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Kernboodschappen 
Om ernstige klimaatverandering tegen te gaan is een forse reductie van CO2 nodig. Rond 2050 zou er 
dan geen netto-uitstoot van CO2 meer mogen zijn. Dat betekent ingrijpende veranderingen in onze 
energievoorziening. Niet alleen elektriciteit moet zonder CO2 worden opgewekt, maar ook alle andere 
onderdelen van het energiesysteem moeten op andere leest worden geschoeid.  
 
Waterstof is een schone energiedrager en wanneer waterstof zonder CO2-uitstoot is geproduceerd 
kan het bijdragen aan vergaande CO2-reductie. Met name in de industrie en goederentransport liggen 
hier op termijn grote mogelijkheden. Ook in de gebouwde omgeving ontstaan er kansen op termijn. In 
de elektriciteitsvoorziening kan waterstof straks een rol spelen als flexibele bron, die het mogelijk 
maakt om grote aandelen wind en zon betrouwbaar in het systeem in te passen. 
 
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat de ontwikkeling van 
schone waterstof in Nederland van de grond komt. Energie-Nederland vindt dat de uitvoering van 
deze afspraken nu snel van start moet en er korte termijn een gedegen programmatische aanpak 
hiervoor op tafel komt. Dat programma moet zich gefaseerd richten op voorbereiden, opschalen en 
grootschalig toepassen van waterstof. Daarbij is het niet alleen nodig dat er een goede inhoudelijke 
programmering komt, maar ook het bijbehorende uitvoeringsoverleg en een succesvolle 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoekswereld.  
 
Energie-Nederland vindt de volgende acties noodzakelijk om productie en gebruik van waterstof 
verder te ontwikkelen in Nederland: 
• Versterken van de CO2-prijsprikkel via onder andere aanscherpen van het EU-ETS en verder 

beprijzen van energie buiten het ETS zodat CO2-vrije waterstof competitiever wordt qua prijs 
• Vergroten van de vraag naar CO2-vrije waterstof op plaatsen waar dat CO2 kan reduceren en 

waarbij een marktgebaseerde aanpak wordt toegepast 
• Stimuleren en ontwikkelen van het aanbod van groene en blauwe waterstof via innovatie–gelden 

en voor grootschalige toepassingen via de verbrede SDE++ waarbij opties in volle concurrentie 
meedingen op basis van kosteneffectiviteit 

• Vergroten van het aanbod van hernieuwbare elektriciteit en ontwikkelen van een koppeling 
tussen elektrolyse- en hernieuwbare opwekcapaciteit om te waarborgen dat de opgewekte 
waterstof daadwerkelijk leidt tot CO2-reductie 

• Eerste stappen zetten voor het inrichten en geschikt maken van een infrastructuur 
• Met een stapsgewijze aanpak wet- en regelgeving aanpassen tot een passende marktordening 

voor waterstof die aansluit bij de ontwikkeling van vraag en aanbod 
• Voor de eerstkomende jaren is er nog geen apart wettelijk kader nodig. Wel is het nodig om vast 

te leggen dat er géén taak is voor netbeheerders bij het produceren of opslaan van waterstof. Of 
en zo ja welke ruimte er is voor netwerkbedrijven moet nader bekeken worden. 
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Position paper Energie-Nederland over de ontwikkeling van waterstof 
 
 
Toekomstbeeld voor rol waterstof in transitie op lange termijn 
Om ernstige klimaatverandering tegen te gaan is een forse reductie van CO2 nodig. Rond 2050 
zou er dan geen netto-uitstoot van CO2 meer mogen zijn. Dat betekent ingrijpende 
veranderingen in onze energievoorziening. Niet alleen elektriciteit moet zonder CO2 worden 
opgewekt, maar ook alle andere onderdelen van het energiesysteem moeten op andere leest 
worden geschoeid. Verdergaande elektrificatie kan hierbij helpen, maar er zijn grenzen aan wat 
hiermee kan en elektrificatie is ook niet overal mogelijk of kosteneffectief toepasbaar. 
Elektriciteit voorziet nu in circa 20% van de totale energievraag; de overige 80% van de 
energievraag gaat grotendeels naar het voorzien in mobiliteit en verwarming van gebouwen en 
industrieprocessen. Op grond van vele studies is de verwachting dat het aandeel van elektriciteit 
in de energievraag door elektrificatie fors zal toenemen richting 2050: verdubbelen of zelfs meer. 
Een aanzienlijk deel van de energievoorziening is rond 2050 dus aangewezen op nieuwe, CO2-
vrije energiedragers.  
 
Waterstof is een schone energiedrager en vormt daarmee één van de opties (naast bijvoorbeeld 
elektrificatie of duurzame warmte) die kan bijdragen aan vergaande CO2-reductie. Met name in 
de industrie ligt er een grote rol voor waterstof om te voorzien in warmte op hoge temperaturen. 
In de industrie wordt nu al op behoorlijke schaal waterstof gebruikt als grond- of hulpstof, 
waarbij de waterstof uit aardgas wordt gemaakt. Overstappen op een CO2-vrij alternatief levert 
reductie op. Naast de industrie is waterstof ook geschikt om de gebouwde omgeving te voorzien 
van duurzame warmte. Waterstof kan mogelijk op termijn, al dan niet in hybride toepassing, een 
vergelijkbaar potentieel bereiken als all-electric en warmtenetwerken. Ook in transport (met 
name bij goederenvervoer) kan waterstof een belangrijke oplossing zijn. Verder ontstaan er in de 
elektriciteitsvoorziening mogelijkheden. Bij een zeer groot aandeel duurzame elektriciteit 
afkomstig van wind en zon ontstaat namelijk de noodzaak om perioden te overbruggen waarbij 
voor langere tijd er een mismatch is tussen het aanbod van duurzame elektriciteit en de vraag 
naar elektriciteit. Naast andere vormen van CO2-vrije, regelbare elektriciteitsproductie kan het 
gebruik van waterstof in regelbare centrales hier een belangrijke oplossing voor zijn. Voor een 
succesvolle toepassing van waterstof is het de uitdaging om systemen en sectoren aan elkaar te 
verbinden. 
 
Er zal dus zeker een groeiende rol zijn voor de toepassing van waterstof in de toekomst. Een 
verkenning naar vraag en aanbod van waterstof die voor het Klimaatakkoord1 is uitgevoerd laat 
een toenemend belang zien, dat met name op de lange termijn vanaf 2030 zichtbaar wordt. 
Waar precies in het energiesysteem en hoe groot die rol voor waterstof is zal gaandeweg de 
transitie duidelijk worden. Dat zal mede afhangen van prijsontwikkelingen, kostenreducties van 
opties en het kostenplaatje van de verschillende oplossingen en hun alternatieven. In het geval 
van groene waterstof vormt de beschikbaarheid van voldoende CO2-vrije elektriciteit een 
belangrijk aandachtspunt. Bij blauwe waterstof zijn draagvlak en de mogelijkheid om CO2 te 

                                                                    
1 Deze verkenning is uitgevoerd door Gasunie, Energie-Nederland, VEMW, Stedin, TenneT en Netbeheer 
Nederland 
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kunnen opslaan van belang. Sterk uiteenlopende scenario’s (die ontwikkeld zijn in verkenningen 
voor het Klimaatakkoord) maken inzichtelijk welke onzekerheid er is over de precieze omvang 
van waterstof voor onze energievoorziening. In de lage variant dekt waterstof circa 10% van de 
Nederlandse energievraag op termijn, terwijl dit in de hoge variant richting de 40% gaat.   
 

 
Ontwikkeling van de waterstofvraag in Nederland volgens drie scenario’s tot 2050. De totale 
waterstofvraag is een optelsom van de vraag in de industrie voor gebruik als feedstock en om 
processen te verwarmen en van vraag bij mobiliteit, gebouwde omgeving en 
elektriciteitsproductie2 
 
CO2-neutrale waterstof zal voorlopig in ieder geval een mix zijn van ‘groen’ en ‘blauw’3. De 
verdeling tussen beide kleuren zal afhangen van hun beider kostenontwikkeling, regelgeving,  de 
ruimte die er is voor CO2-opslag bij blauwe waterstof en de beschikbaarheid van de benodigde 
elektriciteit uit zon, wind of andere CO2-vrije bronnen bij de groene route. Ook de ontwikkeling 
van import kan een belangrijke rol gaan spelen. 
 
Een bijkomend voordeel dat waterstof in de transitie kan hebben is dat de bestaande 
gasinfrastructuur (deels) benut kan blijven. Dat kan onnodige kosten voorkomen en aantrekkelijk 
zijn als deze route goedkoper is dan de kosten van alternatieve oplossingen. Naast kosten zijn 

                                                                    
2  De inventarisatie voor het Klimaatakkoord is uitgevoerd door Gasunie, Energie-Nederland, VEMW, Stedin, 

TenneT en Netbeheer Nederland 
3  Blauwe waterstof verwijst naar waterstof die wordt gemaakt uit aardgas in een productieproces waarvan 

de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. 
Groene waterstof verwijst naar waterstof die wordt gemaakt door water in een productieproces te 
ontleden met elektriciteit en waarbij de gebruikte elektriciteit afkomstig is van duurzame bronnen (zoals 
wind en zon).  
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ruimtelijke inpasbarheid en tempo waarin de elektriciteitsinfrastructuur versterkt kan worden 
factoren die meewegen. Ook kan het een oplossing bieden voor dilemma’s in de regulering van 
nettarieven als door de transitie het gebruik van aardgas sterk daalt. Benutting van waterstof kan 
verder een uitkomst bieden als het om praktische of economische redenen niet mogelijk of 
wenselijk blijkt om in bepaalde situaties het hoogspanningsnet uit te breiden. Verder kan gebruik 
van waterstof in bestaande elektriciteitscentrales en industriële installaties helpen om de 
investeringen in deze assets beter te benutten gedurende de transitie.  
 
Om een plek voor waterstof in de toekomst voor te bereiden is het nodig dat overheid en markt 
samen voorbereidende stappen zetten. Met die voorbereidende stappen kunnen partijen 
ervaring opdoen en wordt het mogelijk om ook voor waterstof een leercurve in te zetten zodat 
kosten kunnen dalen.  
 
Wat verwachten we tot 2030  
Om te zorgen dat waterstof een rol van betekenis krijgt voor het realiseren van CO2-reductie is 
het nodig dat de komende jaren belangrijke bouwstenen op hun plek komen te liggen. Daarbij 
gaat bijvoorbeeld het om het op orde krijgen van wet- en regelgeving, het adequaat stimuleren 
van initiatieven, organiseren van infrastructuur en vergroten van het aanbod van duurzame 
elektriciteit. Deze bouwstenen moeten het fundament leggen om de ambities uit het 
Klimaatakkoord voor het bereiken van CO2-reductie via waterstof te realiseren.  
 
Verkenningen van vraag en aanbod naar waterstof die voor het Klimaatakkoord zijn uitgevoerd 
geven een wisselend beeld voor 2030. Het zou kunnen dat er dan nog steeds maar een 
bescheiden groei is bovenop het al jarenlang bestaande gebruik in de industrie. Rond 2030 is 
echter ook een rol mogelijk die al behoorlijk substantieel van omvang is. 
 

 
De mogelijke ontwikkeling van de vraag naar waterstof in Nederland tot 2030 in verschillende 
sectoren volgens drie scenario’s. Deze verkenning van de vraag naar waterstof is uitgevoerd in 
het kader van het Klimaatakkoord 
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In de aanloop naar 2030 kan blauwe waterstof sneller tot ontwikkeling komen en meer volume 
behalen dan groene waterstof. Dat heeft naast de vooralsnog beperkte beschikbaarheid van 
hernieuwbare elektriciteit sterk te maken met de kosten: volgens huidige schattingen heeft 
‘blauw’ een (fors) kleinere onrendabele top dan ‘groen’. Rond of na 2030 zou het omslagpunt 
kunnen vallen en zou groene waterstof mogelijk goedkoper kunnen worden.  
 
Blauwe waterstofproductie is veelal grootschalig (> 500 MW) en gecentraliseerd van aard. Dat 
komt door de benodigde omvang van SMR- en ATR-technologieën en de installaties die nodig zijn 
om CO2 af te vangen. Om deze grootschalige productie en vraag te koppelen is een bijpassende 
infrastructuur nodig. 
 
De aanzet voor groene waterstof zal initieel starten met relatief kleinschaligere projecten (tot 
circa 100 MW). Richting 2030 kan vervolgens de stap gezet worden naar meer grootschalige 
projecten met een GW-schaal. Plannen voor zowel de eerste stappen als de verdere opschaling 
zijn volop in ontwikkeling in Nederland. Ook Nederlandse energiebedrijven zijn hierin sterk 
vertegenwoordigd. Het ligt daarbij voor de hand dat die ontwikkeling begint op locaties waar 
vraag naar waterstof is (industrie, gebouwde omgeving, tankstations, etc) of waar er synergie is 
met bestaande installaties (bijvoorbeeld in combinatie met een windpark).  
 
Zowel voor ‘blauwe’ als ‘groene’ waterstof is een waaier aan initiatieven in Nederland in 
voorbereiding. Daarom zijn er goede kansen dat met de juiste condities de ontwikkeling van 
waterstof in Nederland een start kan maken.  
 
Wanneer is waterstof groen en hoe is dat te waarborgen? 
In elektrolysefabrieken kan waterstof gemaakt worden door water met elektriciteit te ontleden. Met 
dat productieproces ontstaat dan een extra vraag naar elektriciteit. Om de geproduceerde waterstof 
“groen” te noemen is het dan nodig dat deze extra elektriciteitsvraag zonder CO2-uitsoot is opgewekt. 
Anders ontstaat het risico dat het gebruik van waterstof in bijvoorbeeld de industrie wel zorgt voor 
CO2-reductie, maar hier in de elektriciteitssector een stijging van de CO2-uitstoot tegenover staat. Het 
waarborgen dat de extra elektriciteitsvraag voor het produceren van waterstof leidt tot 
daadwerkelijke CO2-reductie en meer CO2-vrije elektriciteitsproductie is een grote uitdaging. 
 
In het Klimaatakkoord is als ambitie opgenomen om de kosten voor elektrolyse zodanig te laten dalen 
dat in 2030 3-4 GW elektrolysecapaciteit voor groene waterstof in Nederland gerealiseerd kan 
worden. Wanneer deze capaciteit vrijwel vol continu zou draaien (wat wenselijk is uit 
bedrijfseconomisch oogpunt van de installatie), dan  betekent dit op jaarbasis een extra 
elektriciteitsvraag van 25-30 TWh. Dat zou een stijging betekenen van pakweg 20-25% bovenop de 
verwachte elektriciteitsvraag in 2030.  
 
De grote uitdaging wordt om de extra elektriciteitsvraag te koppelen aan meer hernieuwbare of CO2-
vrije opwekcapaciteit. Om op jaarbasis de extra vraag naar hernieuwbare elektriciteit te matchen zou 
er de komende jaren 5-7 GW extra capaciteit wind op zee geplaatst moeten worden (bovenop de 
reeds voorziene 11 GW uit het Klimaatakkoord). Investeerders in wind op zee zullen echter vooraf 
zekerheid willen hebben over de (extra) vraag naar elektriciteit voordat besloten wordt tot  bouw. 
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Mocht die extra vraag namelijk uitblijven of pas (veel) later optreden, dan lopen zij het risico op een 
sterk onrendabele investering.  
 
Worden elektrolysefabrieken wel gebouwd maar is er onvoldoende CO2-vrije elektriciteitsproductie 
voor de extra vraag, dan loopt Nederland het risico dat de CO2-uitstoot bij productie van elektriciteit 
weer gaat toenemen en ruim uitkomt boven de beoogde 12,5 miljoen ton CO2 in 2030.  
 
Een breed gedragen oplossing voor dit complexe vraagstuk is nu nog niet voorhanden. Het is echter 
wel noodzakelijk om over een goed en effectief antwoord te beschikken voordat de groei van groene 
waterstofproductie straks een vlucht neemt.  
 
De eerste belangrijke stap is om volgens de afspraken in het Klimaatakkoord uiterlijk in 2021 te 
besluiten over verdere uitbreiding van de opwekcapaciteit voor hernieuwbare elektriciteit. Een 
tweede stap is om de extra elektriciteitsvraag te verbinden met meer aanbod van hernieuwbare 
elektriciteit. Een mogelijkheid hiervoor is om aanvullende eisen te stellen in de SDE++ 
subsidievoorwaarden voor elektrolysers. Op die manier kan de ontwikkeling in de industrie en in de 
elektriciteitswereld gelijk met elkaar oplopen, zodat investeerders met vertrouwen aan de slag 
kunnen. Voor die koppeling in de SDE++ staat een aantal routes open. Bijvoorbeeld dat de extra 
elektriciteitsvraag gekoppeld moet zijn aan het plaatsen en opwekken van een evenredige 
hoeveelheid CO2-vrije elektriciteit (“additionaliteit”), of door het vereisen van gelijktijdigheid tussen 
de productie van hernieuwbare elektriciteit en de productie van waterstof via elektrolyse 
(“gelijktijdigheid”), of door CO2-inhoud laag te definiëren voor een situatie waarin de voor elektrolyse 
gebruikte elektriciteit niet kan worden gebruikt voor een eindverbruiker, bijvoorbeeld bij netcongestie 
of een beperkte aansluitcapaciteit (“curtailment”). Om dubbele subsidiëring te voorkomen (op de 
hernieuwbare elektriciteit en de waterstofproductie) kan als aanvullende eis gesteld worden dat de 
hernieuwbare elektriciteit afkomstig dient te zijn van niet-gesubsidieerde projecten. Voor de eerste, 
kleinere opstartprojecten kan overwogen worden om coulanter te zijn met deze koppeling.  

 
 
Wat is nodig om waterstof tot 2030 van de grond te tillen 
In het Klimaatakkoord zijn de eerste afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat de 
ontwikkeling van blauwe en groene waterstof in Nederland van de grond komt. De bedoeling is 
om met een programmatische aanpak die ontwikkeling gefaseerd en scherp gericht aan te 
pakken. Dat vraagt om een samenhangend pakket van acties en afspraken. Die gefaseerde 
aanpak zou zich moeten richten op voorbereiden, opschalen en grootschalig toepassen. In de 
figuur hieronder schetsen wij hoe de programmatische aanpak en het samenhangende pakket 
van acties voor waterstof er volgens ons uit moet zien. 
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Samenvatting van ons voorstel voor de gefaseerde aanpak met bijbehorende acties voor de 
ontwikkeling van waterstof in Nederland 
 
Een belangrijk aandachtspunt hierbij zit in de organisatie van dit programma. Wat nodig is, is een 
actieve samenwerking tussen overheid, industrie, energiesector en onderzoekswereld als 
onderdeel van het Klimaatakkoord. In het pakket is een belangrijke rol voor de industrie 
weggelegd. Op dit moment is echter niet zeker in hoeverre de industrie wil deelnemen aan het 
Klimaatakkoord. Wanneer die deelname vanuit de industrie uit zou blijven, dan maakt dat een 
gezamenlijke aanpak in het Klimaatakkoord een stuk moeilijker. Het is daarom ook van belang 
dat de Nederlandse industrie toetreedt als een van de partners van het Klimaatakkoord. 
 
Het is nu zaak om snel uitvoering te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord rond 
waterstof en er voor te zorgen dat op korte termijn een gedegen programmatische aanpak 
hiervoor op tafel komt. Daarbij is het niet alleen nodig dat er een goede inhoudelijke 
programmering komt, maar ook het bijbehorende uitvoeringsoverleg en een succesvolle 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoekswereld.  
 
Naar ons idee zijn in elk geval de volgende acties noodzakelijk om productie en gebruik van 
waterstof verder te ontwikkelen in Nederland: 
• Vergroten van de vraag naar CO2-vrije waterstof op plaatsen waar dat CO2 kan reduceren bij 

voorkeur via een marktgebaseerde aanpak  
• Stimuleren en ontwikkelen van aanbod van groene en blauwe waterstof 
• Invoeren van een certificatensysteem  
• Zorgen voor kostenreductie bij de productie van waterstof  

20302025

Wat is hiervoor nodig

Stimuleren van projecten via innovatiesubs.
en wanneer voldoende concurrerend via 
exploitatiesubsidie zoals SDE++
Innovatieprogramma groene waterstof & 
kostenreductie
Wegnemen regulatorische belemmeringen
Ruimte voor CO2-afvang
Verduidelijking rol netbeheerders en 
netwerkbedrijven
Besluiten over extra groei duurzame energie

Voorbereiden

Eerste ervaringen opdoen
Eerste vraag naar CO2-vrije waterstof creëren
Verschillende demoprojecten (1 - 100 MW)
Evaluatie van deze fase en besluit inrichting 
vervolgfase
Ruimtelijke planning extra duurzame 
opwekcapaciteit in gang zetten

Wat is hiervoor nodig

Projecten ondersteund met SDE
Formuleren visie op de 
marktordeningsvraagstukken
Stappenplan voor opnemen waterstof als 
energiedrager in energiewetgeving
Afspraken over standaarden H2-kwaliteit
EU-certificering voor waterstof
Verkenning toekomstige infrastructuur 
gereed
Kostendaling groene H2 zichtbaar in innovatie

Opschalen

Verder ontwikkelen van waterstofvraag
Ontwikkeling regionale infrastructuur
Koppeling industriële clusters voorbereiden
Eerste grote “blauwe” waterstofprojecten
Opschalen electrolysecapaciteit
Kostenreductie elektrolyse realiseren

2022

Wat is hiervoor nodig

Voldoende prijsprikkels via aangescherpt 
ETS en beprijzing buiten ETS
Onrendabele top ondersteund met SDE
Duidelijkheid over taken en rollen van 
partijen bij marktordening
Marktordening H2 die past bij stand markt
Investeringen in infrastructuur
Duidelijke kostendaling groene H2

Voldoende extra duurzame opwekcapaciteit

Grootschalig toepassen

Uitbouw infrastructuur
Aansluiting meerdere gebruikerssectoren
Blauwe waterstofprojecten operationeel
Elektrolysecapaciteit op GW-schaal 
operationeel
Afstemming met extra groei duurzame 
energie

nu

Actie blauwe waterstof Actie groene waterstof Actie voor beide
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• Inrichten en geschikt maken van een infrastructuur 
• Organiseren van een (nieuwe) marktordening. 
 
Acties gericht op vergroten van vraag naar waterstof op plaatsen waar dat CO2 kan reduceren 
• Versterken van de CO2-prijsprikkel via onder andere het aanscherpen van het EU-ETS en het 

verder beprijzen buiten het ETS (bijvoorbeeld via het verschuiven van energiebelasting of 
accijnzen tussen energiedragers) 

• Stimuleren van (demo)projecten waarbij waterstof wordt gebruikt in bestaande installaties 
zoals gasturbines of industriële verwarmingsprocessen 

• Stimuleren van grootschalige ombouw van bestaande installaties naar installaties die 
waterstof-ready zijn 

• Pilotprojecten aanwijzen en stimuleren voor gebruik van waterstof als alternatief voor 
aardgas in de gebouwde omgeving. 

 
Acties gericht op vergroten van het aanbod van groene en blauwe waterstof 
• Stimuleren dat veelbelovende projecten van de grond komen via innovatieregelingen 
• Implementatie van grootschalige projecten voor groene en blauwe waterstof mogelijk 

maken door het bieden van subsidie van de onrendabele top via aparte categorieën in de 
verbrede SDE++ en waarbij projecten in concurrentie meedingen op basis van 
kosteneffectiviteit  

• Mogelijk maken van CO2-afvang en -opslag voor huidige en nieuwe waterstofproductie 
• Wegnemen van regulatorische beperkingen die voortkomen uit het Verdrag van Londen voor 

de CO2-keten zodat vervoer per schip en grensoverschrijdend transport mogelijk worden 
• Stimuleren dat innovatie bij elektrolyse zich richt op kostenverlaging, zodat 

investeringskosten dalen en het omzettingsrendement verbetert 
• Vergroten van het aanbod van hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon 
• Ontwikkelen van een koppeling tussen elektrolyse- en (nieuwe) duurzame opwekcapaciteit 

om te waarborgen dat de opgewekte waterstof daadwerkelijk groen is  
• Tot stand brengen van een eenduidige (Europese) certificering van waterstof 
• Internationale samenwerking verder ontwikkelen 
 
Acties gericht op het inrichten en geschikt maken van infrastructuur voor waterstof 
• Gasunie en TenneT verkennen samen met marktpartijen de behoefte aan infrastructuur voor 

gas, elektriciteit, waterstof en CO2 om de energietransitie optimaal te kunnen faciliteren. De 
verkenning moet aangeven wat belangrijke elementen zijn om tot systeemintegratie te 
komen, wat dit betekent voor besluitvorming en welke tijdspaden daarbij van toepassing zijn  

• Op termijn aanwijzen van een netbeheerder verantwoordelijk voor het transporteren van 
waterstof  

 
Acties gericht op organiseren van een (nieuwe) marktordening voor waterstof 
• Met een stapsgewijze aanpak van wet- en regelgeving komen tot een passende 

marktordening voor waterstof die aansluit bij de ontwikkeling van vraag en aanbod. Dus 
geen ‘big bang’ die alles regelt, maar een adaptief groeimodel hanteren 
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• Voor de eerstkomende jaren is er nog geen apart wettelijk kader voor waterstof nodig (zoals 
dat wel geldt voor elektriciteit, gas en warmte). Met de bestaande regels kunnen de eerste 
stappen voor de ontwikkeling van waterstof gezet worden. Wel is het nodig om vast te leggen 
dat er géén taak is voor netbeheerders bij het produceren of opslaan van waterstof. Duidelijkheid 
over een leidende rol voor marktpartijen is namelijk van belang. Of en zo ja welke ruimte er is 
voor netwerkbedrijven moet nader bekeken worden.  

• Afspraken maken over verschillende kwaliteitstandaarden van waterstof, bijvoorbeeld voor 
feedstock, verbrandingstoepassingen en brandstofcellen 

 
Wat gaan energiebedrijven doen voor de ontwikkeling van waterstof 
Energiebedrijven investeren in de ontwikkeling van blauwe en groene waterstof. De 
investeringen zijn erop gericht om de komende jaren een aantal installaties in Nederland van de 
grond te krijgen. Die realisatie wordt nu voorbereid met onderzoek en verkenningen naar de 
haalbaarheid van deze projecten. Veelal gebeurt deze voorbereiding in samenwerking met 
partners. Behalve in Nederland zijn energiebedrijven ook in andere landen actief met waterstof. 
Die kennis en ervaring kan ten goede komen aan de ontwikkeling in Nederland. Onderstaand 
kaartje geeft een beeld van de inspanningen die nu lopen met betrokkenheid van 
energiebedrijven. 
 

 
Hydrogen2Market 
Het H2M project verkent de mogelijkheden van circa 1000 MW waterstofproductie in de Eemshaven 
waarmee vanaf 2025 2 Mton CO2 uitstoot vermeden kan worden en waarbij de Magnumcentrale de eerste 
grote afnemer zal zijn. De blauwe waterstof, geproduceerd uit aardgas met afvang en opslag van de CO2, zal 
hier dienen als een schone back-up brandstof voor flexibele CO2-vrije elektriciteitsproductie op de 
momenten dat er sprake is van onvoldoende zon en wind. Het project kan vanwege z’n schaal gezien 
worden als belangrijke bouwsteen in de ontwikkeling van een schone waterstofwaardeketen, waarin het 

1 

RWE en innogy
onderzoeken haalbaarheid  100 
MW electrolyser op Eemshaven 
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Westereems

Dow Chemical, Engie, Orsted, PZEM
projectpartners bij realisatie van een 

GigaWatt installatie voor groene H2 die 
tussen 2025 en 2030 klaar moet zijn

GasTerra
partner in project om 80 
woningen in Hoogeveen te 
realiseren die H2 gebruiken

Vattenfall en Equinor
verkennen 1000 MW blauwe 

waterstof voor centrale 
Eemshaven

Eneco
neemt deel in proeftuin Goeree Overflakkee

BP, Engie, Equinor, GasTerra en Uniper
nemen deel in consortium van 15 partijen dat grote 

blauwe waterstofplant op Maasvlakte onderzoekt voor 
warmte in industrie
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2 Engie 
onderzoekt bouw van 100 MW electrolyser 
met stapsgewijze opschaling naar 850 MW 
en nog eens 1000 MW erbij in 2030

Uniper
2 MW fabriek in Falkhagen (voor groene H2 en 
synthetisch CH4)
1,5 MW fabriek in Hamburg
Onderzoek naar 100 MW fabriek 
Uniper en BP
Onderzoeken 15 MW groene H2 fabriek in Lingen
Vattenfall
Innovatie alliantie met MAN en ARGE Netz voor 
een fabriek met groene H2 en synthetisch 
methaan  

DuitslandC

B

AZweden 
Vattenfall

Partner in HYBRIT dat staalproductie met 
waterstof in plaats van kolen onderzoekt 

Ontwerp van een groen waterstofproces om 
biobrandstof te produceren samen met 

raffinaderij PREEM  

UK en Denemarken
Vattenfall

Ontwikkeling van waterstoflevering voor 
bussen en treinen
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aanbod uiteindelijk volledig uit groene waterstof zal moeten bestaan. H2M is een partnerschap tussen 
Vattenfall, Gasunie en Equinor. 
 
Engie en Gasunie 
Engie werkt aan het realiseren van een groen waterstofproject in Eemshaven. De ambitie is om in een 
eerste fase 100 MW te bouwen en deze fabriek stapsgewijs uit te breiden met 750 MW in de tweede fase 
en richting eind 2030 met nog eens 1 GW. Engie werkt dit plan uit in samenspraak met Gasunie. 
 
 
Haalbaarheidsonderzoek grootschalige productie groene waterstof 
RWE en innogy gaan samen onderzoeken hoe haalbaar de grootschalige productie van groene waterstof in 
Groningen is. De bedrijven willen een fabriek met een capaciteit van maximaal 100 megawatt bouwen op 
het terrein van de Eemshavencentrale van RWE. Dit ligt dichtbij windpark Westereems van innogy, dat de 
groene stroom gaat leveren. Op deze manier zou met windenergie op een kosteneffectieve manier 
aanzienlijke volumes groene waterstof kunnen worden geproduceerd. De eerste resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek worden in het najaar verwacht. 
 
 
Hydrogreen 
GasTerra is partner in een groen waterstof project om in de gemeente Hoogeveen 80 woningen te 
realiseren die volledig op waterstof functioneren. Doel van dit project is om een (techno-economische) 
blauwdruk en bijbehorende technologie op te leveren om de warmtevoorziening van deze woningen, op 
basis van een waterstof CV-ketel, voor 100% op waterstof (H2) te laten functioneren. Deze blauwdruk en 
technologie moeten vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. De 
bouwactiviteiten moeten begin 2020 van start gaan. 
  

1 H-Vision 
15 partijen, waaronder onze leden BP, Engie, Equinor, GasTerra en Uniper, doen gezamenlijk onderzoek 
naar een grote blauwe waterstofplant op de Maasvlakte ten behoeve van hoge temperatuur warmte in de 
industrie en elektriciteitsproductie. Het projectteam onderzoekt de technische, economische en financiële 
haalbaarheid voor een dergelijke fabriek. De presentatie van de resultaten was op 2 juli 2019. 
  

2 Energy Island Goeree-Overflakkee 
Eneco gaat deelnemen aan de proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee. Daar heeft de Regiegroep van 
het convenant Groene Waterstof economie Zuid Holland verleden week mee ingestemd. Het programma 
bestaat uit 6 deel projecten. Het programma loopt tot 2030 en heeft tot doel Goeree-Overflakkee in 2030 
volledig op waterstof te hebben overgeschakeld.  Eneco werkt onder andere mee in het project Mobiliteit 
door groene stroom te leveren voor de elektrolyser voor het H2 vulpunt in Oude Tonge. 
 

3 Gigawatt Electrolysis Factory 
Dow Chemical, ENGIE, Orsted en PZEM zijn projectpartners bij de realisatie van een megafabriek voor 
groene waterstof die tussen 2025 en 2030 klaar moet zijn. Het project wordt gecoördineerd door het 
instituut voor Sustainable Process Technology (ISPT) en tevens ondersteund door TKI Energy & Industry, 
Nouryon, Shell, Yara, OCI Nitrogen, Gasunie, Frames, ECN (onderdeel van TNO), Utrecht University en 
Imperial College London. De beoogde fabriek moet een factor duizend keer meer groene waterstof kunnen 
produceren dan momenteel. Het gaat dus om een substantiële en vooral ambitieuze sprong voorwaarts. 
Daarbij zijn veel technische uitdagingen te overwinnen. Bij deze grootschalige productie van waterstof komt 
veel warmte vrij en de fabriek moet zichzelf ook kunnen inregelen op het variabele aanbod van wind- en 
zonne-energie. Met name de systeemintegratie van een dergelijk omvangrijke electrolyser in de bestaande 
industriële processen krijgt in dit project aandacht. 
  

4 Groene waterstoffabrieken en onderzoeken in Duitsland 
Uniper heeft in Duitsland geïnvesteerd in de een aantal waterstoffabrieken: 
• Groene waterstof- en synthetisch methaanfabriek in Falkhagen: 2 MW groene waterstoffabriek. Sinds 

maart 2018 wordt van waterstof synthetisch methaan gemaakt en als groen gas in het bestaande gasnet 
ingevoerd. 
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• Groene waterstoffabriek in Hamburg: 1.5 MW PEM electrolyser. Het waterstof wordt bijgemengd in het 
bestaande aardgasnetwerk. 

 
Uniper doet samen met BP onderzoek naar een 15 MW groene waterstofplant in Lingen. Uniper voert 
tevens onderzoek uit naar een grootschalige groene waterstofplant (100 MW) in midden-Duitsland: 
GreenHydroChem 
 
Vattenfall neemt deel aan een innovatie-alliantie met MAN Energy Solutions en ARGE Netz om een fabriek 
in het noorden van Duitsland te realiseren die 50 MW electrolysecapaciteit combineert met gelijktijdige 
productie van synthetisch methaan.  
  
Groene waterstofinitiatieven in Zweden 
Vattenfall ontwikkelt samen met partners initiatieven voor de toepassing van waterstof in de industrie: 
• Het project HYBRIT is een joint venture met staalproducent SSAB en mijnbouwbedrijf LKAB om het 

bestaande kolen- en cokesproces voor het maken van staal om te zetten op een productieproces met 
waterstof.  

• Samen met raffinaderij PREEM wordt een groene waterstoffabriek ontworpen voor de productie van 
biobrandstoffen. De installatie zal circa 25 kton CO2 reduceren ten opzichte van het huidige 
raffinageproces.  

 
Groene waterstofinitiatieven in UK en Denemarken 
Vattenfall werkt aan de ontwikkeling van groene waterstof voor gebruik in de transportsector (met name 
bussen en treinen). 
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