
 

56 
 

3.2 Waterstof 

Waterstof speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. 
Daarbij is het onderscheid tussen groene, blauwe en grijze waterstof van belang. Grijze 
waterstof wordt geproduceerd met aardgas. Daarbij komt CO2 vrij. Wanneer deze CO2 wordt 
afgevangen en opgeslagen spreken we van blauwe waterstof. Groene waterstof wordt 
geproduceerd met elektriciteit die is opgewekt uit duurzame bronnen (zon en wind). Tot 
dusver wordt voornamelijk grijze waterstof geproduceerd. Maar een groene waterstof-
economie is het gewenste toekomstbeeld. 

Waterstof wordt wereldwijd al lange tijd grootschalig geproduceerd voor tal van industriële 
toepassingen, met name de ammoniakproductie en olieraffinage. Bovendien wordt waterstof 
gebruikt voor de productie van hoge temperatuur proceswarmte in ketels en fornuizen in de 
industrie. Meer recent wordt gewerkt aan de toepassing van waterstof als transportbrandstof. 
Hiermee kunnen voertuigen, treinen, mobiele werktuigen en waarschijnlijk ook vaartuigen 
volledig elektrisch worden, in combinatie met brandstofcellen. Waterstof kan onder druk in 
vloeibare vorm compact worden opgeslagen voor diverse toepassingen. Op termijn zou 
waterstof de rol van aardgas kunnen vervangen bij lage temperatuur ruimteverwarming in 
huizen en gebouwen. Verder kan waterstof grote waarde hebben bij de opslag van elektriciteit 
en bij het energietransport van offshore windparken naar land. Waterstof is relatief eenvoudig 
te transporteren en te bufferen in pijpleidingen en op te slaan in tanks. Het kan dan ook op 
termijn een belangrijke rol spelen bij versterking van de flexibiliteit van het 
elektriciteitssysteem (opslag en CO2-vrij regelbaar vermogen). 

Brede benutting van waterstof als energiedrager voor mobiliteit en transport, in de industrie 
en de energiesector en mogelijk ook in de gebouwde omgeving, biedt kansen. Reële kansen 
om een grootschalige reductie van CO2-emissies te realiseren en tegelijkertijd de duurzame 
transitie naar duurzaam te faciliteren door opbouw van een toekomstgerichte infrastructuur. 
Naar verwachting zijn grote delen van het huidige aardgassysteem hiervoor bruikbaar, wat de 
kosten kan beperken. Ook kan worden voortgebouwd op een sterke kennisinfrastructuur die is 
opgebouwd op het gebied van aardgas. 
 
De gedeelde verwachting is dat de toepassing van waterstof als grondstof in de industrie en 
als energiedrager vooral na 2030 tot opschaling zal komen. Het document “Contouren van 
een routekaart waterstof” van het TKI-gas en het manifest “Waterstof essentiële bouwsteen 
energietransitie” van de Waterstof Coalitie laten zien dat er in Nederland een grote potentiele 
waterstofvraag is.  
 
We delen de ambitie om met een programmatische aanpak de ontwikkeling en uitrol van 
groene waterstof te versnellen. Oogmerk is om naast een kostendaling hernieuwbare 
elektriciteit ook de productiekosten de investeringskosten van elektrolyse versneld te 
reduceren, zodat groene waterstof een goede rol in de toekomst kan spelen.  
 
Er is behoefte aan additionele kennis over het potentieel, de vraagontwikkeling en opties voor 
kostenreductie om tot goede en gedragen afspraken te komen over de ontwikkeling van de 
waterstofmarkt in het Klimaatakkoord later dit jaar. We nodigen het PBL uit om bij de 
doorrekening de laatste (internationale) inzichten over de toekomst van waterstof met ons te 
delen. Gasunie zal in samenwerking met de industrie en andere netbeheerders het potentieel 
en de vraag naar waterstof(infrastructuur) in kaart brengen. Tevens zal, samen met 
deelnemers van de Industrietafel en wetenschappelijke experts, een ‘joint fact finding’ worden 
belegd. Een vraag hierbij is onder andere het gewenste groeitempo van het 
elektrolysevermogen richting 2030. De deelnemers aan het waterstof manifest schatten de 
potentie in op 3 à 4GW. Dat alles moet bijdragen aan goede besluitvorming over de nadere 
invulling van de programmatische aanpak.  
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