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Aanleiding 
 
Er ligt een gemeenschappelijke uitdaging om de gebouwde omgeving CO2 neutraal te maken. Die transitie 
dient tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten gerealiseerd te worden. En dat vraagt keuzes. Keuzes 
die hier en nu gemaakt worden. De belofte van waterstof lijkt verstorend en vertragend te werken in dat 
keuzeproces. Er ontstaat polarisatie in de (publieke) discussie en er is verkeerde beeldvorming. Maar er is 
geen excuus om niets te doen. Dus kunnen we samen de juiste boodschap verbinden aan deze complexe 
mix van oplossingen voor een CO2 vrije gebouwde omgeving? 
 

Centrale stelling WaterstofLab Gebouwde Omgeving 
 
“Hoe creëren we helderheid over de rol van H2 in de energiemix voor de gebouwde omgeving?” 
 
Met helderheid bedoelen we dat de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving afgewogen en 
gepositioneerd is ten opzichte van alternatieven. Dat alle maatschappelijke partijen geïnformeerd en 
betrokken zijn en realistische keuzes kunnen maken. Dat we samen leren en experimenteren.  
 

Uitgangspunten voor samenwerking 
 
1. We werken in open dialoog in een veilige setting 
2. We creëren een plek om samen te leren 

a. We krijgen systemisch begrip van het vraagstuk  
b. We vergroten onderling begrip van verschillende perspectieven 

3. We creëren handelingsperspectief voor en met alle stakeholders 
4. We werken naar een gezamenlijk en een genuanceerde boodschap ten behoeve van publieke 

opinievorming en beleidsontwikkeling.  
5. Er ontstaat een goed geïnformeerde community met een genuanceerde blik (ook verder dan eigen 

belang) en die elkaar weet te vinden voor kennisuitwisseling, experimenten/onderzoek & projecten. 
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