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Disclaimer:
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We leven in een periode van chaos!

2



Klimaatakkoord
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Klimaatakkoord leidt tot twee 
beleidsdocumenten op dit terrein
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• Aangezegd door minister Wiebes: 

Beleidsvisie op waterstof (eind 2019 / begin 2020)

• N.a.v. motie Kant: 

Actieplan Groen Gas (eind 2019)



Elektriciteitsopwekking



Kostprijsreductie van zon-pv

6Source: Electrek.co (Dec 2017) 

1,6 €ct/kWh
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Photo: Ningxia, China



Waterstofmarkten en -toepassingen
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Schone H2-diensten rond de stad: 
OV-streekbus, taxi’s, vuilnis-/veegwagens, rondvaartboten, …
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Schone H2-diensten rond de stad: 
OV-streekbus, taxi’s, vuilnis-/veegwagens, rondvaartboten, …
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Gebouwde omgeving (1)

11



Gebouwde omgeving (2)
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Waterstofproductie
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Productie van groene waterstof via elektrolyse



Waterstofproductie- en toepassing
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It’s the system, stupid!
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Centrale H2-productie met CCS: 
decarbonisatie van CH4 met op-/ombouw infrastructuur en 
decentraal gebruik

17



Productie op de Noordzee?
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Transportcapaciteit voor waterstof



Opslag van waterstof
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Waarom waterstof dan / dus in Nederland?
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• Grote vraag naar moleculen in de industrie, mobiliteit en GO, wellicht 

ook elektriciteitsopwekking

• Ambitieuze klimaatagenda

• Geweldig windpotentieel op de Noordzee

• Vrijwel alle infrastructuur voorhanden (naast elektriciteit)

• Logistiek hart van NW Europa

• Sterke bedrijven- en kennispositie

• …



We hebben veel wijsheid nodig bij de keuzes 
die we maken, liefst waardevrij en genuanceerd!
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• Veel wensdenken, veel meningen, relatief weinig onderbouwing

• Veel ‘schuivende panelen’ en we innoveren best hard…

• Let op: ALLE opties zijn schaars

• Allerbelangrijkste (= open deuren): 

• Maak goede analyses, ook op de lange termijn

• Beoordeel de voor de hand liggende alternatieven 

• Wees realistisch

• Neem verstandige beslissingen



Duurzame gassen in de gebouwde omgeving: is 
dat nou wat?
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• Ja, natuurlijk! We hebben immers alles nodig!

• Discussie over waterstof en groen gas zal nog wel even voortduren…

• Zal verankerd worden in de leidraad t.b.v. de warmtevisies van regio’s 

(maart 2020 update)

• Ook discussie over lokale productie en certificatenhandel

• Bij toepassing: goed verhaal nodig dat klopt, ook op de lange termijn!

• Groen Gas: kan nu al

• Waterstof: over 5-10 jaar, echt grootschalig vanaf 2030  



Dank u 

voor uw aandacht!


