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1. Aanleiding  
 
Naar een klimaatneutrale en volledig circulaire economie in 2050! 

Nederland en Europa hebben ambitieuze doelen geformuleerd als het gaat om het 

verduurzamen van onze economie en samenleving: in 2050 naar een economie die draait op 

duurzame energie en volledig circulair is.  

Om dat te bereiken staan we, ook in het Groene Hart, voor een aantal transities. Deze transities 

vormen een uitdaging maar bieden ook grote kansen voor bedrijven. In dit rapport gaan we in 

op de rol die waterstof in het Groene Hart kan spelen in de energie- en grondstoffentransitie.  

Rol Platform Groene Hart Werkt!  

Het platform Groene Hart Werkt! richt zich op een duurzame ontwikkeling van de economie in 

het Groene Hart en is met steun van de provincie Zuid-Holland in 2017 opgericht. Het vormt 

een netwerk waar bedrijven, kennisinstellingen en overheid elkaar ontmoeten en kennis 

uitwisselen over nieuwe mogelijkheden om de regionale economie en samenleving te 

verduurzamen. De samenwerking heeft een informeel karakter en bestrijkt een werkgebied van 

10 gemeenten: Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpener-

waard, Molenlanden, Nieuwkoop, Waddinxveen, Woerden en Zuidplas. Voorbeelden van  

duurzame initiatieven in de afgelopen jaren, zijn gebundeld in een inspiratieboekje1. 

In contacten met bedrijven en overheden in het Groene Hart kwam een toenemende 

belangstelling voor waterstof als schone energiedrager naar boven. Daarom organiseerden we 

in 2020 een waterstofwebinar ten behoeve van een initiatief voor een waterstoftankstation in 

Woerden. Dit en andere initiatieven leidden begin 2021 tot het idee van een regionale 

kansenkaart voor waterstofinitiatieven in het Groene Hart en mogelijk aanvullend hierop een 

regionaal programma. Samen met de provincie Zuid-Holland en de omgevingsdiensten 

Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid is deze kansenkaart ontwikkeld en is de basis gelegd 

voor een regionaal waterstofprogramma. Daarnaast heeft het platform Groene Hart Werkt! 

onlangs meegetekend met het Convenant Waterstof en Mobiliteit van de provincie Utrecht, 

waardoor ook de samenwerking met Utrecht verder vorm krijgt op het waterstofthema.  

Om de duurzame potentie van waterstof te benutten is de hele keten - van productie tot aan 

gebruik - van belang. Vanuit het platform verbinden we dan ook zoveel mogelijk initiatieven 

en ambities aan elkaar om samen daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. Mooi is dat de 

inventarisatie van de afgelopen maanden al een aantal hele concrete initiatieven en pilots heeft 

opgeleverd. Dit laat zien dat veel bedrijven in deze regio echt een Groen Hart hebben! 

Hoe verder?  

Dit rapport eindigt met een aantal opties hoe de Groene Hart-regio een vervolg kan geven aan 

deze eerste inventarisatie van kansen. Het platform heeft de ambitie om deze kansen op zoveel 

mogelijk agenda’s te krijgen zodat financiële middelen op dit thema naar de regio gehaald 

kunnen worden. Deze zijn hard nodig om de ambities voor een klimaatneutrale economie in het 

Groene Hart te kunnen realiseren. Voor nu hopen we bedrijven, kennisinstellingen en 

overheden te inspireren om de kansen die waterstof biedt, te benutten en daarbij vooral ook de 

samenwerking te zoeken. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! 

 

George Becht en Yolanda Ledoux (voorzitter en programmamanager Groene Hart Werkt!)

  

 
1  https://groenehartwerkt.nl/files/Brochure_Groene_Hart_Werkt_21x21_cm_digitaal.pdf 

https://groenehartwerkt.nl/files/Brochure_Groene_Hart_Werkt_21x21_cm_digitaal.pdf
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2. Inleiding  
 
Naar een nieuw, fossielvrij energiesysteem 

Met het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) zijn 

ambitieuze doelen vastgesteld om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen en in 2050 

met minimaal 95%, ten opzichte van 1990. De EU heeft de doelstelling voor 2030 inmiddels 

verhoogd naar 55% CO2-reductie.  

 

Afbeelding 1: Nederlandse Klimaatakkoord op hoofdlijnen, bron: NVDE 

Het behalen van deze ambitieuze doelstelling is alleen mogelijk als we ons energiesysteem 

ingrijpend veranderen en met elkaar investeren in nieuwe, duurzame oplossingen. Groene 

waterstof is één van die duurzame oplossingen, en het belang van waterstof wordt onderschre-

ven door de EU, o.a. in de Green Deal2 , door het Rijk3 en door diverse provincies waaronder 

Zuid-Holland4. In 2022 rijden er naar verwachting 24 streekbussen op waterstof rond in Zuid-

Holland, is Stad aan ’t Haringvliet één van de proefwijken voor verwarming op waterstof en 

worden op zes plekken in het Groene Hart voorbereidingen getroffen voor een waterstof-

tankstation. Rondom het Groene Hart zijn al diverse waterstoftankstations in gebruik genomen 

o.a. in Rotterdam/Rhoon, Den Haag, Hoofddorp/Schiphol en Nieuwegein.   

  

 
2 https://www.europa-nu.nl/id/vl4ck66fcsz7/europese_green_deal 
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-kabinetsvisie-waterstof 
4 https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/2020/februari/18-

februari/provinciale-waterstofvisie-strategie/ 
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Waterstof en elektriciteit vullen elkaar aan 

Groene waterstof is net als groene elektriciteit een schone energiedrager; bij de productie van 

groene waterstof en bij het gebruik daarvan in een brandstofcel komen geen CO2, stikstof, 

fijnstof en andere schadelijke stoffen vrij. Groene waterstof en elektriciteit vullen beide een 

belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst en zijn complementair aan elkaar. Zo is 

voor personenauto’s een batterij-elektrische auto in de meeste gevallen een prima oplossing, 

maar kan waterstof in een brandstofcel of verbrandingsmotor voor zware vrachtwagens die 

lange afstanden afleggen, een beter alternatief zijn. Ook kan de in de zomer opgewekte zonne-

energie in waterstof worden opgeslagen om in de winter te worden gebruikt. Op deze manier 

kunnen we het hele jaar door over voldoende duurzame energie beschikken. Door 

waterstofopslag zouden in bepaalde gebieden ook kostbare uitbreidingen van het 

elektriciteitsnet voorkomen kunnen worden. Groene waterstof is daarnaast een schone 

grondstof en kan als alternatief voor aardolie worden gebruikt in bijv. kunstmest. 

Ontwikkeling vraag en aanbod 

Om de vele mogelijkheden van waterstof te benutten is het belangrijk dat de aanbod- en de 

vraagkant tegelijkertijd ontwikkeld worden. Een waterstoftankstation kan tenslotte alleen 

rendabel draaien als er voldoende waterstofvoertuigen zijn, en je schaft pas een 

waterstofvoertuig aan, als er voldoende gelegenheid is om te tanken.  

Hoewel er al jarenlang ervaring is met het gebruik van waterstof in de industrie, zit het gebruik 

van waterstof voor andere toepassingen in een pioniersfase. Er zijn dus nog veel drempels te 

nemen en nog niet alles is bekend. Zo vraagt de overstap van grijze naar groene waterstof 

aandacht. Er is nog maar weinig groene waterstof beschikbaar en mede daardoor is het nog 

relatief duur. Met de grote windparken die op de Noordzee gerealiseerd worden, en de miljarden 

aan investeringen die in Nederland en andere Europese landen voorzien zijn, is een sterke 

prijsdaling van duurzame energie en van de kosten voor het produceren en opslaan van groene 

waterstof te verwachten. Met het fijnmazige aardgasnetwerk dat Nederland heeft, de productie-

capaciteit voor duurzame energie op de Noordzee, de distributiefunctie van de Rotterdamse 

Haven en de opslagmogelijkheden in o.a. ondergrondse zoutcavernes in het Noorden van het 

land, beschikt Nederland over een aantal belangrijke randvoorwaarden om groene waterstof 

een waardevolle rol te laten vervullen in de energie- en grondstoffentransitie.  

In de pioniersfase waarin groene waterstof zich bevindt, kunnen overheden op verschillende 

manieren een stimulerende rol spelen richting bedrijfsleven en kennisinstellingen om zo 

gezamenlijk het regionale ecosysteem op gang te brengen. 

Bronnen 

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van een groot aantal documenten; naar diverse bronnen die 

interessante achtergrondinformatie bevatten, wordt via een voetnoot verwezen. Daarnaast is 

informatie gebruikt uit een enquête die in het voorjaar 2021 is gehouden onder bedrijven in het 

Groene Hart en uit een aanvullende enquête over waterstofmobiliteit die gehouden is onder 

bedrijven rondom de A12-Corridor. Ook is met tientallen bedrijven gesproken die 

geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij initiatieven rondom waterstof en met de tien 

gemeenten die aangesloten zijn bij het platform Groene Hart Werkt!  
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Leeswijzer 

Hoofdstuk drie van dit rapport beschrijft wat waterstof is en waarvoor het gebruikt kan worden. 

Het vierde hoofdstuk geeft een beeld van de belangrijkste kansen die waterstof biedt voor het 

Groene Hart en voor het regionale bedrijfsleven. Ook gaat hoofdstuk 4 in op wat nodig is om 

de kansen van waterstof voor het verduurzamen van de regio èn voor het regionale bedrijfsleven 

te benutten. Het afsluitende vijfde hoofdstuk geeft conclusies en aanbevelingen. 

Achtergrondinformatie over de waterstofkansen in het Groene Hart is opgenomen in de bijlage.  

 

Heeft u n.a.v. dit rapport vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Platform Groene 

Hart Werkt!, YLedoux@alphenaandenrijn.nl. 

 

Kader 1: Waterstofenquête Groene Hart 

In februari 2021 is een enquête uitgezet onder bedrijven in het Groene Hart. Gevraagd is 

naar de interesse in waterstof en de mogelijke rol die in het bedrijf voorzien is voor 

waterstof. Ook is geïnventariseerd of een bedrijf al betrokken is bij een waterstofinitiatief.  

 

37 bedrijven reageerden op de enquête, waarvan een aantal al concreet met waterstof bezig 

is. Daarnaast waren er vanuit het platform Groene Hart Werkt! en de regionale 

omgevingsdiensten al contacten met 17 waterstofinitiatieven. Onderstaande grafiek laat 

zien hoe de reacties en initiatieven verdeeld zijn over m.n. de 10 gemeenten die 

aangesloten zijn bij Groene Hart Werkt! 

 

In juni is vanuit het project A12-Corridor een aanvullende enquête gehouden waarin de 

belangstelling voor waterstofvoertuigen is gepeild. Dit i.v.m. het initiatief aldaar voor een 

waterstoftankstation. Opvallend is dat bedrijven vooral aangaven belangstelling te hebben 

voor personenauto’s op waterstof; voor bestelbussen en vrachtauto’s was dat in veel 

mindere mate het geval. Overigens was ten tijde van de enquête de beschikbaarheid van 

bestelbussen en vrachtauto’s op waterstof minimaal, wat mogelijk invloed had op deze 

uitkomst.  
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3. Wat is waterstof en waarvoor kan het worden gebruikt?  
 
In de huidige energiemix in Nederland wordt ongeveer 20% geleverd in de vorm van 

elektriciteit en 80% in de vorm van aardgas of vloeibare fossiele brandstoffen (benzine, diesel). 

Door de Nederlandse klimaatdoelen gaat dit beeld de komende tijd sterk veranderen. Het 

aandeel duurzame elektriciteit geproduceerd uit wind en zon zal sterk toenemen. Voor een 

aantal toepassingen zoals zwaar transport, hoge temperatuur processen in de industrie en in de 

luchtvaart, is er echter nog geen goede elektrische oplossing en blijft er behoefte aan een 

duurzaam gas. Hier kan waterstof een nuttige rol spelen. Daarnaast maakt waterstof het 

mogelijk om op grote schaal duurzame energie op te slaan als alternatief voor de niet altijd 

duurzame of veilige batterij-accu. Opslag van groene energie is van belang zodat er voldoende 

energie is in de winter en op momenten dat het windstil is of bewolkt.5 

De energiedragers elektriciteit en waterstof spelen dus beide een rol in de transitie naar een 

klimaatneutrale economie en samenleving.  

Dit hoofdstuk gaat in op de waardeketen van waterstof en op de mogelijke toepassingen.  

 
 

3.1 Waardeketen waterstof 
 
3.1.1 Grijs, blauw of groen? 

 
Waterstof is een energiedrager 

die met behulp van fossiele en 

duurzame energie gemaakt kan 

worden. In Nederland wordt 

grijze waterstof op dit moment 

vooral geproduceerd d.m.v. 

stoomreforming van aardgas.6 

Als de CO2 die bij dit proces 

vrijkomt, wordt afgevangen en 

opgeslagen (bijvoorbeeld in lege 

gasvelden) dan is er sprake van 

blauwe waterstof. Als waterstof met duurzame energie (zon, wind) geproduceerd wordt dan 

spreken we over groene waterstof. Groene waterstof wordt gemaakt via elektrolyse, waarbij 

water (H2O) m.b.v. elektriciteit wordt gesplitst in gasvormig waterstof (H2) en zuurstof (O). Er 

wordt hierbij geen CO2 uitgestoten; het restproduct is schoon water.  

Er is nog een vierde, relatief nieuwe variant, die turquoise waterstof wordt genoemd; hier wordt 

waterstof geproduceerd uit aardgas via pyrolyse technologie. Het gaat in dit geval niet om 

emissieloze waterstof, maar om 'low carbon hydrogen'. Bij de pyrolyse techniek wordt aardgas 

omgezet in waterstofgas en  vaste koolstof; de vaste koolstof kan als grondstof gebruikt worden 

in bijvoorbeeld autobanden (bron:TNO).  

 

 
5 Bron TNO: https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-

industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/15-dingen-die-je-moet-weten-over-waterstof/  

6 Stoomreforming is een chemisch proces waarbij een koolwaterstof in aanwezigheid van 

stoom en/of zuurstofgas en eventueel een katalysator wordt omgezet in een waterstofrijk gasmengsel. De meest 

toegepaste reformeringstechniek, tevens de meest toegepaste methode om waterstofgas te maken, is 

stoomreforming van aardgas (bron Wikipedia). 

 

Afbeelding 2: Grijze, blauwe en groene waterstof 

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/15-dingen-die-je-moet-weten-over-waterstof/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/15-dingen-die-je-moet-weten-over-waterstof/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheikunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolwaterstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dizuurstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katalysator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diwaterstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mengsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas
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3.1.2 Waardeketen groene waterstof 

 
Om groene waterstof te kunnen 

maken, heb je allereerst 

duurzame energiebronnen 

nodig zoals zon en wind. Deze 

energiebronnen worden door 

middel van elektrolyse omgezet 

in waterstof. Als dit op grote 

schaal gebeurt, wordt er 

gesproken van ‘groene water-

stoffabrieken’. Nederland heeft 

in het Klimaatakkoord het doel gesteld om in 2030 voor 3 tot 4 Gigawatt aan groene 

waterstoffabrieken te bouwen. In Nederland is een groot aantal partijen bezig te experimenten 

met deze elektrolysers op megawattschaal.  En op 1 juli 2021 werd bij één van de grootste 

olieraffinaderijen van Europa, het Shell Energy and Chemicals Park Rheinland (Duitsland), de 

grootste PEM-elektrolyser van Europa in gebruik genomen; deze waterstoffabriek zal jaarlijks 

1300 ton groene waterstof produceren met een elektrolyser van 10 MegaWatt.7  

De geproduceerde waterstof moet worden getransporteerd en opgeslagen. Grootschalige opslag 

van waterstofgas gebeurt onder hoge druk in bijvoorbeeld zoutcavernes. Waterstof kan - 

afhankelijk van het volume en de afstand - door buisleidingen, over de weg of in schepen 

getransporteerd worden Het bestaande aardgasnetwerk in Nederland kan kostenefficiënt 

worden omgebouwd voor het transporteren van waterstof. Op 30 juni 2021 kondigde het 

demissionaire kabinet aan dat de ontwikkeling van een nationaal waterstoftransportnet in gang 

wordt gezet. Delen van het huidige aardgastransportnet zullen worden omgebouwd naar een 

waterstoftransportnet. 

De laatste stap in de waardeketen is het benutten van groene waterstof. De mogelijke 

toepassingen worden verderop toegelicht.  

 

3.1.3 Hoe efficiënt is waterstof? 

Bij de productie van waterstof gaat energie verloren. Bij de productie van groene waterstof via 

elektrolyse ligt de energie-efficiency nu tussen de 70% en 80%; dit zal naar verwachting 

toenemen tot zo’n 90%. Het is daarom vanuit energetisch perspectief verstandig om duurzaam 

opgewekte stroom zoveel mogelijk direct te benutten en alleen bij overproductie te gebruiken 

voor de productie van waterstof.  

De energie die verloren gaat bij de productie van waterstof, komt vrij in de vorm van warmte 

van zo’n 60 tot 80 graden. Die restwarmte kan weer benut worden via een warmtenet. Als dat 

gebeurt, dan stijgt het totale rendement tot boven de 90%. Het biedt dan ook voordelen wanneer 

waterstof-productie plaatsvindt in de nabijheid van warmtegebruikers.  

Als de opgeslagen waterstof wordt omgezet naar elektriciteit is opnieuw sprake van 

efficiencyverlies; dan ligt het rendement op zo’n 60%. Ook hier kan de energie die vrijkomt in 

de vorm van warmte, worden benut.  

  

 
7 https://businessam.be/rijnland-westfalen-krijgt-grootste-waterstoffabriek-van-europa/ 

Afbeelding 3: Waardeketen groene waterstof 
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3.1.4 Wat zijn de kosten van waterstof? 

Het maken van waterstof is nu nog relatief duur. Allereerst zijn er de kosten voor het opwekken 

van duurzame energie. De kosten voor in Nederland met zon en wind opgewekte duurzame 

energie liggen medio 2021 rond de 8 eurocent/kWh (‘kale stroomprijs’) t.o.v. ca 3 cent per kWh 

(kilowattuur) voor grijze stroom. Met de wereldwijde opschaling van duurzame energie, is een 

sterke prijsdaling te verwachten. Zo gaat in Saudi Arabië een zonnepark van 600 MegaWatt 

gerealiseerd worden waarbij de opgewekte energie voor 0,87 eurocent/kWh aangeboden gaat 

worden. 

Naast de kosten voor het opwekken van duurzame energie, brengt de productie van waterstof 

via elektrolyse kosten met zich mee. De aanschaf van een kleinschalige elektrolyser met een 

capaciteit van 25 – 50 kW is vanaf zo’n €400.000 mogelijk; dit loopt op naar zo’n €1,2 miljoen 

voor een elektrolyser van 1 MegaWatt. 

Vervolgens moet het waterstofgas worden getransporteerd en opgeslagen. Dat vraagt om 

aanpassingen in het gasleidingenstelsel en het geschikt maken van o.a. zoutcavernes voor 

opslag. Volgens de waterstofcoalitie vragen productie, opslag en transport tussen 2021 en 2025 

een investering van de overheid van €500 miljoen per jaar.  

Nederland heeft een goede uitgangspositie als het om groene waterstof gaat. Op de Noordzee 

is grootschalige productie van windenergie mogelijk. En dankzij de gaswinning in Groningen 

heeft Nederland één van de meest fijnmazige gasnetwerken van Europa die geschikt te maken 

is voor het transport van waterstof. Ook beschikt Nederland over zoutcavernes die voor 

waterstofopslag gebruikt kunnen worden. En de haven van Rotterdam kan haar centrale rol in 

de distributie van energie, in de toekomst voor waterstof gaan invullen. 

3.1.5 Hoe veilig is waterstof? 

Het gebruik van waterstof in de energietransitie brengt waterstof dichterbij de samenleving en 

buiten de ‘hekken’ van de zware industrie. Dat levert een andere kijk op veiligheid op. Voor 

kennis over veiligheidsaspecten kunnen we putten uit de industrie, waar waterstof al tientallen 

jaren dagelijks op verschillende manieren wordt gebruikt. Het gebruik van waterstof brengt - 

net als bij andere brandstoffen - bepaalde risico’s met zich mee. Waterstof is een erg licht gas 

- lichter dan aardgas - en kan daardoor makkelijker ontsnappen bij kleppen en afsluiters. Ook 

is waterstof snel ontvlambaar; doordat het extreem licht is, gaat een eventuele vlam overigens 

alleen kort en heftig omhoog en verspreidt het zich niet brandend over de grond zoals 

bijvoorbeeld bij benzine.  Net als bij elk ander gas is het van belang om bij productie, transport 

en gebruik de veiligheidsvoorschriften na te leven.  Dit geldt bijvoorbeeld ook voor accu’s die 

- zoals de ervaring leert - ook diverse risico’s met zich meebrengen. De menselijke factor is 

altijd cruciaal: de veiligheid moet worden geborgd door de mensen die ermee werken, ongeacht 

de vorm van energie. Voor een veilig gebruik van waterstof is het van belang dat de gebruiker 

weet hoe ermee om te gaan.  

In het verleden werd in Nederland tot een bepaald percentage waterstof bijgemengd bij aardgas. 

Uit onderzoek onder verschillende partijen is gebleken dat waterstof met relatief weinig 

aanpassingen in de bestaande gasleidingen kan worden ingezet. Dit wordt momenteel in de 

praktijk uitgetest. Er zijn inmiddels CV-ketels beschikbaar die volledig op waterstof lopen.  

 

  



 
 

10 

3.2 Toepassingen waterstof  

 
3.2.1 Waterstof voor emissieloos transport 

In Nederland is zo’n 20% van de CO2-uitstoot afkomstig uit vervoer en transport. Daarnaast 

veroorzaakt mobiliteit ook uitstoot van stikstof, fijnstof en andere stoffen die schadelijk zijn  

voor de gezondheid van mensen en voor de 

natuur. Bij de overstap naar een emissieloos 

voertuig zijn er twee mogelijkheden: een 

batterij-elektrisch voertuig, of een voertuig 

dat groene waterstof als brandstof 

gebruikt, als voeding van een elektromotor 

(via een brandstofcel).   

Bij wegvervoer is waterstof vooral een 

oplossing voor zwaardere voertuigen (denk 

aan vrachtwagens en voertuigen 

die veel elektriciteit gebruiken 

zoals vuilniswagens, heftrucks 

en kraanwagens). Ook voor 

personenauto’s en bussen die 

langere afstanden rijden en/of 

continu in gebruik zijn, kan 

waterstof interessant zijn. De 

actieradius van een 

waterstofvoertuig ligt hoger dan 

een batterij-elektrische auto en 

het tanken gaat aanzienlijk 

sneller dan laden.  

 

 

Voor het verduurzamen van de scheepvaart wordt nu onder andere gebruikt gemaakt van bio-

brandstoffen en bijmenging. Voor een volledig emissieloze scheepvaart zijn batterij-elektrische 

schepen nodig, of schepen die groene waterstof als brandstof gebruiken, als voeding van een 

elektromotor (via een brandstofcel). Er is veel energie nodig om een groot schip in beweging 

te brengen. Een accu is relatief zwaar en heeft een relatief beperkte energie-inhoud. Dat maakt 

een batterij-elektrisch schip vooral interessant voor kleinere afstanden en minder zware 

schepen. Hierbij kan het inzetten van verwisselbare batterijen voor de elektrische binnenvaart 

een oplossing bieden.     

De verwachting is dat waterstof in de scheepvaart met name voor de middellange en lange 

afstanden een belangrijke rol gaat spelen. Denk daarbij aan de Europese transportcorridors, 

waarvan de corridor Rotterdam – Genau (Rhine-Alpine) voor Nederland de belangrijkste is. De 

provincie Zuid-Holland zet zich samen met deelstaat Noordrijn Westfalen en met private 

partijen uit de gehele waterstofketen in om de toepassing van waterstof in de binnenvaart 

mogelijk te maken. Dit gebeurt in het programma RH2INE (Rhine Hydrogen Integration 

Network of Excellence). In dit programma wordt gewerkt aan het in de vaart brengen van 12 

door waterstof aangedreven binnenvaartschepen met 4 bunker-/laadlocaties. Deze 12 schepen 

gebruiken jaarlijks zo’n 1,4 mln kg waterstof waarmee vanaf 2025 een CO2-uitstoot 

vermindering van 21.000 ton mogelijk wordt.  

 

Afbeelding 4: Milieu-impact Nederlandse 

transportsector (binnenlands vervoer);  

bron CBS, TNO 

 

Afbeelding 5: Uitstoot van stikstof in fijnstof in Nederland,                                                                   

bron RIVM.  

 



 
 

11 

3.2.2 Waterstof als grondstof en schone brandstof voor industrie 

De industrie in Nederland is verantwoordelijk voor zo’n 25% van de nationale CO2-uitstoot en 

met elektrificatie is verduurzaming slechts beperkt mogelijk. Voor de verduurzaming van de 

industrie zijn CO2-vrije gassen zoals groene waterstof onmisbaar. Dat geldt met name voor 

hoge temperatuur processen, zoals olieraffinage en de productie van staal. Daarnaast kan 

waterstof als schone grondstof gebruikt worden, bijvoorbeeld bij de productie van kunstmest.  
 

3.2.3 Waterstof in de bouw 

Waterstof is interessant voor de bouw als het om zwaar bouwmaterieel zoals in de Grond- Weg- 

en Waterbouw. Om bouwactiviteiten te kunnen laten doorgaan, is beperking van CO2 en 

stikstofuitstoot cruciaal.  

Om de CO2- en stikstofdoelen te halen, 

en zo bij te dragen aan de klimaat- en 

natuurdoelen en aan de gezondheid van 

inwoners (Schone Lucht Akkoord), is 

het van belang toe te werken naar 

emissieloze bouwplaatsen, waarin 

naast batterij-elektrisch materieel, 

waterstoftoepassingen een rol kunnen 

spelen.  

 

 

 

 

3.2.4 Waterstof in de gebouwde omgeving  

Nederland staat voor een grote uitdaging: in het Klimaatakkoord is afgesproken dat de 

gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal is. De komende 29 jaar moeten daarom zeven 

miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen van het aardgas af.  Aardgas wordt nu gebruikt 

voor het verwarmen van woningen en gebouwen, voor warm water en om te koken. Er bestaan 

grofweg drie alternatieven voor aardgas:  

• een nieuwe aansluiting op een collectief warmtenet (midden- of lage temperatuur), 

• het gebruiken van individuele elektrische warmtepompen, en/of 

• het gebruiken van een groen gas (zoals groene waterstof) via de bestaande 

aardgasaansluiting.  

De verwachting is dat 2 tot 3 miljoen woningen via een collectief warmtenet verwarmd gaan 

worden. Zo’n collectief warmtenet maakt gebruik van aardwarmte (geothermie) of restwarmte 

van de industrie. Voor laagbouw en in bijvoorbeeld het buitengebied is het aanleggen van een 
nieuwe warmte-infrastructuur relatief kostbaar. Ook vraagt een collectief warmtenet ruimte in 

de ondergrond die er in sommige (historische) binnensteden niet is. Verwarmen via een groen 

gas - zoals groene waterstof - kan dan een oplossing bieden. Daarnaast kan waterstof een 

oplossing bieden voor het verwarmen van (oude) gebouwen die moeilijk te isoleren zijn en voor 

monumentale panden waar maar beperkt aanpassingen mogelijk/toegestaan zijn.  

Uit onderzoek van o.a. de Gasunie is gebleken dat waterstof met relatief weinig aanpassingen 

in bestaande gasleidingen kan worden ingezet. Dit wordt momenteel in de praktijk uitgetest. 

Stad aan ’t Haringvliet is één van de twee proefwijken voor waterstof in de gebouwde 

omgeving.  
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3.2.5 Waterstof in de land- en tuinbouw 

Waterstof kan ook een rol spelen in de landbouw. Gasaansluitingen zijn in het buitengebied 

vaak niet aanwezig. Daarom maken veel agrarische bedrijven gebruik van propaangas, 

bijvoorbeeld voor het verwarmen van stallen of kassen, of voor het drogen van 

akkerbouwproducten. Groene waterstof kan hiervoor een duurzaam alternatief zijn. 

Daarnaast bieden staldaken mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Agrarische 

bedrijven zijn doorgaans in het buitengebied gevestigd en juist daar heeft het elektriciteitsnet 

vaak minder capaciteit om de geproduceerde elektriciteit op te vangen. Als meer zonne-energie 

wordt opgewekt, kan uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk nodig zijn. Dat  vraagt om 

investeringen en de doorlooptijd van een passende aansluiting kan oplopen tot een aantal jaren. 

Waterstof kan hier ingezet worden als energiedrager, om de duurzaam opgewekte energie op te 

slaan waarbij het bestaande elektriciteitsnet ontlast wordt en meer boeren kunnen investeren in 

zon-op-dak. Als op deze wijze kostbare uitbreidingen in het elektriciteitsnetwerk voorkomen 

kunnen worden, dan kan dat in sommige gebieden een interessante (maatschappelijke) business 

case opleveren.  

3.2.6 Waterstof en ons energiesysteem 

In de huidige energiemix in Nederland wordt ongeveer 20% geleverd in de vorm van 

elektriciteit en 80% in de vorm van aardgas of vloeibare fossiele brandstoffen (benzine, diesel). 

De verwachting is dat elektriciteit kan groeien tot maximaal 40 tot 50% in 2050. De verwachte 

verdubbeling van het gebruik van elektriciteit vraagt om een forse uitbreiding van het 

elektriciteitsnetwerk.  

De verdubbeling naar 40 tot 50% elektriciteit betekent ook dat we 50 tot 60% van onze energie 

uit ‘moleculen’ (voornamelijk gassen) moeten blijven halen. Daarom wordt een belangrijke rol 

voorzien voor waterstof als energiedrager in de energiemix van de toekomst.8 

Met de opwek van duurzame energie met zon en wind neemt de weersafhankelijkheid van onze 

energievoorziening toe. Opslag van energie wordt daarom cruciaal. Overtollige productie uit 

zon en wind kan voor de korte termijn worden opgeslagen in accu’s, dicht bij de zonneparken 

en windturbines, zodat ze het stroomnet niet overbelasten. Echter, elektriciteit laat zich moeilijk 

grootschalig en langdurig opslaan en is minder efficiënt (en dus duurder) te transporteren dan 

gas. Door duurzame stroom om te zetten in een duurzaam gas, waterstof, kan het goed worden 

opgeslagen. De waterstof kan vervolgens worden getransporteerd naar en opgeslagen in 

bijvoorbeeld (zout)cavernes. Op een later moment kan de groene waterstof via het bestaande 

gasnet veilig en efficiënt naar elke locatie getransporteerd worden. Op deze wijze vervult 

waterstof een systeemrol in het energiesysteem, doordat overtollige energie wordt opgeslagen 

en weer beschikbaar is op momenten dat duurzame elektriciteit onvoldoende beschikbaar is 

(bufferen en balanceren).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Bron Gasunie: https://www.gasunienewenergy.nl/themas/waterstof 
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  Kader 2: Waterstof-backbone 

Er zijn plannen om in Nederland een 

waterstof-backbone aan te leggen: een 

landelijk netwerk dat de vraag naar en 

aanbod van CO2-vrije waterstof 

verbindt. Dit netwerk zou de vijf grote 

industriële clusters in Nederland 

verbinden met elkaar, met het buitenland 

en met waterstofopslagen. Daarbij zou 

hoofdzakelijk gebruik gemaakt worden 

van bestaande en deels van nieuw aan te 

leggen infrastructuur.  

De afbeelding hiernaast laat zien waar 

deze waterstof-backbone voorzien is.   

 

Afbeelding 6: Waterstof-backbone; bron: Gasunie 

(afbeelding afkomstig uit: Eindrapport HyWay 27)  

 



 
 

14 Afbeelding 7: Waterstofkansenkaart Groene Hart (conceptversie juli 2021) 

4. Kansen voor waterstof in het Groene Hart  
 
Steeds meer bedrijven in het Groene Hart zien de kansen die waterstof voor hun bedrijf biedt, 

en die kansen zijn heel divers. Zo levert het bedrijf Frames uit Alphen aan den Rijn elektrolyser-

systemen voor de lokale productie van waterstof, gebruikt het bedrijf Nettenergy uit Boskoop 

biomassa-reststromen om via pyrolyse emissie-arme waterstof te produceren, maakt het in 

Gouda gevestigde bedrijf Croda al jaren gebruik van (grijze) waterstof als grondstof, zijn in het 

Groene Hart op zes plaatsen initiatieven voor een waterstoftankstation in voorbereiding, wordt 

in Hazerswoude een waterstofboerderij voorbereid, verhuurt het bedrijf FullTank uit de 

gemeente Molenlanden een waterstofaggregaat dat ingezet kan worden op de (emissieloze) 

bouwplaats en onderzoekt Groenendijk Bedrijfskleding uit Woerden of waterstof kan worden 

ingezet om volledig van het gas af te gaan.  

Deze voorbeelden laten zien dat de kansen die waterstof biedt voor bedrijven in het Groene 

Hart, zeer divers zijn. Hierbij is het ook belangrijk dat het onderwijs goed wordt aangehaakt 

zodat er voldoende goed opgeleid personeel is om de transitie mede vorm te geven. Op dit vlak 

is er een mooi initiatief van o.a. de TVVL (kennisplatform installatietechniek) voor een kennis- 

en onderwijscentrum voor waterstoftechniek in Woerden.  

Dit hoofdstuk beschrijft waar in het Groene Hart de belangrijkste kansen liggen voor waterstof. 

Het hoofdstuk sluit af met wat nodig is om de kansen van waterstof voor het verduurzamen van 

de regio èn voor het regionale bedrijfsleven te benutten. 

4.1 Waterstofkansen Groene Hart 

Onderstaande afbeelding is een eerste versie van een kansenkaart met daarop bedrijven uit het 

Groene Hart die actief zijn in de keten rondom waterstof of die een waterstofinitiatief in 

voorbereiding hebben. Deze kansenkaart komt na de zomer ’21 via een website beschikbaar.  
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Als we kijken naar de kenmerken van het Groene Hart en naar de regionale bedrijvigheid, dan 

zijn de belangrijkste kansen die waterstof biedt:  

 

 

 

1. Personenwagens & Bestelbussen: Het gebruik van personenauto’s of bestelbussen op 

waterstof is vooral interessant bij zakelijk gebruikte voertuigen, zoals taxi’s en 

voertuigen gebruikt door pakketdiensten. Deze voertuigen worden intensief gebruikt, 

waardoor waterstof interessant kan zijn (grote actieradius, snel tanken). Daarnaast kun 

je denken aan installateurs, groenbeheerders e.d. die grotere afstanden afleggen en veel 

in binnensteden komen; zij krijgen vanaf 2025 te maken met emissieloze zones.  

Het gebruik van waterstofvoertuigen is pas interessant als er voldoende 

tankmogelijkheden zijn. In het Groene Hart zijn op een zestal plekken initiatieven voor 

een waterstoftankstation in voorbereiding: Avelingen, Bodegraven-Reeuwijk, 

Lansingerland, Waarder, Waddinxveen en Woerden.  Een aantal van deze tankstation-

initiatieven heeft in de directe omgeving ruime mogelijkheden voor het opwekken van 

zonne-/windenergie en zou zo lokaal geproduceerde groene waterstof kunnen gaan 

gebruiken. Vaak is in deze pioniersfase de business case voor een waterstoftankstation 

nog onvoldoende en zal het mede afhankelijk zijn van subsidiemogelijkheden of en 

wanneer deze zes waterstoftankstations er komen.  Hierbij kan vraagbundeling eraan 

bijdragen dat de businesscase van een waterstoftankstation rond komt. 

Er zijn medio 2021 twee merken die in Nederland een waterstofauto aanbieden: de 

Hyundai Nexo en de Toyota Mirai. Daarnaast zijn er bedrijven die op kleine schaal 

bestelauto's ombouwen om op waterstof te kunnen rijden. Een aantal autofabrikanten 

heeft aangekondigd met waterstof-personenauto’s en/of -bestelbussen op de markt te 

komen. Volkswagen heeft aangegeven zich volledig op batterij-elektrische voertuigen 

te richten.  

 

Afbeelding 8: Waterstofkansen Groene Hart 
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2. Zwaar transport: De tweede kans betreft zwaar transport. Hier is waterstof vooral op 

de lange afstanden een interessant emissieloos alternatief voor elektrische vrachtauto’s 

i.v.m. de grotere actieradius en het snellere tanken. Er bevinden zich veel 

transportbedrijven en distributiecentra in het Groene Hart, o.a. langs de A12 en N11. 

Voor het deel van het wagenpark dat op langere afstanden wordt ingezet, kan 

waterstof interessant zijn. De beschikbaarheid van voldoende waterstoftankstations is 

een voorwaarde.9  
 

Diverse autoproducenten hebben een 

waterstofvrachtwagen in ontwikkeling. 

Het Nederlandse VDL bouwde een 

demonstratie-vrachtwagen op waterstof 

die in 2020 in het Groene Hart 

(Schelluinen) een aantal maanden is 

getest. En het Nederlandse bedrijf 

Holthausen mag 1500 Hyzon 

waterstofvrachtauto’s leveren aan 

Nieuw-Zeeland. Inmiddels kunnen ook 

Nederlandse bedrijven hier een 

waterstofvrachtauto bestellen. Ook rijdt 

in Nederland inmiddels de eerste tractor 

rond op waterstof, evenals diverse 

 
9 Waterstoftankstations in Nederland en omringende landen: https://opwegmetwaterstof.nl/tanklocaties/  

Afbeelding 9: Waterstoftankstation in Nederland en Duitsland; 

bron: opwegmetwaterstof.nl 
 

Kader 3: Emissieloze Stadsdistributie 

Eén van de maatregelen van de klimaattafel Duurzame Mobiliteit is Emissieloze 

Stadslogistiek. Landelijk vindt zo’n 40% van alle vrachtvervoer in de stad plaats. Het doel is 

dat per 1 januari 2025 30 tot 40 (middel)grote steden Emissieloze Zones invoeren in 

bijvoorbeeld de binnenstad en aangrenzende woonwijken.  

 
 Door de stadslogistiek anders en 

slimmer te organiseren kan het 

aantal  vervoersbewegingen wor-

den teruggebracht, waarbij de 

resterende vervoersbewegingen 

uitgevoerd worden met schone, 

emissieloze voertuigen (elek-

trische of waterstofauto’s). Zo 

verbetert de bereikbaarheid van 

binnensteden, wordt bijgedragen 

aan een schone, leefbare stad en 

aan het beperken van klimaat-

verandering.  

https://opwegmetwaterstof.nl/tanklocaties/
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omgebouwde afvalinzamelauto’s. Het in Gouda gevestigde afvalinzamelings-bedrijf 

Cyclus overweegt een proef met een waterstofvoertuig. 

 

In de provincie Zuid-Holland rijden 

sinds 2020 een viertal waterstof-bussen 

in de Hoeksche Waard en Goeree-

Overflakkee. In 2022 komen daar 20 

waterstofbussen bij Een nieuwe 

aanbesteding voor OV-bussen in het 

Groene Hart wordt voorbereid voor eind 

2022 o.b.v. emissieloze voertuigen.  

 

3. Binnenvaart: Het Groene Hart kent diverse vaarwegen die geschikt zijn voor 

goederenvervoer, zoals de Oude Rijn. Het Alpherium in Alphen aan den Rijn is één 

van de grootste binnenvaartterminals van Nederland met een directe verbinding naar de 

Rotterdamse Haven. Ook in de binnenvaart kan waterstof een rol spelen; schepen stoten 

immers veel CO2 en stikstof uit. In het Groene Hart gaat het voor de binnenvaart 

doorgaans om kortere afstanden waarvoor elektriciteit in veel gevallen een goede 

oplossing is. Zo heeft Heineken recent het eerste elektrische schip in gebruik genomen 

dat gebruik gaat maken van verwisselbare accu’s tussen de Rotterdamse haven en de 

brouwerij in Zoeterwoude.  

Voor middellange en langere afstanden zoals de binnenvaart tussen Rotterdam en 

Duitsland kan waterstof een oplossing bieden. De ontwikkelingen op dit gebied (zie 

3.2.1) kunnen leiden tot diverse waterstoftankstations langs belangrijke (internationale) 

vaarroutes, wat een impuls kan geven aan het gebruik van waterstof in de binnenvaart.  

Eén van de mogelijke locaties voor een waterstoftankstation dat ook door de binnenvaart 

te gebruiken is, is Avelingen, in de gemeente Molenlanden.  

Waterstof kan ook interessant zijn voor het (zware) materieel dat gebruikt wordt voor 

het laden en lossen van schepen.  

 

4. Industrie: Voor maakbedrijven die gebruik maken van hoog temperatuur warmte is 

waterstof het enige emissieloze alternatief. Het aantal bedrijven in het Groene Hart dat 

gebruik maakt van hoog temperatuurwarmte is weliswaar zeer beperkt; toch ligt hier 

een kans: Bij het opbouwen van een regionale waterstofketen kunnen dergelijke 

bedrijven een belangrijke schakel zijn, door de grote hoeveelheid energie die zij nodig 

hebben. Ook voor productiebedrijven met een groot energieverbruik kan waterstof 

interessant zijn, bijvoorbeeld om zelf opgewekte zonne-energie op te slaan voor gebruik 

in de winter. Een bakkerij in Gorinchem gebruikt een oven die op waterstof draait.  

 

5. Emissieloze Bouw(plaats): In Zuid-Holland bestaan grote bouwplannen; het gaat tot 

2030 om zo’n 230.000 woningen waarvan een deel in het Groene Hart gebouwd zal 

worden (denk aan het Vijfde Dorp in Zuidplas en de woonwijk Noordkade in 

Waddinxveen). Er zitten veel grond- weg- en waterbouwbedrijven (GWW) en andere 

bouwbedrijven in het Groene Hart. Het transport naar en van de bouwplaats, en het 

gebruik van zwaar bouwmaterieel leidt niet alleen tot CO2-uitstoot, maar ook tot andere 

schadelijke emissies zoals stikstof en fijnstof.  

Met een combinatie van elektrificatie en de inzet van waterstof voor de energievoor-

ziening op de bouwplaats en voor zwaar bouwmaterieel, kan toegewerkt worden naar 

een emissieloze bouwplaats. Rijkswaterstaat wil dit in 2030 bereikt hebben op al haar 
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projecten. Deze ontwikkeling biedt kansen voor bedrijven die daarin vooroplopen. 

Naast het inzetten van emissieloze voertuigen en materieel, kan ook het slimmer 

organiseren van de bouwlogistiek bijdragen aan een emissieloze bouwplaats. De 

gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda lieten een onderzoek uitvoeren naar 

de mogelijkheden van een regionale bouwhub om hiermee vervoersbewegingen naar en 

van de bouwplaats te beperken met als voordelen minder overlast voor de omgeving, 

verbetering van de veiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen.  

 

6. Gebouwde Omgeving: Collectieve warmtenetten en elektrische warmtepompen zijn 

voor veel woningen/gebouwen een prima emissieloze oplossing. Er zijn echter ook 

plaatsen waar een collectief warmtenet geen optie is. Denk bijvoorbeeld aan de oude 

binnensteden van Gouda, Schoonhoven en Nieuwpoort. Ook zijn sommige panden 

onvoldoende te isoleren voor het gebruik van een elektrische warmtepomp. Denk 

bijvoorbeeld aan monumentale panden, waar de isolatiemogelijkheden beperkt kunnen 

zijn. Stedin – de grootste netbeheerder in het Groene Hart - heeft aangegeven dat in haar 

verzorgingsgebied voor zo’n 40% van de gebouwen een alternatieve oplossing nodig is 

in de vorm van een groen gas, zoals waterstof. Op meerdere plekken in Nederland wordt 

hiermee geëxperimenteerd. Remeha heeft een CV-ketel ontwikkeld op waterstof. 

Echter, vooralsnog is groene waterstof beperkt beschikbaar en qua prijsstelling nog niet 

interessant voor grootschalig gebruik in de gebouwde omgeving. Ook het transport is 

nog complex omdat het huidige gasnetwerk nog niet geschikt is voor waterstof. 

Hierdoor ligt logischerwijs voor de komende jaren de focus op isoleren, het aanleggen 

van collectieve warmtenetten en het plaatsen van (hybride) warmtepompen waar geen 

collectief warmtenet komt.   

Stedin startte in 2020 een project 

in Uithoorn waarbij sloop-

woningen tijdelijk werden 

omgebouwd van aardgas naar 

waterstof om hiermee ervaring 

op te doen.10 En in de wijk 

Schilderskwartier in Woerden is 

onderzoek gedaan naar 

mogelijkheden en kosten voor 

waterstof.11 

Ook voor bedrijven die veel 

ruimte hebben om zon-op-dak te 

leggen, kan verwarming van het 

bedrijfspand via opslag van de duurzame energie in waterstof of een batterij een 

interessante oplossing zijn. In 2021 start een onderzoek naar de mogelijkheden voor de 

inzet van waterstof bij het bedrijfspand van Groenendijk Bedrijfskleding in Woerden 

om de zelf opgewerkte energie van zonnepanelen het hele jaar door te kunnen gebruiken 

voor verwarming in plaats van aardgas. Ook op locaties waar het elektriciteitsnetwerk 

haar grenzen heeft bereikt, kan zo’n off-grid oplossing interessant zijn.  

  

 
10 https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/waterstof/uithoorn  
11 https://www.energiewerkplaatsutrecht.nl/nieuws/1938264.aspx?t=Verkenning-naar-waterstof-voor-Het-

Schilderskwartier-Woerden 

https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/waterstof/uithoorn
https://www.energiewerkplaatsutrecht.nl/nieuws/1938264.aspx?t=Verkenning-naar-waterstof-voor-Het-Schilderskwartier-Woerden
https://www.energiewerkplaatsutrecht.nl/nieuws/1938264.aspx?t=Verkenning-naar-waterstof-voor-Het-Schilderskwartier-Woerden
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7. Decentrale Energievoorziening (en rol van landbouw daarin): Het Groene Hart kent 

een groot buitengebied waar veel landbouwbedrijven gevestigd zijn. Het buitengebied 

biedt ruimte voor grootschalige energie-opwekking in de vorm van zonneweides en zon 

op dak. Een enkele Groene Hart-gemeente neemt in haar Regionale Energie Strategie 

(RES) ook de mogelijkheid van windenergie mee. Echter, in het buitengebied is de 

capaciteit van het elektriciteitsnet beperkt. Sommige boeren krijgen daarom van de 

netbeheerder te horen dat zij geen zonnepanelen op hun dak kunnen leggen, waardoor 

de productie van groene energie wordt afgeremd.  

De grootschalige energie-opwekking die voorzien is in het buitengebied, vraagt om 

grote investeringen in uitbreiding van het net. Bovendien kost uitbreiding van het net 

tijd, terwijl het halen van de klimaatdoelen om snelheid vraagt. Lokale opslag van 

duurzaam opgewekte energie kan hier een oplossing bieden. Dat kan in accu’s, maar 

voor langdurige en/of grootschalige opslag van duurzame energie, kan waterstof 

voordelen bieden.  

Het opwekken van duurzame energie in het buitengebied kan voor de landbouw een 

duurzaam alternatief verdienmodel zijn. Een integrale maatschappelijke business case 

is hier van belang om tot de juiste afwegingen te komen. Samen met Stedin wordt 

hiernaar aan de hand van een aantal casussen, nader onderzoek gedaan. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Kader 4: Landbouw: waterstof als duurzaam alternatief voor 

propaangas en diesel 

Waterstof kan een duurzaam alternatief zijn voor 

propaangas, dat op veel agrarische bedrijven gebruikt 

wordt voor bijvoorbeeld het verwarmen van stallen of 

kassen, of voor het drogen van akkerbouwproducten. In 

het Groene Hart/Midden-Holland bevinden zich zo’n 

1500 propaantanks.  

Staldaken bieden mogelijkheden voor de opwekking 

van zonne-energie. Als de opgewekte zonne-energie 

lokaal wordt opgeslagen in waterstof, dan zou die 

gebruikt kunnen worden op het boerenbedrijf als 

alternatief voor o.a. propaangas en voor de zware 

landbouwvoertuigen die doorgaans op diesel rijden. 

Agrarisch bedrijf de Beukehof uit Hazerswoude 

onderzoekt samen met o.a. LTO en Frames de 

mogelijkheden hiervoor.   
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4.2 Stimuleren van waterstofkansen 

De transitie naar een nieuw, emissieloos energiesysteem is een veelomvattende transitie. In 

deze transitie heeft het bedrijfsleven een belangrijke rol: enerzijds om de producten en diensten 

te ontwikkelen die in de waterstofketen nodig zijn; anderzijds om waterstof toe te passen als 

brandstof, energiedrager en eventueel grondstof in de eigen bedrijfsvoering.  

In de pioniersfase waarin waterstof zich bevindt, zijn de risico’s om tijd en geld te investeren 

relatief groot. Een faciliterende en stimulerende rol van de overheid (gemeente, 

omgevingsdiensten, provincie, rijk) richting bedrijfsleven en kennisinstellingen is dan ook 

passend. Als triple helix netwerk is dat bij uitstek de rol die het platform Groene Hart Werkt! 

in het Groene Hart invult: het bieden van een netwerk dat bedrijven onderling verbindt, èn 

bedrijven verbindt met overheden en kennisinstellingen. Het platform biedt daarnaast kennis 

en deelt best practices, via bijvoorbeeld webinars, fysieke bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, 

nieuwsbrieven en de website.  

Op het waterstofthema speelt het platform een rol in het verbinden van lokaal met (boven) 

regionaal. Dit document bijvoorbeeld is opgesteld in samenwerking met de provincie Zuid-

Holland. En in het kader hiervan heeft de samenwerking met de provincie Utrecht en mogelijk 

op termijn ook met de provincie Gelderland (A12-Corridor) vorm gekregen. Dit laatste met 

name op het onderwerp mobiliteit omdat het daar belangrijk is om een netwerk van tankstations 

door heel Nederland te ontwikkelen om zo het gebruik van waterstofvoertuigen te stimuleren. 

Door samen te werken worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht, en kan het kip-ei probleem 

doorbroken worden. Het platform is mede ondertekenaar van het Convenant Waterstof en 

Mobiliteit Utrecht.  

Om het ecosysteem rondom waterstof op gang te brengen, is vanuit overheden ook een actieve 

betrokkenheid wenselijk in projecten en pilots. Het gaat dan om projecten en pilots gericht op 

ketenvorming en vraagbundeling waarin vanuit overheden kennis en capaciteit ingebracht kan 

worden. Ketenvorming is van belang omdat de aanbod- en de vraagkant min of meer gelijktijdig 

ontwikkeld moeten worden. Het is immers alleen bij voldoende marktvraag interessant om te 

investeren in de aanbodkant; andersom is voldoende aanbod nodig voor vraagontwikkeling. Je 

kunt hier denken aan projecten gericht op de decentrale productie van groene waterstof, waarbij 

een waterstoftankstation of industrieel bedrijf een afnamegarantie geeft. Ook vraagbundeling 

kan helpen de keten rondom waterstof verder te brengen. Met een gezamenlijke order van 

regionale transportbedrijven kan mogelijk een lagere prijs voor een waterstoftruck bereikt 

worden; datzelfde geldt voor een gezamenlijke order voor bijvoorbeeld vuilniswagens op 

waterstof. Bovendien wordt zo volume gecreëerd voor een rendabel waterstoftankstation.  

Vanuit de overheid kan de waterstofketen tevens gestimuleerd worden door financiële 

ondersteuning. Dan kun je denken aan subsidieverlening, maar ook aan het beschikbaar stellen 

van expertise bij het opstellen van een (Europese) subsidie-aanvraag. Daarnaast kan 

risicodragend kapitaal in deze pioniersfase nodig zijn. In Zuid-Holland kan Innovation Quarter 

hierin een rol spelen.  

 

Met het bieden van een netwerk en kennis, door projecten en pilots te stimuleren en hier soms 

ook in te participeren, èn met financiële support kan het (regionale) ecosysteem rondom 

waterstof op gang geholpen worden. Met deze aanpak ontstaat in de regio een ‘coalition of the 

willing’ die gezamenlijk kansen ontdekt en stappen zet, op weg naar een nieuw, emissieloos 

energiesysteem.  
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Afbeelding 10: Ontwikkeling regionaal ecosysteem 

Onderstaande tabel vat samen hoe het regionale bedrijfsleven, onderwijs en overige instellingen 

ondersteund kunnen worden bij de ontwikkeling van het ecosysteem rondom waterstof:  

 

 
 

 
Naast de op het bedrijfsleven, onderwijs en overige instellingen gerichte rol, kunnen overheden 

ook in de eigen dienstverlening, bedrijfsvoering en beleidsvorming een belangrijke rol spelen 

in de transitie naar een emissieloos energiesysteem met o.a. waterstof:   

• Adequate vergunningverlening en experimenteerruimte 

De toepassing van waterstof buiten de zware industrie is relatief nieuw. Dat betekent dat niet 

alleen bij bedrijven, maar ook bij vergunningverlenende instanties de opbouw van kennis en 

expertise noodzakelijk is. Het vraagt van vergunningverleners een meewerkende houding, 

gezamenlijk willen ontdekken hoe iets op verantwoorde wijze mogelijk gemaakt kan worden. 

En als iets veel potentie heeft maar de wet- en regelgeving beperkingen geeft, dan kan het 

bieden van experimenteerruimte waardevol zijn.  

In opdracht van Rijkswaterstaat is een praktische handleiding ontwikkeld voor het 

vergunningproces van een waterstoftankstation.12 

• Voorbeeldrol overheden 

Gemeenten en provincies kunnen een voorbeeldrol pakken door bij eigen inkoop en 

aanbestedingen te kiezen voor emissieloze producten en diensten, ook als hier een hoger 

prijskaartje aan hangt. Het denken vanuit integrale 

maatschappelijke kosten en baten en vanuit ‘true 

pricing’ kan daarbij behulpzaam zijn.  

Een duurzaam inkoopbeleid kan zich bijvoorbeeld 

richten op  het emissieloos maken van het eigen 

wagenpark met elektrische en/of waterstofvoertuigen 

(denk bijvoorbeeld aan de zwaardere voertuigen van 

de Dienst Openbare Werken). Of door emissieloos 

vervoer als eis op te nemen bij inkoop en 

aanbestedingen, zoals bij doelgroepenvervoer, OV 

concessies, afvalinzameling, maar bijvoorbeeld ook 

bij groenbeheer en bouwprojecten. De overheid kan 

soms ook de rol van ‘launching customer’ invullen, 

bijvoorbeeld voor een regionale distributiehub die met 

efficiënte logistiek en schone voertuigen zorgt voor 

minder en schone vervoersbewegingen.  

 
12 https://opwegmetwaterstof.nl/wp-

content/uploads/2020/03/WVIP_uniforme_vergunnningverlening_rapport_23_03_2020_F-1.pdf 
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• Emissieloos inbedden in (flankerend) beleid 

Daarnaast kan de overheid in allerlei beleidsstukken stimuleren of borgen dat inwoners en 

bedrijven maximaal inzetten op emissieloze alternatieven. Denk aan het instellen van 

emissieloze zones voor stadsdistributie, zoals 30 tot 40 (middel)grote steden – waaronder 

Alphen aan den Rijn en Gouda - vanaf 1 januari 2025 doen; door emissie-eisen toe te passen 

voor bouwlogistiek en de bouwplaats; door de rol van waterstof op te nemen in het 

duurzaamheidsbeleid, de regionale energiestrategie en warmtevisie en door waterstof mee te 

nemen bij de uitvoering van het Schone Luchtakkoord en de Aanpak Stikstof. Bij het stimuleren 

of via regelgeving afdwingen van emissieloze alternatieven snijdt het mes vaak aan meer 

kanten: niet alleen de CO2-uitstoot gaat omlaag, maar gelijktijdig vaak ook andere schadelijke 

emissies zoals stikstof en fijnstof. Door emissieloos te verankeren in diverse beleidsvelden, 

wordt dus niet alleen bijgedragen aan beperking van klimaatverandering, maar ook aan 

versterking van de natuur en de gezondheid van mensen.  

 

 
  

Kader 6: Subsidies voor waterstof 

Diverse subsidieprogramma’s van de EU bieden mogelijkheden voor financiële 

ondersteuning van waterstofprojecten. Onderstaand een globaal overzicht.  

 
 

RVO kan ondersteunen bij het aanvragen van een Europese subsidie.  

RVO publiceert op haar website ook informatie over subsidieregelingen (https://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen?query-content=waterstof), fiscale regelingen, zoals MIA en VAMIL https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/miavamil/ondernemers) en Europese regelingen (https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/joint-technology-initiatives/jti-hydrogen-and-fuel-cells).  

 

Ook via de website van de Topsectcor Energie is meer informatie te vinden over subsidieregelingen voor waterstof in 

Nederland en over fiscale regelingen: https://www.topsectorenergie.nl/tki-nieuw-gas/subsidies. 

 

Een actueel subsidie-overzicht op het gebied van waterstofmobiliteit is te vinden op: 

https://opwegmetwaterstof.nl/waterstof-subsidies-in-2020-een-overzicht/  

 

Voor de productie van groene waterstof met een elektrolyser komt naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal 

van 2022 een subsidieregeling beschikbaar. Meer informatie hierover komt naar verwachting eind 2021 op de website 

van RVO.   

 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?query-content=waterstof
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?query-content=waterstof
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/joint-technology-initiatives/jti-hydrogen-and-fuel-cells
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/joint-technology-initiatives/jti-hydrogen-and-fuel-cells
https://www.topsectorenergie.nl/tki-nieuw-gas/subsidies
https://opwegmetwaterstof.nl/waterstof-subsidies-in-2020-een-overzicht/
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
5.1 Conclusies  

 

Rol waterstof in transitie naar nieuw, emissieloos energiesysteem 

Klimaatverandering vereist de transitie naar een nieuw, emissieloos energiesysteem. Dit is een 

veelomvattende transitie met ambitieuze doelen en tijdlijnen.  

Groene waterstof kan in die transitie een systeemrol gaan invullen. Waterstof is een 

energiedrager en overtollige duurzame energie kan opgeslagen worden in waterstof, zodat het 

beschikbaar is op momenten dat er onvoldoende zonne- of windenergie is. Opslag biedt ook de 

mogelijkheid om de energie aan te bieden op een later moment, als de energieprijs beter is.  

Naast de systeemrol, zijn in dit rapport diverse toepassingen beschreven waarvoor elektrificatie 

niet (volledig) mogelijk is, zoals zwaar (internationaal) wegtransport, (middel)lange afstand 

binnenvaart, zwaar bouwmaterieel en hoog temperatuurprocessen in de industrie. Groene 

waterstof is voor die sectoren een emissieloos alternatief, dat complementair is aan 

elektrificatie. Ook in een deel van de gebouwde omgeving verwachten o.a. netbeheerders als 

Stedin13 dat groene gassen waaronder waterstof op termijn een rol zullen spelen, daar waar 

collectieve warmtenetten niet mogelijk/kostbaar zijn en voor moeilijk te isoleren panden 

waarvoor een warmtepomp onvoldoende oplossing biedt.  

Waterstofkansen in Groene Hart 

In lijn met bovenstaande is een zestal kansen beschreven van waterstof voor het verduurzamen 

van de Groene Hart-regio èn voor het regionale bedrijfsleven. Een inventarisatie die in de eerste 

helft van 2021 is uitgevoerd, laat zien dat er al diverse waterstofinitiatieven en pilots in de regio 

in voorbereiding zijn, en dat diverse regionale bedrijven diensten aanbieden rondom de 

waterstofketen (denk aan de levering van waterstofauto’s, de productie van elektrolysers en 

installatiediensten).   

 

Op gang brengen ecosysteem rondom waterstof 

Het is goed om te bedenken dat (groene) waterstof zich in een pioniersfase bevindt. Dat betekent 

dat er nog veel drempels te nemen zijn en dat nog niet alles bekend is. Ook is er nog maar 

weinig groene waterstof beschikbaar en is het mede daardoor relatief duur. Het ecosysteem 

rondom waterstof moet dan ook grotendeels nog ontwikkeld worden. Overheden, bedrijven en 

onderwijsinstellingen moeten hierin samen optrekken en verantwoordelijkheid nemen voor de 

eigen rol. 

In de pioniersfase waarin waterstof zich bevindt, zijn de risico’s om tijd en geld te investeren 

relatief groot. Een faciliterende en stimulerende rol van de overheid (gemeente, 

omgevingsdiensten, provincie, rijk) richting bedrijfsleven en onderwijs is dan ook passend. 

Daarin kan het platform Groene Hart Werkt! als triple helix netwerk een waardevolle rol 

vervullen door het delen van kennis en best practices en het bieden van een regionaal netwerk 

dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden verbindt om gezamenlijk kansen te ontdekken 

en stappen te zetten, op weg naar een nieuw, emissieloos energiesysteem.  

 

 

 

 

 

 

 
13 https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/waterstof  

https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/waterstof
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5.2 Aanbevelingen  

 

• Bij ontwikkelingen rondom (groene) waterstof gaat veel aandacht uit naar grote spelers 

als Gasunie, Shell, Rotterdamse haven en industriële clusters als het Limburgse 

Chemelot. Waterstof kan echter ook voor MKB-bedrijven een waardevolle rol spelen 

bij het reduceren van CO2 en andere schadelijke emissies. MKB-bedrijven adopteren 

vernieuwingen soms sneller dan grote bedrijven, en verduurzaming past vaak als 

vanzelfsprekendheid bij de lange termijn oriëntatie van MKB-bedrijven. Naast 

bedrijven zijn ook regionale kennisinstellingen onmisbaar bij het opleiden van de 

medewerkers die de bijbehorende producten en systemen gaan maken, installeren en 

onderhouden. Met een regionaal programma kunnen MKB-bedrijven en regionale 

kennisinstellingen bereikt worden en ondersteund worden bij het benutten van die 

kansen. Tevens kan naar de rijksoverheid zichtbaar gemaakt worden dat bedrijven in 

het Groene Hart een belangrijke rol kunnen spelen in de verduurzaming van Nederland 

waardoor meer investeringen naar de regio gehaald kunnen worden.  

• Ontwikkelingen rondom waterstof op nationale en internationale schaal zijn belangrijk 

voor de kansen die op regionaal niveau ontstaan. Het hele ecosysteem in Nederland en 

Europa is met elkaar verbonden. Daarom is een goede aansluiting belangrijk tussen een 

waterstofprogramma op Groene Hart-niveau en de teams die hier vanuit de 

verschillende provincies aan werken zoals Zuid-Holland en Utrecht en mogelijk op 

termijn ook met Gelderland (A12-Corridor). In dit verband is het ook zinvol om op het 

thema mobiliteit te kijken naar mogelijkheden voor vraagbundeling om de bestaande 

kip-ei situatie met tankstations te doorbreken.  

• In de pioniersfase waarin (groene) waterstof zich bevindt, hebben overheden – naast 

hun regulerende rol - een faciliterende en stimulerende rol richting bedrijfsleven, 

onderwijs en overige instellingen. Waterstof raakt diverse domeinen van gemeenten 

(o.a. mobiliteit, energietransitie, warmtevisie, economie/bedrijfsleven) en is vaak niet 

als apart aandachtsgebied belegd. Ook biedt de beschikbare capaciteit en budget bij 

gemeenten in het Groene Hart doorgaans geen ruimte om rondom waterstof een actieve 

rol te spelen richting bedrijfsleven. Een gezamenlijk programma kan Groene Hart-

gemeenten daarin ontlasten en ondersteunen. 

Dit rapport en bovenstaande aanbevelingen kunnen worden meegenomen in de afweging of en 

in welke vorm een regionaal waterstofprogramma Groene Hart tot stand komt. Daarbij is van 

belang dat het benodigde procesgeld hiervoor beschikbaar wordt gesteld door provincie en/of 

gemeenten. Gezien de bijdrage die waterstof kan leveren aan diverse opgaves (zoals 

Klimaatakkoord, Aanpak Stikstof, Schone Lucht Akkoord) is wellicht cofinanciering mogelijk 

vanuit de hiervoor beschikbare budgetten.  

Onderstaand een eerste inventarisatie van activiteiten die vanuit een nog op te starten 

waterstofprogramma Groene Hart kunnen worden opgepakt:  

• Webinars over de diverse toepassingen en concrete mogelijkheden voor waterstof in het 

Groene Hart, zoals waterstofmobiliteit; 

• Verzorgen van presentaties voor ondernemersverenigingen en bedrijventerreinen, zodat 

meer bekendheid komt over de rol van waterstof in de verduurzaming van het bedrijf; 

• Uitwisselen van best practices tussen alle betrokken sectoren;  

• Koppelen van initiatieven in de regio waardoor nieuwe business cases kunnen ontstaan; 



 
 

25 

• Zichtbaar maken van deze initiatieven via een Waterstofkansenkaart Groene Hart; 

• Uitwerking van maatschappelijke business cases voor opslag van lokaal/regionaal 

opgewekte groene energie in relatie tot de kosten/baten van uitbreiding van het 

bestaande elektriciteitsnet;  

• Regionale ketenvorming door partijen aan de aanbod- en vraagzijde te verbinden en 

gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen;  

• Stimuleren van regionale vraagbundeling (o.a. vuilniswagens, trucks); 

• Bijdragen aan de realisatie van Clean Energy Hubs langs A12; 

• Activiteiten gericht op de rol van waterstof bij agrarische bedrijven in het Groene Hart. 

Hier liggen veel kansen in de combinatie van productie en gebruik. E.e.a. in samenhang 

met activiteiten van LTO (die ook meedoen aan diverse waterstofpilots) en het 

ministerie van LNV. 

• In een vroeg stadium faciliteren van bedrijfsinitiatieven door zo nodig 

experimenteerruimte in de wetgeving te zoeken in samenwerking met 

vergunningverlenende instanties; 

• Als onderdeel van een regionaal programma kan overwogen worden om tussen 

overheden, bedrijven en kennisinstellingen een waterstofconvenant af te sluiten, in de 

lijn van het convenant Waterstof en Mobiliteit van de provincie Utrecht. 

Samenvattend: Groene waterstof kan op diverse manieren bijdragen aan de energietransitie en 

daarmee aan de verduurzaming van het Groene Hart. Het biedt volop kansen aan het regionale 

bedrijfsleven. Het opstarten van een waterstofprogramma Groene Hart dat goed aangesloten is 

op ontwikkelingen op bovenregionaal niveau, kan eraan bijdragen dat deze kansen benut 

worden. Zo kunnen overheden, bedrijven en kennisinstelling gezamenlijk stappen zetten in de 

transitie naar een nieuw, emissieloos energiesysteem. Samen maken we het Groene Hart 

groener! 
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Bijlage A: Achtergrondinformatie waterstofkansen Groene Hart 
 
Deze bijlage geeft een overzicht van diverse websites waar meer informatie te vinden is over de 

waterstofkansen in het Groene Hart (zie paragraaf 4.1).  

 

• Huidige opwek zonne- en windenergie en potentie zon op dak:  

o Zonnewijzer provincie Zuid-Holland (per gemeente de potentiële opbrengst en de 

bestaande opbrengst aan zonne-energie): https://zonnewijzer.zuid-holland.nl/  

o Windkaart provincie Zuid-Holland (bestaande windparken en windparken die in 

ontwikkeling zijn: 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d2ca33dc195b40b29c785

5132998ca56&extent=50331.4683%2C437486.5411%2C98185.1641%2C467357.00

08%2C28992  

• Regionale Energie Strategie (RES):  

o RES’en in provincie Zuid-Holland:                                                             

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/energie-regio/  en 

https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/res-strategieen/     

o Zoekgebieden (samengestelde RES-kaarten Zuid-Holland):                                                                                                

https://www.zuidholland.nl/publish/pages/27734/samengestelde_res_kaarten_zuid-

holland_compleet.pdf 

• Huidige gas- en elektriciteitsinfrastructuur:  

o Systeemstudie provincie Zuid-Holland: https://systeemstudie-

pzh.hub.arcgis.com/pages/infrastructuur  

o Openingsbod Stedin voor warmtetransitie per gemeente/wijk: 

https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/het-openingsbod/resultaten,  

 

• Capaciteit elektriciteitsnetwerk:  

o Capaciteit: https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/  

o Knelpunten: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/knelpunten-

elektriciteitsnet-vanaf-nu-te-zien/  

o Scenariostudie uit 2019 naar knelpunten in regio Holland-Rijnland:  

https://www.liander.nl/sites/default/files/Liander_scenariostudie%20en%20knelpunte

nanalyse_voor%20Gemeenteraad%20en%20college%20BW.pdf   

• Landbouw:  

o Ontwerpen voor melkveehouderij en akkerbouw om meer hernieuwbare energie te 

produceren: https://edepot.wur.nl/525167 (WUR, 2020)  

o Filmpje over de verduurzaming van landbouwbedrijven met waterstof:  

https://www.youtube.com/watch?v=plmUKo8BDJ8&t=35s en een artikel daar over: 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/11/02/agrarische-bedrijven-met-waterstof-

naar-duurzaamheid 

 

• Mobiliteit:  

o Kansenkaart voor waterstofmobiliteit van Omgevingsdienst Midden-Holland: 

https://odmh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=657dcaaae54a4637

8de56046c2dceed2 

o Filmpjes over rol die transporteurs uit A12 Corridor voor waterstof zien:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrZQFY8-b2ngaRMOm5WyyzLRZld708_Cx 

 

  

https://zonnewijzer.zuid-holland.nl/
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d2ca33dc195b40b29c7855132998ca56&extent=50331.4683%2C437486.5411%2C98185.1641%2C467357.0008%2C28992
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d2ca33dc195b40b29c7855132998ca56&extent=50331.4683%2C437486.5411%2C98185.1641%2C467357.0008%2C28992
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d2ca33dc195b40b29c7855132998ca56&extent=50331.4683%2C437486.5411%2C98185.1641%2C467357.0008%2C28992
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/energie-regio/
https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/res-strategieen/
https://www.zuidholland.nl/publish/pages/27734/samengestelde_res_kaarten_zuid-holland_compleet.pdf
https://www.zuidholland.nl/publish/pages/27734/samengestelde_res_kaarten_zuid-holland_compleet.pdf
https://systeemstudie-pzh.hub.arcgis.com/pages/infrastructuur
https://systeemstudie-pzh.hub.arcgis.com/pages/infrastructuur
https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/het-openingsbod/resultaten
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/knelpunten-elektriciteitsnet-vanaf-nu-te-zien/
https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/knelpunten-elektriciteitsnet-vanaf-nu-te-zien/
https://www.liander.nl/sites/default/files/Liander_scenariostudie%20en%20knelpuntenanalyse_voor%20Gemeenteraad%20en%20college%20BW.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/Liander_scenariostudie%20en%20knelpuntenanalyse_voor%20Gemeenteraad%20en%20college%20BW.pdf
https://edepot.wur.nl/525167
https://www.youtube.com/watch?v=plmUKo8BDJ8&t=35s
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/11/02/agrarische-bedrijven-met-waterstof-naar-duurzaamheid
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/11/02/agrarische-bedrijven-met-waterstof-naar-duurzaamheid
https://odmh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=657dcaaae54a46378de56046c2dceed2
https://odmh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=657dcaaae54a46378de56046c2dceed2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrZQFY8-b2ngaRMOm5WyyzLRZld708_Cx
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Deze uitgave is gemaakt in opdracht van het platform Groene Hart Werkt! en de provincie 

Zuid-Holland: 

- Yolanda Ledoux (programmamanager Groene Hart Werkt!) 

- Gerdien Priester (Senior Beleidsmedewerker Energietransitie Warmte,                    

Provincie Zuid-Holland) 

 

Projectteam:  

- Stijn Bekkers (Team Duurzame Energie, provincie Zuid-Holland) 

- Katja Bojanova (Adviseur Duurzaamheid Omgevingsdienst Midden-Holland) 

- Heidi van Woudenberg (projectmanager, GreenSteps Duurzame Innovatie)  

 

 

 

 

 
 

 

Aan dit rapport over de mogelijkheden en kansen van waterstof is met zorg gewerkt.  

Mochten er desondanks zaken niet correct zijn weergegeven, of heeft u naar aanleiding van 

dit rapport vragen, neem dan contact op met het platform Groene Hart Werkt!, 

YLedoux@alphenaandenrijn.nl.  

Aan de informatie in dit rapport kunnen geen rechten ontleend worden. 

 
 


