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Aanleiding & Doel

Waterstof heeft enorme potentie en kan een hele belangrijke functie vervullen in onze 
energie- en grondstoffenmix. Daarnaast is de systeemfunctie van waterstof van belang 
als flexibele interface tussen vraag en aanbod van energie, als opslagmedium en als 
mogelijkheid om duurzame elektriciteit van elders in de wereld te importeren. 

Maar, waterstof is niet dé heilige graal in de energietransitie. We hebben de 
maatschappelijk impact van grootschalige toepassingen nog onvoldoende in kaart. 
Op allerlei terreinen leiden grootschalige ontwikkelingen van nieuwe opties tot 
negatieve effecten, waaronder afname van het maatschappelijk draagvlak. Denk aan 
het gebruik van biomassa voor energieopwekking en aan de ontwikkeling van 
zonneweiden en wind op land. 

Vanuit de Topsector Energie denken wij dat het noodzakelijk is om beter zicht te 
krijgen op de impact van de grootschalige toepassing van waterstof. Daarom willen 
we onderzoeken op welke wijze je daarmee om kunt gaan. Met als einddoel, zorgen 
dat we de potentie van waterstof optimaal kunnen benutten, het rendement op 
investeringen in waterstof kunnen verbeteren, en de slagingskans van de 
energietransitie vergroten. Opdat een duurzame energiemix (met een juiste 
positionering van waterstof) zich kan ontwikkelen tot een oplossing met 
maatschappelijke meerwaarde, waar we als samenleving decennia lang mee vooruit 
kunnen. 

Expertsessie 

In deze eerste werksessie met circa 40 experts op het gebied van ontwikkeling en 
toepassing van waterstof, hebben we met elkaar de potentie en de zorgen rondom 
waterstof gedeeld. Ook hebben we verkend wat er nodig is om waterstof op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze uit te rollen.  

Dit verslag geeft een impressie van de oogst van de sessie, wie erbij waren en hoe we 
verder gaan. 
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waterstof 
associaties 
Beschikbaarheid | Integraal | 
Bankierbaar | Gewoon beginnen | 
Cruciaal | Blauw | Import | 
Grootschalig | Simpel, niet 
eenvoudig | Duur | Belofte  | 
Multiperspectief | Uitdagende 
kans | Samen opschalen | 
Duurzaam | Onmisbaar | 
Haarlemmerolie | Ruggengraat | 
Mist | Eerlijkheid | Hoogwaardig | 
Energievoorziening |  
Gaat gebeuren | Grondstof |  
Too big to fail

Potentie & zorgen 

Een impressie van de gedeelde potentie en zorgen. 

“Waterstof heeft een enorme grote 
verbeeldingskracht, groter dan welke andere 
alternatieve energiesoort dan ook.”  

“Betaalbaarheid: de vergelijking wordt met aardgas 
gemaakt, terwijl in 2050 is dat er niet meer. Als je naar 
dit moment kijkt, dan is waterstof essentieel.” 

“Hergebruik energie-infrastructuur, benutten gasnet.”  

“(Perceptie van) veiligheid. Verouderd gasnet kan gaan 
lekken. Lekkagerisico geldt zowel voor toepassing met 
gas als met waterstof.”  

“Emancipatie: enorme economische kans voor zonnige 
landen, mits de infrastructuur goed is aangelegd.” 

“Eerlijke verdeling is ook belangrijk. Als het op grote 
schaal wordt toegepast, wordt het risico op ongeluk 
ook groter.” 

“Coördinatie van de regie is ook belangrijk. De 
verdeling moet overal hetzelfde zijn. De rijksoverheid 
moet de regie nemen, dat hebben ze altijd al gedaan 
met dit soort grote dossiers. Decentrale oplossingen 
moeten nog steeds worden georganiseerd door een 
overstijgende instantie komen we nu achter. Ik wil niet 
in een Nederland wonen waar we per postcode 
mensen gaan verrijken of verarmen met waterstof.” 

“Is de burger niet mondiger geworden, dus 
veroorzaakt dit geen spanning?” 

“Centrale visie en regie vanuit de (rijks)overheid is 
essentieel. De overheid is verantwoordelijk voor het 
goed functioneren van energienetwerk.” 

“Dus besluitvorming op macroniveau en bij concrete 
projecten gaan mensen erover vallen. Hoe kunnen we 
mensen op macroniveau alvast mee krijgen, waarbij er 
ruimte blijft op microniveau?” 

“Wie profiteren ervan als we waterstof gaan 
importeren? We moeten op voorhand een eerlijke 
verdeling van marges in de keten maken.” 

“Kan je langzaam overstappen op waterstof? Dit doen 
ze in een aantal EU-landen. Of is het mogelijk dat we in 
één keer overstappen, hebben we de infrastructuur 
hier al voor?” 

“Wat is de snelheid dat je naar groene waterstof gaat? 
Als we te snel gaan kan het zijn dat we denken dat het 
duurzaam is, maar dit niet zozeer is.”  

“Onbekend maakt onbemind: burgers worden niet 
gerepresenteerd. Het is een discussie tussen experts, 
de participatieparadox; als het nog vaag is krijg je ze 
niet betrokken, als het concreet is dan is het al te laat.” 

“Nationale infrastructuur is bepalend: aantal 
investeringen zijn afhankelijk van infrastructuur, dus het 
tempo wordt hierdoor bepaald.” 

“Hebben we het lef om geld uit te geven? Als je een 
andere kant op gaat bewegen gaan de kosten voor de 
baten uit, er is altijd nog een reden om actie uit te 
stellen. Dit is een van mijn zorgen, dat het niet in 
beweging gaat komen.”  

“Als je naar vandaag kijkt zit het vast. We moeten nu 
breed inzetten op de infrastructuur. We hebben nog 
niet door dat de transitie zo belangrijk is dat het kan 
zijn dat we over 10 jaar erachter komen dat we geld 
over de balk hebben gesmeten omdat dit niet werkt.” 

“CO2-reductiewaarden van de eerste investeringen 
zijn groter, omdat ministerie hierin nu investeert.” 
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Blauw in de industrie 

Kennis lijkt niet de bottleneck te zijn voor de 
ontwikkeling van blauwe waterstof als onderdeel in de 
NL energiemix voor de industrie. Wel ontbreekt het 
aan centrale regie en overzicht en er zijn veel 
afhankelijkheden (kip/ei, vraag/aanbod). Als het in 
bedrijf gaat is leveringszekerheid en betrouwbaarheid 
wel cruciaal. Om deze ontwikkeling op gang te 
brengen is het belangrijk dat initiatief en momentum 
wordt doorgezet, ondanks een complex speelveld. 

• Nu is het energiesysteem vooral tussen bedrijven 
opgezet. Hoe kan het systeem worden 
aangesloten op de rest van het energienet? 

• Blauw stimuleert mogelijk der opschaling van 
groen. De backbone die voor blauw aangelegd 
wordt kan t.z.t. helpen bij distributie van groen. 

• De discussie over waterstof wordt veelal op 
gevoelsniveau gevoerd. Het gaat snel over goed/
fout, wel/niet.  

• De Nederlandse overheid moet nog stappen 
maken in de beleidsvorming.  

• In Engeland is een vergelijkbaar traject gestart, 
maar dit project is al verder. We zouden dit project 
kunnen gebruiken als voorbeeld. 

• Gaat blauw de prijs bepalen ten koste van groen? 
Op niveau van de commodity (moleculen) zelf is er 
geen onderscheid.  

• Hoe zou de ontwikkeling eruit zien wanneer de 
stap naar blauw niet wordt gemaakt? Kan dat 
überhaupt? Laten we de stap maken. 

• Markt is niet perse vraaggestuurd, hier gaan we nu 
wel van uit. 

Groen in de gebouwde omgeving 
Stad aan 't Haringvliet is een mooi voorbeeld van een 
pilotproject voor waterstof in bestaande woningbouw. 
In het algemeen zijn er positieve geluiden over de 
belofte van waterstof, maar er is ook op veel plaatsen 
weerstand op toepassing in de gebouwde omgeving. 
Daar waar warmtenetten en elektrificering de beste 
opties voor verduurzaming zijn, dient een 
waterstofperspectief niet vertragend te werken. In het 
project is de leerervaring een belangrijk doel.    

• Stad aan 't Haringvliet wil zelfvoorzienend zijn, o.a. 
door koppeling met nabij gelegen windmolen. De 
vraag die opkomt is of we schaarse Nederlandse 
grond willen gebruiken voor H2-opwek? 

• De angst wordt benoemd dat overheden 
(wethouders) het lonkend perspectief van waterstof 
kunnen gebruiken om tot 2050 niks te doen en te 
wachten met verduurzaming. 

• Het project is gesubsidieerd. De uiteindelijke vraag 
is of waterstof een aantrekkelijk en haalbaar 
alternatief voor de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving kan worden. 

• Er moet ook gekeken worden naar de 
herhaalbaarheid. Elke wijk is uniek, de situatie van 
Stad aan 't Haringvliet kan niet 1-op-1 gekopieerd 
worden naar ander wijken.  

• Hoe ga je om met mensen die geen aansluiting 
willen op waterstof? Of op een ander 'collectieve' 
vorm. Acceptatie gaat voor innovatie. 

• Het blijft mensenwerk; betrokkenheid en motivatie 
van mensen bij de verschillende stakeholders is 
essentieel.

Groen in de industrie 

In Nederland lijkt een offshore investering interessant. 
De prijs is bepalend en daarnaast het tempo van de 
productie van waterstof. De centrale mindset is: we 
gaan het gewoon doen. Echter, men is afhankelijk van 
allerlei spelers in de keten. Waar moet je beginnen, 
wie heeft hierin de regie, wat is de koers, waar stuur je 
heen? Verder is het belangrijk dat de vraag wordt 
gesteld hoe Nederlands het moet zijn en in hoeverre 
het internationaal moet worden gecoördineerd/
opgepakt. 

• Netwerk is kleurenblind, er is diversiteit. In 2030 
willen we hier eigenlijk staan, de objectopstelling is 
een toekomstperspectief.  

• De knoop staat voor hoe komen we er. Op korte 
termijn zal er pijn worden ervaren vanuit alle 
sectoren, op lange termijn gaan we richting een 
groene energienota.  

• De markten wereldwijd worden groot, we moeten 
zorgen dat we er een aandeel in hebben.  

• We werken naar een perspectief toe, in de toekomst 
zal daar winst bij komen kijken. Nu heerst er vooral 
nog complexiteit en organisatie van tijdelijke kosten. 

• Hoe socialiseer je de pijn, eerste overstap naar 
waterstof en laatste mensen die afstappen van gas 
moeten geen extreem hoge kosten gaan krijgen. 
Het moet dragelijk blijven voor de kleine 
portemonnee. Dit wordt gewoon duur. Pijn komt er 
toch, of we dat nu doen en verspreiden over 
verschillende sectoren of dat we geen overstap 
maken naar een groene nota en deze pijn ervaren in 
vorm van klimaatverandering. 

DRie H2-CASEVErkenningen
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Wat is er nodig?  

De groep verkent wat er nodig is om waterstof op 
maatschappelijk verantwoorde wijze uit te rollen.  

• Werken aan een toekomstvisie en een integrale 
(infrastructuur) oplossing. 

• Kan er systeemfinanciering komen? 
• Alles starten, blauw en groen steunen en 

schaalbaar maken. In 2030 kijken waar we dan 
staan. 

• In de voorbeeldcases komt coördinatie en overleg 
als belangrijk onderdeel naar voren. Dit zou ook 
voor heel Nederland moeten gebeuren. 

• In de discussie zaten veel overtuigingen. Elkaar 
vinden is nog best lastig. Hoe maken we een 
gedragen beeld?  

• Bepalen van een koers plus communicatie. 
• Afweging gebaseerd op normen.  
• Consequenties van de keuze naar waterstof. Hoe 

definieer je maatschappelijk verantwoord? 
• Leren is erg belangrijk onderdeel voor de 

maatschappelijke uitrol. 
• Nationale transitieboard, leerproces zijn nodig. 
• We moeten nog heel veel doen, we kunnen 

eindeloos dit soort bijeenkomsten hebben. Het 
moet nu gebeuren, we lopen niet meer voor, vorig 
jaar wel.  

• Door te doen loop je tegen de opgaven en 
knelpunten aan die nog niet helder zijn. 

• Bewustwording bij eindgebruikers; als we CO2 
gaan reduceren dan kost dit geld.  

• Schaalgrootte (vooral groen). 
• Kunnen de waarden een plek krijgen, zodat er een 

team kan zijn dat voor waterstof is?  
• Er moet zo snel mogelijk zo goedkoop mogelijk 

waterstof geproduceerd worden. Voor groen moet 
dit ‘doen’ gaan worden. 

• Er zijn niches waarin we voorlopers kunnen zijn. 
• Belangrijk aspect voor Nederland is het behouden 

van onze rol als energie- en chemiehub.  

Waar zit de nieuwsgierigheid? 

Vervolgens spreekt men uit wat nader onderzocht zou 
moeten worden.  

• Hoe ontwikkelen de toonaangevende 
pioniersprojecten zich? Wat leren we hier van? 

• Veranderende verhoudingen in de markt van 
waterstof onderzoeken. Wat is de dynamiek in 
vraag en aanbod? We hebben het altijd over 
kosten, niet over waarde. Maar iedereen hier zit 
voor waarde. 

• Hoe zet je de koers uit?  
• Hoeveel van die waterstof kan er komen, en hoe 

duurzaam is dat? 
• Hoe krijg je het ecosysteem om? 
• Inspirerend wat Haringvliet doet, hoe kunnen we 

dat breder verspreiden? 
• Kan er waterstof in de binnenvaart gebruikt 

worden? 
• Wat betekent het als wij een speler worden in 

relatie tot het internationale speelveld? 
• Er heerst in Nederland een discussie tussen groen 

en blauw, in andere landen is dit geen discussie. Er 
zijn zelfs landen die alleen grijs doen. Kunnen we 
spreken over én-én? 

• Waterstof is geen hobby, het is een hele 
belangrijke en essentiële stap. Alles om ons heen is 
mogelijk gemaakt door aardgas en andere fossiele 
brandstoffen. Hoe zorgen we dat daar een rijke 
variatie aan duurzame opties voor in de plaats 
komt? 

• Weinig rapporten die alles hebben doorgerekend, 
het is belangrijk elkaar te blijven bevragen. Hoe 
kunnen we fact-based beter tot besluiten komen?  

• Hoe krijgen we een compleet beeld van de 
(maatschappelijke) impact van grootschalige uitrol 
van waterstof, voorkomen we dwalingen en 
benutten van de potentie voor onze 
leefomgeving?
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Reflecties op de oogst 
Volgend op de expertsessie hebben we een aantal 
voorlopige conclusies, aandachtspunten en wensen voor 
het vervolg geformuleerd.  

Conclusies 
We zijn er vroeg bij! De potentie van waterstof in de 
energietransitie lijkt groot. Bij de aanwezigen is veel 
vertrouwen dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen 
in de uiteindelijke energiemix. Er is gedrevenheid om 
(concrete) voortgang te boeken met waterstof. Dat lijkt 
het belangrijkste; eerst doen, en daar dan goed van leren. 
Tegelijkertijd leven er wel degelijk nu al zorgen over de 
maatschappelijke impact van waterstofontwikkelingen.    

In de gebouwde omgeving wordt op een aantal plekken 
geëxperimenteerd om te onderzoeken wat ervoor nodig 
zou zijn om waterstof te kunnen benutten als onderdeel 
van de energiemix. Risico is dat gemeenten - en andere 
partijen - onterecht gaan wachten op waterstof en dat de 

lopende pilots daarmee onbedoeld de energietransitie 
vertragen. Ondertussen neemt de argwaan bij sommige 
partijen over waterstof in de gebouwde omgeving toe. 

Op systeemniveau is de realisatie van een 
waterstofinfrastructuur een grote maatschappelijke 
investering. Deze loont pas als private investeringen 
volgen en is alleen te verantwoorden als deze 
investeringen uiteindelijk bijdragen aan CO2-reductie. 
Deze onzekerheid bemoeilijkt de besluitvorming. Het 
gaat immers ook over socialisering van kosten. Hoe doen 
we dit op een eerlijke manier? 

De belangrijkste potentie: leren van concrete projecten 
die nu lopen en daarmee bijdragen aan lokale en 
regionale besluitvorming en nationaal beleid. Wanneer is 
waterstof wel/niet zinvol om mee te nemen als optie en 
wat moeten we dan meewegen? 

Aandachtspunten 
Aan het einde van de sessie werd een aantal aspecten 
benoemd, die voor ons leidend zijn voor het vervolg: 

• Financiële aspecten van de introductie van waterstof, 
inclusief het socialiseringsvraagstuk. 

• 'Gevaar' van publieke opinie, polarisatie, draagvlak, 
'verkeerde' beelden en/of framing. 

• De wens om geen hoog-over traject te creëren, maar 
te werken met communities en het (blijvend) leren van 
en in concrete projecten. 

• Het doorbreken van of/of denken rondom waterstof, 
waarbij even goed alternatieven voor waterstof 
onderzocht worden.  

• De noodzaak voor verdiepende dialoog en het 
betrekken van een breed stakeholderveld.  

Vervolg 
Voortbouwend op deze inzichten heeft het MVI-
Energie/TKI Nieuw Gas team twee sporen 
geïdentificeerd waarop we actie willen 
ondernemen: 

1. Gebouwde omgeving 
Een multistakeholderaanpak waarbij de rol van 
waterstof in de gebouwde omgeving met een 
'open blik' wordt onderzocht. In dit traject staat van 
elkaar en met elkaar leren over wat de toekomstige 
rol van waterstof kan zijn centraal.  

2. Industrie 
In deze sector speelt grootschalige productie, 
import en toepassing van waterstof. We willen de 
maatschappelijke impact van deze grootschalige 
ontwikkelingen verkennen. Een meer analytische 
insteek over ontwikkeling van de industrievraag 
naar waterstof in combinatie met de kostprijs, de 
invloed van die keuze op de bestaande processen 
en de manier waarop dit op gang kan worden 
gebracht. Er lopen al verschillende analyses die 
hiervoor gebruikt kunnen worden. 

Naast deze twee sporen is betaalbaarheid en 
financiering van de benodigde waterstof-
infrastructuur een onderwerp dat naar voren komt. 

We zullen de komende periode gebruiken om 
relevante stakeholders aan te haken op deze 
trajecten om met elkaar de vraagstukken duidelijker 
af te bakenen en waar nodig te integreren. 
Uitnodigingen voor deelname ontvangen jullie te 
zijner tijd. 
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Deelnemers 
• Albert van der Molen, Stedin  
• Andreas ten Cate, Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) 
• Coby van de Linde, Clingendael 
• Dirk Schaap, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat  
• Eduard de Visser, Port of Amsterdam 
• Folmer de Haan, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) 
• Frank Schnitzeler, Airproducts 
• Han Rakels, Perspectivity 
• Hans Warmenhoven, Energiebeheer Nederland (EBN) 
• Johan Slobbe, Ministerie Binnenlandse Zaken 
• Joost van der Waal, Studio Marco Vermeulen 
• Jörg Gigler, TKI Nieuw Gas* 
• Julius Smith, Orsted  
• Laura Koppen, Vopak 
• Marc Londo, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) 
• Marcel Weeda, TKI Nieuw Gas | TNO* 
• Margrethe Bongers, RVO*  
• Marlies Kok, RVO*  
• Marnix van Alphen, Vattenvall 
• Martien Visser, Hanze Hogeschool  
• Martine Verweij, Topsector Energie MVI* 
• Michiel Damoiseaux, Perspectivity  
• Noe van Hulst, Ministerie van Economische Zaken 
• Peter Kleintunte, ASN Bank 
• Peter van Ees, ABN Amro 
• Remco Ybema, Nouryon 
• Richard van As, Alliander 
• Rob Kreiter, TKI Energie & Industrie 
• Robert Bierens, Ministerie van Financiën  
• Sanne Akerboom, Universiteit Utrecht 
• Ton Bontekoe, MVI-e progamma* 
• Ulco Vermeulen, Gasunie 

*Organiserend team namens de Topsector Energie

Contact 
Vragen, tips en/of opmerkingen over het vervolg? We horen ze graag.  
Neem contact met een van ons* op of stuur een mail naar: marlies.kok@rvo.nl


