
 

Visie op de landelijke en regionale uitrol van waterstof 

In het kader van de energietransitie is er vanuit de markt steeds meer aandacht voor de mogelijkheden 

van waterstof als duurzame energiedrager. De netbeheerders ontvangen dan ook uiteenlopende vragen 

van initiatiefnemers over mogelijke nieuwe projecten met waterstof en de rol die zij daarin kunnen 

spelen. Omdat de netbeheerders waterstof zien als integraal onderdeel van het toekomstige 

energiesysteem, willen zij stimulerend zijn en de ruimte creëren om veelbelovende initiatieven te 

ondersteunen. Met het toenemen van het aantal initiatieven is het voor de netbeheerders echter ook 

belangrijk om keuzes te maken, aangezien het niet mogelijk is om overal aan deel te nemen en aan bij 

te dragen. In deze notitie geven de netbeheerders hun visie op deze verzoeken vanuit de markt om deel 

te nemen aan nieuwe waterstofinitiatieven tot 2030. Deze informatie is bedoeld om initiatiefnemers van 

richting en inzicht te voorzien over de verwachte uitrol van waterstof tot 2030, om daarmee bij te dragen 

aan het tot stand komen van kansrijke initiatieven. 

Ontwikkeling van de markt 

De emissiereductiedoelen uit het Klimaatakkoord van Parijs, Fit-for-55 en het Coalitieakkoord zorgen 

ervoor dat bedrijven en consumenten binnen sectoren als Industrie, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit 

voor een uitdaging staan om hun energie- en grondstoffenverbruik duurzamer in te richten. Waterstof 

kan hiervoor als schone energiedrager in verschillende situaties een oplossing bieden: 

Industrie: Om CO2-emissies terug te brengen, kan worden gekozen voor (groene) waterstof 

als alternatieve energiedrager voor fossiel aardgas. Denk hierbij aan toepassingen van 

waterstof ingezet als grondstof, zoals in de procesindustrie. Ook is het mogelijk om waterstof 

in te zetten als brandstof voor hoge-temperatuur processen, zoals bij raffinage of metaal- en 

chemische industrie. 

Gebouwde omgeving: Vanuit de warmtetransitie ligt er een uitdaging bij het duurzaam 

verwarmen van woningen en andere gebouwen, voor die situaties waarin warmtenetten of het 

elektrificeren van de warmtevraag niet toereikend zijn. De netbeheerders hebben daarom 

samen met de overheid en andere Klimaatakkoord-partners uitgesproken dat ze waterstof 

vanaf 2030 als volwaardig alternatief willen kunnen inzetten voor het duurzaam verwarmen 

van woningen (naast elektrificatie en warmtenetten). 

Mobiliteit: Ontwikkelingen met brandstofceltechnologie maken het mogelijk om waterstof te 

gebruiken voor de aandrijving van personenauto’s of zwaarder transport. De netbeheerders 

verwachten echter niet dat er vanuit deze sector veel vraag zal ontstaan naar aansluitingen op 

het transport- of distributienet. Met name voor personenvervoer wordt gebruikt gemaakt van 

tankstations die momenteel worden bevoorraad door tankwagens. Waterstof zal het komende 

decennium bij zwaar transport over weg en over water meer als brandstof  worden gebruikt. 

De manier waarop levering plaatsvindt zal daarbij afhangen van de benodigde 

waterstofkwaliteit en de ontwikkelingen op het gebied van filtertechnologie. De netbeheerders 

volgen hierin de marktontwikkelingen en Europese wet- en regelgeving. 

Naast bovengenoemde toepassingen is er nog een aantal andere voordelen waardoor waterstof een 

waardevolle oplossing is naast elektrificatie. Denk hierbij aan het hergebruik van de bestaande 

gasinfrastructuur en vermindering van de benodigde verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast 

draagt de systeemfunctie van waterstof middels opslag en conversie van elektriciteit naar waterstof en 

vice versa bij aan de flexibiliteit van het toekomstige energiesysteem.  

Ontwikkeling van de bijbehorende infrastructuur 

Net zoals dit momenteel voor aardgas geldt, zullen toekomstige gebruikers van waterstof behoefte 

hebben aan beschikbaarheid, flexibiliteit en opslag van waterstof. Netbeheerders vinden het belangrijk 

om de verschillende sectoren te faciliteren en stimuleren in hun verduurzamingsopdracht door te 

voorzien in de benodigde energie-infrastructuur. Dit betekent dat de wijze waarop waterstof uiteindelijk 

  Notitie 



 

wordt uitgerold voor een belangrijk deel afhangt van de keuzes die deze marktpartijen en ketenpartners 

maken. De mate waarin waterstof tegen een betaalbare prijs beschikbaar komt, zal hierin eveneens een 

rol spelen. Om een beter beeld te krijgen van hoe waterstof in de praktijk kan worden ingezet, hebben 

de netbeheerders een aantal waterstofpilots en -projecten ingepland. 

Momenteel is groene waterstof – waterstof geproduceerd met duurzame energie – nog schaars en moet 

zoals aangegeven in het Klimaatakkoord worden ingezet daar waar deze de grootste klimaatwinst heeft. 

Gezien de beperkte klimaatwinst die met bijmengen wordt behaald, is deze toepassing daarom minder 

interessant. Wel zou het bijmengen van waterstof in het bestaande aardgasnet een manier kunnen zijn 

om waterstofontwikkelingen en -productie op gang te helpen. Bijmengen zou bijvoorbeeld een oplossing 

kunnen zijn voor de inpassing van grootschalige duurzame opwek, wanneer zonneparken elektriciteit 

met elektrolysers omzetten naar waterstof en daardoor minder capaciteit op het elektriciteitsnet vragen. 

Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de uitdaging van de daardoor optredende variaties 

in gassamenstelling en bijbehorende complexiteit van regelen en verrekenen. Mede op basis van een 

marktconsultatie verwachten de netbeheerders niet dat marktpartijen op korte termijn grote 

hoeveelheden waterstof zouden willen bijmengen. 

In voorbereiding op een grotere rol van waterstof in het energiesysteem, wordt een landelijk 

transportnetwerk voor waterstof ontwikkeld. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet door de 

infrastructuur te bieden om vraag en aanbod te faciliteren, in eerste instantie door de grote industriële 

clusters te verbinden en internationale aansluiting mogelijk te maken. De ontwikkeling van dit 

waterstofnetwerk op landelijk en regionaal niveau zal stapsgewijs plaatsvinden: 

• Het proces start bij de grootschalige energie-intensieve industrieclusters, waarvan 

Nederland er vijf kent1. Naar verwachting zal de vraag naar waterstof eerst in deze clusters 

gaan groeien en zullen dergelijke projecten door toepassing van waterstof een belangrijke 

bijdrage leveren aan de Klimaatdoelstellingen. Daarom wordt deze industrie als eerste 

aangesloten op het transportnet.   

 

• Deze hoofdinfrastructuur wordt vervolgens op landelijk niveau stapsgewijs 

doorontwikkeld, om deze verschillende delen bij de grootschalige industrieclusters met elkaar 

te verbinden.  

 

• Dit landelijke transportnet voor waterstof zal op regionaal niveau aftakkingen krijgen om ook 

de decentrale industrie aan te kunnen sluiten.  

 

Wanneer dit soort regionale verbindingen worden gelegd, kan dit vervolgens een trigger zijn 

om lokaal ook de gebouwde omgeving aan te sluiten, omdat deze op hetzelfde deel van het 

distributienet is aangesloten. In tegenstelling tot het landelijke transportnet waar waterstof- en 

aardgasleidingen naast elkaar liggen, is het distributienet vaak enkelvoudig uitgevoerd. Omdat 

er slechts één type gas door hetzelfde gasnet gaat, dient per verzorgingsgebied een keuze te 

worden gemaakt voor waterstof of (groen) gas. Het besluit hiertoe ligt bij de overheid, welke 

zal kiezen op basis van adviezen van stakeholders zoals de netwerkbedrijven. 

 

• De verdere uitbreiding van het landelijke transportnet en de regionale aftakkingen maakt 

het mogelijk om meerdere delen van het distributienet voor industrie, gebouwde omgeving of 

mobiliteit om te zetten. 

Het opbouwen van kennis en ervaring is belangrijk voor alle betrokken partijen. Zo wordt door de 

netbeheerders actief geïnvesteerd in onderzoeksprogramma’s zoals HyDelta2, om de benodigde kennis 

en ervaring rondom techniek en veiligheid van waterstoftransport en -distributie verder uit te breiden. 

Daarnaast hebben de netbeheerders in Nederland momenteel vijf projecten met waterstof gepland, 

waarbij tot 2030 een beperkt aantal woningen wordt voorzien van een waterstofaansluiting. Naar 

verwachting is het noodzakelijk om voor 2030 meer projecten op te starten, om zo samen met 

ketenpartners bredere ervaring op te doen met een efficiënte uitrol van waterstof. 

 
1 Rotterdam/Rijnmond, Noordzeekanaalgebied, Chemelot, Zeeland en Noord-Nederland. 
2 www.hydelta.nl 



 

De netbeheerders willen daarom in de tweede helft van dit decennium vanuit hun maatschappelijke rol 

beslist bijdragen aan nieuwe en grotere uitrolinitiatieven, rekening houdend met de wettelijke kaders. 

Voor zover bedrijfs- en leveringszekerheid dit vereisen, willen de netwerkbedrijven daarbij voorzien in 

aanvullende diensten zoals opslag of energiehubs. Een voorwaarde bij de ontwikkeling van 

elektrolysers door netwerkbedrijven is dat de daadwerkelijke productie van waterstof een marktactiviteit 

blijft. De regulatoire ruimte die de netwerkbedrijven krijgen om bij te dragen is in het kader van de 

marktordening momenteel nog onderwerp van gesprek. 

De aanpak en benodigdheden voor het faciliteren van initiatieven 

De transitie naar een energiesysteem met waterstof is een omvangrijk traject, welke in afstemming met 

de betrokken ketenpartners stap voor stap moet worden voorbereid. Vanuit die visie hebben de 

netbeheerders met partners als eerste een vijftal leerprojecten in de gebouwde omgeving gepland bij 

Lochem, Wagenborgen, Oosterwolde, Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet. Een aantal van deze 

projecten zijn tijdelijke voorzieningen. De projecten zijn zo ontworpen dat de omvang en complexiteit 

toeneemt, om de kennisopbrengst over de jaren te vergroten. 

 

Op welke onderwerpen leren we van de waterstofprojecten? De projecten zijn belangrijk om te leren 

over de toekomstige rol van de netbeheerders met waterstof en het veilig en effectief benutten van de 

bestaande infrastructuur voor waterstof. Denk hierbij aan onderwerpen zoals: 

 

• Techniek, zoals stations, aansluitingen en bemetering 

• Veiligheid rond waterstof 

• Fasering, planning, logistiek en materialen 

• Beschikbaarheid en het opleiden van mensen 

• Decentrale invoeding van waterstof 

• Leveringszekerheid 

• Communicatie met bewoners/stakeholders 

• Normalisatie en standaardisatie 

• Wet- en regelgeving, vergunningen en toezicht 

• Marktfacilitering, zoals berichtenverkeer 

 

Kijkend naar de ontwikkeling van nieuwe waterstofinitiatieven in de toekomst, vragen de netbeheerders 

vanuit hun visie ook aandacht voor het volgende: 

 

De kennisbehoefte in verschillende fases 

Waterstof bevindt zich momenteel nog in de opstartfase, waarbij het ontwikkelen van kennis 

en inzicht veel aandacht behoeft. Om slim om te gaan met de beschikbare middelen is het 

belangrijk dat nieuwe projecten een duidelijk vernieuwend doel en daarmee hoge 

kennisopbrengst hebben. Momenteel zit dat nog veelal op het vlak van techniek, veiligheid en 

het opzetten van de eerste projecten in de gebouwde omgeving. In latere fases richting 2030 

zal ook meer nadruk komen te liggen op de organisatorische en logistieke aspecten en 

samenwerking rondom uitrol met ketenpartners. De inzichten die de netbeheerders in de 

geplande pilots opdoen zullen de basis vormen voor de keuze om verder op te schalen naar 

uitgebreidere projecten.  

 

Voorbereiding op toekomstige rol bij waterstof 

De netbeheerders willen de energietransitie versnellen en vanuit dat perspectief stimuleren zij 

initiatieven met waterstof. De rol die de regionale netbeheerders hierin kunnen nemen, hangt 

mede af van de wettelijke ruimte die daarvoor beschikbaar is. Op dit moment wordt samen met 

het Ministerie van EZK en de ACM gekeken naar de mogelijkheden. Zo heeft EZK een wijziging 

in de Gaswet aangekondigd om pilotprojecten met waterstof door de netbeheerder mogelijk te 

maken. Daarnaast werkt de ACM aan een gedoogkader voor pilotprojecten om deze projecten 

(onder voorwaarden) mogelijk te maken tot de wetswijziging in werking treedt. Kortom, de 

netbeheerders werken proactief samen met de overheden om hun rol in de waterstofeconomie 

mogelijk te maken. 

 

 



 

Verdeling van de verantwoordelijkheden 

Om nieuwe projecten met waterstof een succes te maken, is het belangrijk dat verschillende 

expertises samenkomen en een rol nemen. De netbeheerders kunnen projecten ondersteunen 

met kennis en expertise over transport en distributie van waterstof, taken die van oudsher bij 

aardgas tot onze de rol als van de netbeheerder horen. De initiatiefnemer dient in de huidige 

opstartfase zelf zorg te dragen voor de beschikbaarheid en leveringszekerheid van de 

benodigde waterstofmoleculen. Met de realisatie van het landelijke netwerk voor waterstof 

zullen de mogelijkheden voor levering en flexibiliteit toenemen. 

 

Slim omgaan met beschikbare middelen 

Uit de QuickScan Coalitieakkoord is gebleken dat de hogere CO2-doelstellingen uitsluitend 

kunnen worden behaald als er naast elektrificatie ook wordt ingezet op duurzame gassen. Dit 

vraagt om het samen ontwikkelen van de gehele waterstofketen, wat betekent dat nieuwe 

initiatieven moeten worden afgewogen op basis van de integrale capaciteit die de 

netbeheerders op het gebied van gas en elektriciteit beschikbaar hebben. De beschikbaarheid 

van materialen is eveneens van belang. De netbeheerders hebben nog geen wettelijk taak 

voor de distributie van waterstof en kunnen derhalve geen financiële bijdrage leveren. Daarom 

is het belangrijk dat initiatiefnemers zelf zorg dragen voor een sluitende business case. 

Klaar voor grootschalige uitrol in 2030 

De netbeheerders geven graag invulling aan de verzoeken vanuit de markt en geven daarom op 

hoofdlijnen aan hoe nieuwe waterstofprojecten tot stand kunnen komen: 

 

• Het project geeft invulling aan nieuwe leerdoelstellingen; 

• De netbeheerders denken proactief mee over levensvatbare projecten;  

• De netbeheerders verzorgen in principe het onderdeel transport en distributie; 

• De initiatiefnemer organiseert de levering van waterstof, de business case en benodigde 

financiering; 

• Het project past binnen de wettelijke ruimte en het gedoogkaders; 

• De netbeheerders beoordelen de beschikbare capaciteit op basis van de benodigde 

arbeidskracht, materialen en doelmatigheid. 

 

Waterstof heeft het momentum om op grote schaal te gaan worden ingezet. De netbeheerders zien de 

positieve ontwikkelingen rond productie en beschikbaarheid en de verwachting is dat de prijs met het 

hogere aanbod zal gaan dalen, waarmee uitrolprojecten interessanter worden. Wanneer de 

grootschalige uitrol van waterstof in de gebouwde omgeving daadwerkelijk van start zal gaan is nog 

onzeker en zal afhankelijk zijn van keuzes vanuit de markt en overheden. Wat wel vast staat, is dat de 

netbeheerders zich klaar maken voor een rol in transport en distributie van waterstof. Daarom werken 

zij hard aan de voorbereiding om in 2030 klaar te zijn voor het faciliteren van een grootschalige uitrol.  

 

In de keten van productie, opslag, transport, distributie en eindgebruik richten de netbeheerders zich 

vooral op het middelste deel. Wanneer initiatiefnemers in staat zijn om voor- en achterkant aan de hand 

van een sluitende business case te organiseren, dan staan de netbeheerders als ontwerpers van de 

publieke energie-infrastructuur klaar om hun rol te nemen op het gebied van transport en distributie. De 

netbeheerders zijn kennisdragers en werken dagelijks aan de doorontwikkeling naar een integraal 

energiesysteem. Zij nodigen initiatiefnemers daarom uit om mee te denken over projecten die hier een 

waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. 


