WERKGROEP
WATERSTOF
PLATFORM NIEUW GAS
Het Platform Nieuw Gas is één van de
publiek-private platforms die in het kader
van EnergieTransitie zijn opgericht. Het
platform richt zich op de verduurzaming van
de gas inzet voor energetische toepassingen,
en heeft betrekking op alle onderdelen van
de gasinfrastructuur. Dus op productie,
transport en gebruik.
Binnen het Platform Nieuw Gas zijn
transitiepaden benoemd die kansrijk zijn om te
komen tot een efficiënte en schone inzet van
gas. Deze paden zijn: Energiebesparing in de
Gebouwde Omgeving, Mini- en
Microwarmtekracht (decentrale
energieopwekking), Schoon Fossiel, Groen Gas
(biomassa en waterstof) en Energiebesparing
in de glastuinbouw.
Werkgroep Waterstof
Om praktisch uitvoering te geven aan de
realisatie van deze transitiepaden zijn binnen
het Platform Nieuw Gas diverse werkgroepen
opgericht. Waterstof speelt in deze
transitiepaden een verbindende rol. Eind 2005
is de Werkgroep Waterstof in het leven
geroepen om de plaats van waterstof en de
mogelijkheden voor realisatie in de
EnergieTransitie te bepalen.

Advies
De werkgroep heeft in de periode november
2005 tot oktober 2006 gewerkt aan het
opstellen van een adviesdocument over de
visie op waterstof in Nederland.
Het rapport ‘Waterstof - Brandstof voor
Transities’ beschrijft een integrale visie op de
inzet van waterstof voor een schone en
betrouwbare energievoorziening. Dit is
aangeboden aan het Platform Nieuw Gas. De
werkgroep heeft het Platform geadviseerd om
drie ontwikkelgebieden in te richten
waarbinnen met gerichte activiteiten stappen
worden gezet op de transitieroute waterstof.
De ontwikkelgebieden zijn verschillend in
opzet, focus en uitvoering en hebben als
gezamenlijk doel de transitie naar waterstof te
versnellen. Deze ontwikkelgebieden zijn regio
Rijnmond, regio Arnhem en regio het
Waddengebied. De doelstelling voor 2007 is
om een start te maken om tot experimenten in
deze ontwikkelgebieden te komen. Hiervoor
wordt een bureau ingehuurd die als makelaar
de verschillende partijen bij elkaar zal brengen
en knelpunten onder de aandacht van lokale
en provinciale bestuurders zal brengen.
Regierol
In 2007 zal de werkgroep een regierol
vervullen. Dit is geformuleerd in de missie van
de werkgroep: Het consolideren en uitdragen
van de visie zoals die is opgesteld in het
rapport ‘Waterstof: Brandstof voor Transities’
door het innemen van een informerende en

coördinerende rol naar overheden en
marktpartijen ten aanzien van de concrete
invulling van de in het rapport genoemde
ontwikkelgebieden, die zowel op technische
als niet-technische zaken betrekking hebben.
Daarbij houdt de werkgroep Waterstof het
doel voor ogen om waterstof in een brede zin
te ondersteunen door privaat-publieke
samenwerkingen te faciliteren en het oplossen
van economische, technologische en
institutionele knelpunten.
Rol en taken
De rol en taken van de werkgroep Waterstof
betreft het vaststellen van doelen, het
voorstellen van acties en het leveren van
advies en feedback ten aanzien van de
strategieën, activiteiten en resultaten die
worden opgesteld en behaald in de organen in
de ontwikkelgebieden. De werkgroep zal zich
toespitsen op de volgende taken:
-bijdragen aan strategiebepaling in
ontwikkelgebieden
-promoten en versterken van samenwerking
en coördinatie binnen en tussen organen in de
ontwikkelgebieden
-leveren van advies en feedback aan organen
in ontwikkelgebieden
-promoten van PPS-initiatieven in
ontwikkelgebieden via organen in die
ontwikkelgebieden
-aanjagen en (helpen) oplossen van
technologische, economische en institutionele
knelpunten bij beleidsmakers
-optreden als verzamelpunt van belangen van
stakeholders uit markt, overheden en
kennisinstellingen.

Communicatie
De werkgroep beschouwt communicatie als
een essentieel onderdeel. Communicatie richt
zich momenteel nog vooral op de stakeholders
die de werkgroep wilt bereiken en bij wie ze
interesse proberen te wekken voor deelname
aan de transitie. Afhankelijk van de
ontwikkeling van de werkgroep en de organen
in de ontwikkelgebieden zal daar
uitbreidingen plaatsvinden.
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EnergieTransitie – Creatieve Energie. Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten zich
gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat de energievoorziening in 2050 duurzaam is. Energie is dan schoon, voor iedereen betaalbaar en
wordt continu geleverd. Energie Transtitie vraagt én geeft Creatieve Energie.

