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Meer weten? 
www.netbeheernederland.nl

H2 Infrastructuur 
ontwikkeling & kansen

Waterstof speelt een belangrijke balans-
functie in het integrale energiesysteem. 

• kleinere industrie en 
bedrijventerreinen;

• wordt als tweede aangesloten 
op het regionale netwerk;

• soms gecombineerd met 
omliggende woningen.

• worden als eerste 
aangesloten op het 
landelijke netwerk; 

• grootste CO2-winst;

• heeft grote hoeveel-
heden H2 nodig. 

Waarborgen dat H2 
voldoende beschikbaar 
is voor de gebruikers 
(inkoop, backup, opslag).

De regionale netbeheerders 
leveren H2 via het lagedruk- 
net aan eindgebruikers zoals 
lokale industrie en/of 
huishoudens.

Is verantwoordelijk voor 
betrouwbare, betaalbare en 
veilige infrastructuur: 
distributie en transport 
van H2.

Voor de realisatie van het 
project dienen aspecten zoals 
veiligheid, leveringszekerheid, 
betrouwbaarheid en betaal- 
baarheid in het project 
geregeld te zijn.  

De landelijke 
netbeheerder levert H2 
via het hogedruknet aan 
de (zware) industrie.

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit en is 
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het is belangrijk dat nieuwe 
projecten een duidelijk 
vernieuwend doel en daarmee 
hoge kennisopbrengst hebben.

Het landelijk H2-netwerk wordt gereali-
seerd, wat de industrieclusters verbindt 
en op regionaal niveau aansluiting voor 
de kleinere industrie en bedrijven 
mogelijk maakt.

De energietransitie versnellen 
en initiatieven met waterstof 
stimuleren  + ontwikkeling van 
de wettelijke ruimte.

Slim omgaan met beschikbaar-
heid van opgeleide mensen 
en financiële middelen en het 
hergebruik van bestaande netten.

We nodigen alle partijen uit om samen 
in een vroeg stadium na te denken over 
de mogelijkheden voor nieuwe 
projecten.

De geleverde H2 moet 
voor de eindgebruiker 
betaalbaar zijn.

De gedoogkaders en wet- en regelgeving rond H2 zijn nog 
in ontwikkeling. De planontwikkeling van de pilotprojecten 
hangt nauw samen met de tijdige beschikbaarheid hiervan.

• H2 voor mobiliteit is 
in ontwikkeling;

• eerste stappen voor 
zwaar transport en 
schepen;

• bestaande woonwijken;

• wordt pas aangesloten zodra 
het regionale H2-net 
beschikbaar is;

• er zijn momenteel vier pilots 
met woningen gepland.

H2

Waterstof is een belangrijk onderdeel 
van het toekomstige energiesysteem 
en het behalen van de klimaatdoelen. 
Momenteel staan we voor de pilotfase, 
de fase in voorbereiding op de brede 
uitrol van waterstof. 

IV.

I. 

III. II. 

Betaalbaarheid
Distributie

Beschikbaarheid

Transport

Veiligheid

Netbeheerder

De beschikbaarheid van H2-infrastructuur 
op nationaal en regionaal niveau biedt 
kansen om nieuwe projecten op te 
starten.
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In dit stuk geven de netbeheerders 
inzicht in de ontwikkelingen en afwe- 
gingen bij de projecten die bij deze 
pilotfase horen.
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