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Introductie en leeswijzer
ACHT VEEL GESTELDE VRAGEN OVER WATERSTOF :
1. Wat is waterstof?
2. Is waterstof een duurzame energiebron?
3. Is waterstof duur?
4. Waar kan waterstof voor worden gebruikt?
5. Wordt waterstof al toegepast?
6. Welke waterstofprojecten zijn er al in Flevoland?
7. Welke uitdagingen liggen er voor ondernemers die iets met waterstof willen?
8. Wat kan het EEF betekenen voor uw waterstofproject?

Hoe dit document te gebruiken?
De eerste vijf vragen van dit document geven een verdere uitleg over waterstof en waarom waterstof een
rol kan spelen binnen de energietransitie. Mocht u al meer thuis zijn in waterstofprojecten en opzoek zijn
naar eventuele kansen in de Provincie Flevoland voor uw waterstofproject, dan raden we aan om u te
richten op vragen 6 t/m 8.
Wanneer u blijft zitten met vragen of tegen problemen aanloopt binnen uw project, schroom dan niet om
contact op te nemen met het Energie Expertisecentrum Flevoland. Het EEF heeft ruime ervaring in het
ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Wij zijn een initiatief van de Provincie Flevoland om de
energietransitie te versnellen en helpen u graag met elke uitdaging richting een duurzamer Flevoland!
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1) Wat is waterstof?
Waterstof is een gas dat als energiedrager kan functioneren. Een energiedrager is een stof waarin energie
kan worden opgeslagen. Deze energie kan dan later én elders om worden gezet naar bruikbare energie.
Waterstof wordt op dit moment in Nederland veelal geproduceerd door het kraken van aardgas, een proces
waar CO2 bij vrijkomt. Waterstof kan ook geproduceerd worden met (duurzame) elektriciteit (door middel
van elektrolyse). Deze techniek wordt nog niet op grote schaal toegepast, veelal doordat de kosten van
elektrolyse nog relatief hoog zijn.

2) Is waterstof een duurzame energiebron?
Er wordt gesproken over drie typen waterstof:
•

Grijze waterstof: Waterstof waarbij tijdens de productie van de waterstof CO2 vrijkomt die niet
wordt afgevangen of opgeslagen. Een voorbeeld is productie door het kraken van aardgas.

•

Blauwe waterstof: Waterstof waarbij tijdens de productie van de waterstof CO2 vrijkomt, maar
waar de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen onder de grond.

•

Groene waterstof: Waterstof waarbij tijdens de productie geen CO2 vrijkomt. De productie vindt dan
plaats door middel van elektrolyse, waarbij hernieuwbare elektriciteit wordt gebruikt bij het
productieproces.

De verschillende typen waterstof laten zien dat waterstof niet per definitie een duurzaam alternatief is. Bij
de productie van grijze waterstof komt CO2 vrij. Dit maakt grijze waterstof geen duurzaam alternatief.
Waterstof kan fungeren als duurzame energiedrager, wanneer er duurzame energie tijdelijk wordt
opgeslagen in waterstof. In deze vorm kan waterstof bijdragen aan de energietransitie.

3) Is waterstof duur?
Waterstof is kostbaar. Dit komt doordat de productie van waterstof substantiële verliezen kent. Wanneer
de waterstof opnieuw wordt omgezet naar energie, treedt opnieuw energieverlies op. Doordat er zo veel
energieverlies optreedt, is productie van waterstof relatief duur. Je houdt immers veel minder energie over,
dan er voor de productie was.
Daarnaast is de productie van blauwe waterstof door de koppeling met CO2-afvang en opslag duurder dan
grijze waterstof. Wel wordt blauwe waterstof als klimaatneutraal beschouwd. De kosten van groene
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waterstof zijn relatief hoog ten opzichte van blauwe en grijze waterstof. Dit komt doordat de kosten van
elektrolyse nog hoog zijn en elektriciteit in vergelijking met aardgas relatief duur is. De productie van groene
waterstof kan een betaalbaar alternatief worden, als de kosten van elektrolyse flink dalen en er veel
goedkope duurzaam opgewekte elektriciteit beschikbaar is.
Doordat er veel energieverliezen plaatsvinden bij de omzetting van elektriciteit in waterstof, is het
verstandiger de energie direct te gebruiken wanneer dit mogelijk is. Toch zijn er economische redenen die
het gebruik van waterstof in de toekomst interessant maken. Seizoensopslag van waterstof om de
leveringszekerheid van energie te vergroten is zo’n economische reden. Op deze manier kun je in de zomer,
wanneer er veel elektriciteit wordt geproduceerd door bijvoorbeeld zonnestroominstallaties, elektriciteit
opslaan en in de winter deze opgewekte zonnestroom gebruiken.

4) Waar kan waterstof voor worden gebruikt?
Er zijn verschillende toepassingen waarbij waterstof een rol kan spelen in het energiesysteem van de
toekomst. De genoemde toepassingen die op dit moment als het meest kansrijk worden gezien, zijn:
•

Waterstof kan een rol spelen in de elektriciteitsproductie. Op momenten dat er veel duurzame energie
geproduceerd wordt, kan deze energie worden opgeslagen in waterstof. Deze energie kan dan worden
gebruikt op momenten dat duurzame bronnen geen energie leveren, bijvoorbeeld wanneer het niet
waait en/of de zon niet schijnt.

•

Waterstof kan een rol spelen in de industrie, voor zwaar vrachtverkeer en zee- en luchtvaart. Deze
verbruikers zijn vaak ongeschikt voor een all-electric oplossing. Voor deze sectoren kan waterstof een
uitkomst bieden als brandstof.

•

Waterstof kan een rol spelen om gebouwen in de gebouwde omgeving te verwarmen. Sommige huizen
zijn niet goed te isoleren, waardoor elektrisch verwarmen geen mogelijkheid is. Ook zijn een groot
aantal wijken niet geschikt voor een warmtenet, door de ligging of indeling van de wijk. Groene
waterstof kan een manier zijn om ook deze woningen duurzaam te verwarmen.

5) Wordt waterstof al toegepast?
Onderzoek van de Gasunie uit november 2019 laat zien dat de huidige vraag naar waterstof ligt op 175 PJ
(48,8 TWh). De meeste waterstof wordt gebruikt als grondstof in de chemische industrie, voor de productie
van ammoniak (een tussenproduct voor kunstmest) en methanol (een basisbouwsteen in de chemische
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industrie). Volgens dit onderzoek is de verwachting dat in 2030 de vraag naar en het aanbod van duurzame
waterstof net op gang komt. Richting 2050 wordt een forse toename verwacht door het gebruik van
waterstof in meerdere sectoren, zoals de gebouwde omgeving en de lucht- en scheepvaart, vanwege de
onder paragraaf 4 genoemde behoeften.
Ook Stedin, een regionale Nederlandse netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert, heeft in
februari 2020 zijn visie op waterstof gepresenteerd. Stedin verwacht dat tot 2030 waterstof geen
significante rol speelt in verwarming van de gebouwde omgeving. De verwachting is dat de beschikbare
waterstof eerst wordt gebruikt in andere sectoren, zoals de industrie, zwaar transport en
elektriciteitsvoorziening. Wel verwacht Stedin dat na 2030 waterstof een rol kan gaan spelen bij de
verwarming van de gebouwde omgeving. Om deze reden is het zaak dat er aan de slag wordt gegaan met
innoveren, zodat er in 2030 producten beschikbaar zijn die grootschalig ingezet kunnen worden. Om in
2030 aan de slag te kunnen, moet nu worden ingezet op kleinschalige projecten met waterstof.
Niet alleen Stedin, maar ook andere netbeheerders zijn bezig met kleinschalige waterstofprojecten. Liander,
de netbeheerder in Flevoland, geeft net zoals Gasunie en Stedin aan te verwachten dat waterstof op korte
termijn nog niet interessant wordt als energiedrager. Wel zet Liander in op de uitvoering van experimenten.
Zo werken ze samen met Stedin in the Green Village - een proeftuin van de TU Delft - om de geschiktheid
van gasdistributienetten te testen voor het transport van waterstof.

6) Welke waterstofprojecten zijn er in Flevoland?
Op dit moment zijn er een klein aantal waterstof projecten in Flevoland waaraan wordt gewerkt.
Voorbeelden hiervan zijn:
•

In Lelystad is een proeftuin opgestart voor kleinschalige opwekking van waterstof bij boerenbedrijven
met als bron zon- en windenergie. Hier werken Wageningen Universiteit (WUR) en TNO aan een proef
met subsidie van het ministerie van Economische Zaken.

•

Het Koninklijk Nederlands Luchtvaart- en ruimtevaartcentrum in Marknesse experimenteert met het
laten vliegen van drones op waterstof. Het eerste werkende model is inmiddels een feit.
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7) Welke uitdagingen liggen er voor ondernemers die
iets met waterstof willen?

Uit gesprekken met Flevolandse ondernemers geïnteresseerd in waterstofprojecten zijn verschillende
uitdagingen naar voren gekomen:

•

Creëren van voldoende afzetmarkt om opwekking rendabel te maken
Voor een succesvol waterstof project is het essentieel om voldoende afname te realiseren. In de
waterstofwereld wordt vaak gesproken over het bekende kip-ei probleem. Zonder afname investeren
ondernemers niet in waterstofproductie of tankgelegenheden, maar zonder verzekering van
waterstofaanbod investeren andere ondernemers niet in technieken die werken op waterstof.

•

Distributie van waterstof
Om voor ondernemers in Flevoland over te gaan op waterstof is het belangrijk dat de waterstof op de
juiste manier bij de betreffende apparaten terecht komt.

•

Beschikbare technieken die werken op waterstof
Veel Flevolandse ondernemers geven aan dat materieel werkend op waterstof simpelweg nog
onvoldoende beschikbaar is voor hun bedrijfsactiviteiten.

•

Financiering van projecten
De financiering van de projecten is een uitdaging voor ondernemers. Een waterstofproject brengt vaak
hoge investeringskosten met zich mee en een nog onvoldoende ruime businesscase voor een financier
(er is een grote onrendabele top).
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8) Wat kan het EEF betekenen voor uw waterstofproject?
Het Energie Expertisecentrum Flevoland heeft als doel ondernemers, non-profit organisaties en energiecoöperaties in Flevoland te helpen bij de ontwikkeling en realisatie van hun duurzame energie- en
energiebesparingsprojecten. Op deze manier dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie in
Flevoland en daarmee het versterken van de lokale economie. Het EEF ondersteunt ook bij de ontwikkeling
van waterstofprojecten. Via de hieronder benoemde opties kan EEF een ondernemer ondersteunen in een
waterstofproject:

•

Samenwerkingsverbanden
Met ons brede netwerk kunnen wij u in contact brengen met de juiste partijen. Waterstofprojecten
staan vaak nog in de kinderschoenen. Het werken in samenwerkingsverbanden zorgt ervoor dat u
kennis kunt delen en van elkaar kunt leren. EEF organiseerde in samenwerking met Flevolandse
Energie Agenda (FEA) een kennissessie over waterstof voor geïnteresseerden in de provincie.
Daarnaast brengen we partijen bij elkaar behoefte hebben aan verdere samenwerkingsverbanden.

•

Verduurzamingsvoucher
In de ontwikkelfase van waterstofprojecten moeten investeringen gedaan worden om het project
verder te brengen. Dit kost geld en tijd, zonder dat zeker is dat het project daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. Zeker bij waterstofprojecten vormt dit een groot risico. Met de verduurzamingsvoucher kan
EEF een deel van dit risico wegnemen. De verduurzamingsvoucher kan specifiek voor de aanloopfase
van een project worden aangevraagd en hoeft alleen te worden terugbetaald indien het project ook
daadwerkelijk doorgang vindt en de kosten van de aanloopfase kunnen worden terugverdient in het
project. Vraag vrijblijvend naar de voorwaarden van de verduurzamingsvoucher.

•

Projectpartner
EEF heeft ruime ervaring bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Wanneer u blijft zitten
met vragen of tegen problemen aanloopt binnen uw project, schroom dan niet om contact op te
nemen met het EEF.

•

Financier
Het EEF kan optreden als (co-)financier van een waterstofproject. EEF kan uw waterstofproject
financieren door middel van een standaard financiering. Deze financiering gaat tot 75.000 euro, tot
75% van de begroting en met een rente vanaf 3%. Ook bij grotere financieringen kunnen we een rol
spelen. Met een maatwerk financiering kan EEF leningen verschaffen vanaf 75.000 tot 1,5 miljoen
euro. In dit geval kunnen we tot 80% van de begroting financieren of tot 75% van het eigen vermogen,
met een rente vanaf 2,5%.
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