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Inbreng Netbeheer Nederland voor het commissiedebat  

Waterstof d.d. 13 april 2022 
 

Groene waterstof in 2030 voor de verduurzaming van industrie en transport  
Nederland heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen: 60% CO2-reductie in 2030, en via 80% reductie in 

2040 naar klimaatneutraliteit in 2050. Het realiseren van voldoende duurzame energie om onze 

opgave te halen is extra urgent geworden door de energiecrisis die als gevolg van de Russische inval 

in Oekraïne is ontstaan. Daarnaast zijn nieuwe Europese doelstellingen voor waterstof vastgesteld: 

RED III: grofweg 6-11 GW (80-120 PJ) voor Nederland (REDIII betrekt hierin ook import) 

Rekening houdend met industriële groei zoals verwacht in de CES-en valt de vraag naar groene 

waterstof in 2030 o.b.v. REDIII nog wat hoger uit: 142 PJ. Dat is ca. 13 GW elektrolyse, ruim 3x 

huidige ambitie. NB. In de huidige CES-en zit 9 GW aan plannen voor elektrolyse, maar het is niet 

zeker of die doorgaan. 

RepowerEU: 80-120 GW groene waterstofproductie in de EU én nog eens hetzelfde getal aan import 

erbij. De vertaling van RepowerEU naar Nederland leidt grofweg tot een nationale doelstelling van 12-

22 GW elektrolyse in 2030 en dan komt import hier nog bij. 

Het doel van 3-4 GW elektrolyse uit het Klimaatakkoord kan worden opgehoogd om te kunnen 

garanderen dat Nederland in 2030 een betrouwbare, duurzame energievoorziening heeft die in lijn is 

met de klimaatdoelen. Bij een verhoging van het Nederlandse waterstofdoel hebben netbeheerders 

een aantal aandachtspunten: 

1. De landelijke en publieke waterstofbackbone die door Gasunie wordt voorbereid biedt met 10 

GW transportcapaciteit van punt naar punt meer dan voldoende transportcapaciteit voor de 

verhoging van deze doelen én een ambitieuze importstrategie. Het netwerk zal tijdig gereed 

zijn voor alle industrieclusters en de verbinding maken naar onze buurlanden. Gasunie kan 

daarnaast de capaciteit uitbreiden door compressie toe te voegen en extra leidingen in de 

grond om te zetten van aardgas naar waterstof.   

2. Een deel van groene waterstofvraag kan worden ingevuld met de extra opgave wind-op-zee 

en de koppeling met onshore elektrolyse. Dit zal echter niet toereikend zijn. De versnelling van 

import van waterstof is dus een noodzakelijke aanvulling om in de vraag binnen Nederland en 

binnen Noordwest-Europa te kunnen voorzien.  
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3. Afspraken over het verduurzamingspad voor de industrie zijn nodig voor het kunnen doen van 

investeringen in infrastructuur. Als er geen vraag is, is er immers ook geen reden om aanbod 

en transport te ontwikkelen. Het kabinetsvoornemen om maatwerkafspraken te maken met de 

grootste industriepartijen, is bij uitstek geschikt om commitment op de waterstofvraag vast te 

leggen. 

Versnelling van investeringen in de waterstofketen is een randvoorwaarde om de 

klimaatdoelen te halen 
Er is versnelde marktontwikkeling nodig voor voldoende groene waterstof In 2030. Hieronder zijn een 

aantal beleidsmaatregelen opgenomen die versnelling kunnen ondersteunen: 

1. NBNL is enthousiast over het kabinetsbesluit om drie windgebieden aan te wijzen voor de 

realisatie van 10,7 GW additioneel offshore wind. Daarnaast werkt het kabinet aan een 

aanvullende routekaart voor 2030 waarin wordt aangegeven hoe en wanneer de tenders voor 

de nieuwe gebieden zullen plaatsvinden.  

2. De korte termijn doelstelling van 500MW voor 2025 kan op basis van bestaande 

investeringsplannen van private partijen worden uitgerold en gefinancierd worden via de 

aangekondigde opschalingsregeling. Deze dient dit jaar in werking te treden.  

3. Zorg daarnaast voor de mogelijkheid dat HBE’s (Hernieuwbare Brandstof Eenheden) voor 

groene waterstof ingezet kunnen worden in het raffinage proces. 

4. De overheid zal regie moeten voeren op de ontwikkeling van de waterstofvraag en de 

ontwikkeling van elektrolyse. Daarvoor moeten de CES-en van ambitie naar concrete 

routekaarten worden ontwikkeld en/of gekeken moeten worden naar de maatwerkafspraken. 

Hierdoor ontstaat handelingsperspectief voor zowel netbeheerders als marktpartijen en zicht 

op voldoende ontwikkeling van de duurzame energievraag in de industrie (waaronder 

waterstof) zodat de vraag meegroeit met het aanbod wind op zee. 

5. Voor de grootschalige versnelling van elektrolyse richting 2030, waarbij ook de strategische- 

en leveringszekerheidspositie van Nederland wordt bepaalt, is het van belang dat er sturing is 

op publieke belangen. Voor deze fase zal een nieuw model ontwikkeld moeten worden dat 

enerzijds investeerders aantrekt en anderzijds publieke belangen borgt. Denk daarbij aan de 

eerdere aanpak bij wind op zee: ontzorg investeerders met kant en klare locaties in ruil voor 

eisen in tenders die de publieke belangen borgen. Dit biedt de overheid sturing op zowel de 

locatiekeuze als op de voorwaarden voor investeringen. Vraag netbeheerders om deze 

locaties voor te bereiden voor de aansluitingen en centrale voorzieningen zoals 

randapparatuur. De overheid zorgt voor locatiekeuze, ruimtereserveringen en vergunningen.  
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6. Voor de ontwikkeling van minstens 3/4GW grootschalige elektrolyse richting 2030 is een 

nieuwe oplossing nodig. Een subsidie aan de vraagkant lijkt in deze fase nodig aangezien er 

te weinig kansen zijn voor opschaling van technieken via de SDE++. Hiervoor kan de €15 

miljard voor hernieuwbare energiedragers ingezet worden. 

7. Ontwikkel een nationale waterstof-importstrategie die toeziet op de totstandkoming van een 

Nederlandse importketen vanaf 2025. Gasunie werkt momenteel aan het vergroten van de 

LNG-importcapaciteit in Rotterdam en Eemshaven. Gasunie zal waar mogelijk kiezen voor 

waterstof-ready investeringen. Dat betekent dat er voor technieken gekozen wordt die de 

omschakeling naar waterstof faciliteren. 

Publieke netwerkbedrijven spelen een cruciale rol in de nieuwe waterstofketen 

 

Zorg ervoor dat Gasunie tijdig infrastructuur en opslag kan ontwikkelen 

Gasunie is voornemens een landelijk waterstofnetwerk te ontwikkelen dat de Nederlandse 

industrieclusters met elkaar, met waterstofopslag en met buurlanden België en Duisland verbindt. 

Uitgangspunt is het tijdig verbinden van vraag en aanbod zodat zo snel mogelijk een liquide 

waterstofmarkt kan ontstaan. Daarbij is de ophoging van de waterstofdoelen geen enkel probleem: het 

landelijke net heeft een capaciteit van 10 GW en is stapsgewijs tussen 2025 en 2030 beschikbaar.  

Aangezien het aanbod van de hernieuwbare energie en de vraag naar CO2-vrije waterstof niet 

synchroon verlopen, is het noodzakelijk dat de grootschalige opslag van waterstof tijdig wordt 

gerealiseerd. Er is dit jaar een besluit nodig zodat Gasunie tijdig de eerste zoutcavernes voor 

waterstofopslag te ontwikkelen. Het gaat om 1 caverne die in 2026 gereed zal zijn, en totaal 4 

cavernes die in 2030 gereed kunnen zijn. 

Geef netwerkbedrijven een rol bij de locatiekeuze van elektrolyse  

Voor het toekomstige energiesysteem is het cruciaal dat de beschikbare elektrolysecapaciteit snel 

wordt verhoogd. 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. Vanuit de kennis van zowel het 

elektriciteits- als het gasnet kunnen netbeheerders de meest gewenste locaties in beeld brengen.  

Locatiekeuze grootschalige elektrolyse voor waterstofproductie  

De uitdaging om op te schalen naar electrolyse op GW-schaal is enorm en snelheid is geboden. Op 

basis van de gezamenlijke netwerkmodellering van Gasunie en TenneT is gebleken dat het nodig is 

om elektrolyse zo dicht mogelijk bij de productiebron te realiseren: aan de kust veel stroom aan land 

komt.  
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Kies daarom voor een nieuw waterstofmodel vanaf 2025 waarbij de overheid grootschalige 

elektrolyse-locaties aanwijst, aan Tennet en Gasunie vraagt deze locaties aan te sluiten en 

marktpartijen kunnen bieden op een combinatie van elektrolyse, subsidie en wind op zee. Zo worden 

marktpartijen ontzorgt, houdt de overheid regie op publieke belangen én ontstaat een neerwaartse 

druk op de investeringskosten voor elektrolyse.  

Decentrale elektrolyse op de juiste locatie draagt bij aan de efficiënte inzet van het elektriciteitsnet 

Voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet is het belangrijk dat 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. Wij vragen het Rijk om 

via stimulerend beleid te zorgen dat projecten op deze locaties ook daadwerkelijk van de grond 

komen. Bijvoorbeeld door het meenemen van de totale systeemkosten van projecten in de SDE++. 

Neem nu een besluit over het toezicht op de waterstofpilots in de gebouwde 

omgeving 
Vorig jaar heeft de minister van EZK mede op verzoek van de Tweede Kamer (motie Mulder/Harbers 

Kamerstuk 32 813, nr. 633) aangekondigd wettelijke ruimte te gaan geven aan demonstratieprojecten 

met waterstof in de gebouwde omgeving. In combinatie met het gedoogkader dat de ACM momenteel 

opstelt voor de periode tot de daadwerkelijke wetswijziging, maakt dit deze demonstratieprojecten met 

waterstof daadwerkelijk mogelijk. NBNL heeft begrepen dat de ACM voortvarend met dit gedoogkader 

aan de slag is, maar dat er op het gebied van veiligheid door EZK nog een besluit moet worden 

genomen: hoe dient het toezicht op de veiligheid in de demonstratieprojecten ingericht te worden?  

Hier heeft EZK ondertussen een uitgebreid onderzoek voor uitgevoerd, maar het daadwerkelijke 

besluit laat op zich wachten. Voor de eerste demonstratieprojecten begint de tijd te dringen. Het is 

zaak dat EZK zijn verantwoordelijkheid neemt en het benodigde besluit over de inrichting van het 

toezicht op veiligheid voor de demonstratieprojecten met waterstof in de gebouwde omgeving op korte 

termijn neemt. Alleen dan kunnen de eerste pilots nog dit jaar, voor de volgende winter, daadwerkelijk 

starten.  

 


