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Input commissiedebat waterstof, groen gas en andere energiedragers 

Door de inzet van waterstof en groen gas kan veel extra CO2 bespaard worden. Dit is nodig 
om de klimaatdoelen te halen. Bovendien is de opschaling van duurzame gassen van groot 
belang voor onze zelfvoorzienendheid en leveringszekerheid van energie. Netbeheer 
Nederland doet in deze notitie een aantal voorstellen om waterstof en groen gas op korte 
termijn zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten in ons energiesysteem: 

1. Ontwikkel grootschalige strategische locaties voor elektrolyse en geef de 
netbeheerders een rol in de locatiekeuze.  

2. Kickstart nu de eerste 500 MW en maak een plan voor 6-8 GW elektrolysecapaciteit 
in 2030. 

3. Stimuleer innovatie en pilots offshore om ook op zee tijdig de benodigde 
infrastructuur gereed te krijgen.  

4. Start nu met gezamenlijke planvorming voor de verdere ontwikkeling van het 
waterstofnetwerk op regionaal niveau. 

5. Bouw voort op het ingezette beleid voor groen gas. 
 
1. Ontwikkel grootschalige strategische locaties voor elektrolyse en geef de 
netbeheerders een rol in de locatiekeuze 

• Om elektrolysers een positieve bijdrage te laten leveren aan de energietransitie en 
ze een rol te kunnen laten spelen in de systeemintegratie van het toekomstig 
energiesysteem, is het noodzakelijk dat elektrolysers op de juiste locaties worden 
geplaatst. Hiervoor kan het model van de eerdere aanpak bij wind op zee gekozen 
worden: ontzorg investeerders met kant en klare locaties voor elektrolyse, in ruil 
voor eisen in tenders die de publieke belangen borgen.  Vanuit de routekaart Wind 
op Zee en VAWOZ 2030/2040 hebben netbeheerders de kennis om de meest 
gewenste locaties in beeld te brengen. De overheid zorgt voor de definitieve 
locatiekeuze, ruimtereserveringen en vergunningen. Op deze manier trekken we 
investeerders aan en borgen we de publieke belangen. 

• Zorg er daarnaast voor dat de elektriciteitsvraag van de elektrolysers en industrie 
aan de kust meegroeit met het aanbod van wind op zee en houd hier bijvoorbeeld 
rekening mee bij het verlenen van vergunningen. Voor een stabiel energiesysteem 
is het namelijk essentieel dat vraag en aanbod zich gelijktijdig ontwikkelen. 

• Voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet is het belangrijk dat naast grootschalige 
gecentraliseerde locaties ook decentrale elektrolyse kan worden ontwikkeld op 
locaties waar een overschot van duurzame elektriciteit is. Zo voorkomen we dure 
netinvesteringen. De netbeheerders kunnen aangeven wat deze locaties zijn. 
Netbeheer Nederland vraagt het Rijk om via stimulerend beleid te zorgen dat 
projecten op deze locaties daadwerkelijk van de grond komen, bijvoorbeeld door 
het meenemen van de totale systeemkosten van projecten in de SDE++. 

 
2. Kickstart nu de eerste 500 MW en maak een plan voor 6-8 GW elektrolysecapaciteit 
in 2030 

• De kortetermijndoelstelling van 500 MW elektrolysecapaciteit in 2025 kan worden 
gefinancierd via de aangekondigde opschalingsregeling. Na de publicatie van de 
Europese gedelegeerde handeling over additionaliteit kan de regeling in principe 
geopend worden. Netbeheer Nederland moedigt het kabinet aan om dit zo snel 
mogelijk te doen. 

• Richting 2030 moeten we enorm gaan versnellen. In de Routekaart Waterstof van 
het Nationaal Waterstofprogramma wordt uitgegaan van 6-8 GW elektrolyse, een 
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verdubbeling van het doel uit het Klimaatakkoord. Om zekerheid te bieden over de 
marktontwikkeling en de bijbehorende infrastructuurontwikkeling is het belangrijk 
dat het kabinet aangeeft of zij deze doelstelling overneemt. Ook moet het kabinet 
duidelijk maken met welk beleidsinstrumentarium deze versnelling ondersteund 
gaat worden. Daarbij is het van belang dat het kabinet bij projecten waarbij mogelijk 
sprake is van staatssteun zo snel mogelijk in gesprek gaat met de Europese 
Commissie over de voorwaarden waaronder subsidies verstrekt kunnen worden. 

• Een duidelijke roadmap over waar, wanneer, welke volumes aan waterstof 
beschikbaar komen voor de industriële clusters ontbreekt nog. Beschikbaarheid 
hiervan zou kunnen helpen voor afnemers om hun keuze te maken in hun 
verduurzamingsroute en daarmee dus ook meer zekerheid kunnen opleveren aan 
de vraagzijde. De maatwerkafspraken van het kabinet met de industrie zouden 
hieraan een bijdrage kunnen leveren wanneer als onderdeel hiervan een expliciete 
keuze voor moleculen of elektronen wordt gemaakt, inclusief een tijdspad van deze 
ontwikkeling.  

 
3. Stimuleer innovatie en pilots offshore om ook op zee tijdig de benodigde 
infrastructuur gereed te krijgen 

• Naast de opwekking van elektriciteit op land plant het kabinet grootschalige 
elektriciteitsproductie op de Noordzee. Het idee is dat vanaf 2030 de energie uit 
wind deels als elektriciteit en deels als waterstof naar land getransporteerd wordt. 
Om de geplande energie uit offshore wind optimaal te kunnen ontsluiten, is het van 
belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de uitrol van de 
infrastructuur op zee en de rol die de publieke netwerkbedrijven daarbij kunnen 
spelen. 

• Via energiehubs voor elektriciteit en waterstof kunnen verbindingen worden gelegd 
met andere Noordzeelanden, wat bijdraagt aan de leveringszekerheid van 
hernieuwbare energie. Gasunie en TenneT maken hier samen met onze 
Noordzeepartners plannen voor. Er is behoefte aan pilots om verschillende 
innovatieve conversietechnologieën te testen, zodat deze optimaal geïntegreerd 
kunnen worden in de toekomstige hubs.  

 
4. Start nu met gezamenlijke planvorming voor de verdere ontwikkeling van het 
waterstofnetwerk op regionaal niveau 

• In de Kamerbrief over de ‘Ontwikkeling transportnet voor waterstof’ van 29 juni 2022 
kondigt de minister voor Energie en Klimaat aan onderzoek te zullen doen naar de 
ontwikkeling van waterstofdistributienetten. Netbeheer Nederland is blij met deze 
aankondiging. Het is belangrijk dat er in de komende jaren duidelijkheid komt over 
mogelijke ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in de regio die aansluit bij de 
marktbehoefte én technisch uitvoerbaar is. 

• In de Routekaart Waterstof zijn door zowel de industrie (cluster 6) als de 
mobiliteitssector concrete doelen beschreven voor realisatie in 2025-2030. Om 
hiervoor op tijd klaar te zijn is Netbeheer Nederland gestart met een eerste 
verkenning waaruit blijkt dat het regionaal bundelen van de decentrale 
marktontwikkelingen rondom waterstof een kansrijke aanpak kan zijn. We nodigen 
de minister voor Energie en Klimaat, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
decentrale overheden, marktpartijen, waaronder de regionale industrie, en 
producenten uit dit vraagstuk gezamenlijk op te pakken.  

 
5. Bouw voort op het ingezette beleid voor groen gas 

• Netbeheer Nederland is zeer te spreken over de voorliggende bijmengverplichting 
die in 2030 moet leiden tot 20% vergroening van het gasgebruik in de gebouwde 
omgeving en roept op om het randvoorwaardelijke beleid dat noodzakelijk is voor 
succes op korte termijn in te richten voor de sector.  

 


