten van het 

stoomdistributiesysteem. Daarbij merken wij op dat meer dan 90 % van het gasverbruik bij de geïnterviewde 

bedrijven voor processen onder de 250oC is. Onder de 250oC is elektrificatie een reële optie, die overigens 

wel ingrijpendere aanpassingen in het productieproces vergt dan omschakeling naar waterstof. 

 

De zeven overige bedrijven geven aan dat het of economisch niet verantwoord is, of technisch niet te 

realiseren is of dat ze er niet voor open staan.  

 

Om aan de toekomstige energievraag te voldoen zien alle geïnterviewde bedrijven duurzame elektriciteit en 

waterstof als de meest gangbare energiedragers. Daarnaast noemen vier bedrijven het gebruik van biogas 

een energiedrager voor de toekomst. Eén bedrijf benoemt het verstoken van lokaal verkregen biomassa als 

bron van energie (warmte) en past het op dit moment ook toe.  

 

Slechts drie van de tien bedrijven wekt op dit moment een deel van de energie op een duurzame manier op. 

Dit doen ze via zonnepanelen, waarbij twee van deze bedrijven de mogelijkheid onderzoeken om 

windmolens bij te plaatsen. Twee bedrijven zijn voornemens om op korte termijn zonnepanelen aan te 

leggen. Eén bedrijf koopt zijn elektriciteit volledig in als groene, in Nederland geproduceerde, elektriciteit.  

 

De bedrijven zien inzet van waterstof met name bij installaties die onderdeel zijn van hogere temperatuur 

processen zoals smeltbaden, ovens en drooglijnen als het meest kansrijk. Het betreft drooglijnen die werken 

met temperaturen hoger dan 150°C. Bij een drietal bedrijven wordt de inzet van waterstof voor bedrijf 

gerelateerde mobiliteit ook genoemd (vrachtwagens, heftrucks, scheepvaart). 

 

Eén bedrijf past nu waterstof al toe vanwege de chemische eigenschappen (dus niet als vervanger van 

aardgas). 

Verwachte realistische waterstofpotentie  

grootzakelijke gasverbruikers 

Reductie door energiebesparing,  

elektrificatie , locatie specifieke zaken,  

bedrijfseconomische overwegingen 
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Branchevereniging VEMW, die de belangen van grootzakelijke energiegebruikers behartigt, ziet kansen voor 

het aanhaken van de Cleantech regio als extra industriecluster. Hierbij zal de Cleantech Regio in contact 

moeten komen met Gasunie en laten zien wat de potentiële vraag naar waterstof is. 

 

De VNCI, die de chemische bedrijven vertegenwoordigt, verwacht dat prijs en beschikbaarheid de 

belangrijkste factoren zullen zijn die bepalen of bedrijven naar waterstof omschakelen. Overigens heeft de 

VNCI geen leden in de Cleantech Regio. 

 

Resumerend komen de volgende beslisfactoren voor omschakelen naar waterstof naar voren uit de 

interviews met de grootzakelijke verbruikers en brancheverenigingen: 

- visie op waterstof als toekomstige energetische efficiënte brandstof; 

- verduurzamingsambities van de bedrijven zelf. Deze wordt pas duidelijk als er daadwerkelijk geïnvesteerd 

moet worden; 

- toepassen alternatieve productieprocessen (o.a. papierproductie zonder warmte, directe elektrificatie, 

biogas, beleid terugdringen energie vraag) - zodra de urgentie groter wordt om te veranderen zal ook de 

zoektocht naar goedkopere alternatieve productieprocessen toenemen; 

- temperatuur proces - voor processen beneden de 250oC is elektrisch verwarmen een technisch haalbaar 

alternatief; Dat is voor meer dan 90 procent van het grootzakelijke gasverbruik het geval; 

- flexibiliteit bedrijfsvoering / bedrijfsstructuur. Grotere bedrijven kennen veelal een uitgebreidere 

besluitvormingsprocedure over meer managementlagen, waardoor het maken van ingrijpende keuzes 

traag verloopt ten opzichte van de kleinere familie bedrijven. Overigens behoren de grootzakelijke 

gasverbruikers voor het overgrote merendeel tot (inter)nationale bedrijven met een hoofdkantoor buiten 

de Cleantech Regio; 

- toekomstperspectief van het bedrijf bij gelijke wijze van produceren op de huidige locatie. Als bedrijven 

voor de keus komen om ingrijpend te moeten investeren zal ook overwogen worden of niet naar een 

ander productieproces of zelfs locatie overgeschakeld moet worden. Economische overwegingen als 

bedrijven onderdeel zijn van een groter concern kunnen ook leiden tot bedrijfsbeëindiging; 

 

Aanvullende inzichten vanuit het projectteam 

De ligging ten opzichte van natuurgebieden (zie Afbeelding 2.3 ) en de ruimte voor uitstoot van 

stikstofoxiden vormt een potentieel risico; door om te schakelen naar waterstof als basis voor een 

verbrandingsproces kan de uitstoot van stikstofoxiden toenemen. Dit kan een belemmerende factor vormen 

voor het omschakelen naar waterstof. Zowel de bedrijven in Brummen als Apeldoorn en ook Zutphen en 

Deventer zijn nabij natuurgebieden gesitueerd. Dus stikstofemissie bij omschakeling naar waterstof is een 

belangrijk aandachtspunt. Wel zijn er technische mogelijkheden om deze uitstoot te beperken. 

 

De ligging ten opzichte van toekomstige waterstoftransportroutes en aansluiting daarop biedt kansen om 

waterstof op grote schaal naar de Cleantech Regio te halen. Als bedrijven niet in de buurt liggen van 

toekomstige grootschalige waterstofinfrastructuur maar er wel alternatieven zoals elektriciteit en 

biobrandstoffen op de locatie met voldoende capaciteit beschikbaar zijn zal overschakelen naar waterstof 

niet voor de hand liggen. 

 

Toelichting inschatting waterstofvraag - informatie papierindustrie 

Het gasverbruik (140 miljoen m3/ jaar) van de papierindustrie (vijf bedrijven) in de Cleantech Regio (zie 

Afbeelding 2.1; vooral aanwezig in de gemeente Brummen) is ruim drie keer groter dan het verbruik van de 

geïnterviewde grootzakelijke gasverbruikers.  

 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en kartonfabrieken (VNP) geeft in een factsheet aan dat 

waterstof geen logische energiedrager is als duurzaam alternatief voor aardgas [VNPI, 2019]. Dit omdat de 

processen in de papierindustrie gebruik maken van lagere temperaturen. Gebruik van duurzaam 

geproduceerde elektriciteit, zonnewarmte, geothermie al dan niet gecombineerd met warmtepompen zou 

energetisch en economisch gezien een betere keuze zijn.  
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De factsheet benoemt dat een regionale beschikbaarheid van groene waterstof tegen een lage prijs een 

reden kan zijn om toch waterstof te verkiezen boven de inzet van duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte 

uit geothermie of andere duurzame bronnen. De toepassing van waterstof wordt summier benoemd in de 

CO2-roadmap 2050 zoals in 2018 door de VNP opgesteld [VNP,2018]. 

 

Omdat er in Brummen een concentratie van meerdere bedrijven is, en de huidige capaciteit van het lokale 

elektriciteitsnet onvoldoende is om de volledige aardgasvraag te vervangen door elektriciteit, schatten wij in 

dat er toch kansen zijn om 50 procent van de gasvraag van de papierindustrie door waterstof te vervangen. 

 

 

Afbeelding 2.3 Natuurgebieden in de Cleantech Regio 
 

 
 

 

Relevant inzicht voor het onderzoek: 

- grootzakelijke gasverbruikers hebben interesse in het aansluiten op een waterstofinfrastructuur als 

deze er komt; 

- de belangrijkste belemmeringen voor de toepassing van waterstof zullen de prijs en de 

beschikbaarheid zijn; 

- of er al dan niet een grootschalige waterstofinfrastructuur komt in de Cleantech Regio bepaalt in 

belangrijke mate of bedrijven overschakelen naar waterstof of een alternatief; 

- de papierindustrie in de Cleantech Regio is verantwoordelijk voor ongeveer 75 % van het totale 

aardgasverbruik van alle grootverbruikers in de Cleantech Regio. Hun keuzes in de energietransitie 

zijn daarmee bepalend voor de potentiële waterstofvraag; 

- het grootste grootzakelijke gasverbruik is geconcentreerd in Brummen met meerdere papierindustrie 

bedrijven. Het overige grootzakelijke gasverbruik is redelijk verspreid door de gehele Cleantech 

Regio, waarbij Lochem, Deventer en Apeldoorn een bovengemiddelde hoeveelheid grootzakelijke 

gasverbruikers kennen. 
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2.2 Huidige initiatieven Cleantech Regio 

 

Binnen Cleantech Regio is er inmiddels 3 jaar aandacht voor lokale en kleinschalige initiatieven voor, met 

name, de toepassing van waterstof. Vaak betreft het ambitieuze en lokale initiatiefnemers, soms is de 

prijscomponent minder belangrijk dan het opdoen van ervaringen en kennisdelen. 

 

 

Afbeelding 2.4 Waterstofinitiatieven Cleantech Regio 
 

 
 

 

Er is onderscheid te maken tussen de toepassingsgebieden: 

1. in de gebouwde omgeving. Het betreft hier waterstof als alternatief van aardgas toegepast voor de 

productie van warmte (cv-ketel). In alle gevallen is er sprake van ambitie tot lokale productie van 

waterstof met behulp van (groene) elektriciteit; 

2. in de mobiliteit. Het betreft hier de realisatie van waterstoftankstations en/of waterstof vulpunten. Deze 

laatste vooral toegepast op eigen terrein c.q. niet publiek toegankelijk. Alle initiatieven bevinden zich in 

een ontwerp- c.q. planfase of is men haalbaarheid aan het onderzoeken. Binnen Cleantech regio is er nog 

geen mogelijkheid om waterstof te tanken. Er zijn verschillende ondernemingen waarvan bekend is, dat 

zij met een (deel van) het wagenpark over willen stappen naar waterstof als brandstof zodra er een 

waterstofvulpunt of tankstation gerealiseerd is. Dit betreft zowel personenauto’s als vrachtvervoer. Eén 

vervoerder is binnen Cleantech Regio bezig om samen met de provincie Gelderland gebruik te gaan 

maken van tien10 waterstofbussen voor personenvervoer (regio Zutphen – Doetinchem); 

3. productie van warmte binnen bedrijfsproces. Er zijn twee concrete initiatieven binnen Cleantech Regio in 

Zutphen (gldh2.nl) en in Deventer (grohw.nl) waarbij bedrijven bezig zijn met haalbaarheidsstudies voor 

de toepassing van waterstof in het productieproces. Dit betreft kleinschalige pilotopstellingen om 

ervaring op te doen; 

4. naast initiatieven welke gericht zijn op de toepassingsmogelijkheden van waterstof, zijn er diverse 

initiatieven bekend en ondersteund welke een relatie hebben op het ontwerp en de productie van 

onderdelen t.b.v. de waterstofketen (Supply Chain). Denk hierbij aan de realisatie van een nieuw type 

waterstofgenerator (electrolyser) of het ontwerp en realisatie van mobiele oplossing voor de productie 

van waterstof nabij zonneparken en/of clusters van woningen. 

 

Naast de bovengenoemde toepassingen en onderdelen zijn er binnen Cleantech Regio enkele (4) initiatieven 

die gericht zijn op het organiseren van de waterstofketen (Value Chain) binnen een decentraal 

energiesysteem. Het betreft hier het ontwerp van een keten van productie, transport en opslag tot 

toepassing binnen industrie, gebouwde omgeving (inclusief monumentaal vastgoed) en ook mobiliteit. 

http://www.gldh2.nl/
http://www.grohw.nl/


18 | 51 Witteveen+Bos | 119242/21-001.541 | Definitief 

Hierbij draait het om het toekomstbestendig en duurzaam ontwerpen en realiseren van energieoplossingen 

welke uit een combinatie bestaan van elektronen, moleculen (waterstof) en warmte, om tot de ideale en 

flexibele oplossing van de toekomst te komen. De Cleantech Regio is in aantal initiatieven van deze 

zogenaamde fieldlabs uniek binnen Nederland en neemt een toonaangevende positie in binnen Oost-

Nederland. 

 

Alle bovengenoemde voorbeelden zijn belangrijke ‘ingrediënten’ om in de toekomst te komen tot een 

volwaardig systeem waarbij waterstof een sleutelfunctie zal innemen. Deze kennis en expertise is een van de 

ontbrekende schakels in de huidige en potentiële toepassing van (groene) waterstof binnen de industrie. 

 

Relevantie voor het onderzoek: 

1. lokale initiatieven leveren kennis en kunde op, maakt toepassingen tastbaar en zichtbaar. Draagt dus 

ook bij aan draagvlak en beleving; 

2. opschalen gaat nu niet vanwege beperkte beschikbaarheid waterstof.  

 

 

2.3 Kennisvragen 

 

Er is nog veel onduidelijkheid omtrent waterstof. Zeven van de tien geïnterviewden, de potentiële waterstof 

gebruikers, gaven aan behoefte te hebben aan bepaalde kennis. De soort behoefte aan kennis over waterstof 

varieert per bedrijf, de genoemde onderwerpen zijn als volgt: 

- algemene eigenschappen van waterstof (verbrandingseigenschappen etc.); 

- toepasbaarheid van waterstof (op eigen locatie of bijvoorbeeld in transport van en naar het bedrijf); 

- beschikbaar komen van waterstof in de Cleantech Regio; 

- ontwikkeling van duurzame elektriciteitsproductie en aansluitcapaciteit; 

- ontwikkeling van waterstofproductie (landelijk of individueel); 

- regelgeving waaronder veiligheid en vergunningentrajecten voor opslag en transport; 

- partners in de keten; 

- regelingen en onderhoud van apparatuur indien functioneert op andere brandstoffen dan aardgas; 

- benodigde aanpassingen aan infrastructuur in het bedrijf bij toepassingen waterstof; 

- businesscase van waterstof. 

 

Eén bedrijf besteedt de vragen die ze hebben over opslag en transport van waterstof uit aan een externe 

partij. Een ander bedrijf geeft aan dat ze informatie uitwisselen met andere vestigingen en met omliggende 

bedrijven en gemeente. Weer een ander bedrijf geeft aan op dit moment geen behoefte aan kennis rondom 

waterstof te hebben, maar verwacht dat deze wel gaat komen.  

 

Installatiebranche (Techniek NL) 

Techniek NL, de branchevereniging die 90 % van alle installatiebedrijven vertegenwoordigt verwacht dat 

waterstof grotendeels bij de zakelijke grootverbruikers en in de mobiliteit ingezet gaat worden. In de 

bebouwde omgeving is de grootste kans voor waterstof bij hybridisering. De gebouwen isoleren en 

vervolgens installeren van een hybride-toestel (combinatie warmtepomp en gasgestookt toestel). 

Zodra er vraag ontstaat naar opleidingen kan Techniek NL de installateurs binnen één jaar opleiden.  

 

Waterstof neemt een aparte positie in bij de energietransitie, het is namelijk nog niet op grote schaal 

beschikbaar voor de eindgebruikers. Techniek NL verwacht dat het aantal pilotprojecten uit de hand gaat 

lopen. Ze vinden het belangrijk dat informatie uit deze pilotprojecten gedeeld gaat worden en dat de 

overheid hier de regie in moet nemen. Uit de pilotprojecten zal moeten blijken welke kennis en kunde nodig 

is, voor de verschillende beroepsgroepen in de installatie-branche.  

Daarnaast kan uit de pilotprojecten naar voren komen welke aspecten je bij een installatie moet meenemen 

om in de toekomst waterstof niet uit te sluiten. Techniek NL vindt het belangrijk dat installatiebedrijven in 

een vroeg stadium bij de plannen worden betrokken zodat de bedachte plannen ook daadwerkelijk 

uitgevoerd kunnen worden.  
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Relevant inzicht voor het onderzoek: 

De meeste geïnterviewden hebben een duidelijke behoefte aan meer en bedrijfsspecifieke kennis van 

waterstof en de toepassing hiervan. Daarbij wordt een rol voor de overheid gezien om de kennis vanuit 

pilotprojecten beschikbaar te maken voor o.a. de installatiebranche. 

 

 

2.4 Belemmeringen 

 

De belangrijkste belemmeringen om niet over te stappen op waterstof zoals genoemd in de interviews zijn: 

- het ontbreken van waterstofaanvoer via een landelijke infrastructuur (6 keer genoemd); 

- een te hoge kostprijs van in te kopen groene waterstof (2 keer genoemd); Overigens denken wij dat deze 

belemmering vaker genoemd zal worden als de kennis bij de bedrijven rondom waterstof toeneemt; 

- apparatuur moet omgebouwd worden (2 keer genoemd); 

- productie en/of opslag op eigen terrein is niet mogelijk (2 keer genoemd). 

 

Deze belemmeringen gelden naar verwachting ook voor de papierindustrie. 

 

 

Afbeelding 2.5 Belemmeringen overstap naar waterstof volgens grootzakelijke aardgasverbruikers 
 

 
 

 

Een kanttekening bij het ontbreken van de waterstofinfrastructuur is dat lokaal waterstof goedkoop uit 

aardgas kan worden gemaakt. Daarbij moet er dan wel een toepassing zijn voor de daarbij vrijkomende CO2 

om ook een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Bij die toepassingen kan bijvoorbeeld aan 

lasprocessen in de industrie of aan de glastuinbouw worden gedacht. Deze laatste sector is in de Cleantech 

Regio echter nauwelijks aanwezig. Wel is er nog een markt voor CO2 van goede kwaliteit, maar de vraag is 

hoe deze zich ontwikkelt als ook de drie grote Carbon Capture en Storage projecten Portos, Atos en Artemis 

en de blauwe waterstofproductie in Groningen op gang komen. 

 

Een extra aandachtspunt bij het overschakelen naar waterstof die niet expliciet is benoemd in de interviews 

is het risico op toenemende stikstof-emissies, vanwege de nabijheid van natuurgebieden op veel locaties van 

grootzakelijke gasverbruikers. Deze emissies mogen niet hoger worden dan de huidige stikstof-emissies 

zoals deze optreden bij het verstoken van aardgas. Er zijn echter technische proces geïntegreerde en end of 

pipe mogelijkheden zoals die in de automotive ook al worden toegepast om deze emissies te verlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontbreken van infrastructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact op proces 
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Relevant inzicht voor het onderzoek: 

De grootste belemmering om niet over te stappen op waterstof voor de grootzakelijke 

aardgasverbruikers zijn de hoge prijs en het ontbreken van adequate waterstoftoevoer. Echter, het 

reduceren van de kostprijs en het beschikbaar krijgen van aanvoer van waterstof in de Cleantech Regio 

zijn vraagstukken die niet op bedrijfsniveau kunnen worden opgelost. De overige geconstateerde 

belemmeringen zullen door de grootzakelijke verbruikers zelf, technologie-ontwikkelaars of andere 

marktpartijen opgelost moeten worden. 
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3  

 

 

 

 

BESCHIKBAARHEID WATERSTOF: OPWEK IN DE CLEANTECH REGIO, AANVOER EN 

DISTRIBUTIE IN EN NAAR DE CLEANTECH REGIO 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe de grootzakelijke gasverbruikers in de Cleantech Regio 

structureel aan groene of blauwe waterstof1 kunnen komen.  

 

Structurele oplossingen bestaan uit: 

1 regionaal groene waterstof produceren met regionaal opgewekte duurzame elektriciteit; 

2 aanvoer van groene of blauwe waterstof van buiten de regio middels een waterstofgasnetwerk, over 

water of de weg; 

3 distributie binnen de regio. 

 

 

3.1 Productie groene waterstof  

 

3.1.1 in de Cleantech Regio 

 

De plannen voor opwek van duurzame elektriciteit in de Cleantech Regio zijn beschreven in twee RES regio’s: 

- concept RES Cleantech Regio / Stedendriehoek (alle Gelderse gemeenten in de Cleantech Regio)[2020]; 

- concept RES West Overijssel (Deventer en nog diverse andere gemeenten in Overijssel)[2020]. 

 

Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor grootschalige opwek op GW schaal van groene waterstof 

bekend. Wel zijn er enkele kleine projecten tot 10 MW en pilots. De hoeveelheid duurzaam opgewekte 

elektriciteit is nu ook te beperkt om grootschalige productie van waterstof in de Cleantech Regio mogelijk te 

maken.  

 

In de Regionale Energiestrategie (RES) zijn geen plannen opgenomen over waterstofproductie binnen de 

Cleantech Regio. Waterstof maakt dus nog geen deel uit van de energiestrategie voor de Cleantech Regio. 

De RES van de Cleantech Regio focust zich op verbeteren van energie efficiëntie en groene 

elektriciteitsproductie middels zon en wind (zie Afbeelding 3.2 en Afbeelding 3.3). De opschalingdoelstelling 

tot en met en na 2030 is weergegeven in Afbeelding 3.1. 

 

 

1 Men onderscheidt grijze waterstof (productie uit fossiele bron met toename van broeikasgassen in de atmosfeer), blauwe 

waterstof (grijze waterstofproductie in combinatie met CO2-afvang en -opslag) en groene waterstof (uit hernieuwbare bron). 
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Afbeelding 3.1 Groene elektriciteitsambitie RESsen gehele Cleantech Regio (inclusief Deventer) 
 

 
 

 

Met de ambitie om tot 2030 0,96 TWh en uiteindelijk totaal 1,71 TWh zonne-energie en tot 2030 0,51 TWh 

en uiteindelijk 0,79 TWh wind energie op te wekken zien we dat de focus ligt op een flinke uitbreiding van 

groene stroomproductie, met name middels zonne-energie. (zie Afbeelding 3.2). Overigens is er in de 

Cleantech Regio 7,41 TWh aan duurzame energie nodig om volledig energieneutraal te worden.  

 

Afbeelding 3.2 Zonne-energie potentiegebieden Cleantech Regio (exclusief Deventer) [RES Cleantech Regio, 2020] 
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Afbeelding 3.3 Zoekgebieden windenergie in de Cleantech Regio (exclusief Deventer) [RES Cleantech Regio, 2020]) 
 

 
 

 

De integratie van deze hoeveelheid aan zon- en windenergie opwekcapaciteit brengt een aantal problemen 

met zich mee. Ten eerste is de hoeveelheid stroom die ingevoegd kan worden op het elektriciteitsnet 

beperkt. Dit remt de snelheid waarmee er nieuwe wind- en zonenergie opwekcapaciteit geïnstalleerd kan 

worden. Dit heeft hierdoor een negatieve impact op het realiseren van de 2030/50 ambitie. Ten tweede zal 

het elektriciteitsnet gestabiliseerd moeten worden op momenten dat er veel wordt opgewekt. Dit 

stabiliseren brengt kosten met zich mee, o.a. door de noodzaak extra opslagcapaciteit te realiseren.  

 

Waterstofproductie middels elektrolyse heeft de mogelijkheid om deze beide knelpunten weg te nemen. 

Door waterstof te produceren op momenten dat er te veel opwek is wordt het elektriciteitsnet ontzien en 

kan de overtollige energie worden opgeslagen in moleculen in plaats van elektronen. Daarnaast hoeft er 

door de inzet van waterstof minder gerectificeerd te worden. Hiermee zal het grid ontzien worden. 

 

De toekomstige behoefte aan kortdurende opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit, waar waterstof een 

geschikt medium voor is, zou op kunnen lopen tot 50 % van de geïnstalleerde opwekcapaciteit aldus een 

visie notitie van FME [FME,2017].  

 

Kanttekening bij de potentie van opslag van groene stroom door omzetting naar waterstof is het 

optredende verlies van energie. Bij de omzetting van duurzame elektriciteit naar waterstof en vervolgens 

weer naar elektriciteit verlies je ongeveer de helft van de oorspronkelijke energie. Dus zal direct toepassen 

van groene stroom de voorkeur genieten boven het opslaan in waterstof, indien er momentaan voldoende 

vraag is naar de groene stroom. 

 

Een tweede kanttekening bij omzetting van groene stroom in waterstof is dat elektrolysers het best renderen 

bij een continu bedrijf en niet door alleen maar waterstof te produceren op momenten van groene 

stroomproductie of momenten van piekproductie van groene stroom. Of het lokaal produceren van groene 

waterstof financieel rendabel is hangt af van bijvoorbeeld toekomstige CO2-heffingen, fluctuaties in 

elektriciteitsprijzen gedurende piek- en dalmomenten en de financiële en energetische impact van aftoppen 

(curtailment) van wind en zonproductie (Liander_inlegvel_Aftop). 

https://www.liander.nl/sites/default/files/Liander_inlegvel_Aftop.pdf
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In de energiemix is het aandeel elektriciteitstransport nu zo’n 20 %. Dit zal naar verwachting oplopen tot  

40 % in 2050 is de verwachting van de Gasunie (zie ook 3.2.1).  

 

Het is nog onduidelijk welk deel van de duurzaam opgewekte stroom beschikbaar zal komen voor de 

productie van groene waterstof. Dit hangt af van de businesscase voor bedrijven, energieleveranciers en 

netbeheerders, en van zaken als netcongestie en betalingsbereidheid bij afnemers.  

 

 

3.1.2 Buiten de Cleantech Regio 

 

Na 2030 komt er in Nederland een nieuwe manier van groene waterstof productie bij: dedicated windparken 

op de Noordzee. De waterstofparken liggen vaak wat verder van de kust. Het waait daar meer constant en 

transport van waterstof naar de kust is circa 10 maal goedkoper dan transport van elektriciteit [Gasunie 

2018].  

 

In 2050 zal naar verwachting 15 GW (elektrisch) aan dedicated capaciteit voor de productie van waterstof uit 

windenergie beschikbaar zijn, goed voor de productie van 178 PJ groene waterstof. Na 2050 zal de capaciteit 

in waterstofwindparken verder groeien [Gasunie 2018]. 

 

Wellicht dat er op den duur ook groene waterstof wordt geïmporteerd uit Afrika of het Midden- Oosten, 

waar het wordt gemaakt met zonne-energie. De rol van aardgas met CCS (Carbon Capture & Storage) als 

bron voor blauwe waterstof zal daardoor op de langere termijn gaan verminderen en uiteindelijk verdwijnen 

[Gasunie, 2018]. 

 

Relevant inzicht voor het onderzoek: 

1. er zijn geen regionale plannen om grootschalig groene waterstof op te wekken; 

2. indien 10-20 % van de duurzame energie die via de RES wordt aangeboden zou worden ingezet om 

groene waterstof op te wekken, dan kan daarmee 10-20 % van de maximale waterstofbehoefte van de 

grootzakelijke gasverbruikers worden afgedekt. De beschikbaarheid van groene stroom voor 

waterstofproductie is echter afhankelijk van veel factoren, waarbij de prijs en betalingsbereidheid de 

belangrijkste zijn; 

3. het lokaal produceren van waterstof kan er voor zorgen dat windparken en zonneparken gerealiseerd 

kunnen worden (reduceren aandeel energie via het elektriciteitsnet); 

4. regionaal produceren van groene waterstof om hiermee aan de waterstofbehoefte van de industriële 

grootverbruikers te voldoen is niet realistisch; 

5. pas na 2030 wordt er grootschalig groene waterstof geproduceerd buiten de Cleantech Regio. 

 

 

3.2 Aanvoer groene waterstof Cleantech Regio 

 

Aanvoer van waterstof van elders kan via het hogedruk gasnet van Gasunie vanuit Groningen en Rotterdam, 

over water vanuit de haven van Rotterdam of over de A1 en A50 vanuit alle windstreken. Hieronder 

beschouwen we deze opties. 

 

 

3.2.1 Hogedruk gasnet Gasunie 

 

De verwachting van Gasunie is dat de elektriciteitsvoorziening en -vraag kan groeien van nu 20 % tot 

maximaal 40 tot 50 % van ons totale energiegebruik. Dat betekent dat we 50 tot 60 % van onze energie uit 

‘moleculen’ (voornamelijk gassen) moeten blijven halen. Gasunie denkt dat waterstof een belangrijke rol zal 

gaan spelen als energiedrager in de energiemix van de toekomst. In Afbeelding 3.4 en Afbeelding 3.5 is 

weergegeven hoe Gasunie verwacht dat de waterstofvraag voor de energievoorziening van verschillende 

sectoren zich ontwikkeld. Daarbij valt op dat veruit het grootste deel naar de energiecentrales zal gaan die 

nu hoofdzakelijk steenkool en aardgas als bron voor de elektriciteitsopwekking gebruiken. 
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Afbeelding 3.4 Waterstofprognose 2030 [Gasunie 2018] 
 

 
 

 

Afbeelding 3.5 Waterstofprognose 2050 [Gasunie 2018] 
 

 
 

 

Om deze toename in de waterstofvraag te kunnen faciliteren zet Gasunie samen met andere nationale 

transportbedrijven elders in Europa in op het ontwikkelen van een Europese waterstofinfrastructuur (zie 

Afbeelding 3.6 ) [Gasunie New Energy waterstof]. Deze infrastructuur loopt door de Cleantech Regio. 

Vooralsnog is er echter geen aftakking richting de Cleantech Regio voorzien. 

 

 

Afbeelding 3.6 Gasunie Europese waterstofinfrastructuur 
 

 
 

 

https://www.gasunienewenergy.nl/themas/waterstof
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Volume en kostenreductie zijn leidend voor het al dan niet aansluiten van een gebied op de 

waterstofinfrastructuur van Gasunie. Om deze reden is de focus van Gasunie gericht op het in eerste 

instantie verbinden van de nationale waterstofinfrastructuur met de vijf grote industriële clusters.  

 

Daarnaast ziet Gasunie het zwaar transport als een interessante toekomstige afzetmarkt, omdat deze sector 

bereid is om een premium te betalen.  

 

De Cleantech Regio wordt nu niet beschouwd als een industrieel cluster met veel waterstof afname. 

Belangrijke oorzaken zijn dat de aanwezige grootzakelijke gasgebruikers relatief verspreid door het gebied 

zijn gelegen waardoor een uitgebreide regionale distributie-infrastructuur noodzakelijk is en de relatief 

beperkte totale gasvraag (zie Afbeelding 3.7). 

 

In de plannen van Gasunie wordt wel gesproken over een zogenaamd 6e industriële cluster. De Cleantech 

Regio zou dit cluster kunnen zijn als ze erin slaagt een voldoende grote vraag gebundeld aan te bieden aan 

de Gasunie. In Afbeelding 3.7.is te zien dat de waterstofpotentie op basis van vervanging van aardgas bij de 

zakelijke grootverbruikers in de Cleantech Regio driemaal kleiner is dan dat van het huidige 

waterstofverbruik van het kleinste Industriecluster in de regio IJmond. Overigens is de capaciteit van de 

waterstofbackbone die Gasunie in 2030 beschikbaar wil hebben 10 GW (omgerekend 315 PJ per jaar), ruim 

voldoende om naast de in Afbeelding 3.4 verwachte 211 PJ ook waterstof aan de industrie in de Cleantech 

Regio te leveren. Aandachtspunt is daarbij wel de waterstofvraag uit o.a. Nordrhein Westfalen die 

vergelijkbaar is met de totale Nederlandse waterstofvraag die Gasunie verwacht (zie 4.6).  

 

 

Afbeelding 3.7 Waterstofpotentie vijf Industriële clusters en grootzakelijke aardgasgebruikers Cleantech Regio 
 

 

 
Bron: aangepast uit Gasunie (2020)  

 

 

De waterstof die via het hogedruk gasnet van Gasunie getransporteerd zal worden zal deels groen (uit 

groene elektriciteit) en deels blauw (afkomstig uit aardgas waarbij CO2 wordt afgevangen) zijn. 

 

 

3.2.2 Aanvoer over water 

 

De Nederlandse havens met Rotterdam voorop zijn vanwege de goede verbinding met het achterland goed 

gepositioneerd voor de toekomstige aanvoer en overslag van waterstof. Rotterdam zet hier zeer nadrukkelijk 

Waterstofvraag in PJ 
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op in. Daarbij zijn de zeehavens ook de plaats waar grootschalige productie van waterstof wordt gepland 

vanwege enerzijds de nabijheid van grote afnemers en anderzijds de aanlanding van elektriciteitskabels die 

verbonden zijn met de windparken op zee (hydrogen-in-rotterdam). 

 

Transport van waterstof over de grote rivieren is in Nederland geen ontwikkelroute, waar dat bijvoorbeeld in 

Oost Europa over de Donau wel het geval is. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de goede 

buisleidingen infrastructuur die we hier hebben vanwege ons goede aardgastransport en distributienet. 

 

Wel wordt door diverse partijen gekeken hoe de binnenvaart te elektrificeren. 

Het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) heeft onderzoek gedaan naar waterstof als 

energiedrager in de binnenvaart. De sector legt zich in haar Green Deal vast op het realiseren van 150 zero-

emissie schepen in 2030 [https://www.eicb.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-EICB-Rapport-

Waterstof-in-de-binnenvaart-en-short-sea.pdf ]. Met Havens in Zutphen en Deventer langs de IJssel en 

Lochem langs het Twentekanaal bieden deze ambities van de binnenvaart ook kansen voor het vergroten 

van de totale waterstofvraag in de Cleantech Regio, waardoor aansluiting op het hogedruk gasnet van 

Gasunie kansrijker wordt. 

 

Relevant inzicht voor het onderzoek 

- met een goede business case kan de Cleantech Regio worden aangesloten op het hogedruk gasnet en 

kan de Cleantech Regio zich profileren als het 6e industriële cluster in Nederland. Hiertoe is een 

business case nodig met zoveel mogelijk afnemers. Waterstofbehoefte van de gebouwde omgeving, 

agrarische sector en mobiliteit biedt een kans om de vraag te vergroten; 

- de Nederlandse zeehavens ontwikkelen zich naar een belangrijke Europese speler voor opslag en 

doorvoer van waterstof naar het achterland. De Cleantech Regio heeft een goede geografische 

ligging:  

· langs de Nortsea-Baltic-corridor; 

· vormt via water en weg een verbinding met de Rhine-Alpine-corridor; 

· via A1 en Twentekanaal naar Twente en Achterhoek; 

- transport van waterstof over binnenwater is niet te verwachten, er zijn geen initiatieven op dit punt in 

Nederland; 

- gelet op de door Gasunie verwachte Nederlandse waterstofvraag zal de waterstof backbone 

voldoende capaciteit hebben in 2030 om ook waterstof aan de grootzakelijke verbruikers in de 

Cleantech Regio te leveren. 

 

 

3.3 Distributie groene waterstof Cleantech Regio 

 

Distributie van waterstof kan via nieuwe netten of via bestaande aardgasnetten plaatsvinden. De 

netbeheerders Alliander en Enexis exploiteren de bestaande aardgasnetten in de Cleantech Regio. Daarmee 

zijn zij voor de Cleantech Regio belangrijke partners in het beschikbaar maken van waterstof in de Cleantech 

Regio. Ook hebben ze belang bij een optimale benutting van hun elektriciteitsnetten en eventuele ontlasting 

van de knelpunten daarin.  

 

In deze paragraaf behandelen wij de visies van de regionale netbeheerders Enexis en Alliander en de 

overkoepelende organisatie van netbeheerders (Netbeheer Nederland) op invoeding van lokaal 

geproduceerd groene waterstof en de rol die zij zien voor waterstof om iets te doen aan flexibiliteit van de 

elektriciteitsvoorziening. De visies komen op hoofdlijnen overeen. De nuances zijn in de onderstaande drie 

subparagrafen (3.3.1, 3.3.2, 3.3.3) weergegeven. De relevante gemeenschappelijke inzichten staan aan het 

eind van deze paragaaf 3.3  

 

 

3.3.1 Visie Alliander 

 

Op dit moment transporteert Alliander nog geen waterstof, ze zijn wel betrokken bij diverse 

onderzoeksprojecten verdeeld over het hele land. Binnen Cleantech Regio is Alliander betrokken bij een 

https://www.portofrotterdam.com/en/doing-business/port-of-the-future/energy-transition/hydrogen-in-rotterdam


28 | 51 Witteveen+Bos | 119242/21-001.541 | Definitief 

living lab project binnen de gemeente Lochem, het project GLDH2 in Zutphen en de realisatie van een 

waterstof demowoning in Apeldoorn Alliander verwacht dat er meer vraag naar waterstof gaat komen en wil 

dat de netbeheerder een rol gaat krijgen bij de distributie van waterstof.  

 

Alliander is genegen om daarvoor lokaal een nieuw leidingnet aan te leggen. Op dit moment moeten deze 

kosten in het betreffende project worden verrekend en mogen niet worden gesocialiseerd, dit wordt als niet 

gewenst ervaren.  

 

Alliander voorziet elektriciteit, warmtenetten en duurzaam gas (biogas en waterstof) als vervanging voor de 

inzet van aardgas. De leveringszekerheid van energie (warmte én elektriciteit) berust nu op aardgas, deze 

plek zal waterstof in de toekomst gaan innemen. Alliander streeft naar een waterstof- en elektriciteitsnetwerk 

dat in publieke handen is waarbij de kosten gesocialiseerd kunnen worden. Omdat dit een nieuwe keten 

betreft is een juiste afstemming van productie en verbruik van extra groot belang. Het is lastig om dat in één 

keer goed te doen. De grootste uitdagingen voor Alliander zijn veiligheid, de nu nog hoge kostprijs van 

waterstof en politieke duidelijkheid. Met de kamerbrief ‘Kabinetsvisie Waterstof’ zoals verschenen in het 

voorjaar van 2020 is een goede richting gegeven. Een financiële injectie vanuit de overheid is ook gewenst. 

Er zal bovendien meer interactie moeten komen tussen de Electriciteitswet, Warmtewet en de Gaswet.  

 

Als waterstof lokaal wordt opgewekt zul je moeten werken met afgescheiden waterstofnetten. Lokaal 

bijmengen is niet haalbaar; het is lastig om te verrekenen, je hebt te maken met veel opslagvarianten en het 

verband tussen productie en verbruik is minder goed zichtbaar. Met de waterstof-backbone van de Gasunie 

is 100 % waterstof een goede mogelijkheid. Het aansluiten van een Gasontvangststation (GOS) op deze 

backbone is mogelijk. Vervolgens kunnen klanten worden aangesloten met een nieuw aan te leggen leiding 

van zo’n GOS.  

 

Vanwege de sterke vermazing van het huidige gasnet is aansluiting op een bestaand gasnet niet eenvoudig 

te realiseren (grootverbruikers zitten op hetzelfde net als de kleinverbruikers), Alliander heeft geen parallel 

uitgevoerde gasnetten.  

 

Alliander loopt nu tegen problemen aan met betrekking tot de beschikbare netcapaciteit voor het invoeden 

van duurzaam geproduceerde elektriciteit.  

 

 

3.3.2 Visie Enexis 

 

Op dit moment transporteert Enexis nog geen waterstof, ze zijn wel betrokken bij diverse 

onderzoeksprojecten verdeeld over het hele land. Dit betreft o.a. een pilotproject in Hoogeveen waarbij 

woningen verwarmd gaan worden met waterstofgestookte cv-ketels , een pilotproject in de provincie 

Groningen waarbij ongeveer 45 woningen op waterstof worden aangesloten en een haalbaarheidsstudie 

naar de inzet van waterstof als alternatief voor elektriciteitsnetverzwaring. Dit laatste onderwerp wil men 

laten volgen door pilotprojecten, er wordt gedacht aan een locatie in de buurt van Emmen.  

 

Een nieuwe aanvraag voor de aanleg van een waterstofleiding is het meest kansrijk in geval van industriële 

afnemers. Dit vanwege de stabiele vraag, waardoor vraag en aanbod van waterstof beter op elkaar 

afgestemd kunnen worden 

 

Enexis wil in 2028 klaar zijn om waterstof te gaan distribueren. Om dat mogelijk te maken zijn er drie 

hoofdonderwerpen: 

- kennis en ervaring; 

- marktordening en organisatie (waar mogen we wat); 

- communicatie, bij kleinere gemeentes ontbreekt de realiteitszin nogal eens.  

 

Wat Enexis betreft zijn er geen technische beperkingen die een waterstof-infrastructuur in de weg staan. De 

grootste uitdagingen zullen van financiële aard zijn. In de periode van energietransitie zullen er extra 

investeringen gedaan moeten worden in het gasnet, elektriciteitsnet en warmtenet.  
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Deze kosten zullen gesocialiseerd moeten worden. Daarnaast is groene waterstof op dit moment nog 

ongeveer drie keer zo duur als aardgas. Omdat een grote SMR (Steam Methane Reformer; voor de productie 

van grijze waterstof) aardgas goedkoop kan inkopen is grijze waterstof nu nog een economische 

belemmering voor groene waterstof.  

 

Als bijmengen van waterstof makkelijker realiseerbaar is, dan is het goed om daar al mee te starten (in plaats 

van 100 % waterstof). Op die manier wordt er een vraag naar waterstof op gang gebracht. Bijmengen, via 

lokale duurzame elektriciteitsproducenten en via een back-up (vanuit een haven) echter alleen als het groene 

waterstof is. Grootschalige initiatieven voor productie van groene waterstof kunnen ‘gamechangers’ zijn.  

Het aansluiten van een Gasontvangststation (GOS) op de beoogde waterstof-backbone van Gasunie is 

mogelijk. Vervolgens kunnen klanten worden aangesloten met een nieuw aan te leggen leiding van zo’n 

GOS. Enexis heeft geen parallel uitgevoerde gasnetten.  

 

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in eventueel vrije netten, productie van duurzame energie en de vraag 

ernaar. Op dit moment moet Enexis veelal ‘nee’ verkopen als er een vraag komt voorgrootschalige invoeding 

van duurzame elektrische energie. Wachttermijnen van 10 tot 15 jaar zijn niet ongebruikelijk. Ondersteuning 

bij het creëren van energie-buffers is gewenst. Het zou zinvol zijn als er in Europees verband een CO2-heffing 

komt.  

 

 

3.3.3 Visie Netbeheer Nederland 

 

Netbeheer Nederland (brancheorganisatie van alle energienetbeheerders in Nederland) heeft een notitie 

(Waterstof_56_369c997d45.pdf (netbeheernederland.nl) uitgebracht waarin (groene) waterstof een belangrijk 

alternatief wordt genoemd voor het huidige aardgasverbruik. Ze noemen waterstof als medium om 

overtollig duurzame elektriciteit uit zon- en windenergie op te slaan. Deze waterstof kan bij vraag naar 

warmte worden ingevoed aan het bestaande gasnet als bijmenging aan aardgas of als 100 % waterstof. 

Bijmenging van waterstof aan aardgas tot circa 30 % wordt technisch haalbaar geacht. Netbeheer Nederland 

verwacht dat deze verschillende toepassingen zich naast elkaar gaan ontwikkelen.  

 

Opslag en transport van energie via waterstof is doelmatiger en efficiënter in vergelijking met opslag en 

transport van elektriciteit. Door de inzet van waterstof en andere hernieuwbare gassen via veelal bestaande 

gasnetten kunnen piekbelastingen van het elektriciteitsnet worden beperkt en kunnen investeringen in het 

elektriciteitsnet worden voorkomen. Door het gebruik van duurzame gassen en elektriciteit goed op elkaar af 

te stemmen blijft een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem gehandhaafd.  

 

Netbeheer Nederland wil waterstof vanaf 2030 kunnen inzetten als duurzame manier van verwarmen van de 

gebouwde omgeving. Verwarming van gebouwde omgeving zal overigens ook all-electric en via 

warmtenetten gaan plaats vinden. Netbeheer Nederland ziet waterstof ook als mogelijkheid om een reductie 

van CO2-uitstoot in de industrie te realiseren. De periode tot aan 2030 zal door Netbeheer Nederland 

gebruikt worden om antwoord te krijgen op vragen zoals: Hoe en waar willen we als B.V. Nederland 

waterstof gaan inzetten? Gaan we direct voor 100 % waterstof of gaan we eerst waterstof bijmengen bij het 

aardgas en daarna naar 100 % waterstof of allebei? Hoe ziet het omschakelen van aardgas naar waterstof er 

concreet uit? Wat is het aandeel van groen gas in deze context? Op basis van de antwoorden op deze 

vragen zal bepaald moeten worden welke wet- en regelgeving en welke marktordening passend zijn.  

 

Op dit moment hebben de netbeheerders nog geen wettelijk taak voor waterstofdistributie en opslag. 

Netbeheer Nederland heeft de ambitie dat netbeheerders die rol wel gaan krijgen. Om die reden bereiden 

Netbeheer Nederland en haar leden zich, via verschillende onderzoeken en pilotprojecten, voor op het 

invoeden van groene waterstof op de bestaande, gereguleerde gasnetten.  

 

Relevant inzicht voor het onderzoek 

1. regionale netbeheerders werken aan een strategie om in 2030 groene waterstof te kunnen 

distribueren; 

https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Waterstof_56_369c997d45.pdf
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2. zowel 100 % waterstofleidingen als bijmenging van waterstof aan aardgas behoren tot de 

mogelijkheden; 

3. netbeheerders zien waterstof als een belangrijk onderdeel van de energietransitie; 

4. waterstof wordt gezien als een deel van de oplossing voor netcongestie; waterstof kan het invoeden 

van duurzame opgewekte elektriciteit versneld mogelijk maken; 

5. aanwezige knelpunten in het elektriciteitsnet kunnen mogelijk worden aangedragen als pilotprojecten 

bij de netbeheerders; 

6. Socialisering van de kosten van nieuwe infrastructuur voor waterstof is een aandachtspunt. 
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4  

 

 

 

 

WATERSTOFBELEID: GEMEENTEN, PROVINCIES EN REGIO’S  

 

Op 30 maart 2020 presenteerde minister Wiebes de kabinetsvisie waterstof. Deze sluit aan bij het Europese 

beleid en beschrijft de huidige situatie, de kabinetsplannen en de bijbehorende maatregelen. Bijzonder 

relevant is de specifieke interesse voor regio’s en samenwerkingen tussen bedrijven en overheden, Ook de 

doelen die zeehavens en netwerkbedrijven zich hebben gesteld om groene waterstof beschikbaar te maken 

zijn een randvoorwaarde om tot een waterstofeconomie te komen.  

 

De visie en aanpak van de directe partners van de Cleantech Regio komen hieronder aan bod.  

 

Zoals bij de inleiding al is aangekondigd, zijn niet alle nieuwe inzichten en ontwikkelingen van 2020 

doorlopend verwerkt, Dit hoofdstuk heeft als doel om een impressie te geven waar de overheden globaal 

staan. 

 

 

4.1 Gemeenten van de Cleantech Regio 

 

4.1.1 Beleid 

 

Bij enkele grotere gemeenten zijn er beleidsnotities over waterstof, deze zijn globaal en in eerste instantie 

richtinggevend voor verdere ontwikkelingen. De kleinere gemeenten hebben weinig tot geen beleidsstukken 

op het gebied van waterstof. Op dit moment is waterstof niet een thema dat veel aandacht vereist, noch is 

het urgent.  

 

Wel zien de gemeenten dat het belangrijk is; er zijn diverse initiatieven, de vragen over waterstof nemen toe 

en ook in de media en bij vergaderingen staat waterstof vaker in het vizier. De bewustwording neemt toe. 

 

 

4.1.2 Kennisbehoefte 

 

Het kennisniveau op het gebied van waterstof van de geïnterviewden verschilt per gemeente, bij de grotere 

is er meer expertise. Er zijn geen waterstofexperts, of mensen die zich full time bezighouden met waterstof. 

Er zijn signalen die duiden op een zekere kennisachterstand bij raden en collega’s:  

- ‘wacht met het investeren in opwek van duurzame energie, want straks hebben we waterstof!’ 

- ‘waterstof is knalgas’ (en dus gevaarlijk); 

- ‘we varen nu een beetje blind op de visie van PBL’ (Planbureau voor de leefomgeving). 

 

Er is behoefte aan een regionaal kennisplatform waterstof: wat zijn de ontwikkelingen, wat zijn de kansen, 

wat moeten we doen, hoe informeren we elkaar? Ook is er een grote bereidheid om hierin te participeren.  

 

 

4.1.3 Belemmeringen 

 

Als belemmeringen voor het gebruiken van waterstof worden (grootschalige) beschikbaarheid en 

prijsstelling genoemd. Er zijn regelmatig gesprekken met initiatiefnemers en bedrijven. Soms kunnen die 

verder worden geholpen.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-kabinetsvisie-waterstof


32 | 51 Witteveen+Bos | 119242/21-001.541 | Definitief 

4.2 Cleantech Regio – Waterstof in de Regiodeal 

 

In 2020 heeft de Cleantech Regio een regiodeal toegekend gekregen. Onderdeel hiervan is een drietal 

projecten die over waterstof gaan: 

1. GLDH2 in Zutphen, betreft een ambitie voor grootschalige opwek en gebruik van groene waterstof. Het 

verkeert nog in een vroege fase, maar heeft als onderdeel van de regiodeal een belangrijke regionale 

functie; 

2. vervolg waterstofstrategie. Het betreft een vervolg op het voorliggende strategiedocument (dit 

document is zelf geen onderdeel van de regiodeal). Inhoudelijk wordt dit door de Strategische Board 

vastgesteld, naar verwachting in Q1-2021; 

3. het projectbudget van het Industriële waterstofproject GROHW in Deventer is gebruikt als cofinanciering 

voor de Regiodeal vanuit de Provincie Overijssel. 

 

 

4.3 Overijssel en Gelderland 

 

Beide provincies profileerden zich in 2019 en 2020 meer met waterstof. Geen van beide heeft een provinciale 

beleidsvisie, daarentegen heeft Overijssel wel een handelingsperspectief en hebben beide provincies 

aanzetten tot strategische agenda’s en op projectniveau besluiten van gedeputeerde staten.  

 

Het handelingsperspectief van Overijssel (april 2020) beschrijft: ‘het al dan niet slagen van een grootschalige 

inzet van waterstof wordt op (inter) nationaal niveau bepaald. Van belang is dat waterstofinitiatieven in 

Overijssel complementair zijn aan de initiatieven in andere delen van het land.’ Concreet wordt er gestuurd 

op: 

- de mogelijke rol van waterstof in het energiesysteem; 

- het stimuleren en faciliteren van kansrijke lokale initiatieven gericht op met name de toepassing in 

moeilijk te verduurzamen sectoren; 

- proefprojecten en haalbaarheidsstudies voor hoge temperatuurwarmte in de industrie, (vulpunten voor) 

zwaar transport en waterstof als flexibel mechanisme voor de inpassing van het variabele aanbod van 

zon- en windenergie. Hierbij horen proefprojecten met decentrale productie en opslag van waterstof, die 

bijdragen aan de inpassing van duurzame energie in gebieden met te weinig netcapaciteit.  

 

Gelderland komt begin 2021 met een beleidsstuk. 

 

Beide provincies beschikken over veel kennis; technisch-inhoudelijk, kennis van lokale initiatieven, 

maatregelen en regelingen, economische perspectieven en actieve samenwerkingspartners. Er zijn ook 

databases en overzichten van lokale initiatieven.  

 

 

4.4 HyEast 

 

In de regio Oost-Nederland komen de twee provincies, regio’s en OostNL regelmatig als een kennisnetwerk 

samen onder de noemer HyEast. Hier wordt kennis gedeeld, projecten besproken en soms gezamenlijk aan 

Europese aanvragen gewerkt.  

 

Vanwege de plannen van onder meer het Rijk, de Gasunie, het onderzoek naar de waterstofstrategie van de 

Cleantech Regio, de ontwikkelingen in Arnhem-Nijmegen, ontstond het idee om als landsdeel oost een 

positie in te nemen om ook aangesloten te worden bij het hogedruk gasnet. Dit resulteerde in een breder 

positioneringsonderzoek, zie verder in paragraaf 4.5. 

 

4.5 OostNL 

 

De ontwikkelingsmaatschappij is intermediair tussen overheid en bedrijfsleven in Oost-Nederland, specifiek 

Gelderland en Overijssel. OostNL helpt economisch te ontwikkelen. Er lopen diverse initiatieven rondom 

waterstof en er is ook een database met alle initiatiefnemers.  
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Het idee dat in HyEast ontstond om landsdeel oost op de agenda te zetten en een positie aan tafel te krijgen 

bij het Rijk en de Gasunie, nam OostNL onder de arm om het verder te brengen. Samen met adviesbureaus 

Stratelligence en Ekinetix ontwikkelden de partners een positioneringsdocument ‘Kansen van de 

energietransitie voor Oost-Nederland’ (2020). Hierin zijn ook de kansen voor waterstof opgenomen.  

 

 

4.6 Nordrhein-Westfalen 

 

Nordrhein Westfalen is voor Oost Nederland in potentie een belangrijke samenwerkingspartner op het 

gebied van de energietransitie en dus ook de ontwikkeling van een waterstofeconomie.  

Volgens de routekaart die de deelstaat heeft opgesteld zal de waterstofvraag groeien naar 104 TWh (374 PJ) 

in 2050 [Nordrhein-Westfalen, 2020]. Daarbij richt Nordrhein Westfalen zich op levering aan de Industrie en 

mobiliteit en versterking van de energie-infrastructuur. Deze prognose is groter dan wat er door de 

backbone van de Gasunie kan worden getransporteerd. De deelstaat Noordrijn-Westfalen wil de 

ontwikkeling van een toekomstgerichte waterstofeconomie versnellen: aansluiting op de waterstofbackbone 

voor aanvoer van de benodigde waterstof, tegen 2025 gaan de eerste grootschalige systemen in bedrijf, 

worden de eerste 100 kilometer van een pijpleidingennetwerk aangelegd en rijden 400 brandstofcelwagens 

op de weg. Uitbreiding en intensivering van Internationale partnerschappen is een speerpunt, waarbij 

Nederland in het bijzonder wordt genoemd. 

 

Relevante inzichten voor het onderzoek 

- bij gemeenten is er toenemende aandacht voor waterstof, behoefte aan kennis en regionale regie; 

- provincies ondersteunen initiatieven met waterstof, oriënteren zich op beleid; 

- de informele netwerkstructuur HyEast toont hoe kennisdelen in deze fase van de ontwikkeling kan 

leiden tot vervolgstappen die bestuurlijke aanhaak krijgen; 

- samenwerking met omliggende regio’s en initiatieven binnen Oost Nederland biedt de kans om de 

regio als kansrijk 6e industriële cluster te positioneren; 

- samenwerking met Nordrhein Westfalen biedt de kans om als regio Oost Nederland de 

waterstofeconomie te versnellen. Anderzijds vormen de ambities van Nordrhein Westfalen een risico 

voor de beschikbaarheid van voldoende capaciteit op de waterstof backbone van Gasunie voor een 

waterstoflevering naar de Cleantech Regio. 
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5  

 

 

 

 

WATERSTOFCURRICULUM IN HET ONDERWIJS 

 

De onderzoeksvraag in dit hoofdstuk is: in hoeverre komt waterstof aan bod in het huidige onderwijs? 

Saxion heeft daarom het huidige opleidingsaanbod rondom waterstof geïnventariseerd. Daartoe zijn 

interviews uitgevoerd met het MBO, HBO en KIWA trainingen met focus op de Cleantech Regio. Ook is 

navraag gedaan bij de UT om zicht te krijgen op de aandachtsgebieden in het WO. De belangrijkste 

bevindingen worden hier beschreven.  

 

 

5.1 MBO 

 

Om zicht te krijgen op het huidige waterstof opleidingsaanbod in het MBO zijn twee medewerkers van 

Aventus (Apeldoorn) en twee medewerkers van ROC van Twente (Hengelo) geïnterviewd. 

 

MBO keuzedeelwaterstof 

In het MBO wordt gebruik gemaakt van keuzedelen. Een keuzedeel is 10 % van de normale 

onderwijsbelasting, wat neerkomt op 240 uur. Het zijn kaders waar wat ruimte in zit. Er zijn nu twee 

goedgekeurde verbredende keuzedelen voor het MBO over waterstof, te weten: 

- waterstoftechnologie: Het keuzedeel richt zich op kennisontwikkeling van de fysische eigenschappen en 

veiligheid bij de toepassing van waterstoftechnologie. Daarnaast richt het zich op het ontwerp, de 

installatie, monitoring en onderhoud van brandstofcellen en verbrandingstoepassingen met waterstof. 

Het keuzedeel biedt de mogelijkheid om te differentiëren; 

- waterstoftechnologie en mobiliteit: Dit keuzedeel gaat in op het gebruik van waterstoftechnologie in de 

mobiliteit, over land en water: zoals voertuigen, schepen en treinen exclusief de bijbehorende 

infrastructuur voor de bevoorrading (tankinstallaties). De beginnend beroepsbeoefenaar leert hoe hij 

brandstofcelsystemen in voertuigen of vaartuigen kan installeren, onderhouden en repareren. Tevens 

leert hij hoe hij een diagnose kan stellen bij storingen. 

 

Aventus 

Van Aventus zijn op locatie in Apeldoorn twee medewerkers geïnterviewd, beide werkzaam bij de opleiding 

autotechniek. 

 

waterstof komt bij Aventus in de volgende opleidingen aan bod: 

- bouw; 

- landbouw; 

- installatietechniek; 

- autotechniek. 

 

Welke waterstofonderwerpen komen aan bod? 

- werking van verschillende brandstofcellen; 

- verbrandingsketel op waterstof; 

- waterstof maken met elektrolyser. 

 

Hoe en sinds wanneer is het onderwerp waterstof in het onderwijs gekomen? 

Een de geïnterviewden heeft bij de opleiding autotechniek waterstof op eigen initiatief in het curriculum 

gebracht. Was vooral uit eigen interesse en soms stuurt een fabrikant wat op.  
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Toyota heeft het T-TEN programma (Toyota’s Technician & Education Network), waar hij contactpersoon van 

is. In 2005 werd al een waterstof autootje opgestuurd vanuit Toyota. Sinds vorig jaar wordt het keuzedeel 

waterstof aangeboden bij Aventus. 

 

 

Afbeelding 5.1 Onderwijsmateriaal waterstof op het MBO 
 

 
 

 

Behoefte 

Er is behoefte aan docenten die weten wat er in de praktijk in een garage gebeurt op het gebied van 

waterstof, welke storingen komen ze daar tegen. Medewerkers en studenten die kunnen mee gaan met de 

veranderingen. Ook zijn aansprekende praktijkopstellingen en voorbeelden gewenst. Theorie is vaak wat 

minder van belang voor MBO studenten. 

 

- er is de wens om ook metingen te gaan doen aan de praktijkopstellingen en zo het rendement te laten 

zien; 

- studenten opleiden in een ander soort (en minder) onderhoud door elektrisch rijden en waterstof, 

bijvoorbeeld het belang van luchtfilters vervangen voor zuivere inlaatlucht. 

 

Knelpunten 

- zitten vast aan het kwalificatie dossier (KD) basis blad met eindtoetsen. Er wordt in het examen niks 

gevraagd over hybride en waterstof. Daarom worden studenten er ook nauwelijks in opgeleid; 

- onduidelijk over wat er in de toekomst verwacht wordt van een automonteur. Een mix van elektro, 

robotica, waterstof? 

- vanuit het bedrijfsleven zijn ze nog zoekende wat ze willen met waterstof en daarom is er nog geen 

duidelijke vraag voor opleiding; 

- er is weinig tijd voor opleiding vernieuwing, waardoor veel niet, of in eigen tijd wordt ontwikkeld; 

- waterstof is vooralsnog een keuzedeel en daarmee komt niet elke student ermee in aanraking; 

- er is geen centraal beleid om dit thema in het onderwijs te krijgen. 

 

ROC van Twente 

Van ROC van Twente zijn de projectleider MVO en project- en interim manager Automotive Transport, 

Logistiek en Mobiliteit geïnterviewd.  

 

Waterstof komt in de volgende opleidingen aan bod: 

- het mbo college Metaal Electro en Installatietechniek (MEI); 
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- het mbo college Transport Logistieke en Mobiliteit (TLM); 

- het mbo college Bouw Infra en Interieur (BI&I). 

 

Onderzoek omtrent waterstof bij het ROC van Twente: 

- het practoraat Burgerschap: focust op sociale, economische, politieke en juridische aspecten. Wat als er 

waterstof komt, hoe gaat dan zoiets. Ze doen onderzoek naar de effecten hiervan op bewoners, wijken 

en bedrijven. 

 

Welke onderwerpen komen aan bod? 

Opleidingen zijn vrij om het waterstof keuzedeel waterstof in te richten naar het vak. 

 

Hoe en sinds wanneer is het onderwerp waterstof in het onderwijs gekomen?  

Dit komt meestal van twee kanten: ontwikkeling en vragen vanuit het bedrijfsleven en docenten die de 

ontwikkeling zien komen. Dit gaat informeel, enthousiastelingen gaan met elkaar in gesprek en maken 

bijvoorbeeld een Whatsapp groep aan om papers en andere informatie te delen. Zo ontstond ook een 

appgroep over waterstof. Zij geven het keuzedeel over waterstof, wat ze al hadden ontwikkeld voordat de 

teamleider er vanaf wist. Het ligt er aan hoe initiatiefrijk en vernieuwend de medewerkers zijn. 

 

Keuzedelen over waterstof zijn in 2019 gegeven op MBO-3 niveau als een proef en dat sloeg aan. Naar 

schatting hebben zo’n 150 studenten dit gekozen. Dit schooljaar wordt het voor meerdere opleidingen 

gegeven: truckonderwijs, personenwagenonderwijs en drone-onderwijs.  

 

Knelpunten 

- het onderwijs loopt per definitie altijd achter de feiten aan. Het onderwijs zit in een oud systeem: 3-4 jaar 

opleiden en pas aan het eind merken dat bedrijven aangeven een aantal aspecten te missen. Dan wordt 

er een jaar veranderd en start de cyclus opnieuw. Het onderwijs wat nu gevraagd wordt zou veel meer 

modulair, kortdurend en projectmatig moeten zijn. MBO niveau 1-4 zijn vaak de beroepen die veel met 

handen aan de slag moeten. Dat zijn ook de beroepen waarin nu al tekorten zijn en waarin moet worden 

geïnvesteerd; 

- ROC heeft te maken met een overheid en inspectie, die ook moeten wennen aan veranderen en borgen, 

maar het onderwijs is blij met modulair, kortdurend en projectmatig werken. Om dit op te schalen zijn 

geld en personeel nodig. 

 

Kansen 

- een kans om de kloof tussen het onderwijs en bedrijfsleven kleiner te maken is projectmatig werken en 

co-creatie, daar staat ROC van Twente voor open; 

- bouw: Er is een proefopstelling in Almelo voor circulair bouwen. Mogelijk laten aanhaken met de 

waterstofhub in Almelo. Bij ROC Twente gaan ze in gesprek met installatietechniek om intern waterstof 

onderwijs af te stemmen. 

 

 

5.2 HBO 

 

Om zicht te krijgen op het huidige waterstof opleidingsaanbod in het HBO zijn de HAN en Saxion 

geïnterviewd. Binnen het HBO komt waterstof met name voor in de keuzedelen, zoals minoren, stages en 

afstuderen. 

 

HAN 

Van de HAN is een onderwijskundige geïnterviewd. Deze werkt vanuit de programmalijn Human Capital aan 

de themaroute waterstof.  

 

Themaroutes 

De themaroute is een pilot voor engineeringsopleidingen bij de HAN. Dit is extra curriculair en moet niet te 

veel extra studielast met zich meebrengen. De themaroutes zijn in ontwikkeling en er is een waterstof 

projectgroep gevormd die is gestart in september 2020.  
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De eindkwalificatie blijft, maar in de onderwijseenheden met thematische flexibiliteit (minor, stage, 

afstuderen, maar ook projecten) kan een themaroute worden gekozen. De HAN levert betrouwbare 

kennisbronnen aan voor een themaroute. Dat kunnen experts zijn, E-learnings, of materialen die docenten 

kunnen gebruiken om iets uit te leggen. 

 

Studenten nemen deel aan themagebonden netwerkactiviteiten zodat ze in aanraking komen met 

professionals, docenten en onderzoekers uit het werkveld en kennis delen. waterstof themaroute in het 

onderwijs wordt geïnitieerd vanuit SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise). Dit is een 

belangrijk onderdeel uit hun missie, omdat het als opslagmedium kan dienen. Maar de focus op opslag ligt 

nog niet vast. Studenten van economie- en sociale opleidingen kunnen vooralsnog niet kiezen voor een 

themaroute. Ook heeft de HAN eind vorig jaar het waterstofLab (HAN waterstof lab) geopend. 

 

Cursus waterstof 

Er wordt vanuit de HAN ook een 5-daagse cursus waterstof aangeboden op post HBO niveau in 

samenwerking met het bedrijf Hymatters en de NWBA (branchevereniging van brandstofcel toepassingen). 

De doelgroep zijn (technische en economische) professionals die te maken hebben of krijgen met 

waterstoftoepassingen en resulteert in een certificaat.  

 

‘Met deze cursus ontwikkelt u zich tot een waterstof-expert. Alle relevante componenten, systemen en hun 

fysische principes komen aan de orde. Maar het blijft niet bij theorie: u gaat ook aan de slag met het 

doorrekenen van energetische en kostentechnische toepassingen. U verkent de wet- en regelgeving. En u 

ontdekt welke informatiebronnen belangrijk zijn om als professional verder te kunnen.’ 

(https://www.han.nl/opleidingen/cursus/waterstof/) 

 

Waterstof komt in de volgende opleidingen aan bod: 

- bij automotive zit waterstof al in het vaste curriculum, in de leerstofgerichte eenheden; 

- in de master Engineering Systems is waterstof onderdeel van de track Sustainable Energy; 

- sinds 2009 loopt het project hydromotive, team studenten werkt aan waterstof gerelateerde mobiliteit. 

https://www.hydromotive.nl/; 

- binnen de minor Circulaire Economie komen waterstof gerelateerde opdrachten aan de orde. Alle 

studenten kunnen deelnemen aan deze minor, dus een opdracht kan technisch van aard zijn, maar ook 

meer sociaal of economisch. 

 

Saxion 

Bij Saxion zijn medio juli 2020 een docent-onderzoeker bij werktuigbouwkunde (WB), energietechniek 

richting), docent Chemische Technologie en een onderzoeker International Water Technology gesproken via 

Teams. Daarnaast geeft de lector Duurzame Energievoorziening (van Leeuwen) aanvullingen via review van 

dit hoofdstuk. 

 

Hoe en sinds wanneer in het onderwijs? 

Bij werktuigbouwkunde zit waterstof vanaf september 2020 in het curriculum. In de minor Engineering of 

Energy Systems zit het al wel zo’n 10 jaar als onderdeel van de module Duurzame Energiesystemen, op eigen 

initiatief.  

 

In de minor Chemical Engineering is in het studiejaar 2018-2019 voor het eerst waterstof behandeld, door 

leidingen te ontwerpen voor waterstof en te vergelijken met aardgas leidingen. Inspiratie om dit te doen 

kwam vanuit het nieuws. De docente was zelf ‘opdrachtgever’ en het ging dus om een fictieve pijpleiding. 

Naast theorie binnen deze vakken, komt waterstof ruimer en voor meer studenten van Saxion aan bod 

binnen praktijk onderzoekprojecten voor studenten. Hiervoor heeft Saxion het Smart Solutions Semester 

waarin studenten multidisciplinair in teams aan lectoraat- of bedrijfsopdrachten werken. Elk semester zijn er 

minimaal 5 projecten waarin waterstof een belangrijk thema is, variërend van het ontwikkelen van een drone 

op waterstof tot onderzoek naar systeemintegratie aspecten van de waterstofvoorziening in diverse 

regionale projecten. Daarnaast zijn er stage- en afstudeerprojecten waarin waterstof in toenemende mate 

een thema is, variërend van technisch onderzoek tot economisch, sociaal en bestuurskundig onderzoek. Naar 

schatting 50 tot 100 studenten per jaar verdiept zich op deze manier bij Saxion in de grondslagen en 

implementatie van waterstof.  

https://www.han.nl/opleidingen/cursus/waterstof/
https://www.hydromotive.nl/
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Naast directe implementatie in onderwijs en via lectoraatprojecten, is ‘challenge based learning’ in opkomst. 

Goede voorbeelden zijn het Solar team Twente (raceauto op zonne-energie) en het Green team Twente 

(auto op waterstof) welke door studenten worden ontwikkeld en gebouwd en waarmee teams van 

HBO’s/universiteiten tegen elkaar strijden. 

 

Waar wordt waterstof in behandeld? 

- werktuigbouwkunde: vak duurzame energie systemen: theorie is heel beperkt, voor de beeldvorming: 1/8 

deel van een 1 ECTS vak; 

- minor Engineering Energy Systems (voor meerdere engineeringsopleidingen toegankelijk): zowel binnen 

module Duurzame Energiesystemen als in praktijkonderzoeksprojecten via het lectoraat Duurzame 

Energievoorziening. De projecten zijn gerelateerd aan onderzoeksprojecten van het lectoraat, zoals 

GROHW, waterstofhub Twente en Enowatts Arnhem; 

- Chemische Technologie: in minor Chemical Engineering. Voorheen waterstofleiding ontwerpen. Voor de 

minor die is gestart in september 2020 is het onderwerp een compressor ontwerpen, om 

waterstoftransport mogelijk te maken in Groningen. Dit in samenwerking met North Shell, die met 

windenergie waterstof opwekken; 

- via gastcolleges die worden gegeven naar behoefte aan studenten die op projectbasis werken aan 

waterstof gerelateerd onderzoek. 

 

Knelpunten 

- projecten, zoals een pilot project in Manderveen en WaterstofHub in Almelo, komen soms ineens stil te 

liggen. Techniek is misschien nog niet eens de grootste uitdaging, speelt ook van alles om heen op 

politiek vlak. We merken dat projecten vaak met goede intenties en hoge ambities worden gestart en 

met veel visie bij ons aankloppen voor de inzet van een student of studententeam. Maar het draagvlak 

onder en de bereidheid van de partners om te begeleiden en met gegevens over de brug te komen is 

soms problematisch; 

- het ontbreekt vaak aan goede praktijkgegevens en data. Studenten kunnen dan moeilijk verder om 

analyses te kunnen maken want hiervoor is data nodig; 

- er is nog geen duidelijk afgetekende ‘markt’ en er zijn nog geen duidelijke eindtermen voor kennis over 

waterstof. De behoefte aan opgeleide studenten speelt met name bij grotere bedrijven, netwerkbedrijven 

en adviesbureaus en minder bij de regionale MKB-bedrijven waar het HBO vaak nog de beste relaties 

mee heeft. 

 

Kansen 

- het bedrijfsleven in Oost-Nederland is behoorlijk innovatief en kan zich ontwikkelen op het gebied van 

hoogwaardige installaties en toepassingen. Dit biedt kansen zowel voor studentenopdrachten alsook 

voor onderzoeksprojecten met lectoraten; 

- combinatie met de praktijk via bijvoorbeeld GROHW en S/Park en de Waterstofhub Almelo. Voor 

praktijkonderzoek is het ontstaan van sterke consortia om waterstof te ontwikkelen essentieel om ook 

financiering voor onderzoek aan te boren; 

- aantonen dat het veilig is. Hier ligt een goede kans voor het HBO om dit via praktijkonderzoek aan te 

tonen; 

- samenwerking tussen de HBO’s onderling en met spelers als b.v. KIWA biedt ook kansen om de behoefte 

aan kennis en de benodigde eindtermen beter in kaart te brengen. Ook kan vanuit de samenwerking 

gewerkt worden aan gezamenlijk ontwikkeld opleidingsmateriaal. 

 

Bevindingen bij andere Hogescholen 

- HVA (Amsterdam) heeft als enige een opleiding installatietechniek op HBO-niveau, interessant om daar 

te informeren. (maar ver buiten Cleantech Regio); 

- bij Windesheim wordt er een les over waterstof gegeven door de lector energietransitie. De lessen 

worden in samenwerking met Saxion ontwikkeld en omvatten het gehele kader van Duurzame Energie; 

- Hanze Hogeschool (Groningen) doet veel praktijkonderzoek op gebied van waterstof, waaronder 

EnTranCe: Centre of Expertise Energy. Zij hebben ook een lector waterstof: Jan-Jaap Aué; 

- Hanze Hogeschool heeft energieroutes, maar worden weinig gekozen; 

- HU (Utrecht) heeft op verzoek van studenten een waterstof gastles ontwikkeld i.s.m. postdoc Leo Polak; 
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- op het gebied van mobiliteit doen Universiteit Twente (UT) en Saxion in samenwerking met bedrijven 

mee aan de Shell Eco-marathon (hyrdrogen class, urban concept class) met een zelf ontwikkelde 

waterstofauto, de Aurora 3. Bron: Waterstofauto Green Team Twente beter maar staat op stal 9 (Tubantia 

30 juni 2020). (greenteamtwente.nl). 

 

 

5.3 WO 

 

Wetenschappelijk onderwijs (WO) viel buiten de scope van het onderzoek, maar hier is op verzoek van de 

Cleantech Regio kort aandacht aan besteed.  

 

Assistant professor Bastian Mei van Photocatalytic Synthesis Group (PCS) is gevraagd naar een overzicht van 

waterstofonderzoek en onderwijs op de UT (Universiteit Twente). Er is geen duidelijke UT brede 

onderzoekslijn gerelateerd aan waterstof. De PCS groep focust op waterstofproductie in brede zin en 

efficiency. Ook wordt aandacht besteed aan grootschalige waterstofproductie. Of het ook aan de orde komt 

in het onderwijs , daarover is geen informatie verkregen. 

 

De Catalytic Processes and Materials (CPM) groep doet onderzoek naar het schoonmaken van katalysatoren 

met waterstof. Hierbinnen verricht de groep van Wim Brilman onderzoek naar carbon capture in combinatie 

met binding van koolstof aan waterstof. Zij zijn samen met het lectoraat Duurzame Energievoorziening van 

Saxion partner in het nationale NWO project Release waarin nieuwe waterstof- en waterstof gerelateerde 

technologie wordt ontwikkeld. Saxion richt zich met Wittenveen + Bos met name op de ontwikkeling van 

een fieldlab op S/park om technologie te kunnen testen. 

 

 

5.4 Bedrijfsopleidingen 

 

Kiwa training biedt diverse cursussen aan op het gebied van waterstof. Daarom is de sales manager van Kiwa 

training geïnterviewd. 

 

Hoe en sinds wanneer in het aanbod gekomen? 

Het consultancy deel van Kiwa heet Kiwa Technology: zij doen veel ontwikkelingswerk, innovaties en 

materiaalonderzoek. Kiwa Training kreeg vanuit Kiwa Technology al lang geleden signalen over waterstof en 

zijn al sinds het begin betrokken bij onderzoeken, waaronder het EDGaR onderzoek (Energy Delta Gas 

Research). Zo is op Ameland een proef gedaan in 2012 om tot 20 % waterstof bij te mengen in aardgas. Dit 

soort vraagstukken komen nu terug. Vanuit de Gasunie is er de afgelopen 1,5 jaar ook weer meer interesse 

in waterstof. Daaruit is de vraag ontstaan om waterstof in Kiwa trainingen op te nemen. Met een Europese 

subsidie voor E-learnings is een E-learning over waterstof ontwikkeld, waar Kiwa een licentie voor heeft. De 

doorbraak van waterstof lijkt pas nu op gang te komen. 

 

Welke vakken en onderwerpen worden daarin behandeld? 

In het algemeen: een stuk achtergrond en aanleiding waarom waterstof interessant is, systeemintegratie van 

waterstof in bestaande processen, en uitdagingen daarin. 

 

Praktijkcursus: Hierin worden waterstof en de eigenschappen daarvan niet alleen theoretisch benaderd, maar 

nadrukkelijk óók bekeken in de praktijk. Voorbeelden: Blazen zetten (tijdelijk afsluiten van leidingen): werkt 

dat met waterstof? Excess Flow Valve: werkt die met waterstof? Kiwa praktijkcursus-waterstof  

 

E-Learning waterstof: Introductie in brandstofcellen en waterstof. Naast deze kernmodule zijn dat de e-

learnings Brandstofcellen voor transporttoepassingen, WKK-centrales met brandstofcellen, Waterstof: 

productie en behandeling, Generatoren op basis van brandstofcellen en Miniatuur brandstofcellen.  

 

Cursus duurzame energie en warmte distributie. 1 dagdeel waterstof.  

Kiwa cursus-duurzame-energie-en-warmtedistributie 

Ook businesscase, verschil groen, blauw en grijze waterstof.  

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/praktijkcursus-waterstof/
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/e-learning-brandstofcellen-transporttoepassingen/
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/e-learning-waterstof-brandstofcellen-wkk-installaties/
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/e-learning-waterstof-productie-en-behandeling/
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/e-learning-waterstof-productie-en-behandeling/
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/e-learning-waterstof-generatoren-op-basis-van-brandstofcellen/
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/e-learning-waterstof-miniatuur-brandstofcellen/
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/cursus-duurzame-energie-en-warmtedistributie/
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Kiwa biedt onder het Kiwalabel een Automotive opleiding aan in samenwerking met een externe docent. 

Kiwa geeft daarin de introductie in de waterstof mobiliteit. 

 

Cijfers uit 2019 

waterstof is in 2019 bij de volgende opleidingen aan de orde gekomen: 

- praktijkcursus waterstof: ongeveer 100 deelnemers; 

- E-learning waterstof, 250-300 licenties; 

- tweedaagse cursus: 2 groepen à 20 = 40 cursisten; 

- duurzame energie en warmte distributie 20 cursisten. Gespecialiseerde deel: gasdistributie 10 cursisten. 

- Automotive (20 cursisten). 

 

De vraag naar aardgas trainingen gaat naar beneden, die van waterstof trainingen groeit. Kiwa hoopt de 

daling van aardgastrainingen op te kunnen vangen met trainingen in waterstof. 

 

Knelpunten 

- behoefte aan kennis over regelgeving, die is er nog niet. Ze willen heel precies weten wat ze mogen 

doen en wat niet, net zoals bij aardgas nu. Certificering is er nog niet, wel kan Kiwa generiek 

aanbevelingen doen hoe met waterstof gewerkt moet worden. Werkgroepen van de NEN werken aan 

wet- en regelgeving; 

- de businesscase is belangrijk maar die is er op het moment vaak nog niet. Er is behoefte aan voorbeeld 

projecten, investeringen en bewijs dat het uit kan; 

- het blijft vaak bij projecten, als de financiering stopt, stopt de pilot. 

 

Relevant inzicht voor het onderzoek: 

- zowel in het MBO, HBO als WO en bedrijfsopleidingen wordt in toenemende mate aandacht besteed 

aan waterstof. HAN en ROC Twente lopen voorop als het om onderwijsmodulen gaat. Saxion neemt 

waterstof mee als onderdeel van technische opleidingen en richt zich op dit moment nog vooral op 

praktijk onderzoekprojecten met studenten vanuit lectoraten waarin ‘learning by doing’ centraal staat. 

Bij Aventus is waterstof meer verkennend ondergebracht in de curricula; 

- de volgende opleidingen hebben waterstof in hun curriculum: mobiliteits-opleidingen, 

werktuigbouwkunde en duurzame energie, chemische technologie, kortom de meer technische 

opleidingen; 

- op twee manieren is waterstof in het onderwijs gekomen:  

· (a) via projecten vanuit lectoraten en daaraan gekoppelde gastcolleges, (b) op eigen initiatief van 

enthousiaste docenten. Meestal sinds 1-2 jaar. Er is in de regel geen centraal beleid om waterstof 

in het onderwijs te brengen. m.u.v. de HAN, met hun themaroute waterstof; 

- in hoeverre is er de behoefte om het onderwijsaanbod op het gebied van waterstof als brandstof uit 

te breiden? Welke mogelijkheden en belemmeringen worden hierbij ervaren? 

· er is behoefte aan duidelijke bedrijfsvragen m.b.t. ontwikkeling van kennisniveau en eindtermen; 

· er is behoefte aan wet- en regelgeving op het gebied van waterstof en vervolgens lesmateriaal; 

· afhankelijk van enthousiasme, kennis, betrokkenheid, en eigen tijd investering van docenten; 

· er wordt weinig tijd en geld voor onderwijsontwikkeling vrijgemaakt, dit kan doorbroken worden 

door samen te werken en b.v. samen een ontwikkelingsproject met financiering op te zetten: 

· bestaande curricula moeten meer ruimte geven aan projectonderwijs zodat het onderwijs de 

actualiteit kan volgen en aan de ontwikkeling kan bijdragen. Met name het MBO heeft hier nog 

een stap te maken; 

· kans is projectonderwijs (met bijvoorbeeld Webinars en expert sessies); 

· kans is dat ROC Twente en Aventus hun waterstof onderwijs afstemmen en ook met Saxion en 

HAN overleg hebben over de aansluiting van MBO en HBO m.b.t. werkmethoden en hoe de 

theorie (kennis) en vaardigheden op elkaar kunnen aansluiten. 
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6  

 

 

 

 

MARKTORDENING, REGELGEVING EN BELEID 

 

Voor dit hoofdstuk is voor een deel gebruik gemaakt van de informatie op www.hylaw.eu. Doorgaans zijn dit 

samenvattingen van teksten van het HyLAW-project, in enkele gevallen is de letterlijke vertaling opgenomen 

Het project HyLaw staat voor Hydrogen Law and removal of legal barriers to the deployment of fuel cells and 

hydrogen applications. Het is een ‘vlaggenschipproject’ met als doel het bevorderen van de marktintroductie 

van waterstof en brandstofceltechnologie, door marktontwikkelaars te voorzien van een helder zicht van 

vigerende regelgeving en de aandacht van beleidsmakers te vestigen op wettelijke barrières die verwijderd 

moeten worden.  

 

Verder is gebruik gemaakt van de volgende externe bronnen:  

 

HyLAW, national Policy Paper – Netherlands, Jan Piet van der Meer e.a., jaartal niet vermeld (waarschijnlijk 

2019), gedownload april 2020.  

 

Reijerkerk (Ekinetix) en van Ree (Stratelligence); Waterstof: kansen voor de Nederlandse Industrie, oktober 

2019 i.o.v. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van Economische Zaken.  

www.nen.nl 

www.metrohyve.eu 

www.opwegmetwaterstof.nl 

www.pgs.nl 

 

 

6.1 Marktordening en regelgeving 

 

De markt voor het transport en distributie van aardgas is in handen van respectievelijk de gastransport- en 

distributiebedrijven. Om de transitie naar waterstofdistributie mogelijk te maken moet er op het gebied van 

Wet- en regelgeving het nodige geregeld worden. Daarin speelt normalisatie een belangrijke rol, aangezien 

wetgevers naar normen kunnen verwijzen, bevoegd gezag er op kan handhaven en gebruikers hun installatie 

er op kunnen inrichten. 

 

We beginnen dit hoofdstuk daarom met ontwikkelingen op het gebied van normalisatie. Het normalisatie-

instituut NEN speelt hierin een belangrijke rol. In de daaropvolgende paragrafen komen de onderwerpen 

‘lokale waterstofproductie’, ‘waterstoftankstations’ en ‘waterstof in gasnetten’ aan de orde. Deze 

onderwerpen hebben een sterke lokale component, zodat de Cleantech Regio er een direct belang bij heeft.  

 

 

6.2 Normalisatie algemeen 

 

Het Nederlands normalisatie-instituut NEN is actief in Nederlandse, Europese en mondiale normcommissies 

op het gebied van waterstof. De ontwikkeling van normen en regelgeving op het gebied van waterstof is niet 

af. Normen worden in diverse commissies ontwikkeld en kennen verschillende doorlooptijden. Voor 

toepassing bij de eindgebruikers komen normen naar verwachting pas in de periode 2025-2030 beschikbaar 

(volgt gedeeltelijk de vraag).Zie hiervoor: https://www.nen.nl/Waterstof.htm. Hieronder de hoofdlijnen van 

deze pagina, deels letterlijk overgenomen.  

http://www.hylaw.eu/
http://www.nen.nl/
http://www.metrohyve.eu/
http://www.opwegmetwaterstof.nl/
http://www.pgs.nl/
https://www.nen.nl/Waterstof.htm
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Normalisatie, specifiek voor de onderwerpen ‘lokale waterstofproductie’, ‘waterstoftankstations’ en ‘waterstof 

in gasnetten’ komen in de betreffende paragrafen aan de orde.  

 

Normcommissies NEN 

Nationaal 

Op nationaal niveau wordt dit gedaan in de normcommissie waterstof en brandstofcellen. 

- normcommissie waterstof en brandstofcellen. 

Europees 

Op Europees niveau is onder CEN, het Europese normalisatie instituut CEN/CENELEC CEN/CENELEC/JTC 6 

‘Hydrogen in energy systems’ ingesteld. NEN voert het secretariaat van deze commissie. 

- Normcommissie CEN/CLC/TC 6 ‘Hydrogen in energy systems’ 

- Werkgroep CEN/CLC SFEM/WG/Hydrogen 

- CEN/TC 234 ‘Gasinfrastructure’ en Sector Forum Gas Infrastructure 

Mondiaal 

NEN zorgt voor inbreng van de Nederlandse stakeholders in de mondiale normcommissie. 

- Normcommissie 'ISO/TC 197 Hydrogen technology' 

- Normcommissie 'IEC-TC 105 International Electrotechnical Commission on Fuel Cell Technologies' 

 

Platforms NEN 

NEN heeft twee nationale platforms met het thema waterstof, en neemt daarnaast deel aan een Europees 

platform. Hieronder ontleend aan https://www.nen.nl/Waterstof.htm  

 

Waterstof Platform 

Het Waterstof Platform (https://opwegmetwaterstof.nl/) is gesprekspartner voor de overheid op het gebied 

van stimulering en introductie van de toepassing van waterstof voor mobiliteit, grondstoffen en energie. Uit 

onderzoek van het Waterstof Platform zijn knelpunten naar voren gekomen: 

- het ontbreken van een landelijk uniform risicobeeld; 

- een hierop afgestemde uniforme vergunningverlening voor met name waterstoftankstations. 

 

Om deze te overbruggen is vanuit het Waterstof Platform besloten een werkprogramma Waterstof 

Veiligheid Innovatie Programma op te starten. 

 

Waterstof Veiligheid Innovatie Programma 

In het programma worden veiligheidsvraagstukken geagendeerd om de uitrol van waterstof als 

energiedrager in mobiliteit succesvol te laten verlopen. Hierbij is samenwerking tussen de verschillende 

partijen cruciaal om de efficiëntie en besluitvorming te versnellen. 

 

Europees platform Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 

Het platform is opgericht omdat brandstofcellen en waterstof technologie een belangrijke rol kunnen spelen 

in een nieuw en schoner energiesysteem in Europa. Om te zorgen voor voldoende marktpenetratie in 

transport en energieopwekking is er behoefte aan onderzoek, ontwikkeling en strategieën voor de uitrol, 

waarbij alle stakeholders zich richten op dezelfde doelstellingen. 

 

Platform H2IGO (later genoemd: Normalisatieplatform waterstof) 

Dit platform wordt besproken in de paragraaf ‘Waterstof in gasnetten’. 

 

 

6.3 Lokale waterstofproductie (elektrolyse) 

 

Voor de productie van waterstof wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en lokale waterstofproductie.  

- de centrale productie van waterstofgas vindt met name plaats in de chemische industrie. Nederland is 

een grote speler van waterstofgas dat op deze wijze wordt geproduceerd met de op een na grootste 

productie in Europa. Dit waterstof wordt vooral gebruikt als grondstof. Meestal wordt het gemaakt van 

aardgas (‘grijs waterstofgas’). Wil waterstofgas echter een rol krijgen in de energietransitie, dan is grijs 

waterstof geen optie omdat het niet duurzaam geproduceerd is; 

https://www.nen.nl/Waterstof.htm
https://opwegmetwaterstof.nl/
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- lokale waterstofproductie betreft productie voor een bepaalde toepassing op dezelfde locatie, waardoor 

transport buiten de locatie niet meer nodig is. In Nederland staat lokale productie nog in de 

kinderschoenen. 

 

Barrières voor de toepassing in wet- en regelgeving  

Vergunningverlening bij centrale productie 

De Nederlandse wetgever beschouwt een waterstofproductie-eenheid als een willekeurige chemische 

fabriek, zonder daarbij te kijken naar het productieproces (PEM, alkaline, reforming) of de aanwezigheid van 

gevaarlijke stoffen in het proces. De eisen zijn daarom onevenredig zwaar, ook als het een milieuvriendelijke 

productiemethode is. Er bestaat nog geen regelgeving toegespitst op de productie van waterstofgas. De 

kosten van het proces zijn daardoor hoog en dit bemoeilijkt de inzet ervan.  

 

Vergunningverlening bij lokale productie 

De regelgeving van lokale productie en opslag is vastgesteld door de Europese Commissie. Onder dit regime 

wordt er echter vanuit gegaan dat het proces met emissies gepaard gaat. Er wordt dus geen onderscheid 

gemaakt naar elektrolyse (geen emissies) en andere processen. Ook is er geen onderscheid tussen 

gecentraliseerde en lokale processen. In alle gevallen moet de uitgebreide WABO-procedure worden 

toegepast, terwijl in veel gevallen de reguliere procedure zou volstaan. Deze zware eisen maken het proces 

onevenredig duur.  

 

Lokale ruimtelijke ordening 

Omdat het produceren van waterstofgas gelijk wordt gesteld met willekeurige andere chemische 

productieprocessen, mag de installatie doorgaans alleen in een industriële zone worden geplaatst (of soms 

op een industrieterrein).  

 

Toelatingseisen 

De waterstofproducent moet in elk geval de volgende rapportages opstellen:  

- risicobeoordeling (SEVESO); 

- zonering i.v.m. explosiegevaar (ATEX); 

- IED (geïntegreerde milieuverplichtingen); 

- milieu-effectprocedures (SEA en EIA).  

 

Het ontwikkelen van kleine productiefaciliteiten is daardoor bijna net zo gecompliceerd als grotere 

installaties. Dit beperkt het potentieel. Het zou bijvoorbeeld voor de hand kunnen liggen om een lokale 

productie-installatie te combineren met een waterstofvulstation. De huidige regelgeving maakt dat echter 

onmogelijk (bron: www.hylaw.eu).  

 

 

6.4 Waterstoftankstations 

 

Op dit moment (medio 2020) zijn er vijf waterstoftankstations in Nederland. Daarnaast zijn er nog eens 17 

locaties in ontwikkeling (www.opwegmetwaterstof.nl/tanklocaties ).  

 

Barrières voor de toepassing 

HyLaw noemt ten minste drie belangrijke kwaliteitsparameters die nu nog een barrière vormen voor de 

brede toepassing van waterstoftankstations, te weten:  

1. Groencertificaten; 

2. brandstofkwaliteit-meting; 

3. kwaliteit van het meten van het massadebiet. 

 

Ad 1. Groencertificaten 

Er bestaat nog geen algemene definitie van groene (hernieuwbare) waterstof, en evenmin een systeem van 

certificering van de oorsprong van de brandstof. Ook de Renewable Energy Directive II geeft onvoldoende 

handvatten om een brandstof als groen aan te merken (www.hylaw.eu). Binnen het CertifHy-project wordt 

http://www.hylaw.eu/
http://www.opwegmetwaterstof.nl/tanklocaties
http://www.hylaw.eu/
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gewerkt aan de ontwikkelingen van een Europees geaccepteerd schema voor de oorsprong (Guarantee of 

Origin) (www.certifhy.eu ) 

 

Ad 2. Brandstofkwaliteit-meting 

Dit onderwerp is vooral van belang bij het gebruik van brandstofcellen, aangezien deze sterk gevoelig zijn 

voor verontreinigingen. Zelfs zo sterk, dat installatiedelen die eerst voor aardgas zijn gebruikt onbruikbaar 

zijn voor waterstof, vanwege de verontreinigingen stoffen die nog vanuit de wand kunnen vrijkomen.  

- de kwaliteitsbeoordeling is een kostbaar en zeer verfijnd proces. De norm heeft een zeer hoog 

eisenniveau. Waarschijnlijk zijn er hooguit enkele laboratoria ter wereld die alle vereiste metingen onder 

accreditatie kunnen uitvoeren; 

- het uitvoeren van monstername is ingewikkeld en kostbaar vanwege het risico dat het gasmonster 

tijdens de monstername verontreinigd raakt; 

- er bestaat geen voorschrift over de frequentie van de kwaliteitscontroles; 

- testen op locatie is niet mogelijk, zie ook www.metroHyve.eu. 

 

Wel zijn er ontwikkelingen die een voorlopige oplossing bieden. In Duitsland is hiervoor één mobiele unit in 

gebruik.  

 

 

Ad 3. Kwaliteit van de massadebietmeting 

Het is nog niet mogelijk om particulieren brandstof te laten tanken want de hoeveelheid kan nog niet correct 

worden gemeten.  

(Bron: HyLaw.eu ) 

 

Voor de laatste twee onderwerpen (kwaliteit en kwantiteitmeting) is er in juni 2017 het onderzoeksproject 

EMPIR MetroHyve (Metrology for Hydrogen Vehicles) van start gegaan voor de duur van 3 jaar (augustus 

2020 echter nog geen informatie bekend).  

(Bron: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Euramet-project-MetroHyVe-

gestart.htm) 

 

Regelgeving veiligheid en milieu 

In de reeks Publicaties Gevaarlijke Stoffen (PGS) is ‘PGS 35: Afleverinstallaties van waterstof voor 

wegvoertuigen’ versie 0.2 in september 2020 vastgesteld. Het betreft wegvoertuigen die waterstof gebruiken 

via de brandstofcel. ‘Om de marktintroductie van dit soort wegvoertuigen verder mogelijk te maken gaan 

het Rijk, koplopers uit de gas- en auto-industrie en decentrale overheden de komende jaren kennis en 

ervaring opdoen met o.a. de aanleg van waterstoftankstations. PGS 35 geeft in deze fase randvoorwaarden 

voor veiligheid ten bate van de vergunningverlening’, aldus www.pgs.nl. De PGS is al voorbereid op de 

komst van de nieuwe Omgevingswet en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). Het document bevat 

relevante wetsteksten en geeft daar toelichtingen en voorbeelden van.  

 

 

6.5 Waterstof in gasnetten 

 

Barrières voor de toepassing van waterstof in gasnetten 

In het kader van de Gaswet betekent Gas:  

- aardgas bestaande uit meer dan 50 % methaan, of; 

- gas van hernieuwbare energiebronnen die meer dan 50 % methaan bevatten en voldoen aan de 

Ministeriele Regeling Gaskwaliteit. 

 

Het percentage waterstof dat aardgas tot op heden mag bevatten in het landelijke transportnetten bedraagt 

is maximaal 0,02 mol %. Dit is vastgelegd in de Ministeriele Regeling Gaskwaliteit. E.e.a. betekent dat er 

onder de huidige regelgeving maar zeer weinig waterstofgas mag worden toegevoegd aan gas in transport- 

en distributienetten. 

 

http://www.certifhy.eu/
http://www.metrohyve.eu/
http://www.hylaw.eu/
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Euramet-project-MetroHyVe-gestart.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Euramet-project-MetroHyVe-gestart.htm
http://www.pgs.nl/
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Voor regionale transportnetten en gasdistributienetten is het maximum percentage 0,5 mol %, wat nog 

steeds erg laag is.  

 

Dit betekent dat de Autoriteit Consument en Markt alleen gastarieven kan vaststellen voor gas met meer 

dan 50 % methaan. Dat maakt het onmogelijk om tarieven vast te stellen voor mengsels met meer dan 50 % 

waterstofgas: 

- het transport van meer dan 50 % waterstofgas door netwerkbedrijven zou de gaswet aangepast moeten 

worden. Dit kost circa 5 jaar volgens (www.hylaw.eu); 

- voor minder dan 50 % waterstofgas (maar meer dan 50 % methaan) kan het ministerie van EZK de 

Ministeriele Regeling aanpassen op een aantal punten. Dit kost minder tijd om deze barrière te slechten.  

 

Met het oog op de klimaatdoelstellingen van de overheid biedt de Gaswet wel experimenteerruimte. Er is 

dan ontheffing nodig van bepaalde artikelen van de Gaswet. Echter voor het experimenteren met hogere 

concentraties waterstof is dit niet van toepassing omdat dit volgens de gaswet geen gas is. (www.hylaw.eu).  

 

In het Klimaatakkoord is echter afgesproken dat wordt onderzocht hoe er toch experimenteerruimte kan 

worden gecreëerd op het gebied van transport en distributie van waterstof. Er is daarom een traject gestart 

om dit door middel van de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Tijdelijke Taken’ mogelijk te maken.’ (Bron: 

Reijerkerk e.a.).  

 

Normalisatie waterstof in gasnetten 

Platform WaterstofIGO (later genoemd: Normalisatieplatform waterstof) 

In 2019 heeft NEN en platform actief gehad dat heet: Platform WaterstofIGO (Waterstof in de Industriële en 

Gebouwde omgeving). Deze commissie heeft 43 waterstofonderwerpen geïnventariseerd. De belangrijkste 

conclusies:  

- voor 2 onderwerpen is het noodzakelijk de betreffende normcommissies uit te breiden; 

- voor 2 onderwerpen is er de wens om de betreffende normcommissies uit te breiden; 

- voor 21 onderwerpen kan worden aangesloten bij lopend onderzoek; 

- voor 17 onderwerpen is nieuw pre-normatief onderzoek nodig.  

 

De ontwikkeling van normen voor waterstof gaat lopen via bestaande commissies. Enkele onderwerpen: 

- gedrag van meetinrichtingen bij hoge druk: rotor- en turbinemeters; 

- meten van het waterstofgehalte van aardgas; 

- veiligheidsafstanden; 

- odorisatie, zowel de installaties als het odorant; 

- noodzaak van nieuwe alarmdrempels: % gas in lucht; 

- industriële gasleidinginstallaties (EN 15001 gaat nu uit van aardgas). 

 

Relevant inzicht voor het onderzoek 

1 de huidige regelgeving vertraagt vergunningverlening voor centrale en lokale waterstofproductie-

eenheden. Hierbij is er geen verschil tussen kleine en grote productiefaciliteiten; 

2 barrières voor een brede toepassing van waterstoftankstations zijn groen-certificaten, de 

brandstofkwaliteit en hoeveelheidsmetingen. Ten behoeve van de vergunningsverlening is er een 

PGS-richtlijn beschikbaar (PGS35) gericht op waterstoftankstations. 

http://www.hylaw.eu/
http://www.hylaw.eu/
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EEN EERSTE ROUTEKAART WATERSTOF 2020-2030 CLEANTECH REGIO 

 

 

7.1 Aanleiding voor een routekaart 

 

De Strategische Board constateerde dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie en 

kan bijdragen aan de regionale doelen, maar er ontbrak een gedeelde visie en een aanpak. De Cleantech 

regio is een relatief kleine regio met weinig zware industrie. Daarom zal de regio geen significante gebruiker 

worden van waterstof, maar is waterstof wel significant voor de regio.  

 

Zoals in paragraaf 1.1 omschreven was de situatie begin 2020 als volgt: 

1 witte vlek in Nederland – In de nationale plannen voor de distributie van waterstof via het hoofdgasnet 

komt een groot deel van Midden- en Oost-Nederland niet voor; 

2 economisch belang productiebedrijven – Het stimuleren om met waterstof duurzaam te produceren kan 

aantrekkelijk zijn voor huidige bedrijven en voor nieuwe; 

3 lokale initiatieven - Binnen de regio lopen diverse initiatieven waarbij waterstof wordt gebruikt, maar hoe 

waterstof beschikbaar komt is nog geen beeld; 

4 netcongestie - waterstof wordt gezien als een belangrijke kandidaat voor het beheersen van de nijpend 

wordende netcongestie; 

5 kennisontwikkeling – de toepassingskennis ontwikkelt snel, zo ook de plannen op elke geografische 

schaal, en regelgeving en beleid is in ontwikkeling. Er is behoefte aan doorlopend ontwikkelende kennis 

en kunde.  

 

 

7.2 Waar staat de Cleantech Regio anno 2020? 

 

Op basis van gesprekken met regionale spelers, zoals grootzakelijke gasverbruikers en brancheverenigingen, 

landelijke en regionale netbeheerders, gemeenten en provincies, kennisinstituten en uitvoeringsorganisaties 

ontstaat het volgende beeld.  

 

Generiek 

Groene waterstof wordt nog als te duur maar ook als veelbelovend en impactvol gezien voor de 

energietransitie en het concurrentievermogen. De ontwikkelingen zijn nog zeer vers, de Europese en 

nationale overheid, de grote industrie en ketenpartners zetten er groots op in. Lagere overheden en kleinere 

industrieën werken vooralsnog versnipperd.  

 

De Cleantech Regio is in verhouding tot de vijf grote industriële regio's een kleinschaliger gebruiker van 

waterstof door de Industrie. Echter, groene waterstof is voor de industriële bedrijven en vervoerders in de 

regio wel belangrijk als onderdeel van de energietransitie. Omdat we een relatief kleine speler zijn, moeten 

we zorgvuldig positie kiezen en slim samenwerken. 

 

 

Impressie uit het bedrijfsleven 

Grootzakelijke gasverbruikers  

- groene waterstof is nog nauwelijks beschikbaar. Waterstof is nu afkomstig uit aardgas of als bijproduct 

van bijvoorbeeld chloorproductie; 
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- de te hoge prijs van (groene) waterstof is een belemmering voor de overschakeling; 

- grootzakelijke gasverbruikers hebben interesse in het aansluiten op een waterstofinfrastructuur, zodra 

deze er komt; 

- het daadwerkelijk gebruik van waterstof is afhankelijk van de prijs en de beschikbaarheid; 

- of er al dan niet een grootschalige waterstofinfrastructuur komt in de Cleantech Regio bepaalt in 

belangrijke mate of bedrijven overschakelen naar waterstof of een alternatief; 

- het beschikbaar krijgen van waterstof is een vraagstuk dat beperkt op bedrijfsniveau kan worden 

opgelost; Alleen in die gevallen dat er een goede en voldoende zekere toepassing voor de CO2 

beschikbaar is die vrijkomt bij de productie van waterstof uit aardgas zou dit een transitiestap naar 

groene waterstof kunnen betekenen; 

- overige bedrijfsmatige belemmeringen (techniek, investeringen, vergunningen), kunnen door de 

grootzakelijke verbruikers zelf, technologie-ontwikkelaars of andere marktpartijen opgelost worden. 

 

Huidige initiatieven Cleantech Regio 

- lokale initiatieven leveren kennis en kunde op, maakt toepassingen tastbaar en zichtbaar. Deze dragen 

ook bij aan maatschappelijk draagvlak en beleving; 

- opschalen gaat vaak niet vanwege beperkte beschikbaarheid van groene of blauwe waterstof. Alleen als 

bedrijven zelf gaan investeren in blauwe waterstofproductie kunnen ze beschikken over voldoende 

waterstof op elk gewenst moment. 

 

Kennisvragen 

- de meeste geïnterviewden hebben een duidelijke behoefte aan meer en bedrijfsspecifieke kennis van 

waterstof en de toepassing hiervan; 

- er ligt een rol voor de overheid om de kennis vanuit pilotprojecten beschikbaar te maken voor o.a. de 

installatiebranche. Daarbij kunnen de kennisinstellingen (MBO, HBO en Kiwa) veel betekenen. 

 

Status rondom eigen productie, aanvoer en distributie  

 

Opwek groene waterstof 

- er zijn geen regionale plannen om grootschalig groene waterstof te produceren; 

- een deel van de voorziene opwek van duurzame energie (RES) zou ingezet kunnen worden voor de 

productie van groene waterstof. Dat kan worden ingezet voor bijvoorbeeld industrie en mobiliteit. Hier 

zijn nu geen plannen voor; 

- er zijn enkele kleinschalige initiatieven voor de opwek van groene waterstof, deze zijn echter klein en nog 

in de plan en ontwikkelfase.  

 

Aanvoer groene waterstof  

- op dit moment staat Landsdeel Oost niet ingetekend als industrieel cluster in Nederland. Daardoor komt 

groene waterstof pas in een later stadium beschikbaar. Dit kan gevolgen hebben voor de energietransitie 

en de economie; 

- voor een aansluiting op het hogedruk gasnet vraagt de Gasunie om een substantiële business case. Deze 

zou tot stand kunnen komen door samenwerking met de aanliggende regio’s en wellicht ook met 

Nordrein-Westfalen. Door te participeren kan de Cleantech Regio sneller aan groene waterstof komen; 

- de Nederlandse zeehavens ontwikkelen naar een belangrijke Europese speler voor opslag en doorvoer 

energiegrondstoffen. In dit repertoire wordt ook ingezet op waterstof, maar dat zal voornamelijk via 

leidingen worden verplaatst. Waterstof kan wel relevant zijn voor de mobiliteit. De Cleantech Regio ligt 

geografisch goed aan de Northsea-Baltic-corridor en is via weg en water verbonden met de Rhine-

Alpine-corridor. Op nationale schaal is het Twentekanaal naar Twente en Achterhoek relevant. 

 

Distributie groene waterstof  

- regionale netbeheerders werken landelijk aan een strategie om vanaf 2030 groene waterstof te kunnen 

distribueren; 

- zowel 100 % waterstofleidingen als bijmenging van waterstof aan aardgas behoren tot de 

mogelijkheden; 

- netbeheerders zien waterstof als een belangrijk onderdeel van de energietransitie; 
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- waterstof wordt gezien als een deel van de oplossing voor netcongestie; waterstof kan het invoeden van 

duurzame opgewekte elektriciteit versneld mogelijk maken; 

- aanwezige knelpunten in het elektriciteitsnet kunnen mogelijk worden aangedragen als pilotprojecten bij 

de netbeheerders; 

- de hoge prijs van waterstof vormt voor de netbeheerders een belemmering om te gaan investeren in 

de ombouw en aanleg van waterstofnetten, vooral als deze kosten niet gesocialiseerd mogen worden. 

 

Beleidsvorming bij gemeenten, provincies en regio’s  

- bij gemeenten is er toenemende aandacht voor waterstof, er is behoefte aan kennis en regionale regie; 

- provincies ondersteunen initiatieven met waterstof, oriënteren zich op beleid; 

- de informele netwerkstructuur HyEast toont hoe kennisdelen in deze fase van de ontwikkeling kan leiden 

tot vervolgstappen die bestuurlijke aanhaak krijgen; 

- de Cleantech Regio heeft nog geen waterstofagenda, maar veel ingrediënten zijn beschikbaar.  

 

Kennisontwikkeling in het onderwijs  

- zowel in het MBO, HBO als WO en bedrijfsopleidingen wordt in toenemende mate aandacht besteed aan 

waterstof; 

- waterstof is de afgelopen twee jaar in het onderwijs gekomen via projecten vanuit lectoraten en daaraan 

gekoppelde gastcolleges en daarnaast op initiatief van docenten. Er is geen centraal beleid om waterstof 

in het onderwijs te brengen, m.u.v. de HAN, met hun themaroute waterstof; 

- om tot een gestructureerd onderwijsaanbod te komen zijn heldere vragen vanuit het bedrijfsleven nodig, 

beter ontwikkelde wet- en regelgeving, tijd (geld) voor onderwijsontwikkeling, praktijkonderwijs voor 

MBO, samenwerking met instituten buiten de regio.  

 

Marktordening en regelgeving  

- de huidige regelgeving vertraagt vergunningverlening voor centrale en lokale waterstofproductie-

eenheden en maakt vooral kleinschalige initiatieven erg duur. Er is vanuit de wetgeving namelijk geen 

verschil tussen kleine en grote productiefaciliteiten; 

- barrières voor een brede toepassing van waterstoftankstations zijn groen-certificaten, de 

brandstofkwaliteit en hoeveelheidsmetingen. Ten behoeve van de vergunningverlening is er een PGS-

richtlijn beschikbaar (PGS35) gericht op waterstoftankstations. 

 

 

7.3 Stakeholder aanbevelingen 

 

Op basis van de ordening van aandachtsgebieden voor de routekaart Waterstof (zie 7.1) is er per stakeholder 

onderzocht wat de rolvervulling van de Cleantech Regio zou kunnen zijn. In bijlage II doen wij per 

aandachtsgebied en stakeholder de bijbehorende aanbevelingen aan de Clean Tech Regio voor de in te 

nemen rol met het oog op het te bereiken doel van genoeg waterstof in de Cleantech Regio in 2030.  

 

 

7.4 De routekaart 

 

Interpretatie van de stand van zaken door experts 

De verzamelde gegevens en bevindingen vormen een momentopname van de status waarin de Cleantech 

Regio zich anno 2020 bevindt. De routekaart is een synthese van de stakeholder aanbevelingen en de visie 

van externe experts met kennis van waterstof en van de regio (bijlage IV) op het handelingsperspectief voor 

de regio.  

 

Ondanks de bescheiden omvang van de Cleantech Regio, het beperkte toekomstige verbruik en het feit dat 

Landsdeel Oost een lage industrialisatiegraad heeft, zijn de experts er unaniem van overtuigd dat de regio 

vanuit kracht kan opereren. 
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Impressie van de aanbevelingen: 

 

Ontwikkelen 

- ontwikkel smart energy hubs, sluit aan bij het position paper van OostNL; 

- geef regionaal vorm aan de zero-emission corridor A1; 

- ontwikkel een business case voor de regio op basis van meerdere bedrijven. Zet in als opmaat (format) 

naar de business case voor de regio’s in Landsdeel Oost; 

- breng de keten op gang, zoek nieuwe verdienmodellen voor de markt, schep werkgelegenheid; 

- mobiliteit is een van de belangrijkste enablers, trucks, bussen, varen; 

- koppel waterstof aan andere opgaven, zoals fijnstof of mogelijk zelfs stikstof; 

- agrarische sector heeft veel (latente) kansen; 

- kwantificeer de opties, reken door naar kosten, opbrengsten en risico’s; 

- toon ambities (in plaats van volume), wat ga je doen met een klein beetje waterstof? Elektrificeren kan in 

de industrie (papier) ook wel 20 jaar duren, waarom dan geen routekaart waterstof?  

 

Kennis 

- ontwikkel de kennis bij overheden, beleidsmakers, bedrijven, dit versnelt en verbetert keuzes; 

- versterk je positie als kennisdrager in samenwerking met het onderwijs. Word desnoods een 

opleidingsregio.  

 

Verbinden met overheden 

- zet in op lobby op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Het zijn lange trajecten, maar levert ook 

kennis en zichtbaarheid op; 

- volg onderzoek van EZK Hyway 27, hier komen kansen uit; 

- sluit goed aan bij de provincies. 

 

De routekaart  

Op basis van het onderzoek in de regio en de aanbevelingen van de experts komt de projectgroep tot een 

vijftal lijnen waarlangs de Cleantech regio de positie op het gebied van groene waterstof kan ontwikkelen: 

1 breng de keten op gang – hierdoor ontstaat een logische plek voor het toepassen van waterstof; 

2 stuur op kennisontwikkeling van alle stakeholders – Hierdoor wordt niet alleen de kennis en kunde 

rondom waterstof vergoot, maar ook de beslis- en besluitvaardigheid bij bijvoorbeeld beleidsmakers; 

3 ontwikkel de vraag naar waterstof – Door het ontwikkelen van het daadwerkelijk gebruik zal er ook meer 

waterstof beschikbaar komen, zoals vulpunten; 

4 stimuleer lokale initiatieven - Lokale initiatieven dragen bij aan kennisontwikkeling, bewustwording en 

draagvlak. Deze ervaringen kunnen snel vertaald en opgeschaald worden voor als waterstof ruim 

beschikbaar komt. Deze initiatieven maken ook dat de Cleantech Regio in Den Haag op de kaart staat als 

een initiatiefrijke regio als het gaat om waterstofsysteemontwikkeling; 

5 sluit aan op de backbone – Op termijn is dit wenselijk of misschien wel noodzakelijk, maar het is ook een 

langdurig proces. Door op de schaal van Landsdeel Oost het initiatief te nemen, kunnen we vroeg starten 

en is de regio goed zichtbaar.  

 

Breng de keten op gang - Ontwikkelen Smart Energy Hubs 

Plaatsen waar opwek en gebruik van waterstof geografisch dicht bij elkaar liggen (Smart Energy Hubs 

genoemd door Oost-NL (ref)) zijn kansrijk. Dit zijn bijvoorbeeld de zoeklocaties van de RES (duurzame 

elektriciteit omzetten naar waterstof) die dicht bij industrie en/of mobiliteitsinfrastructuur liggen 

(proceswarmte, tankplaatsen). Wellicht kan waterstof ook een bijdrage leveren aan het versneld oplossen van 

de netcongestie. In Afbeelding 7.1 zijn een aantal Smart Energy Hubs weergegeven waar de kansrijkheid het 

grootst wordt geacht. 
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Afbeelding 7.1 Smart Energy Hubs waar duurzame opwek, waterstofvraag industrie, transportcorridors en netcongestie 

samenkomen 
 

 
 

 

Focus: regionale ontwikkeling 

Tijdspad: 5 jaar (?) 

Impact: regionaal significant 

 

Aansluiten op waterstof backbone - samenwerken met omliggende regio’s 

Om in Landsdeel Oost aan te kunnen haken als 6e Industrie Cluster bij de vijf grote industriële clusters zal er 

een relevante business case moeten worden ontwikkeld. De Cleantech regio kan daar als participant een rol 

in spelen, maar het moet bovenregionaal en welllicht ook internationaal worden georganiseerd. Daarbij zijn 

omliggende regio’s in Oost Nederland, de waterstofinitiatieven in die regio’s en ook de Duitse deelstaat 

Nordrhein-Westfalen logische partners om samen de waterstofvraag en relevante businesscase te 

formuleren.. 

 

Focus: bovenregionaal (ThinkEast, OostNL, Nordrhein-Westfalen) 

Tijdspad: business case 2-3 jaar 

Impact: significant voor Landsdeel Oost 

 

Ontwikkel de vraag naar waterstof -Vergroten van de waterstofvraag in de Cleantech Regio uit andere sectoren 

Om voldoende groene (en blauwe) waterstof in de Cleantech Regio te krijgen is het ook van belang om een 

goed zicht te krijgen op de totale waterstofpotentie in de Cleantech Regio. Daarbij dient inzichtelijk te 

worden gemaakt wat de potentiële waterstofvraag is vanuit de agrarische sector, mobiliteit en gebouwde 

omgeving. Ook dient daarbij op dezelfde wijze als voor de Industrie inzichtelijk te worden gemaakt wat er 

nodig is om deze potentie te laten materialiseren.  

 

Focus: regionaal  

Tijdspad: plan 1-2 jaar 

Impact: bovenregionaal  
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Stimuleren lokale initiatieven  

Lokale initiatieven (GROHW, GLDH2, Lochem, Waterstofhuis Apeldoorn) dragen bij aan kennisontwikkeling, 

bewustwording en draagvlak. Deze ervaringen kunnen snel vertaald en opgeschaald worden voor als 

waterstof ruim beschikbaar komt. Deze initiatieven maken ook dat de Cleantech Regio in Den Haag op de 

kaart staat als een initiatiefrijke regio als het gaat om waterstofsysteemontwikkeling. 

 

Focus: regionaal, regiodeal, business development 

Tijdspad: doorlopend 

Impact: regionaal  

 

Stuur op kennisontwikkeling - Kennisagenda en curricula 

Zodra waterstof beschikbaar komt is specifieke kennis en kunde noodzakelijk. Deze wordt nu niet 

gestructureerd aangeboden en de regie daarop lijkt te ontbreken. Door het opstellen van een kennisagenda 

in samenwerking met kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven kunnen medewerkers opgeleid worden.  

 

Daarnaast onderscheidt de Cleantech Regio zich van omliggende regio’s door de kennisinfrastructuur bij 

bedrijven de MBO en HBO-opleidingen. Daarmee kan de Cleantech Regio een brug vormen tussen de 

waterstoftechnologiebedrijven op het IPKW terrein in Arnhem en de HAN in het Zuiden, de Universiteit 

Groningen en Entrance met de daarbij aangesloten multinationals in het noorden en de maakindustrie en 

Universiteit Twente in het oosten.  

 

Kennis en Innovatie wordt ook ontwikkeld door het bestaande goede vestigingsklimaat voor innovatieve 

ondernemers verder te versterken. Daarbij moet nagedacht worden welke bedrijven de Cleantech Regio aan 

zou moeten trekken om te komen tot een betere propositie en unieke bijdrage aan de ontwikkeling van de 

waterstofeconomie in Nederland en Europa. 

 

Focus: bovenregionaal 

Tijdspad: 2 jaar 

Impact: regionaal 

 



 

 

Bijlage(n) 
 



Witteveen+Bos | 119242/21-001.541 | Bijlage I | Definitief 

I  

 

 

 

 

BIJLAGE: GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

Lijst geïnterviewde organisaties en bedrijven 

- bedrijven: Friesland Campina, Nefit Industrial, Arubis, Owens Coming, Kamp Coating, Gosschalk, Vaassen 

Flexible Packaging, ACS (BAM), Lemoine, For Farmers; 

- gemeentes Cleantech Regio: Brummen, Lochem, Voorst, Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Epe, Heerde; 

- brancheverenigingen: VNCI, VEMW, Techniek NL; 

- regionale netbeheerders: Alliander, Enexis; 

- Gasunie. 

 

Websites 

- https://broschuerenservice.land.nrw/files/1/c/1c8b710f9c824ef120c904cae75cca12.pdf 

- www.certifhy.eu 

- www.gasunienewenergy.nl/themas/waterstof 

- www.gldh2.nl 

- www.greenteamtwente.nl 

- www.grohw.nl 

- www.han.nl/opleidingen/cursus/waterstof/ 

- www.hydromotive.nl 

- www.hylaw.eu 

- www.kiwa.com/nl/nl/service/ 

- https://www.liander.nl/sites/default/files/Liander_inlegvel_Aftop.pdf 

- www.metrohyve.eu 

- www. nationaalwaterstofprogramma.nl 

- www.nen.nl 

- www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Waterstof_56_369c997d45.pdf 

- www.opwegmetwaterstof.nl 

- www.pgs.nl 

- www.portofrotterdam.com/en/doing-business/port-of-the-future/energy-transition/hydrogen-in-

rotterdam 

- www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-kabinetsvisie-waterstof 

 

Documenten 

- DNV-GL (2020), taskforce infrastructuur klimaat akkoord industrie 

- EICB, (2020), Waterstof in Binnenvaart en Short Sea - een inventarisatie van innovatie producten  

- FME, (2017), Visienotitie waterstof 

- Gasunie (2018), Verkenning 2050 Discussiestuk 

- Gasunie (2020) Waterstof vraag en aanbod nu 

- Mulder (2014), Implications of diurnal and seasonal variations in renewable energy generation for large 

scale energy storage. 

- Oost NL, (2020), ‘Kansen van de energietransitie voor Oost-Nederland’  

- RES Cleantech Regio (2020), Concept RES Cleantech Regio  

- RES West Overijssel (2020), Concept RES West Overijssel 

- TIKI Nieuw Gas (2020) Overview of hydrogen projects in the Netherlands 

- VNP, (2018), CO2-roadmap 2050 

http://www.opwegmetwaterstof.nl/
http://www.pgs.nl/
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BIJLAGE: STAKEHOLDER AANBEVELINGEN MATRIX 
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Aanleiding  

Stakeholder 

Witte vlek (knelpunt) Economisch belang 

bedrijven 

Rol van lokale 

initiatieven 

Netcongestie Kennisontwikkeling 

Gemeentelijke overheid Voldoende kennis bij 

gemeenten over 

betekenis, 

(on)mogelijkheden en 

eigen rol m.b.t. 

waterstof is niet altijd 

aanwezig. 

 

 

Rol regio 

Kennisverstrekking aan 

beleidsmakers en 

bestuurders 

De bedrijven in de 

gelegenheid stellen om 

waterstof kunnen 

gebruiken. 

 

Gemeente: Efficiëntere 

vergunningverlening, 

daarvoor is kennis nodig.  

  

Rol regio:  

Kennisverstrekking aan 

beleidsmakers en 

bestuurders  

 

Welk type initiatieven 

ondersteunen en wat 

houdt de steun 

idealiter in? 

 

 

 

 

 

Rol regio:  

business development  

aankaarten bij eigen 

netbeheerder 

 

 

 

 

 

 

 

Rol regio:  

coördinerende activiteiten 

en lobby  

Kennisontwikkeling H2 en integratie 

energietransitie bij gemeenteraden en 

uitvoeringsorganisaties door netbeheerders 

en RES 

aanhaken bij VNG klankbordgroep; 

Lokale initiatieven bieden mogelijkheid tot 

‘Fieldlab’ en kennisontwikkeling 

 

 

Rol regio:  

op de hoogte zijn van de nieuwste 

ontwikkelingen, netwerk kennisdragers, 

vraagbaakfunctie, kennissessies waterstof 

(vergelijk warmtenetten), stimuleren 

samenwerking lokale initiatieven en 

kennisinstellingen 

Provinciale overheid (en Landsdeel 

Oost) 

Gefocuste ontwikkeling 

van de keten. 

Stimulering 

H2bedrijvigheid 

rondom Arnhem 

Samenwerking 

Overijssel en 

Gelderland in 

ontwikkeling 

instrumentarium H2 

ontwikkeling in Oost 

Nederland 

 

 

Rol regio: 

signaleren van kansen 

m.b.t. bovenregionale 

energiehubs, en  

mede coördineren van 

de business case 6e 

cluster.  

Grootzakelijke bedrijven 

in staat stellen om mee te 

doen aan de 

verduurzaming (niveau 

Brief van Wiebes 2018) 

 

Papierindustrie Brummen 

(lopend programma) 

 

 

 

 

 

 

Rol regio: 

Vraaggestuurde 

ondersteuning 

Ondersteuning door 

subsidies indien van 

toepassing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol regio: 

In beeld krijgen en 

ondersteunen bij het 

verkrijgen van deze 

subsidies.  

Provincies informeren 

over vraagstukken 

waar subsidies en 

andere vormen van 

ondersteuning 

wenselijk is.  

Leidingtracé stroken voor 

H2transport aanwijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol regio: 

Regionale kansenkaart 

aanbieden, met o.a. smart 

energyhubs.  

Aanhaken bij kennis- en klankbordgroepen, 

zoals IPO klankbordgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol regio: 

Provincie voorzien van relevante informatie 

en belangen. En informatie uit de 

klankbordgroepen ophalen en regionaal 

verspreiden.  

Nationale overheid Gefocuste ontwikkeling 

van de keten. 

Stimulering 

H2bedrijvigheid 

rondom Arnhem 

 

 

 

Rol regio: 

Cleantech Regio als 

proeftuin 6e cluster 

promoten 

Energie-intensieve 

bedrijven aanmoedigen 

tot dual fuel installaties 

en hogere boete voor 

CO2emissies 

 

 

 

Rol regio: 

Ondersteunen met 

kennissessies en 

doorverwijzen, zoals 

Kiemt en ISPT. 

stimuleren innovatie 

en ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

Rol regio:  

Zichtbaar maken van 

de lokale initiatieven 

op bijvoorbeeld 

regionale websites.  

Netbeheerders meer 

mogelijkheid geven om 

energieopslag (met o.a. 

waterstof) en 

energieconversie 

(elektriciteit naar waterstof) 

te stimuleren. 

 

Rol regio: 

Participant in lobby.  

Diploma/Certificaten 

EZK gaat met IPO en VNG klankbordgroep 

aan de slag 

 

 

 

 

 

Rol regio:  

Beperkt, kennis liaison.  

Burgers/ 

energiecoöperaties/eindgebruikers 

waterstof als oplossing 

‘van aardgas los’ van 

woningen 

 

 

Rol regio:  

Ondersteuning 

gemeenten in 

communicatie richting 

burgers 

Samenwerking op 

gebiedsniveau in bijv. 

coöperaties; draagvlak 

vergroten 

 

Rol regio:  

verbinden 

Initiatieven gebouwde 

omgeving /  

kleinschalige 

productie & opslag 

 

Rol regio: 

Verbinden 

Praktische afstemming 

netcapaciteit.  

 

 

 

Rol regio: 

Verbinden en lobby 

Energie coöperaties participeren regelmatig 

in lokale initiatieven.  

 

 

 

Rol regio: 

Kennissessies en verbinden 

Grootverbruikers/industrie Onvoldoende inzicht 

en kennis voor een 

keuze: Elektrificatie of 

moleculen?  

Cleantech Regio als 

witte vlek beperkt 

mogelijkheden H2 

 

 

 

 

 

Rol regio: 

Ondersteunen in het 

kenbaar maken van 

hun positie en 

ambities.  

Prijs te hoog: kosten 

dubbel netwerk laten 

vergoeden? 

Te hoge 

H2productiekosten niet 

oplosbaar door Gld en 

Ov. 

Voor welk type bedrijven 

is de Cleantech Regio 

interessant of wat zijn de 

pullfactoren van de 

Cleantech Regio? 

 

Rol regio: 

Inspanningen van 

bedrijven coördineren (of 

aanbod om dat te doen) 

In deCleantech Regio 

meer samenwerken in 

ontwikkeling 

initiatieven en lobby.  

 

stikstofemissie H2 

verbranding kan 

ontwikkeling op slot 

zetten 

 

 

 

Rol regio: 

Taylormade 

ondersteuning.  

Grote 

buffer/Afschakelcontracten 

onderzoeken 

(waarschijnlijk geen 

businesscase) 

 

 

 

 

 

 

 

Rol regio: 

Beperkt, coördineren 

belangenbehartiging. 

Ondersteunen bij 

lobbyactiviteiten. 

Dilemma elektrificeren of naar waterstofgas? 

deelname aan H2 platform KiemT nog 

beperkt 

 

lokale initiatieven wisselen nauwelijks 

onderling kennis uit 

Samenwerking met kennisinstellingen 

uitbouwen 

 

 

 

 

Rol regio: 

Regionale kennissessies en doorverwijzen 

naar kennisplatforms (zoals KiemT en ISPT) 

Netbeheerders  

(Gas+Elektra +Warmte) 

X 

 

 

 

Rol regio: 

Gesprekspartner voor 

netbeheerders.  

Ontwerpvoorstel H2 

backbone (8 bar) + 

ontlasting E-net 

 

Rol regio: 

Inzichtelijk maken 

potentiële waterstofvraag 

van diverse sectoren, 

industrie, mobiliteit, 

gebouwede omgeving en 

Ad hoc. 

 

 

 

Rol regio: 

Ondersteuning 

richting 

netbeheerders om 

mee te werken aan 

lokale initiatieven.  

Ontwerpvoorstel H2 

backbone (8 bar) + 

ontlasting E-net 

 

Rol regio: 

Beperkt, regionale kennis.  

X 

 

 

 

Rol regio: 

Kennis van netbeheerders naar de regio 

brengen middels kennissessies.  
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Aanleiding  

Stakeholder 

Witte vlek (knelpunt) Economisch belang 

bedrijven 

Rol van lokale 

initiatieven 

Netcongestie Kennisontwikkeling 

agrarische sector 

(Business case 6e cluster) 

Energieproducenten Geschikte of optimale 

Locaties voor opwek 

waterstof. 

 

 

 

Rol regio:  

Beperkt, desgewenst 

ondersteunen bij de 

communicatie om 

meer afnemers te 

vinden.  

Bedrijven kunnen groene 

waterstof inzetten. 

 

 

 

 

Rol regio: 

Stimuleren van het 

gebruik door gerichte 

informatiecampagnes.  

Betere toegang tot 

groene waterstof.  

 

 

 

 

Rol regio: 

Stimuleren nieuwe 

initiatieven door 

gerichte 

informatiecampagnes 

en kennissessies en 

development. 

Waterstof als 

energieopslag. 

 

 

 

 

Rol regio: 

Beperkt.  

Kennis van toepassingen kunnen ontstaan bij 

verschillende afnemers, brede kennisbasis 

over toepassingen. 

 

 

 

Rol regio: 

Ondersteunen met kennissessies en 

development.  

Dienstverleners +(advies & 

installatiebedrijven)) 

X 

 

 

Rol regio: 

X 

Nieuwe tak van 

dienstverlening 

 

Rol regio: 

Ondersteunen met 

kennissessies, uitdragen 

in werving van nieuwe 

bedrijven. 

Betrekken bij lokale 

initiatieven 

 

Rol regio: 

Stimuleren inzet 

regionale 

dienstverleners met 

o.a. een overzicht van 

initiatieven en kennis. 

X 

 

 

Rol regio: 

X 

Nieuwe dienstverlening en nieuw 

vakmanschap. 

 

Rol regio: 

Themalijnen energietransitie en human 

capital. Ondersteunen met kennissessies, 

curricula voor opleidingen. 

Kennisinstituten Nog beperkte 

kennisvragen vanuit 

bedrijfsleven en 

overheid in de 

Cleantech Regio aan 

kennisinstituten 

 

 

 

 

Rol regio: 

Stimuleer dat er in de 

regio H2 kennis wordt 

geborgd. 

Bedrijven voorzien van de 

juiste en direct in te 

zetten kennis en kunde. 

 

 

 

 

 

 

 

Rol regio: 

Stimuleer dat vraag en 

aanbod op elkaar 

aansluit, bevorderen 

middels kennistafels en 

(intentie)overeenkomsten. 

Betrekken bij lokale 

initiatieven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol regio: 

Bevorder dat de 

kennisinstellingen bij 

de lokale initiatieven 

worden betrokken.  

Onderzoek en business 

cases energy mix en 

netcongestie oplossingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Rol regio: 

Regionale kans- en 

knelpunten in kaart 

brengen die als casus 

kunnen dienen.  

Stimuleer dat oplossingen 

doorgevoerd worden.  

ontwikkelen MBO (Aventus) opleiding H2 

installaties (veiligheid/bouw) 

HBO: opleiding (BSc en MSC) in waterstof 

systeemtechnologie. Aanscherping van 

curricula binnen de opleidingen WB, ELT, CT. 

Waterstof meenemen als thema binnen 

professional doctorale ontwikkeling. 

Samenwerkingen van Saxion met HAN , 

HANZE, HU, UT 

 

Rol regio: 

Ondersteun samenwerkingsinitiatieven 

vanuit de opleidingen 

 

 

 

Cleantech Regio (Cleantech Regio; 

Triple Helix) 

 

Aanbevelingen aan 

Cleantech Regio om 

de witte vlek te 

kleuren 

 

Breng focus aan in 

gewenste 

(waterstof)ontwikkeling 

en profilering 

(kennisgedreven 

economie) van de 

Cleantech Regio. 

 

Zoek en stimuleer 

samenwerking met 

partners in Oost 

Nederland en via Oost 

Nederland met 

Nordrhein Westfalen 

om Oost Nederland als 

6e Cluster (proeftuin) te 

profileren en daarmee 

versneld toegang tot 

de waterstofbackbone. 

 

Sluit aan bij en versterk 

(waterstof)initiatieven 

in de regio waarmee 

de regio landelijke 

bekendheid geniet/kan 

krijgen 

 

Stel met bedrijven 

(brancheverenigingen) 

gezamenlijke lobby- en 

kennisagenda op. 

 

Aanbevelingen aan de 

Cleantech Regio om 

economisch belang te 

behartigen 

 

Voer gericht beleid om 

de waterstofvraag 

dusdanig groot te maken 

dat een haalbare 

businesscase voor 

aansluiting op de 

backbone ontstaat. Dit 

kan door: 

1 Inzetten op 

ontwikkeling 

smartenergy hubs 

rondom lokale 

industrieclusters; 

2 Inzetten op regio 

overstijgende 

samenwerking in 

Oost Nederland. 

3 Lobby bij Gasunie en 

EZK voor profilering 

als proeftuin 6e 

industriële cluster. 

4 Ondersteun en 

profileer lokale 

industriële 

waterstofinitiatieven 

actief in alle 

projectfasen 

5 Breng gezamenlijke 

waterstofvraag van 

Industrie, mobiliteit 

en gebouwde 

omgeving in kaart. 

Aanbevelingen aan 

de Cleantech Regio 

om lokale initiatieven 

meerwaarde te 

geven. 

 

Ondersteun en 

profileer (regionaal en 

landelijk) lokale 

(industriële) 

waterstofinitiatieven 

actief in alle 

projectfasen. 

 

Ondersteunen 

gemeenten en 

initiatiefnemers bij 

initiatieven die niet 

alleen op de 

gebouwde omgeving 

zijn gericht (in lijn met 

provinciaal beleid) 

 

Stimuleer de 

ontwikkeling van 

Initiatieven in de H2 

waardeketen op 

industrieterreinen. 

 

Verbind de 

initiatieven met elkaar 

en verbind industrie 

met 

kennisinstellingen, 

netbeheerders, 

operators en 

energiecoöperaties 

van burgers om 

daarmee de 

initiatieven te 

versnellen en meer 

impact te laten maken 

Aanbevelingen aan de 

Cleantech Regio om 

oplossingen voor 

congestie elektriciteitsnet 

te versnellen 

 

Lobby met Oost Nederland 

dat er voor netbeheerders 

mogelijkheden worden 

geschapen om ook opslag 

en conversie taken op een 

structurele basis uit te 

mogen voeren 

 

Ondersteun de 

ontwikkeling van Smart 

Energy Hubs, o.a. via 

agenderen in de RES 

 

Steun zowel lokale 

initiatieven van 

netbeheerders als van 

particuliere initiatieven die 

(elektriciteits)netcongestie 

tegengaan 

Aanbevelingen aan de Cleantech Regio om 

de kennis rondom waterstof en 

alternatieven te versnellen 

 

Attendeer bedrijven op waterstofplatforms 

en samenwerkingsverbanden zoals KiemT en 

ISPT. 

Stimuleer de ontwikkeling van gezamenlijke 

Fieldlabs van kennisinstellingen en 

bedrijfsleven.  

Stimuleer een gecoördineerd en gezamenlijk 

curriculum van kennisinstellingen en 

industrie op waterstof en alternatieven op 

MBO (Aventus), HBO (Saxion) en WO niveau.  

 

Stimuleer en faciliteer bovenregionale 

samenwerking van zowel kennisinstellingen 

als bedrijfsleven 
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III  
 

 

 

 

BIJLAGE: GEÏNTERVIEWDE BRANCHEVERENIGINGEN 

 

Brancheverenigingen 

Van de geïnterviewde grootzakelijke verbruikers zijn enkele bijbehorende brancheverenigingen 

geïnterviewd. Sommige brancheverenigingen hebben (nog geen visie op waterstof; deze zijn hier weg 

gelaten.  

 

Techniek NL - installatiebranche 

Techniek NL is een ondernemersvereniging en werkgeversorganisatie. Techniek NL ondersteunt haar leden 

bij het verdienmodel, standaardisatie van processen, normalisatie en het op peil brengen en houden van het 

kennisniveau. Er zijn drie belangrijke elementen. Dat zijn belangen behartigen, informatievoorziening en het 

klaarzetten van ‘producten’ zoals handboekjes en opleidingen.  

 

Techniek NL behartigt de belangen van ruim vijf duizend installatiebedrijven. 90 % van de totale omzet in de 

installatiebranche wordt opgebracht door leden van Techniek NL. Bij de energietransitie voor deze klanten 

wordt de aandacht op dit moment gericht op warmtepompen en warmtenetten. Er wordt door Techniek NL 

op volle kracht ingezet om de leden te informeren over deze onderwerpen. 

 

VNP – Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken 

De VNP behartigt de belangen van de 22 productielocaties voor papier en karton in Nederland. Vijf locaties 

bevinden zich in de Cleantech Regio. Er is contact gezocht met de branchevereniging van de papierindustrie, 

de  

 

Als de papierindustrie in de Cleantech Regio wel een afnemer van waterstof gaat worden, kan dit leiden tot 

een haalbare business case voor aansluiting op het landelijk waterstofnet (de backbone van Gasunie).  

 

VNCI - Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie  

De VNCI wil optimale voorwaarden creëren voor het functioneren en de groei van de chemische sector in 

Nederland en bevordert de kwaliteit van de sector. De chemische industrie wil inzetten op samenwerking en 

innovatie om het klimaatprobleem op te lossen, werken aan een betere verbinding met de samenleving én 

onverminderd investeren in veiligheid en een gezond leefmilieu.  

 

VNCI ziet de toepassing van waterstof met name als grondstof in de processen en niet als brandstof. VNCI 

vindt dat Nederland zich eerst moet richten op een hoofdinfrastructuur en dat er daarna gekeken moet 

worden waar er slim aangehaakt kan worden.  

 

De belangrijkste belemmeringen voor de toepassing van waterstof zullen de prijs en de beschikbaarheid zijn. 

Er is veel enthousiasme voor waterstof maar dat vertaald zich vooral in kleinere lokale initiatieven en zal niet 

leiden tot een grootschalige infrastructuur. VNCI vind dat de overheid de toepassing van waterstof moet 

opnemen in hun landelijke visies en wetgeving. Daarnaast zal de overheid moeten investeren in een landelijk 

distributienet. Er zal goed nagedacht moeten worden over de plaatsen van de electrolysers.  
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VEMW - Vereniging voor Energie Milieu en Water  

Als potentiële industriële afnemer van waterstof wordt de Cleantech regio niet als belangrijke regio gezien. 

Het voordeel is wel dat de waterstofbackbone nu eenmaal door de regio loopt. Zorg ervoor dat bij lokale 

(burger) initiatieven groen gas en waterstof wel als opties worden meegenomen, maar wees daarbij reëel en 

verwacht waterstof pas na 2030. De socialisering van kosten bij verduurzaming is een belangrijk aspect.  

 

VEMW ziet kansen voor het aanhaken van de Cleantech regio als extra industriecluster. Hierbij zal men in 

contact moeten komen met Gasunie en laten zien wat de potentiële vraag naar waterstof is. Gasunie ziet 50 

tot 100 miljoen m3 gas als een minimale afname voor het creëren van een afnamepunt. Het is zinvol om 

gesprekken met de regionale netbeheerder (Liander) aan te gaan, om te horen hoe zij de toekomst zien.  

Het is raadzaam om alle opties open te houden of de verschillende opties goed te onderzoeken. Zorg ervoor 

dat je als Cleantech Regio mee gaat doen aan verschillende proefprojecten.  

 

De belangrijkste vragen die bij de leden van de VEMW leven zijn; wat gaat de omschakeling naar waterstof 

kosten? Moet ik zelf een electrolyser neerzetten? Hoe kom ik aan de benodigde elektriciteit?  

 

Opwekken van duurzame energie via grote windmolens ligt niet voor de hand, de Cleantech regio is de 

meest windluwe regio van Nederland. De bedrijven in de Cleantech Regio kunnen bijdragen aan de 

energietransitie door hun kennis en kunde in te zetten in duurzame oplossingen. De afzet in de lokale markt 

kan als springplank gaan dienen voor de export naar Duitsland.  

 

Intercontinentaal en internationaal zal waterstof als ammoniak getransporteerd gaan worden (scheepvaart). 

De ligging van de Cleantech Regio ten opzichte van de verschillende gebruikers zal onderzocht moeten 

worden. De kruising A1 en A50 is hierbij een serieus aandachtspunt. 
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BIJLAGE: KLANKBORDGROEP 

 

Geïnterviewde experts (klankbordgroep) paragraaf 7.3, januari 2021,  

- Marc Leeuw, OostNL; 

- Andreas ten Cate ISPT; 

- Hans Schneider en Rene Lemein, Liander; 

- Klaas Vos, Friesland Campina corporate; 

- Han Feenstra, Ministerie van Economische Zaken; 

- Rene Schutte, Gasunie; 

- Eveline Buter, Witteveen+Bos; 

- Sjoerd Delnooz, Kiwa; 

- Siep Lithooij, Saxion. 

 


