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1. Inleiding – verkenning 
Aanleiding

De provincie Fryslân wil in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen. Het inzetten op nieuwe oplossingen in de 
energietransitie vormt onderdeel van het Friese energiebeleid. 
Waterstof is een van deze oplossingen en kan goed passen in de 
Friese aanpak. In het Bestuursakkoord (2019) is dan ook als te 
bereiken resultaat opgenomen dat waterstof een “belangrijk 
onderdeel van de duurzame energiemix in Fryslân” wordt (p. 16).

Voordat de provincie een concrete inzet op het thema waterstof kan 
formuleren, is het wenselijk om te verkennen wat er bottom-up al 
wordt gedaan, welke mogelijkheden er zijn om initiatieven te 
verbinden, of er witte vlekken zijn om in te vullen en welke rol de 
provincie kan aannemen bij het stimuleren van waterstof. Dit rapport 
is een verkenning naar kansen voor waterstof in Fryslân en het bevat 
bovengenoemde handvatten.

Doel en leeswijzer

Deze verkenning heeft tot doel om de provincie Fryslân concrete 
handvatten te bieden voor haar waterstofstrategie. Het rapport is 
mede tot stand gekomen door gesprekken met een groot aantal 
betrokken partijen, zowel binnen als buiten Fryslân. Het geeft 
daarmee een breed overzicht van lopende en geplande projecten, en 
betrokken partijen in de provincie.

Het rapport begint met de resultaten van de verkenning voor de 
sectoren industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en energie 
(hoofdstuk 2). Volgend uit de verkenning zijn drie kansen voor 
waterstof te identificeren. Deze worden in hoofdstuk 3 gepresenteerd. 
In hoofdstuk 4 wordt de koppeling gemaakt met provinciaal beleid. 
Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen. 

Hoofdstuk 6 bevat een overzicht van geraadpleegde literatuur en 
geïnterviewde personen. In de bijlage is bovendien een kort overzicht 
van waterstoftoepassingen opgenomen, net als een overzicht van 
relevante informatie uit de Routekaart Fryslân 2030.
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1. Inleiding – waterstof
Wat is waterstof?

Waterstof (H2) kan als industriële grondstof of als energiedrager 
worden toegepast. 

• Op dit moment wordt waterstof nog grotendeels geproduceerd 
met aardgas, waarbij zo’n 9-10 kg CO2 per kg H2 vrijkomt. In dat 
geval is sprake van grijze waterstof. Ongeveer 10% van het 
Nederlandse aardgasgebruik wordt voor de productie van 
waterstof ingezet (TKI Nieuw Gas, 2018). Als de CO2 uit dit proces 
wordt afgevangen en opgeslagen of hergebruikt, is sprake van 
blauwe waterstof.

• Waterstof kan ook geproduceerd worden uit waterelektrolyse. 
Wanneer dit met duurzame elektriciteit (bijvoorbeeld uit 
zonnepanelen of windmolens) gebeurt, is sprake van groene
waterstof. Waterstof kan geproduceerd worden met elektriciteit, 
maar ook weer omgezet worden in elektriciteit. Deze processen 
gaan wel gepaard met energieverliezen.

• 93% van de huidige Nederlandse waterstofvraag komt voort uit de 
industrie, waar waterstof als grondstof in processen wordt 
gebruikt (Gasunie, 2019).

Waterstof in de energietransitie

Groene waterstof (en mogelijk blauwe als tussenoptie) kan een rol 
spelen in de energietransitie. Waterstof kan worden ingezet in:
• De industrie, om bestaande vraag naar grijze waterstof als 

grondstof te vergroenen en om warmte voor industriële processen 
te leveren;

• De mobiliteit, om auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, schepen 
et cetera aan te drijven;

• De energiesector, om gascentrales aan te drijven en vraag en 
aanbod van energie op elkaar af te stemmen;

• De gebouwde omgeving, om de warmtevoorziening van huizen en 
gebouwen te realiseren.

In hoofdstuk 2 worden bovenstaande vier sectoren als startpunt 
genomen.

Er zijn veel mogelijkheden om waterstof in te zetten. Dat betekent 
niet direct dat waterstof in alle gevallen de beste optie is. In de 
genoemde toepassingen concurreert waterstof vaak met andere 
duurzame opties. De ontwikkeling van waterstof is bovendien in de 
verschillende sectoren in verschillende fasen van ontwikkeling. In 
bijlage 7.1 wordt hier een kort overzicht van gegeven.
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2. Resultaten verkenning

Kansen voor waterstof in Fryslân 5



Resultaten verkenning - inleiding
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Voor dit onderzoek zijn partijen binnen en buiten Fryslân 
geïnterviewd over hun inzet ten aanzien van productie, transport en 
toepassing van waterstof. 

Bij toepassingen is uitgegaan van vier mogelijke toepassingssectoren 
(o.a. TKI Nieuw Gas, 2018) voor waterstof:

• Industrie (zowel grondstof- als hoge 
temperatuurwarmtegebruik);

• Mobiliteit;
• Gebouwde omgeving;
• Energie.

In de verkenning wordt een overzicht gegeven van relevante 
projecten en partijen die zich in deze sectoren met waterstof 
bezighouden. Op basis hiervan zijn we gekomen tot een drietal 
domeinen die wij kansrijk achten in Fryslân. Andere mogelijke 
domeinen zijn niet noodzakelijkerwijs kansloos, maar zijn uit deze 
verkenning niet naar voren gekomen.

We achten een domein kansrijk voor waterstof wanneer het voldoet 
aan twee voorwaarden:

• De toepassing van waterstof is in algemene zin kansrijk in dit 
domein (zie bijlage 7.1);

• In Fryslân bestaat al een goede basis om met deze 
toepassing aan de slag te gaan (bijvoorbeeld bestaande 
projecten, relevante kennis, netwerken en/of uitgesproken 
kenmerken van de provincie).



Resultaten verkenning – productie en transport

Waterstof kan op verschillende wijzen geproduceerd en 
getransporteerd worden. In Fryslân zijn verschillende kleinschalige 
initiatieven in ontwikkeling.

De huidige productie van waterstof (grijs, blauw en groen) is in Fryslân 
zeer beperkt. Om grootschalige toepassing van groene waterstof 
mogelijk te maken, is ook grootschalige extra productie van 
hernieuwbare elektriciteit nodig, bovenop de bestaande 
doelstellingen uit het Klimaatakkoord die over de verduurzaming van 
de elektriciteitssector gaan. Dit lijkt op dit moment politiek 
onhaalbaar in Fryslân. 

Waterstof is in gasvorm relatief eenvoudig en goedkoop te 
transporteren via leidingen in de grond. Dit vergt echter wel de aanleg 
van een nieuw gasnet of een transformatie van het bestaande 
aardgasnet (Netbeheer Nederland, 2018). Transport over de weg, het 
spoor of water zijn alternatieven die andere typen kosten met zich 
meebrengen (TKI Nieuw Gas, 2018).

Er zijn in Fryslân diverse initiatieven gevonden rondom productie en 
transport van waterstof: 

• Wetsus onderzoekt allerlei innovatieve manieren van productie, 
zoals productie uit zoet en zout water (blue energy) en productie 
uit acetaat. 

• De installaties van Tieluk produceren vraaggestuurd waterstof en 
warmte op gebouwniveau. Deze worden op verschillende plekken 
en schaal toegepast. 

• D4 werkt aan een project om biogene waterstof te produceren 
door middel van biomassavergassing.

• De netwerkbedrijven in Fryslân treffen voorbereidingen om op 
termijn waterstof te transporteren door hun bestaande netten. De 
beoogde ”waterstof backbone” van Gasunie is hier een prominent 
voorbeeld van.

• Gasproducent Vermilion zoekt naar alternatieve benutting van 
haar gasinfrastructuur. Waterstoftransport en -opslag worden 
daarbij gezien als een mogelijkheid. 
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Resultaten verkenning - industrie

In de chemische industrie wordt waterstof als grondstof gebruikt, 
voornamelijk in de ammoniakproductie en aardolieraffinage. 
Waterstof kan ook gebruikt worden om hoge temperatuurwarmte te 
genereren. 

Toepassing als grondstof in de chemie vormt 93% van de huidige 
waterstofvraag in Nederland (Gasunie, 2019). Deze sector is in Fryslân 
niet of nauwelijks aanwezig. Gebruik als grondstof is in deze 
verkenning dan ook niet gevonden. 

Voor invulling van de warmtevraag van fabrieken is waterstof op 
termijn wel een optie. Waterstof is specifiek een goede optie voor 
temperaturen boven de 250 graden Celsius, omdat daar beperkte 
duurzame alternatieven beschikbaar zijn (TKI Nieuw Gas, 2018). 

• Bij het onderzoek in Dronryp wordt ook naar de hoge temperatuur 
warmte-toepassing in de zuivelindustrie gekeken. Tieluk is bezig 
met toepassing van haar product in een industriële omgeving. 

De industrie kan ook als toeleverancier fungeren van componenten 
of waterstof toepassingen.

• Redstack en Tieluk zijn voorbeelden van Friese bedrijven die actief 
zijn als leverancier van technologie en installaties. 

• TNO inventariseert momenteel in opdracht van tien provincies 
(waaronder Fryslân) en FME welke bedrijven componenten voor 
elektrolysers kunnen produceren. 
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Resultaten verkenning – mobiliteit (wegvervoer)
Waterstof kan een emissievrije aandrijving verzorgen voor transport. 
Vooral wanneer langere afstanden gereden moeten worden is 
waterstof een schoon alternatief (TKI Nieuw Gas, 2018). Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij vrachtverkeer en het openbaar vervoer. 
Om waterstof in het wegvervoer tot een succes te maken dient er 
wel een goede tankinfrastructuur voorhanden te zijn.

We hebben de volgende initiatieven gevonden:

• Vanaf 2021 rijdt er een bus op waterstof tussen Groningen en 
Emmeloord, via Heerenveen. Deze bus tankt in Groningen, in 
Fryslân zijn hiertoe (nog) geen mogelijkheden.

• Er wordt op dit moment een pilot uitgevoerd met een waterstof-
elektrische trein tussen Groningen en Leeuwarden. 

• Er zijn nog diverse andere treinlijnen die niet geëlektrificeerd zijn 
in de provincie. In de toekomst kan waterstof in treinvervoer een 
grotere rol gaan spelen op deze trajecten, waar nu nog op diesel 
gereden wordt. In de recent verleende concessie in Fryslân is inzet 
van waterstof nog niet aan de orde: er wordt op blauwe diesel 
gereden.

• Luchtmachtbasis Leeuwarden onderzoekt de mogelijkheden om 
haar voertuigen op de basis aan te drijven met lokaal 
geproduceerde waterstof.

Op het gebied van tankinfrastructuur is de verwachting dat er  de 
komende jaren meerdere waterstoftankstations in Fryslân worden 
gerealiseerd. De businesscases zijn echter uitdagend vanwege de 
lange terugverdientijden (10 – 15 jaar) en het vooralsnog kleine 
aantal gebruikers.  

• In Noord-Nederland is de afgelopen jaren een plan ontwikkeld om 
gezamenlijk 10 waterstoftankstations te realiseren. Dit plan is nog 
niet doorgezet. 

• Het Friese Orangegas heeft in 2019 een DKTI-subsidie toegekend 
gekregen om onder meer een waterstoftankstation in Leeuwarden 
te realiseren.

• Ook na realisatie blijft het vinden van voldoende afnemers voor de 
waterstof een lastig vraagstuk. Dit maakt de businesscase voor een 
tankstation complex.
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Resultaten verkenning – mobiliteit (scheepvaart)

Voor verduurzaming van de scheepvaart kan (groene) waterstof, 
afhankelijk van het type schip en het vaarprofiel, naast alternatieven 
als biomethanol, (bio)LNG of batterij-elektrische aandrijving, een 
belangrijke rol innemen.

• In het Waddenzeegebied en de havens van Harlingen, Den Helder, 
Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl lopen al verschillende 
kleinschalige projecten en initiatieven rondom waterstof. 

• Zo wordt een Waddenzeekotter op waterstof ontwikkeld, gaat een 
werkboot in Den Helder op waterstof varen en komt er een 
watertaxi op waterstof. 

• Om deze projecten op te schalen is het van belang de juiste 
infrastructuur voor het bunkeren van schepen aan te bieden. Bij 
Lauwersoog wordt in dat kader een H2-tankfaciliteit ontwikkeld.

Daarnaast zijn er in Fryslân flankerende ontwikkelingen die 
waterstoftoepassing in de scheepvaart kunnen bevorderen:

• NHL Stenden heeft waterstof in de scheepvaart als onderdeel van 
haar onderwijsaanbod opgenomen. 

• De provincie krijgt in de volgende concessie directe invloed op de 
veerverbindingen in het Waddengebied. 

• Het Investeringskader Waddengebied biedt eveneens 
aanknopingspunten voor financiering van waterstoftoepassing. 
Hierbij wordt samengewerkt met de provincies Noord-Holland en 
Groningen. Ook samenwerking met Duitsland ligt voor de hand.

• Het Waddengebied vormt een relatief overzichtelijk gebied met 
korte afstanden. Bovendien heeft het als natuurgebied een 
uitgesproken duurzaam karakter. Hierdoor kunnen pilotprojecten 
voor de scheepvaart goed opgezet worden in dit gebied.
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Resultaten verkenning – gebouwde omgeving

Op lange termijn kan pure waterstof een rol spelen in de verwarming 
van de gebouwde omgeving, vooral in gebieden waar 
isolatiemaatregelen beperkt mogelijk zijn en warmtenetten niet 
rendabel zijn. 

Inzet van pure waterstof zal met de huidige inzichten pas plaats 
kunnen vinden na 2035: op korte termijn zijn opties als 
warmtepompen en warmtenetten beter op grote schaal toe te passen 
(CE Delft, 2020). Waterstof kan ook als brandstof voor een warmtenet 
worden ingezet.

• Alle Friese gemeenten moeten eind 2021 een Transitievisie 
Warmte hebben vastgesteld. Hierin schetsen zij een realistisch 
tijdspad voor het aardgasvrij maken van wijken en dorpen. Voor 
wijken die voor 2030 van het aardgas afgaan, is pure waterstof met 
de huidige inzichten nog geen realistische optie.

• Met name voor huizen en gebouwen waar isolatie niet makkelijk 
toe te passen is, kunnen waterstof of andere duurzame gassen 
(zoals groengas) op langere termijn een optie zijn. 

• Te denken valt daarbij aan buitengebieden waar door lange 
afstanden warmtenetten niet rendabel zijn, of aan monumentale 
panden of oude woningen die niet geschikt zijn om sterk 
geïsoleerd te worden. Bovendien kan waterstof een tussenoptie 
zijn voor woningen die voor 2050 gesloopt zullen worden.

• Momenteel wordt ervaring opgedaan in pilots, zoals in Hoogeveen, 
Rozenburg en Stad aan ’t Haringvliet. In geen van de gevallen is 
echter de schop grootschalig in de grond gegaan. Richting 2030 is 
er ruimte voor en behoefte aan nieuwe pilotwijken in Nederland.

• De hybride technologie van het Friese bedrijf Tieluk is al bij 
appartementencomplexen, zwembaden en flats toegepast. In april 
2020 is bijvoorbeeld een waterstofgenerator bij Sociale 
Woningbouw Achtkarspelen in Buitenpost en bij Da Vinci in 
Leeuwarden geplaatst.

• Overheden kunnen als launching customer optreden om ervaring 
op te doen met waterstof in de gebouwde omgeving.

• Luchtmachtbasis Leeuwarden onderzoekt de mogelijkheden om 
haar kantoren en hangars te verwarmen met lokaal geproduceerde 
waterstof.
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Resultaten verkenning – energiesysteem

Doordat elektriciteit omgezet kan worden in waterstof en vice versa, 
kan waterstof als instrument dienen om vraag en aanbod van 
energie beter op elkaar aan te laten sluiten (CE Delft, 2020). 
Waterstof kan ingezet worden voor opslag tussen de seizoenen, 
maar ook voor het afvlakken van pieken in de elektriciteitsproductie.

• Netcongestie is een groot probleem, ook in Fryslân. Met name 
bedrijventerreinen en duurzame elektriciteitsproducenten 
ondervinden hier hinder van. Omzetting van elektriciteit in 
waterstof kan het elektriciteitsnet ontlasten en zo netcongestie 
verminderen. 

• Omzetting van elektriciteit in waterstof is lastig rendabel te krijgen 
wanneer de waterstof niet in de buurt aan een toepassing 
gekoppeld kan worden. Ook het beperkte aantal draaiuren van 
bijvoorbeeld een zonnepark is vaak een knelpunt bij het 
terugverdienen van de hoge investeringen in een elektrolyser.

• Alliander is partner in een elektrolyseproject bij een zonnepark in 
Oosterwolde. D4 ontwikkelt een elektrolyseproject op de 
Energiecampus om netcongestie te verminderen. 

• De gaswinningslocatie van Vermilion komt op termijn deels vrij en 
kan mogelijk ontwikkeld worden tot hub waar productie, opslag en 
transport van waterstof samenkomen. Vermilion onderzoekt de 
mogelijkheden hiertoe.

• Luchtmachtbasis Leeuwarden onderzoekt de mogelijkheid om 
samen met de omliggende dorpen een zonnepark te ontwikkelen 
en de energie hiervan direct in te zetten op de basis in de vorm van 
elektriciteit en waterstof voor verwarming en aandrijving.

• De WUR ontwikkelt in Lelystad een project om lokale 
waterstofproductie bij agrariërs te koppelen aan toepassing voor 
warmte, vervanging van diesel bij tractoren en vervanging van 
propaangas. Het balanceren van lokale productie en gebruik 
ontlast het energiesysteem. Dit project staat nog in de 
kinderschoenen, maar de resultaten zijn interessant voor een 
landbouwprovincie als Fryslân. 

• In de Kabinetsvisie Waterstof worden bovendien in de komende 
jaren kleinschalige pilots en demonstratieprojecten beoogd in de 
landbouw, in samenwerking met regionale overheden 
(Rijksoverheid, 2020).
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Resultaten verkenning - algemeen

Kansen voor waterstof in Fryslân 

Een groot aantal respondenten benadrukt dat waterstof geen 
totaaloplossing voor de energietransitie is. Het wordt vooral gezien 
als een puzzelstukje in een veel grotere puzzel. Er is veel aandacht 
voor waterstof en de kansen die het biedt, maar er zijn ook nog veel 
onzekerheden over de ontwikkeling van waterstof. Die onzekerheden 
dwingen partijen om selectief te zijn in toepassingen, maar ook om nu 
ervaring op te doen voor de toekomst.

• Waterstof kan een aantal interessante toepassingen hebben. De 
meeste respondenten zien grondstofgebruik in de industrie en de 
mobiliteit over het algemeen als de meest direct haalbare 
toepassingen. Bovendien zien zij specifieke situaties waarin 
waterstof interessant wordt, zoals plekken waar geen capaciteit 
meer in het elektriciteitsnet beschikbaar is.

• Door de energieverliezen die gepaard gaan met de omzetting van 
elektriciteit naar waterstof en vice versa is het wenselijk om 
duurzame elektriciteit zoveel mogelijk direct in te zetten. 
Tegelijkertijd is er een aantal toepassingen waar elektrificatie niet 
mogelijk is en waterstof een emissievrij alternatief is voor de inzet 
van fossiele brandstoffen.

• Bovendien kan waterstof door andere omstandigheden toch een 
goede en wenselijke optie zijn. Denk aan (her)gebruik van het 
aardgasnet (systeemkosten), draagvlak onder inwoners of 
economische ontwikkelingen.

• Er zijn nog veel onzekerheden over de ontwikkeling van waterstof in 
verschillende sectoren. Is er straks wel voldoende groene waterstof 
beschikbaar voor grootschalige toepassing in verschillende 
sectoren? Gaat het aardgasnet beschikbaar komen voor waterstof? 
Hoe ontwikkelt waterstof zich ten opzichte van andere duurzame 
opties? 

• Dit zorgt ervoor dat grootschalige toepassing van waterstof vaak 
een kwestie van lange adem is. Respondenten zijn wel eensgezind 
over de noodzaak om nu met waterstof te beginnen. Als we nu niks 
doen, weten we immers zeker dat er geen ontwikkeling gaat 
plaatsvinden.
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Leeuwarden – Wetsus
Diverse onderzoeken 
naar 
waterstoftechnologie

Overzicht verkenning: waterstofprojecten in Fryslân

Leeuwarden – Vliegbasis Leeuwarden
Onderzoek naar mobiiteit, 
verwarming van hangars en 
kantoren met lokaal geproduceerde H2

Leeuwarden – D4
Elektrolyse en biomassavergassing 
voor productie waterstof

Leeuwarden - Tieluk
Fabrikant waterstofgenerator, 
op diverse plaatsen toegepast

Harlingen – Vermilion
Harlingen Innovation Hub op 
gaswinningslocatie voor 
onder meer waterstof

Sneek – REDStack
Productie elektriciteit en waterstof door verschil 
in zoutgehalte tussen zoet en zout water

Nes – Duurzaam Ameland
Bijmengen 20% waterstof in 
aardgasnet (2010)

Nes – H2Watt
H2 Watertaxi naar Ameland 

Dokkum –
Gemeente Noardeast-Fryslân
Onderzoek naar mogelijkheden 
waterstof in gemeentelijke 
organisatie

Leeuwarden – Orangegas
Realisatie waterstoftankstation 
(2020)

Dronryp – divers
Onderzoek lokale productie en 
toepassing waterstof 

Buitenpost - provincie Groningen, 
Arriva, ProRail, Alstom & Engie
Trein op waterstof rijdt op traject
Groningen-Leeuwarden

Oosterwolde – Alliander, 
GroenLeven, gemeente 
Ooststellingwerf, Ecomunitypark 
& Holthausen
Pilot opslag zonne-energie 
in waterstof

Heerenveen – Arriva, provincies 
Flevoland, Fryslân & Groningen
Dieselbus omgebouwd naar 
waterstof en ingezet op traject 
Groningen-Emmeloord (2021)

Lauwersmeer/Lauwersoog – divers
O.a. ontwikkeling tankfaciliteiten, 
Ecolution op waterstof



Resultaten verkenning – conclusie

Er zijn verschillende kansrijke, meer kleinschalige gebruikswijzen van 
waterstof in Fryslân. De toepassing als grondstof voor de chemie en 
grootschalige productie die in andere regio’s beoogd wordt, ligt op 
dit moment in Fryslân niet voor de hand. 

• Projecten rondom toepassing worstelen met levering van groene 
waterstof en transportkosten. Bij projecten rondom productie 
wordt vaak gezocht naar een toepassing waar men de waterstof 
‘kwijt’ kan. Verbinding van lokale productie en toepassing kan 
daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de haalbaarheid van 
waterstofprojecten in Fryslân.

• Veel waterstofprojecten in Fryslân zijn gericht op mobiliteit. Hierbij 
gaat het vooral om Waddenvaart en openbaar busvervoer. 

• Er is een aantal partijen bezig met waterstofinnovatie in Fryslân, 
van bedrijven tot kennisinstellingen. Hier gaat het vaak om 
innovaties in productieprocessen of toepassingen. Daarnaast is de 
toepassing van waterstof in een systeem vaak een innovatie op 
zich, zelfs als de individuele technieken bewezen en marktrijp zijn. 

• Vanuit de verkenning identificeren wij daarom drie kansen voor 
waterstof in Fryslân:

1. Gebruik van waterstof in lokale systemen (zoals 
bedrijventerreinen, agrarische bedrijven, woonwijken, et 
cetera), waarbij productie en verschillende toepassingen aan 
elkaar gekoppeld worden;
2. Gebruik van waterstof in de mobiliteit (scheepvaart, 
openbaar vervoer, zwaar transport en personenauto’s);
3. Bevordering van innovatie rondom waterstof (zowel 
productie als toepassing).

• In het volgende hoofdstuk werken we deze kansen uit in een 
drietal ‘wetterstofwizers’ ; een beschrijving van kansen voor 
waterstof in Fryslân.
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3. Wetterstofwizers
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Wetterstofwizers - inleiding

Kansen voor waterstof in Fryslân 

Volgend uit de verkenning zijn drie kansen voor waterstof in Fryslân 
geïdentificeerd: waterstof in lokale systemen, waterstof in de 
mobiliteit en waterstofinnovatie.

• De Wetterstofwizers in dit hoofdstuk werken deze kansen verder uit 
met de volgende elementen:
• Beschrijving van de kans;
• Effecten die het benutten van de kans met zich meebrengt;
• Ontwikkelpotentieel op korte (2020), middellange (2030) en 

lange (2050) termijn;
• Randvoorwaarden die ingevuld moeten worden om de kans 

te benutten.

• Het gaat in de Wetterstofwizers om potentiële ontwikkelingen, die 
op basis van onze verkenning realistisch lijken. Tegelijkertijd moeten 
we onderkennen dat de onzekerheid ten aanzien van de 
energietransitie, zeker over de periode tot 2050, groot is. De 
Wetterstofwizers geven een indicatie van de ontwikkelingen die zich 
kunnen voordoen. 

• De randvoorwaarden die genoemd worden komen voort uit de 
verkenning. Ze geven een beeld van wat onder de geïnterviewde 
betrokkenen speelt, maar geen uitputtend overzicht van alle 
randvoorwaarden die van belang zijn.
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Wetterstofwizer 1: Waterstof in lokale systemen
Er zijn verschillende locaties in Fryslân waar ofwel waterstof 
geproduceerd wordt, ofwel waterstof toegepast gaat worden. Door 
waterstof lokaal te produceren en toe te passen, kunnen 
transportvraagstukken omzeild worden, wordt lokale energie lokaal 
ingezet en wordt energetisch eindgebruik verduurzaamd.

• Er zijn verschillende plekken die als lokale systemen gezien kunnen 
worden. Denk aan het elektrolyseproject bij een zonnepark in 
Oosterwolde, het onderzoek naar waterstoftoepassing en –
productie in Dronryp en de beoogde pilot van Tieluk in de 
gebouwde omgeving.

• Bovendien is bij bedrijventerreinen en sommige woonwijken in 
Fryslân sprake van netcongestie, waarvoor lokale 
waterstofproductie een interessante oplossing kan zijn. Aan deze 
productie kunnen vervolgens toepassingen van waterstof 
gekoppeld worden. Andersom kan waar toepassing van waterstof 
beoogd wordt, ruimte geboden worden om bijvoorbeeld een 
zonnepark met elektrolyser te realiseren.

• In Noord-Nederlands verband is HEAVENN een aanknopingspunt 
voor demonstratieprojecten. Lokale systemen zoals hier 
beschreven passen daar goed in.

• Op korte termijn kunnen de genoemde locaties als eerste pilots 
fungeren, waarbij geleerd kan worden van de ervaringen daar.  Op 
middellange termijn kunnen deze ervaringen leiden tot opschaling, 
zoals bij Vliegbasis Leeuwarden of een waterstofhub in Harlingen. 
Ook kunnen verschillende locaties aan elkaar verbonden worden 
tot grotere systemen. Richting 2050 kan uitgekeken worden naar 
grotendeels zelfvoorzienende bedrijventerreinen, woonwijken, 
agrarische bedrijven, et cetera.

• Er zijn verschillende partijen betrokken bij dit soort projecten. 
Netwerkbedrijven, provincie, gemeenten, bedrijven en 
energiecoöperaties kunnen hier allemaal een bijdrage aan leveren.

• Het ondersteunen van deze kans vraagt dan ook om het 
bijeenbrengen van partijen en het koppelen van productie en 
toepassing van waterstof. Hiermee wordt projectontwikkeling 
ondersteund.

• Ook is naar verwachting sprake van een onrendabele top bij dit 
soort projecten. Externe financiering of subsidie is daarom ook van 
belang.

• Ervaring opdoen met waterstof houdt niet op bij de 
provinciegrens. Daarom is ook uitwisseling met en aanhaken bij 
andere initiatieven behulpzaam. Ook binnen de provincie is 
kennisuitwisseling van belang, bijvoorbeeld over 
vergunningverlening.
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Wetterstofwizer

Kans
In Fryslân wordt waterstof gebruikt in 
lokale, (deels) zelfvoorzienende 
systemen, waarbij huishoudens en 
(agrarische) bedrijven de productie en 
verschillende toepassingen van 
duurzame energie aan elkaar 
koppelen. 

Effecten
• Lokale energie wordt lokaal ingezet;

• Fryslân doet brede ervaring op met 
waterstof;

• Het energiegebruik verduurzaamt;
• De  haalbaarheid van individuele  

projecten wordt vergroot.

Randvoorwaarden
• Financiering voor onrendabele top 

van projecten;
• Partijen en afzonderlijke projecten bij 

elkaar brengen (projectontwikkeling);
• Kennisuitwisseling met initiatieven en 

partijen;
• Voldoende lokale duurzame 

elektriciteitsproductie.
2020

2030

2050

Waterstof in lokale systemen

Geplande 
projecten 
uitvoeren

Opschalen
en verbinden

Lokale systemen 
wijdverspreid in 

Fryslân

Perspectief



Wetterstofwizer 2: Waterstof in de mobiliteit

Uit de verkenning is gebleken dat de mobiliteit een sector is waar 
een groot aantal projecten gestart of gepland is. Dit geldt voor het 
openbaar vervoer, het zwaar transport en de Waddenvaart.

• Op dit moment zijn er pilots met een waterstofbus (gepland) en 
een waterstoftrein (in uitvoering). Er worden de komende jaren 
bovendien waterstoftankstations in de provincie gebouwd. De 
provincie beoogt haar eigen wagenpark in 2025 verduurzaamd te 
hebben met batterij-elektrische of waterstofvoertuigen. Het 
openbaar busvervoer moet in 2030 emissieloos zijn.

• In het Waddengebied varen diverse kleinere boten op waterstof. 
Tussen Ameland en Holwerd gaat een waterstoftaxi varen. 
Waterstof past als duurzame brandstof sterk in het imago van het 
Waddengebied.

• Op korte termijn kunnen deze projecten verder tot uitvoering 
gebracht worden. In de nieuwe busconcessie kan de provincie 
gebruik van waterstof verder stimuleren. Openbare 
waterstofvulpunten kunnen bovendien ook ontwikkeld worden.

• Op middellange termijn kan ingezet worden op het 
Routekaartscenario: 20% van de bussen moet in 2030 op waterstof 
rijden. In de Waddenvaart kan aan opschaling gewerkt worden, 
bijvoorbeeld met rondvaartboten en watertaxi’s. De uitrol van 
waterstofvulpunten kan zich verder ontwikkelen, bijvoorbeeld 
rond bedrijventerreinen waar veel vraag geconcentreerd is.

• Op lange termijn kan dit leiden tot een emissieloos openbaar 
vervoer, met een mix van batterij-elektrische en waterstof-
elektrische bussen. Dieseltreinen kunnen op lange termijn 
mogelijk door waterstoftreinen vervangen worden. Een provinciale 
dekking van waterstofvulpunten bevordert gebruik van waterstof 
in andere vervoerstoepassingen. Richting 2050 kunnen de 
veerdiensten naar de Waddeneilanden emissieloos worden, 
mogelijk met een rol voor waterstof.

• Op korte termijn is het nodig om tankstations en bunkerfaciliteiten 
te financieren, voldoende kennis op te doen omtrent 
vergunningverlening, voldoende afname te creëren of te stimuleren 
en aan informatievoorziening voor inwoners te doen. 
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Wetterstofwizer

Kans
Fryslân gebruikt waterstof in de 
mobiliteit om het vervoer over de 
weg, het spoor en het water te 
verduurzamen. Als waterprovincie 
loopt Fryslân voor op anderen door 
het gebruik van waterstof in de 
scheepvaart. Het Waddengebied 
biedt een uitstekende proeflocatie 
voor duurzame projecten.

Effecten
• De emissies van verkeer en vervoer 

nemen af;
• Fryslân doet ervaring op met H2;

• Het profiel van Fryslân en de Wadden 
wordt versterkt;

• Bestaande initiatieven krijgen een 
impuls.

Randvoorwaarden
• Financiering voor tankstations en 

bunkerfaciliteiten;
• Ondersteunen en creëren van 

voldoende waterstofafname;
• Kennis van vergunningverlening 

voor faciliteiten;
• Informatievoorziening voor 

inwoners.

2020
2030

2050

Waterstof in de mobiliteit

Inzet H2 in OV 
(bus) en 

Waddenvaart; 
aanleg 

vulpunten

Emissieloos 
busvervoer; 

opschalen H2
Waddenvaart 
en vulpunten

Emissieloos 
vervoer (bus, 
trein, schip)Perspectief



Wetterstofwizer 3: Waterstofinnovatie

In Fryslân zijn kennisinstellingen en bedrijven al bezig met innovatie 
rondom waterstof. Daarbij gaat het zowel om onderzoek als om 
ontwikkeling van producten. Dit biedt economisch perspectief voor 
Friese partijen op korte en lange termijn.

• Op dit moment besteden Wetsus en NHL Stenden al aandacht aan 
of doen onderzoek naar waterstof. Bedrijven als Tieluk en Redstack 
zijn bezig met installaties en projecten rondom waterstof.  Op korte 
termijn kunnen deze partijen al bijdragen aan de toepassing van 
waterstofinnovatie in Fryslân. TNO doet onderzoek naar de 
mogelijke bijdrage van Friese maakindustrie aan de productie van 
elektrolysers.

• Op middellange termijn zal de bijdrage van de Friese 
maakindustrie duidelijker worden. Mogelijk gaat zij een rol spelen 
in de productie van elektrolysers. Onderzoeken van bijvoorbeeld 
Wetsus kunnen breder getest worden in proefopstellingen en 
nieuwe bedrijvigheid opleveren. Innovatieve partijen kunnen 
bovendien mogelijk een bijdrage leveren aan de lokale systemen 
zoals beschreven in kans 1. 

• Op lange termijn kan waterstoftechnologie een belangrijk 
exportproduct van de Friese economie worden en zo de brede 
welvaart in Fryslân versterken. 

• Het realiseren van samenwerking tussen kennisinstellingen, 
overheden en bedrijven is belangrijk voor het verder ontwikkelen 
van innovatie, zowel op provinciaal als op Noord-Nederlands en 
nationaal niveau. Wetsus en de Watercampus zijn een goed 
voorbeeld en ook een kansrijke en zichtbare motor voor dergelijke 
samenwerking. 

• Ook is het van belang om middels financiering en/of subsidies 
lokale bedrijvigheid en projecten te stimuleren. 

• Voor het opschalen van innovaties en onderzoek kunnen 
demonstratieprojecten gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld in 
zelfvoorzienende systemen op de Energiecampus of voor 
overheden zoals provincie Fryslân, gemeenten of het Ministerie 
van Defensie (als launching customer).

• Het communiceren over Friese innovaties en het profileren van 
Fryslân als leverancier van technologie en oplossingen is van 
belang om de ontwikkeling verder te brengen. Dit kan bijvoorbeeld 
door waterstof te koppelen aan bestaande kennis- en 
innovatiecentra zoals Wetsus, de Watercampus en de 
Energiecampus. 
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Wetterstofwizer

Kans
Friese kennisinstellingen en 
ondernemers ontwikkelen technologie 
voor de productie en het gebruik van 
waterstof voor wereldwijde 
groeimarkten. Fryslân bouwt voort op 
haar status van kenniscentrum op het 
gebied van water. 

Effecten
• De Friese Brede Welvaart wordt versterkt 

door waterstof gerelateerde groei van 
bedrijvigheid;

• Bestaande kennisinfrastructuur in Fryslân 
wordt versterkt met kennis en kunde op 
het gebied van waterstof;

• Waterstofinnovatie verbindt de 
energietransitie aan de Friese economie. 

Randvoorwaarden
• Financiering voor onderzoek en 

projecten;
• Samenwerking tussen overheid, 

kennisinstellingen en bedrijven;
• Uitdragen van Friese innovaties.
• Launching customers in Fryslân.

2020
2030

2050

Waterstofinnovatie

Bestaande 
initiatieven 
bundelen

Opschalen en 
uitbreiden

Waterstof-
technologie als 
exportproduct 
voor FryslânPerspectief



4. Provinciaal beleid
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Provinciaal beleid – inleiding 

Kansen voor waterstof in Fryslân 25

In het vorige hoofdstuk is een drietal kansen uitgewerkt. De 
provincie Fryslân heeft op verschillende terreinen beleid en 
instrumenten die met deze kansen te maken hebben. 

• Om een goede aansluiting van de provincie op zowel de kansen als 
het bestaande beleid mogelijk te maken, wordt in dit hoofdstuk 
een beleidsanalyse uitgevoerd. Per kans wordt het effect op 
relevante beleidsdoelen beschreven. Waterstof kan een bijdrage 
leveren aan de energietransitie, maar ook aan doelen op 
bijvoorbeeld economisch of verkeersgebied. 

• In de Wetterstofwizers zijn bovendien randvoorwaarden geschetst 
waaronder de kansen benut kunnen worden. Vanuit die 
randvoorwaarden worden bestaande instrumenten, zoals 
subsidieregelingen, op provinciaal, landelijk en Europees niveau 
geanalyseerd. 

• Hieruit ontstaat een beeld van eventuele witte vlekken: dat wil 
zeggen randvoorwaarden voor de drie waterstofkansen die niet 
door andere instrumenten worden vervuld. Op basis hiervan 
komen we tot gewenste rollen van de provincie Fryslân.



Provinciaal beleid – kans lokale systemen (1/2)
Relevant beleid

Gebruik van waterstof in lokale systemen draagt bij aan het 
verminderen van netcongestie enerzijds en aan verduurzaming van 
energiegebruik anderzijds. Het gaat hierbij vaak om specifieke lokale 
situaties waarbij waterstof een goede optie is. Hierbij past het 
principe “problemen van morgen oplossen met oplossingen van 
morgen” uit het bestuursakkoord (2019). Inzet van waterstof in lokale 
systemen draagt bij aan onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, 
maar zorgt op zichzelf niet voor extra duurzame energie of 
energiebesparing.

Toepassing van waterstof in lokale systemen kan plaatsvinden op 
verschillende plekken, zoals de landbouw, bedrijventerreinen, 
industrie of gebouwde omgeving. Hiermee kunnen deze systemen 
bijdragen aan verschillende doelen. Gedacht kan worden aan het 
Friese streven naar duurzame landbouw en inzet op zelfvoorzienende 
dorpen in de Friese Energiestrategie. Het stelt partijen in Fryslân 
bovendien in staat om ervaring op te doen met waterstof voordat er 
een netwerk voor waterstof beschikbaar is en om lokale energie 
lokaal te gebruiken.

Bestaande instrumenten

Voor deze kans zijn vier randvoorwaarden beschreven:
• Financiering voor onrendabele top van projecten;
• Partijen en afzonderlijke projecten bij elkaar brengen 

(projectontwikkeling);
• Kennisuitwisseling met vergelijkbare initiatieven;
• Voldoende lokale duurzame elektriciteitsproductie.

Er zijn veel relevante financieringsinstrumenten voor projecten in 
deze toepassing van waterstof. Het FSFE is een belangrijk provinciaal 
instrument dat in de toekomst op waterstof gericht kan worden. Bij 
het FSFE bestaat hier interesse voor. Bovendien kan aangesloten 
worden op uitgevoerde energiescans in de industrie en lopende 
verduurzamingsondersteuning in het mkb. 

Landelijk zijn er bovendien verschillende regelingen beschikbaar, zoals 
de SDE++ voor de productie van groene waterstof en de DEI+ voor 
duurzame proefopstellingen. In het Noord-Nederlandse HEAVENN-
project worden ook verschillende proefopstellingen gerealiseerd. 
Europese regelingen, zoals OP-EFRO, passen ook bij deze kans (zie TKI 
Nieuw Gas, 2020, voor een compleet overzicht). In de kabinetsvisie 
Waterstof worden pilots in de landbouw genoemd. Hier kan bij 
aangesloten worden bij de benutting van deze kans.Kansen voor waterstof in Fryslân 26



Provinciaal beleid – kans lokale systemen (2/2)

Het verbinden van verschillende partijen en het bijeenbrengen van 
afzonderlijke projecten is een rol die op dit moment niet wordt 
ingevuld. Hier bestaat onder initiatiefnemers behoefte aan. Er zijn 
veel partijen betrokken bij waterstofprojecten, van bedrijven tot 
netwerkbedrijven en overheden. 

Uit de verkenning blijkt dat individuele projecten vaak alleen over 
productie of gebruik van waterstof gaan en dat dit hun haalbaarheid 
belemmert. Het verbinden van productie- en toepassingsprojecten 
aan elkaar of het uitnodigen van partijen om een project haalbaar te 
krijgen is geen natuurlijke rol van initiatiefnemers van bijvoorbeeld 
een elektrolyseproject. Bij dit soort projecten gaat het om maatwerk.

Dit geldt ook voor het bevorderen van kennisuitwisseling met 
vergelijkbare initiatieven. Hiervoor is nodig dat projecten uitgedragen 
worden, zowel binnen als buiten Fryslân, en dat een partij actief inzet 
op het delen, borgen en ontwikkelen van kennis. De provincie kan 
lokale elektriciteitsproductie mogelijk maken in ruimtelijk beleid.

Inzet van waterstof in lokale systemen vraagt maatwerk. Het gaat hier 
vaak om complexe situaties waar verschillende problemen 
samenkomen. Dit is lastig te vatten in een regeling. Bovendien is een 
groot aantal financieringsinstrumenten beschikbaar op verschillende 
niveaus. Het opzetten van een nieuwe regeling is daarom niet voor de 
hand liggend.

De provincie heeft wel een logische rol in het faciliteren van projecten 
in lokale systemen en in het actief aanjagen van koppeling van 
toepassing en productie. Dit kan door het netwerk van de provincie in 
te zetten, te helpen bestaande landelijke of Europese regelingen te 
benutten, ruimte te bieden in regelgeving voor bijvoorbeeld plaatsing 
van een zonnepark of door bij te dragen aan projectontwikkeling via 
financiële bijdrage in de ontwikkelfase van projecten.

Ook het bevorderen kan een rol zijn voor de provincie. De provincie 
kan hiervoor een platform bieden, door actief partijen te 
enthousiasmeren over waterstof en over bestaande projecten te 
communiceren, zowel binnen als buiten de provincie. Hiervoor 
kunnen bestaande netwerken zoals Vereniging Circulair Friesland een 
aanknopingspunt bieden. Gezien het type projecten in deze kans ligt 
ook aansluiting bij HEAVENN voor de hand.
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Provinciaal beleid – kans mobiliteit (1/2)

Relevant beleid

Verduurzaming van de mobiliteit past in verschillende beleidsdoelen. 
Het levert CO2-reductie op en vermindert de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen. Daarnaast heeft het aansluiting op beleid ten 
behoeve van verkeer en vervoer. De provincie beoogt in 2030 het 
openbaar busvervoer emissieloos te maken. Het eigen 
personenvervoer moet bovendien in 2025 batterij- of waterstof-
elektrisch rijden. Op Noord-Nederlandse schaal bestaan 
samenwerkingen op het gebied van vulpunten. 

Bestaande instrumenten

In de Wetterstofwizer mobiliteit zijn vier randvoorwaarden voor deze 
kans beschreven: 
• Financiering voor tankstations en bunkerfaciliteiten;
• Ondersteunen en creëren van voldoende afname;
• Kennis van vergunningverlening;
• Informatievoorziening voor inwoners.

Als het gaat om subsidie en financiering zijn er verschillende 
mogelijkheden. Aanleg van waterstoftankstations komt al in 
aanmerking voor de landelijke DKTI-subsidie. Ook investeringsaftrek-
regelingen zoals MIA, VAMIL en EIA zijn relevant voor de aanschaf van 
waterstofvoertuigen. 

Het Investeringskader Waddengebied biedt een bestaand instrument 
om verduurzaming van de scheepvaart te stimuleren. Hierin kan de 
samenwerking met Groningen en Noord-Holland toegevoegde waarde 
bieden. Het kabinet voorziet in haar waterstofvisie (Rijksoverheid, 
2020) een Green Deal om inzet van waterstof in havens, zee- en 
binnenvaart te stimuleren. Ook INTERREG is kansrijk wanneer met 
Duitsland samengewerkt wordt in het kader van de thema’s innovatie 
en koolstofarme economie.

Financieringsbronnen voor uitvoering van projecten zijn er voldoende, 
maar de afname van waterstof in de mobiliteit wordt niet gedekt door 
deze regelingen. De provincie kan via concessieverlening in het 
openbaar busvervoer en via launching customership in de eigen 
organisatie een impuls geven aan waterstofgebruik in de mobiliteit. 
Door zelf te laten zien dat op waterstof rijden mogelijk is, wordt ook 
informatie aan inwoners geboden.
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Provinciaal beleid – kans mobiliteit (2/2)

Rol provincie

De provincie kan direct sturen op deze kans. De vervoerder kan op dit 
moment zelf de eis om emissieloze bussen te leveren invullen, met de 
eigen keuze om wel of geen waterstof in te zetten. Als 
concessieverlener is het echter mogelijk om waterstof een impuls te 
geven in het busvervoer, door hier expliciet eisen in de 
concessieverlening over op te nemen. 

Vooral voor bussen die langere afstanden op hogere snelheden rijden, 
biedt waterstof voordelen ten opzichte van batterij-elektrische 
bussen. Inzet van waterstof vraagt wel een stimulerende rol, omdat 
zowel de aanschaf van waterstofbussen als de investering in 
infrastructuur duurder zijn dan investeringen in alternatieven. De 
levensduur van een waterstofvulpunt is bovendien langer dan de duur 
van een concessie. Hierover moeten afspraken gemaakt worden met 
de vervoerder.

Met launching customership kan de vraag naar waterstof een impuls 
krijgen. Dit kan dus op korte termijn door bussen op H2 te laten rijden, 
maar ook door het provinciale wagenpark deels op waterstof over te 

laten schakelen. Vooral voor personenauto’s is batterij-elektrisch een 
logische optie, maar de zichtbaarheid van het provinciale wagenpark 
kan inzet van waterstof toch interessant maken.

Het opzetten van nieuwe financiële instrumenten ligt ook bij deze 
kans niet voor de hand. Het faciliteren van deze projecten en het 
uitdragen van de inzet van initiatiefnemers is wel een logische 
provinciale rol. 

Kansen voor waterstof in Fryslân 29



Provinciaal beleid – kans innovatie (1/2)

Relevant beleid

Innovatie is al lange tijd onderdeel van het Friese economische beleid. 
In het recente bestuursakkoord wordt innovatie gekoppeld aan Brede 
Welvaart. Door te innoveren rondom maatschappelijke opgaven, zoals 
de energietransitie, kan zowel de economische groei als de 
energietransitie een boost krijgen. Dit past zowel in het economisch 
als het energiebeleid.

Bestaande instrumenten

In de Wetterstofwizer voor innovatie zijn vier randvoorwaarden 
geschetst:
• Financiering voor onderzoek en projecten;
• Samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven;
• Uitdragen van Friese innovaties;
• Launching customers in Fryslân.

De randvoorwaarden zijn in Fryslân grotendeels aanwezig. De 
provincie heeft instrumenten als de Friese 
Ontwikkelingsmaatschappij, YnBusiness, mkb-vouchers, de Vereniging 
Circulair Friesland, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en het 
Innovatiepact Fryslân tot haar beschikking. Het FSFE oriënteert zich 
op de mogelijkheid om zich ook op innovatieve projecten te richten.

De provincie heeft mede door dit ecosysteem goede banden met 
innovatieve bedrijven en kennisinstellingen (zoals Wetsus, NHL 
Stenden, RUG Campus Fryslân, mbo’s, enzovoorts). Samenwerking op 
Noord-Nederlands niveau biedt kansen om kennis uit te wisselen met 
projecten in Drenthe en Groningen, bijvoorbeeld vanuit het HEAVENN 
project. 

Bovendien bestaan er op landelijk en Europees (via SNN) niveau vele 
regelingen die innovatie stimuleren, zoals OP-EFRO, het Fuel Cells and
Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU) en het MIT-programma. Kijkend 
naar het geheel ontstaat hier een mix van instrumenten die zowel 
toepasbaar is op innovaties die dichtbij marktintroductie zijn als 
innovaties die nog verder hier vanaf staan.
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Provinciaal beleid – kans innovatie (2/2)
Rol provincie

Het ligt voor de hand voor de provincie om aan te sluiten op de 
bestaande structuren rondom innovatie. De provincie kan 
inventariseren op welke wijze waterstof structureel onderdeel kan 
worden van het bestaande beleid en hoe bestaande instrumenten 
hiervoor ingezet kunnen worden. Zelf zou de provincie een leidende 
rol kunnen pakken door als launching customer van innovaties op te 
treden, bijvoorbeeld door marktpartijen naar waterstofoplossingen te 
vragen voor de energievoorziening of opslag van gebouwen en 
kunstwerken. Programma’s zoals Start up in Residence kunnen 
hiervoor een platform bieden (startupinresidence.com).

Structurele inzet op waterstofinnovatie door de provincie Fryslân 
maakt het bovendien makkelijker om de resultaten hiervan te delen. 
Hierin kan de samenwerking op Noord-Nederlandse schaal gezocht 
worden, zodat innovaties in Fryslân of daarbuiten bekendheid krijgen 
en mogelijk toegepast kunnen worden.
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Provinciaal beleid – conclusies

Er zijn verschillende aanknopingspunten in bestaand provinciaal 
beleid om de kansen voor waterstof te benutten.

• De drie kansen hebben alle drie aanknopingspunten op 
verschillende beleidsdomeinen, van energie tot economie en 
verkeer en vervoer. 

• Per kans verschilt de mate waarin er bestaande instrumenten 
beschikbaar zijn. De provincie beschikt over relevante 
economische en energie-instrumenten. Bovendien zijn er op 
landelijk en Europees niveau vele regelingen beschikbaar.

• Per kans verschilt ook de startpositie. In de Waddenvaart bestaat 
bijvoorbeeld al een aantal projecten en instrumenten waar de 
provincie op aan kan sluiten, terwijl waterstofgebruik in het 
busvervoer door provinciale concessieverlening geïnitieerd kan 
worden.

• Het stimuleren van lokale waterstofsystemen vraagt maatwerk. Er 
zijn diverse regelingen beschikbaar, maar de witte vlek zit hier in 
de ontwikkeling van een haalbaar project waarbij productie en 
toepassing lokaal gekoppeld worden.

• In de Waddenvaart dient de provincie te onderzoeken hoe zij kan 
aansluiten op wat er al gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door de 
projecten te faciliteren en actief uit te dragen, zowel binnen als 
buiten Fryslân. 

• In het openbaar vervoer kan de provincie eisen opnemen in de 
nieuwe OV-concessie en stimulerende maatregelen voor de 
vervoerder opnemen. Ook launching customership vanuit het 
eigen wagenpark is relevant om de vraag naar waterstof te 
vergroten en de mogelijkheden van waterstof te demonstreren.

• Voor ondersteuning van waterstofinnovatie kan het bestaande 
ecosysteem benut worden. De provincie kan onderzoeken hoe zij 
de verschillende regelingen, netwerken, subsidies en eigen 
initiatieven kan benutten om waterstof structureel als 
innovatiekans op de kaart te zetten.
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5. Conclusies & aanbevelingen
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Conclusies

Deze verkenning is erop gericht kansen voor waterstof in Fryslân te 
identificeren en gepaste rollen voor de provincie hierbij te 
onderzoeken. Dit onderzoek heeft tot een aantal conclusies geleid.

Waterstof biedt kansen in lokale systemen, mobiliteit en innovatie

Door de hele provincie zijn bedrijven, overheden en instellingen bezig 
met of zich aan het oriënteren op de mogelijkheden van waterstof. De 
inzet van waterstof in lokale systemen, zoals bedrijventerreinen, 
agrarische bedrijven, woonwijken, enzovoorts, biedt kansen om 
productie en toepassing lokaal aan elkaar te koppelen. 

In de mobiliteit gebeurt er al veel in de Waddenvaart en kan de 
provincie in de busconcessie en met haar eigen wagenpark een 
impuls geven aan waterstof. Kennisinstellingen en ondernemers zijn in 
Fryslân al bezig met waterstofinnovatie. Integratie van waterstof in 
het bestaande instrumentarium van de provincie kan de activiteiten 
van deze partijen een boost geven.

Nieuwe provinciale subsidieregelingen zijn niet nodig

Subsidieregelingen en financieringsinstrumenten zijn er al veel, zowel 
op provinciaal als op landelijk en Europees niveau. Inzet op de drie 
kansen vraagt dan ook geen nieuwe regelingen vanuit de provincie. 
Wel vraagt het om een aanjagersrol in projectontwikkeling (lokale 
systemen), launching customership en faciliteren (mobiliteit) en 
structurele inzet van bestaand instrumentarium (innovatie). Voor alle 
kansen geldt dat het actief uitdragen van de Friese propositie op 
waterstof, zowel binnen als buiten de provincie, van belang is.

Er is behoefte aan een actievere provinciale rol op waterstof

Partijen binnen en buiten Fryslân geven aan behoefte te hebben aan 
een provincie met een duidelijke waterstofpropositie en een actieve 
manier van uitdragen van Friese projecten. Hierbij hoort bestuurlijke 
aanwezigheid bij bijeenkomsten binnen en buiten de provincie, 
organiseren van evenementen en het opnemen van de provinciale 
inzet op waterstof in beleid. Het definiëren van een duidelijke Friese 
propositie op waterstof maakt het mogelijk om in bijvoorbeeld Noord-
Nederlands verband meer samen op te trekken.
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Aanbevelingen

Wij bevelen de provincie Fryslân aan om:

1. Een actieve provinciale rol op waterstof in te vullen
Er gebeurt veel rondom waterstof, zowel binnen als buiten Fryslân. 
Partijen verwachten van de provincie een actieve rol. Door te laten 
zien dat de provincie waterstof belangrijk vindt, kan de ontwikkeling 
van waterstof in Fryslân een belangrijke impuls krijgen. Om de 
ambities uit het Bestuursakkoord te dienen, is een aantal acties van 
belang voor de provincie.
• formuleer een eigen waterstofpropositie;
• neem op basis van de propositie proactief deel aan bijeenkomsten 

en samenwerkingen buiten de provincie;
• breng projecten en partijen binnen de provincie bijeen. 

2. Gericht in te zetten op de kansen vanuit een brede 
energiestrategie

Waterstof is geen wondermiddel voor de energietransitie. Er zijn nog 
veel onzekerheden rondom de ontwikkeling van waterstof. Waterstof 

moet gezien worden in het brede perspectief van de energietransitie, 
waarin verschillende duurzaamheidsopties in verschillende situaties 
van belang zijn. 

Tegelijkertijd biedt waterstof in een aantal gevallen een unieke 
oplossing voor energievraagstukken. Ook kan het een bijdrage leveren 
aan economische en verkeersdoelstellingen. 

De provincie kan vanuit een eigen propositie de kansen benutten die 
in Fryslân voor de hand liggen. De Wetterstofwizers in deze 
verkenning geven de provincie handvatten om dit te doen en vanuit 
een eigen propositie actie te ondernemen: 
• zet in op productie en gebruik van waterstof in lokale systemen; 
• geef waterstof een boost in het openbaar vervoer, het eigen 

wagenpark en de scheepvaart; en 
• maak waterstof onderdeel van het bestaande innovatie-

ecosysteem.
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6. Bronnen
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Kansen voor waterstof in Fryslân 

Er is een groot en snelgroeiend aantal rapporten beschikbaar over 
waterstof. Hier hebben we bij de uitvoering van onze verkenning 
dankbaar gebruik van gemaakt, net als van een aantal andere stukken. 
Hieronder vindt u een overzicht:
• TKI Nieuw Gas – Contouren van een Routekaart Waterstof (2018): link
• FME – Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie (2019): link
• International Energy Agency – The Future of Hydrogen (2019): link
• Mulder, M., Perey, P. & Moraga, J.L.– Outlook for a Dutch Hydrogen

Market (2019): link
• IRENA – Hydrogen: A Renewable Energy Perspective (2019): link
• HyChain – Energy carriers and hydrogen supply chain (2019): link
• CE Delft, Nuon & Gasunie – Waterstofroutes Nederland: blauw, groen 

en import (2018): link
• Rijksoverheid – Kamerbrief over Kabinetsvisie Waterstof (2020): link

6.1 Geraadpleegde documenten
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• Enpuls – Marktpotentie van waterstof in de energietransitie (2018): link
• Netbeheer Nederland – Toekomstbestendige gasdistributienetten 

(2018): link
• CE Delft – Kennisdocument waterstof in de gebouwde omgeving (2020): 

link
• Gasunie – Waterstof: vraag en aanbod nu-2030 (2019): link
• Prof. Ad van Wijk/Noordelijke Innovation Board – De Groene 

Waterstofeconomie in Noord-Nederland (2017): link
• TKI Nieuw Gas – Subsidiemogelijkheden voor waterstof in Nederland 

(link) en Europa (link) (2020)
• CE Delft – Potential for Power-to-Heat in the Netherlands (2015): link
• Provincie Fryslân – Geluk op 1: Bestuursakkoord 2019-2023 (2019): link
• RDW – Gekentekende voertuigen naar brandstof (2020): link
• Rijksoverheid – Klimaatakkoord (2019): link

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%2520Gas/publicaties/20180307%2520Routekaart%2520Waterstof%2520TKI%2520Nieuw%2520Gas%2520maart%25202018.pdf
https://www.fme.nl/nl/system/files/publicaties/Waterstof%2520Kansen%2520voor%2520de%2520Nederlandse%2520industrie_HR_0.pdf
https://webstore.iea.org/download/direct/2803
https://www.rug.nl/ceer/blog/ceer_policypaper_5_web.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Hydrogen_2019.pdf
https://ispt.eu/media/SI-20-06-ISPT-HyChain-samenvatting-online.pdf
https://www.ce.nl/publicaties/download/2560
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-kabinetsvisie-waterstof
https://www.enpuls.nl/media/2346/eindrapport-module-2-_-marktpotentie-waterstof-uit-electrolyse_-enpuls.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Toekomstbestendige_gasdistributienetten_133.pdf
https://www.ce.nl/publicaties/download/2860
https://www.gasunie.nl/expertise/waterstof/scenarios-voor-vraag-en-aanbod-waterstof
http://profadvanwijk.com/wp-content/uploads/2017/04/NIB-BP-NL-DEF-webversie.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/tki-nieuw-gas/subsidies
https://www.topsectorenergie.nl/subsidiemogelijkheden-voor-waterstof-europa
https://www.ce.nl/publicatie/potential_for_power-to-heat_in_the_netherlands/1730
https://www.fryslan.frl/bestuur/bestuursakkoord_3244/
https://opendata.rdw.nl/Voertuigen/Open-Data-RDW-Gekentekende_voertuigen_brandstof/8ys7-d773
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord


6.2 Geïnterviewde personen
In het kader van deze verkenning is een aantal personen, binnen en 
buiten Fryslân, geïnterviewd.

• Alliander: Peter Smale en Elbert Huijzer

• Arriva: André Veenendaal 
• D4: Michiel Ottevanger 

• Ennatuurlijk: Peter Slot 

• FME: Leo van den Burg

• FSFE: Michel Hendriks

• Gemeente Leeuwarden: Bouwe de Boer 
• Hanzehogeschool Groningen: Jan Jaap Aué

• Luchtmachtbasis Leeuwarden: Henk Koning

• NHL - Stenden: Herbert Koelman

• New Energy Coalition: Patrick Cnubben

• PitPoint/Total: Saša Marinić

• Provincie Fryslân: Albert Reitsema en Martijn Ledegang  

• Provincie Groningen: Luuk Buit

• REPOWERED: Dirk Jan Masselink 

• Tieluk: Frank Turksma 
• Vereniging Circulair Friesland/Ekwadraat: Andries Metz –

• Vermilion: Hidde Baarsma en Sander Drost 

• Wagenborg passagiersdiensten: Ger van Langen

• Wageningen University & Research: Chris de Visser  

• Wetsus: Cees Buisman, Bert Hamelers en Michele Tedesco

Enkele respondenten hebben de conceptversie van dit rapport van 
feedback voorzien. Hiervoor danken wij Jan Jaap Aué, Leo van den 
Burg, Patrick Cnubben en Elbert Huijzer.
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Provincie Fryslân – John Bus en Jan Jaap Dicke
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7. Bijlagen
Inhoud:

• 7.1. Kort overzicht toepassingen waterstof

• 7.2. Routekaart Fryslân 2030 en waterstof
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Bijlage 7.1: Overzicht toepassing grondstof industrie

Industrie - grondstof

Beschrijving

De chemische industrie gebruikt op dit moment al grote 
hoeveelheden waterstof, voornamelijk in de aardolieraffinage en 
ammoniakproductie. Volgens Gasunie (2019) gaat het om 163 PJ, 93% 
van de totale waterstofvraag in Nederland. Deze waterstof wordt 
geproduceerd met aardgas, waarbij CO2 vrijkomt. Groene of blauwe 
waterstof kan hier direct toegepast worden.

Mogelijke effecten

Bij gebruik van grijze waterstof komt zo’n 9-10 kg CO2 per kg waterstof 
vrij. Door blauwe of groene waterstof te gebruiken, kan deze uitstoot 
(deels) voorkomen worden.

Voorwaarden

Op dit moment is grijze waterstof nog veel goedkoper dan groene 
waterstof (CE Delft, Nuon & Gasunie, 2018). De kostprijs van groene 
waterstof zal moeten dalen zodat het concurrerend wordt met grijze. 
Overheidsbeleid kan de businesscase van groene waterstof 
versterken. Bovendien zal groene waterstof grootschalig beschikbaar 
moeten zijn om grijze waterstof te vervangen.

Termijn

Verwacht wordt dat de kosten van groene waterstof zullen dalen (bv. 
International Energy Agency, 2019). Als groene waterstof 
concurrerend wordt met grijze waterstof kan grootschalige toepassing 
gerealiseerd worden.
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Bijlage 7.1: Overzicht toepassing HT- warmte industrie

Industrie – hoge temperatuurwarmte

Beschrijving

In de industrie worden grote hoeveelheden energie gebruikt om hoge 
temperatuur warmte te realiseren. Deze warmte wordt momenteel 
fossiel geproduceerd (bijvoorbeeld aardgas). Elektrificatie is op 
termijn een oplossing bij temperaturen tot ongeveer 250 graden (CE 
Delft, 2015). 

Voor zeer hoge temperaturen (boven de 250-300 graden) is waterstof 
een van de weinige duurzame alternatieven (TKI Nieuw Gas, 2018). 

Mogelijke effecten

Gebruik van groene waterstof vermijdt de CO2 uitstoot die met 
gebruik van fossiele brandstoffen gepaard gaat.

Voorwaarden

Er moet voldoende groene waterstof beschikbaar zijn. Er moeten 
minimale aanpassingen gedaan worden aan industriële processen (CE 
Delft, 2020).

Termijn

Op dit moment worden wel waterstofrijke restgassen, maar geen pure 
waterstof in Nederland gebruikt voor deze toepassing (Gasunie, 
2019). De ontwikkeling hiervan houdt verband met de mate waarin de 
industrie geëlektrificeerd kan worden en hoe de kosten hiervan zich 
verhouden tot de waterstof-optie.
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Bijlage 7.1: Overzicht toepassing mobiliteit

Mobiliteit

Beschrijving

De verduurzaming van de mobiliteit kan op verschillende manieren. 
Groene waterstof is een duurzame brandstof voor personenauto’s, 
vrachtwagens, bussen, treinen, schepen, et cetera. Vooral voor zwaar 
transport is waterstof interessant. Het voordeel van waterstof ten 
opzichte van batterijen voor zwaar transport zit vooral in het volume 
en het gewicht van de energievoorraad. Waterstof is, ondanks de 
energieverliezen die optreden ten opzichte van inzet van elektriciteit 
in batterijen, een goede optie, gezien de grote actieradius van 
waterstofvoertuigen en de mogelijkheid om snel te kunnen tanken 
(TKI Nieuw Gas, 2018). 

Mogelijke effecten

Gebruik van groene waterstof vermijdt de CO2 uitstoot die met 
gebruik van fossiele brandstoffen gepaard gaat.

Voorwaarden

Om waterstof als brandstof interessant te maken, dient voldoende 
tankinfrastructuur aanwezig te zijn en dienen waterstofvoertuigen in 
prijs concurrerend te zijn met andere (duurzame) alternatieven. Ook 
moet voldoende groene waterstof beschikbaar zijn tegen een voor 
consumenten acceptabele prijs.

Termijn

Volgens data van RDW (2020) waren per april 2020 540.064 
elektrische voertuigen geregistreerd in Nederland, terwijl er 267 
waterstofvoertuigen bekend waren. In het Klimaatakkoord wordt voor 
personenvervoer onder andere uitgegaan van 15.000 
brandstofcelvoertuigen in 2025, met een mogelijke groei tot 300.000 
in 2030. Bovendien wordt beoogd dat in de periode 2030-2050 
waterstof-elektrisch rijden de norm wordt in het vrachtverkeer. 
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Bijlage 7.1: Overzicht toepassing gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving

Beschrijving

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is een grote opgave. 
All-electric oplossingen en warmtenetten zijn snel toepasbare 
technieken. Doordat deze twee oplossingen niet voor alle huizen 
toepasbaar zijn en doordat gebruik van waterstof in het aardgasnet 
mogelijk is, is waterstof een mogelijke duurzame warmtebron voor 
huizen en gebouwen, vooral waar isolatie lastig te bewerkstelligen is 
of een warmtenet niet rendabel is. Dit geldt ook voor de inzet van 
groengas, waarvoor Fryslân als landbouwprovincie relatief goede 
mogelijkheden heeft.

Mogelijke effecten

Gebruik van groene waterstof vermijdt de CO2 uitstoot die met 
gebruik van fossiele brandstoffen gepaard gaat. 

Voorwaarden

Er dient praktijkervaring opgedaan te worden met pure waterstof in 
de gebouwde omgeving, zodat zicht komt op de organisatorische, 
juridische en financiële consequenties van waterstof, 
veiligheidsaspecten en draagvlak onder inwoners. Bovendien moet er 
voldoende groene waterstof beschikbaar zijn, moet deze naar huizen 
vervoerd kunnen worden en moeten de kosten acceptabel zijn ten 
opzichte van andere opties.

Termijn

Op dit moment wordt pure waterstof nog nergens grootschalig 
toegepast in de gebouwde omgeving. Voor 2035 wordt nog geen 
substantiële rol voor pure waterstof verwacht in de gebouwde 
omgeving (CE Delft, 2020). Op langere termijn kan waterstof een optie 
worden (mogelijk in combinatie met andere duurzame gassen), maar 
de ontwikkeling hiervan is nog onzeker. 
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Bijlage 7.1: Overzicht toepassing energiesysteem

Energiesysteem

Beschrijving

Waterstof kan geproduceerd worden met elektriciteit en kan ook 
weer omgezet worden naar elektriciteit. Hierdoor kan waterstof een 
belangrijke rol spelen in het balanceren van het energiesysteem, 
bijvoorbeeld door seizoensopslag van energie of door de pieken in de 
elektriciteitsproductie af te vangen (CE Delft, 2020). In waterstof 
kunnen bovendien relatief grote hoeveelheden energie opgeslagen 
worden, bijvoorbeeld vergeleken met batterij-opslag.

Mogelijke effecten

De systeemrol van waterstof kan de druk op het elektriciteitsnet 
verminderen. Bovendien kan waterstof uit (overtollige) elektriciteit 
voor allerlei toepassingen ingezet worden.

Voorwaarden

Op dit moment is de businesscase voor lokale waterstofproductie als 
opslagmedium vaak lastig rond te krijgen, gezien de hoge 
kapitaalkosten van een elektrolyser en de beperkte uren waarin 
energieproductie uit zon of wind mogelijk is (CE Delft, 2020). 
Bovendien is er niet altijd een toepassing voor de geproduceerde 
waterstof. Technologische ontwikkelingen en de ontwikkeling van een 
infrastructuur voor waterstof waarop ingevoed kan worden kunnen 
hier verandering in brengen.

Termijn

Er wordt op dit moment veel geëxperimenteerd met waterstof als 
opslagmedium. De ontwikkeling is op dit moment niet volledig te 
voorspellen, maar zal gepaard gaan met de grootschalige toepassing 
van waterstof in andere sectoren.
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Bijlage 7.2: Routekaart Fryslân 2030 en waterstof

In november 2018 hebben Quintel Intelligence en E&E advies de 
Routekaart Fryslân 2030 opgeleverd. Het doel van de Routekaart is te 
laten zien wat de consequenties zijn van het behalen van het 
provinciale doel om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 
1990. Deze Routekaart is in een aantal rondes tot stand gekomen. Na 
literatuuronderzoek naar de potentie van energiebesparing en 
‒productie in Fryslân hebben Quintel Intelligence en E&E advies een 
mogelijk scenario opgesteld met 49% CO2-reductie. 

• Dit scenario is opgesteld in het Energietransitiemodel (ETM). Het 
ETM is een veelgebruikt open source model van lokale, regionale 
en nationale energiesystemen. In verschillende ‘ateliers’ hebben 
Friese partijen de mogelijkheid gehad om hun visie op dit scenario 
te geven en zo het scenario aan te passen. De vier ateliers hadden 
als onderwerp: Gebouwde omgeving, Landbouw en industrie, 
Hernieuwbare opwek en Mobiliteit.

• Het voorkeursscenario gaat uit van 20% waterstof bij bussen en 
van 30% waterstof bij vrachtwagens in 2030. Het tussenscenario 

voor 2024 zet deze percentages op respectievelijk 5 en 8%. In de 
industrie, gebouwde omgeving, landbouw, treinvervoer, 
automobiliteit en binnenvaart speelt waterstof in het scenario 
geen rol. Productie van waterstof wordt niet in Fryslân zelf 
gerealiseerd, maar geïmporteerd. 

• Er is ook een variant op het voorkeursscenario ingevuld, waarin 
waterstof in de provincie wordt geproduceerd vanuit windparken 
en zonneparken. De toepassingen in de mobiliteit blijven in dit 
scenario hetzelfde, maar de warmtevraag van de 
voedingsmiddelenindustrie wordt voor 10% met waterstof 
ingevuld (in het voorkeursscenario is dit 0%). Deze variant zorgt 
voor een daling van de netwerkkosten, maar ook voor een 
vermindering van de CO2-reductie voor 2030.

• De Routekaart is te raadplegen via deze link.
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