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Inleiding:
IenM werkt mee aan marktvoorbereiding

Rijden op waterstof is een van de zogenoemde innovatiesporen naar Duurzame Mobiliteit. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt mee aan de voorbereidingen om rijden op waterstof te introduceren in de markt. Dat doen we nadrukkelijk
samen met marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden. In dit document
beschrijven we de rol van IenM en hoe we samen ruimte maken voor deze duurzame
manier van autorijden.
Rijden op waterstof (H2) richt zich hier op voertuigen die elektrisch worden aangedreven,
met waterstof als primaire energiedrager. De voertuigen hebben een brandstofcel aan boord
die waterstof omzet in elektriciteit. We spreken dan ook van een brandstofcel-elektrische
auto of FCEV: fuelcell electric vehicle.
Waterstof kan een grote bijdrage leveren aan een vermindering van de CO2-uitstoot: zelfs
tot bijna 100 procent als waterstof emissievrij wordt geproduceerd, bijvoorbeeld via zonneof windenergie of duurzame biomassa of biogas. Tijdens het rijden zijn brandstofcelelektrische auto’s volledig emissievrij (enkel zuivere waterdamp uit de uitlaat).
Rijden op waterstof is een van de wegen naar een duurzaam mobiliteitssysteem en naar de
energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. De andere wegen zijn: duurzaam geproduceerde biobrandstoffen, transitie van aardgas naar biogas (CNG, LNG), elektrisch rijden, zeer
zuinige conventioneel aangedreven voertuigen en meer (transport)efficiency. Scherpere
CO2-normen uit Brussel zijn een belangrijke stimulans om de introductie van duurzame
alternatieven te versnellen.
In de komende jaren werken verschillende partijen samen aan de marktvoorbereiding en
-introductie van rijden op waterstof. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
speelt daarbij een belangrijke rol. De inspanningen van IenM zijn erop gericht om de juiste
randvoorwaarden te scheppen, om bestuurlijke belemmeringen en onzekerheden weg te
nemen, om technische veiligheidsvraagstukken te onderzoeken en om te verkennen hoe
rijden op waterstof in Nederland vorm kan krijgen. IenM trekt hierin samen op met de
ministeries van Economische Zaken (EZ) en Financiën, marktpartijen en kennisinstellingen.
De relatie met Brussel
De Europese Commissie (EC) heeft eind 2012 een ontwerprichtlijn On the deployment of Alternative
Fuels Infrastructure uitgebracht. Hierin vraagt de EC aan lidstaten om vóór 2020 – naast een infrastructuur voor biobrandstoffen, LNG en elektrisch rijden – een waterstoftankinfrastructuur te ontwikkelen,
inclusief een plan van aanpak.
Opbouw van dit plan
In dit plan voor de fase van marktvoorbereiding beschrijven we hoe IenM tot 2015 ruimte
maakt voor rijden op waterstof. Dat doen we in de volgende drie stappen.
1. IenM hanteert een gefaseerde aanpak: eerst tot 2015, daarna kijken we verder.
2. IenM benoemt vraagstukken en (deel)resultaten voor deze periode.
3. IenM beschrijft zijn eigen rol per type vraagstuk.
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1.

Rijden op waterstof: een gefaseerde aanpak

De ontwikkeling van rijden op waterstof vraagt om een langetermijnaanpak en om een
lange adem. Brandstofcellen zijn nu nog erg duur. Een belangrijke vraag is dan ook hoe
snel de kostprijs van brandstofcellen omlaag kan, zodat de aanschafprijs en het gebruik van
een brandstofcel-elektrische auto kan concurreren met een fossiel alternatief. Een vraag
die daarmee samenhangt, betreft de snelheid van een marktintroductie in relatie tot de
aanleg van een tankinfrastructuur: hoe snel bereiken we een minimum aantal brandstofcelelektrische auto’s per vulpunt, om deze verder zonder financiële steun te laten draaien? In
een snel scenario kunnen deze ontwikkelingen – een concurrerende prijs en een rendabele
tankinfrastructuur – binnen 7 tot 10 jaar worden gerealiseerd. In andere scenario’s duurt dat
nog wel 10, 15 of 20 jaar.
Een gefaseerde aanpak doet recht aan de onzekerheid rond rijden op waterstof. In een gefaseerde aanpak kan IenM concreet zijn over de eerste fase (de marktvoorbereiding tot 2015),
richting geven voor de langere termijn en opties open houden voor het vervolg. Bovendien
geeft een gefaseerde aanpak alle betrokken partijen de ruimte om tijdig bij te sturen.
Marktvoorbereiding
De periode tot 2015 noemen we de fase van ‘marktvoorbereiding’. Hierin heeft IenM een
regisserende en verbindende rol: IenM zet zich in om de samenwerking tussen de betrokken
partijen te organiseren en om de belangrijkste activiteiten te coördineren.

Figuur 1: fasen en mogelijke paden voor ontwikkeling rijden op waterstof in Nederland.
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Het is nu nog niet duidelijk hoe snel de fase van marktvoorbereiding en daarna de marktintroductie zullen verlopen. Het kan zomaar tien jaar of langer duren voordat rijden op
waterstof ‘gewoon’ is in het straatbeeld (zie ook figuur 2).
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Figuur 2: Verwachte verdeling aandrijftechnieken en (bio)brandstoffen bij nieuwverkopen personenauto’s tot 2050.
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Figuur 3: Op termijn mogelijke CO2-emissiereductie met brandstofcel- (FCEV) en batterij-elektrische voertuigen
(BEV). Bron: McKinsey 2010.
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Doel van de marktvoorbereiding: duidelijkheid over de potentie van rijden op waterstof
De centrale vraag van de marktvoorbereiding luidt: is er ruimte voor een vroege marktintroductie van rijden op waterstof in Nederland? Daarbij gaat het om de volgende doelstellingen:
1. noodzakelijke juridische en fiscale kaders formuleren;
2. bekendheid bij gebruikers en omgeving creëren;
3. ervaring en kennis opdoen rond tankinfrastructuur;
4. aantrekkelijke businesscases voorbereiden;
5. activiteiten en horizon van de volgende fase definiëren.
De fase van marktvoorbereiding moet uiteindelijk leiden tot een gedeeld en gedragen beeld
van de potentie en het verdere ontwikkelpad van rijden op waterstof in Nederland.
Om de marktintroductie in Nederland voor te bereiden, zal vanaf 2014 praktijkervaring
worden opgedaan met enkele publiek toegankelijke waterstoftankstations en een aantal
brandstofcel-elektrische voertuigen.
Op 15 april 2013 presenteerde Hyundai in Arnhem zijn eerste FCEV-model.
Het Nederlandse publiek kan vanaf dat moment kennismaken met rijden op waterstof
en zelf een testrit maken.

Een onderbouwde keuze in 2015
Het tempo en de aard van de fase na de marktvoorbereiding, wordt gestuurd door de concrete ervaringen, de opstelling van fabrikanten en de randvoorwaarden die de overheid
kan bieden. Daarnaast zijn er meerdere vraagstukken op het gebied van techniek, markt en
bestuur. Het kan daarbij zinvol zijn om aan te sluiten op en gebruik te maken van ontwikkelingen in Duitsland en Noordwest-Europa. Uiteindelijk wil IenM in 2015 een onderbouwde keuze kunnen maken over de volgende ontwikkelfase naar rijden op waterstof in
Nederland. Die keuze maken we nadrukkelijk samen met de andere betrokken partijen.
Langetermijnprognoses met aantallen tankstations, voertuigen (auto’s, bussen en light-duty
vrachtwagens) en mogelijke uitrolvarianten zijn een belangrijk onderdeel van de marktvoorbereidingsfase in Nederland; deze aantallen zijn echter geen doel op zich.
Duitsland voorop
Nederland kan meeliften op de inspanningen in Duitsland, dat een fase voorloopt in waterstofontwikkelingen. In Duitsland wordt in de periode 2007-2016 ongeveer € 1,4 miljard geïnvesteerd in brandstofceltechnologie (de helft door de overheid en de helft door het bedrijfsleven). Meer dan de helft daarvan is gereserveerd
voor verkeer en vervoer. Het doel is om in 2015 de ontwikkel- en voorbereidingsfase af te ronden en klaar te
zijn voor marktintroductie. Die moet onder meer beginnen met de ingebruikname van 50 waterstoftankstations, waarvan er nu al 15 operationeel zijn.
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2.

Vraagstukken over techniek, markt en bestuur

In de fase van marktvoorbereiding kunnen we veel leren van eerdere ontwikkelingen in
bijvoorbeeld Duitsland, Scandinavië, Japan en Californië. We zullen deze voorbeelden wel
moeten vertalen naar de specifieke situatie in Nederland. De belangrijkste vraagstukken
daarbij liggen op het terrein van techniek, markt en bestuur.
1. Techniek: hoe ziet de techniek rond tankstations er in de praktijk uit? Hoe is waterstof
veilig te gebruiken in de publieke ruimte?
a. Tankinfrastructuur: vragen over locatie, opslag, hoeveelheid en snelheid van tanken,
ijken, zuiverheid en tankaansluitingen.
b. Veiligheid: aantoonbare veiligheid op en rond tankstations, in tunnels en parkeergarages, voor hulpdiensten en tijdens onderhoud; gegarandeerde veiligheid bij grootschalige distributie en gebruik.
Opbrengst: standaarden en afspraken over het gebruik van waterstof in de openbare ruimte;
randvoorwaarden voor marktintroductie.
Uniforme standaarden
In Duitsland, Californië en ook in Nederland zijn nu al enkele waterstoftankstations operationeel (in Nederland rijden al waterstofbussen rond), maar de stations zijn nog niet uniform uitgevoerd. Er zijn nu bijvoorbeeld verschillen in de druk waaronder de waterstof geleverd wordt (700 bar lijkt de standaard te worden voor
personenauto’s, voor bussen lijkt 350 bar voldoende), en in de techniek rond vulnippels. Er is weinig ervaring
met veelvuldig tanken achter elkaar (nu niet meer dan 1 tot 10 voertuigen per dag).
2. Markt: welke Nederlandse en andere partijen willen betrokken zijn? Welke zogenoemde
first-mover-(dis)advantages kennen zij?
a. Voertuigen: hoe ziet de businesscase van auto’s, bussen en vrachtwagens eruit na 2015?
Wie zijn de eerste klanten, nichemarkten en early adopters? Tegen welke prijs komen de
eerste modellen op de markt?
b. Leveranciers: welke Nederlandse partijen bouwen voertuigen of leveren deelproducten
aan? Wat is de relatie met elektrische voertuigen?
c. Waterstofproductie: hoe is waterstof op grote schaal te produceren en tegen welke prijs?
Welke productietechnieken zijn er, en moeten we centraal of lokaal produceren? Hoe zit
het met duurzaamheid en wat is de relatie tot het energiebeleid?
d. Distributie en opslag: hoe is waterstof op grote schaal te distribueren en op te slaan, en
tegen welke kosten?
e. Tankstations: wie gaat ze bouwen en tegen welke kosten? Hoe ziet een businesscase van
het beheer van tankstations eruit, hoe groot en hoe lang zijn er aanloopverliezen? Waar
komen de eerste stations te staan?
Opbrengst: een duidelijker beeld van gewicht, belangen, kansen en first-mover-(dis)advantages
van Nederlandse partijen.
Aanloopkosten
Er zijn hoge aanloopkosten die ongelijk verdeeld zijn over verschillende marktpartijen. Ter voorbereiding
op een grootschalige productielijn zal wereldwijd een aantal autofabrikanten ieder enkele honderden tot
duizenden brandstofcel-elektrische auto’s op de markt brengen. Daarnaast zijn er strategische verschillen
tussen autofabrikanten. Ook tankstationhouders lopen tegen initiële beheerverliezen aan. De verwachting is
dat er de komende tien tot twintig jaar over de hele linie sprake zal zijn van aanloopkosten.
Op weg naar duurzame mobiliteit | 9

In Duitsland onderhandelen grote marktpartijen nu over juridisch bindende afspraken om de aanloopkosten
in de komende jaren onderling te verdelen.
3. Bestuur: hoe passen de marktvoorbereidende activiteiten in de bestuurlijke
omgeving? Welke verbindingen zijn nodig? Welke instrumenten zijn nodig voor de
marktintroductie?
a. Andere innovatiesporen: waar en hoe raakt rijden op waterstof aan elektrisch rijden,
CO2-voertuignormering, duurzaam geproduceerde biobrandstoffen, Routekaart 2050,
energiebeleid en de topsectoren? Hoe geven we de samenwerking met die andere sporen
vorm? Kan waterstof worden meegenomen met de uitrol van LNG-tankstations? Welke
rol kan waterstof spelen bij een duurzame benzinewet?
b. Decentrale overheden en partijen: hoe maakt IenM gebruik van lokale kennis en
ervaring? Hoe kunnen we aansluiten bij bestaande initiatieven?
c. EU: hoe past waterstof bij de (nieuwe) richtlijnen uit Brussel?
d. Kennis en innovatie: welke uitdagingen voor onderzoek liggen er voor technische universiteiten, technologische onderzoeksinstituten, koplopers uit de industrie (topsectoren),
wat zijn mogelijke spin-offs?
e. Vergunningen (veiligheid): er moeten standaarden en vergunningen komen rond de
bouw en exploitatie van tankstations, de distributie en opslag van waterstof, typegoedkeuring en weggebruik van voertuigen. Kunnen we daarbij voortbouwen op de ervaring
in Duitsland?
f. Fiscaliteit: hoe lang gaan (voordelige) stimuleringsmaatregelen voor brandstofcelelektrische auto’s mee (vrijstelling van accijns op waterstof, BPM, MRB, zakelijke bijtelling)?
Hoe ziet een op lange termijn houdbare autofiscaliteit eruit? Hoe ziet de belasting op de
productie en het gebruik van waterstof eruit?
g. Instrumenten: welke andere (financiële) instrumenten ondersteunen de marktvoorbereiding en -introductie (concessies, subsidies, achtergestelde leningen, EIB)?
h. Draagvlak en beleving: hoe communiceren we over waterstof naar het publiek en
stakeholders?
Opbrengst: bestuurlijke ruimte en randvoorwaarden voor de marktintroductie; inzicht in de
actiepunten voor de fasen na 2015.
Waterstof en andere innovatie-sporen
Als het gaat om de techniek, is een brandstofcel-elektrische auto voor een groot deel gelijk aan een elektrische
auto. Het grote verschil is dat een brandstofcel-elektrische auto een brandstofcel gebruikt om de elektromotor
aan te drijven; een elektrische auto haalt de energie uit een batterijpakket (combinaties van deze technieken
zijn ook mogelijk).
Waterstof is een energiedrager en brandstofcellen kennen ook ‘stationaire toepassingen’, bijvoorbeeld om op
moeilijk bereikbare locaties elektriciteit te kunnen opwekken. Daarnaast kan waterstof als buffer fungeren
om de restcapaciteit van (duurzame) energie op te slaan. Waterstof als buffer kan een belangrijk element zijn
van de duurzame-energiestrategie.

10 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3.

Activiteiten die ruimte maken voor rijden op
waterstof

Het eerste deel van dit plan beschreef waarom IenM uitgaat van een gefaseerde aanpak voor
de marktvoorbereiding en -introductie van rijden op waterstof. Daarna gingen we in op
de belangrijkste vraagstukken op het gebied van techniek, markt en bestuur. In dit derde
en laatste deel bespreken we hoe IenM in de periode tot 2015 probeert bij te dragen aan
antwoorden op deze vraagstukken.
Een deel van de vraagstukken vraagt om onderzoek, een ander deel om testen in de praktijk.
Zowel in Nederland als daarbuiten zijn er al meerdere projecten opgezet op het gebied
van rijden op waterstof. De uitdaging is om al die activiteiten, kennis en ervaring samen te
brengen en de juiste randvoorwaarden te scheppen om rijden op waterstof in Nederland
mogelijk te maken. Daarom gaat IenM tot 2015 aan de slag met de volgende activiteiten: het
opzetten van een nationaal waterstofplatform, samenwerking met regionale initiatieven
en platforms, demonstratieprojecten (zoals een tankstation met voertuigen), Europese
samenwerking via het programma TEN-T en diverse andere Europese en bestuurlijke sporen.
Nederland heeft in 2012 met partners uit Denemarken, Zweden en Frankrijk
€ 3,8 miljoen EU-subsidie ontvangen om gezamenlijk een geharmoniseerde uitrol van
waterstoftankstations voor te bereiden. Als onderdeel van dit programma zal in
Rotterdam samen met Air Liquide een openbaar waterstoftankstation worden
gerealiseerd.

Hieronder volgt een korte beschrijving per activiteit. Daarbij heeft IenM verschillende rollen
en verantwoordelijkheden. Voor de normstelling en regelgeving is IenM de trekkende partij,
bij innovaties faciliteert IenM vooral (medefinanciering, kennisdeling, verbinden) en bij
marktanalyses en uitrolverkenningen zit IenM aan tafel en denkt mee.
1. Opzetten van het H2 Mobility-platform NL (een regiegroep van koplopers): een coalition
of the willing van markt, kennisinstellingen en overheid; mogelijk een onderverdeling
in een H2-regiegroep en een H2-kennisgroep.
a. Doel regiegroep: gezamenlijk een agenda van de belangrijkste vraagstukken opstellen,
samen onderzoek uitzetten, initiatieven verbinden en kennis delen, werken aan businesscase, eensgezindheid communiceren over de potentie van waterstof, advies over uitrol
en instrumentarium, opstellen van een communicatieparaplu.
b. Vorm: leren van voorbeelden uit Duitsland, Californië, Scandinavië, Frankrijk, Engeland
en Japan, afspraken vastleggen in een convenant (Green-Deal). Mogelijk een centraal
overleg en aparte werkgroepen.
c. Wanneer: verkennen in de zomer van 2013, daarna een formele start.
d. Hoe: door koplopers te benaderen die intentie, gewicht en middelen hebben om de
marktintroductie van rijden op waterstof voor te bereiden (autofabrikanten, tankstationhouders en -bouwers en waterstofproducenten); deelname op basis van spelregels (eisen
voor toelating nog te bepalen).
e. Rol IenM: trekt voorbereidingen (regie), daarna partner aan tafel, mogelijk (mede)
financier van onderzoek, uitrol en secretariaat.
f. Middelen: een deel van de voor waterstof gereserveerde subsidie van € 5 miljoen.
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Wat verwachten wij van de regiegroep?
Van de marktpartijen verwachten wij een gedeelde visie op de uitrol van een tankinfrastructuur, financiële
bijdragen aan gezamenlijk onderzoek, inzicht in het aantal voertuigen dat op de markt komt (auto’s, bussen
en vrachtwagens), bouwstenen voor een gemeenschappelijk Total Cost of Ownership (TCO)-model en
afspraken over industriële standaarden.
IenM is kartrekker van de oprichting van een H2 Mobility-platform NL; in het platform bespreekt IenM
voorstellen voor de randvoorwaarden (veiligheid, vergunningverlening, fiscaliteit, andere instrumenten,
relatie met EU-richtlijnen et cetera).
Naast een regiegroep van het H2 Mobility-platform NL is er behoefte aan een open kennisgroep, waar stakeholders, belangenverenigingen, potentiële toetreders en andere geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen. De werkgroep van het
Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) van de RAI-vereniging, de Nederlandse Waterstof en
Brandstofcel Associatie (NWBA) en andere partners zijn een mogelijk platform voor zo’n
kennisgroep. In Zuid-Nederland en Vlaanderen werken partijen samen in het zogenoemde
WaterstofNet. IenM zit bij kennisgroepen aan tafel, maar biedt geen middelen.
2. Regionale platforms en demonstratieprojecten: een ‘meerdere kernen-aanpak’.
a. Doel: in de praktijk toetsen en ervaring opdoen met beleving, klanten, vergunningverlening en technische issues. Input voor standaarden en protocollen ontwikkelen.
b. Hoe: door te zoeken naar nichemarkten in auto-, bus- en/of vrachtvervoer, extra aandacht
voor bussen op waterstof (in het kader van de Green Deal met Stichting Zero Emissie
Busvervoer), uitbouwen van bestaande initiatieven rond rijden op waterstof. Bestaande
tankstations upgraden en toegankelijk maken voor een groter publiek, mogelijk nieuwe
en/of mobiele tankstations bouwen (in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven/
Helmond staan of komen al waterstoftankstations).
c. Wanneer: eind 2013 is het eerste publieke station in Rotterdam gereed (zie de relatie met
TEN-T hieronder), daarna gefaseerd over andere kernen.
d. Rol IenM: partijen verbinden en kennis delen, randvoorwaarden vaststellen, mogelijk
financieel bijdragen aan de bouw van waterstoftankstations.
e. Middelen: een deel van de voor waterstof gereserveerde subsidie van € 5 miljoen.
Wat verwachten wij van de ‘meerdere kernen-aanpak’?
De kernen moeten zelf gebruikersgroepen mobiliseren, lokale vergunningverlening verzorgen en met het
publiek communiceren.
IenM verbindt de kernen onderling en met het H2 Mobility-platform NL; IenM financiert deels mee aan de
tankinfrastructuur, bijvoorbeeld via Green Deal of een gezamenlijk financieringsvoorstel naar Brussel.
3. TEN-T HIT: Trans Europese Netwerken, Hydrogen Infrastructure for Transport.
Doel: geharmoniseerde uitrol van een waterstoftankinfrastructuur, gericht op NoordwestEuropa; onderzoek naar marktpotentie en uitrol.
f. Hoe: door samen te werken met Zweden, Denemarken en Frankrijk (met steun van
Engeland en Duitsland). Elk land stelt een nationaal implementatieplan op.
g. Wanneer: looptijd tot eind 2014; eind 2013 is één publiek station in Rotterdam gereed.
h. Rol IenM: IenM trekt het HIT-programma (Rijkswaterstaat Leefomgeving voert uit).
i. Middelen: EU € 3,8 miljoen totaal (waarvan € 1,2 miljoen voor NL).
Wat verwachten wij van TEN-T HIT?
Het HIT-programma onderzoekt de Nederlandse marktsituatie voor rijden op waterstof, ontwikkelt een
publiek tankstation in Rotterdam en zorgt voor harmonisatie in Noordwest-Europa. IenM trekt het HITprogramma en levert input voor het nationale implementatieplan.
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4. Andere Europese sporen: gebruikmaken van EU-initiatieven, leren van ontwikkelingen
in Duitsland.
a. Doel: aansluiten bij een mogelijk nieuwe TEN-T-call voor de noord-zuidtransportas, EUrichtlijn in voorbereiding over verplichte duurzame brandstoftankinfrastructuur (waaronder waterstof ), geldstromen of financieringsmogelijkheden benutten via bijvoorbeeld
de Europese Investeringsbank (EIB) of onderzoeksgelden uit EU-onderzoeksprogramma’s
als het Fuelcell Joint Undertaking Programme.
b. Hoe: door initiatieven voor rijden op waterstof te verbinden aan lopende en nieuwe EUdossiers en aan de betreffende IenM-medewerkers; een Memorandum of Understanding
(MoU) met Duitsland afsluiten.
c. Wanneer: per direct in gang zetten.
d. Rol IenM: de Nederlandse kijk op rijden op waterstof vastleggen in nieuwe richtlijnen en
mogelijk toegang verlenen tot extra geldstromen.
e. Middelen: een deel van de voor waterstof gereserveerde subsidie van € 5 miljoen inzetten
om extra Europese middelen uit te genereren.
Wat verwachten wij van de andere Europese sporen?
De Nederlandse marktpartijen moeten het ontwikkelingstempo in Nederland afstemmen met activiteiten in
Europa – met Duitsland voorop. IenM moet rijden op waterstof vastleggen in (nieuwe) richtlijnen en mogelijk
nieuwe financieringsstromen uit Brussel genereren, bijvoorbeeld ten behoeve van infrastructuurprojecten,
bussen of personenauto’s.
5. Bestuurlijke omgeving: Waterstof-denken inbedden in het overheidsnetwerk, instrumenten onderzoeken om de marktintroductie te begeleiden.
a. Doel: het waterstof-beleid verbinden met duurzame mobiliteit en met het energie-,
topsectoren- en economische beleid. Speciale aandacht voor fiscaal beleid, veiligheid,
de benzinewet en de uitrol van LNG. Waterstof mogelijk onderdeel van gasrotonde in
Nederland.
b. Instrumenten in beeld brengen die het Rijk kan inzetten om de marktintroductie te
ondersteunen.
c. Hoe: door bij onderwerpen op het gebied van financiën, veiligheid en communicatie
samen op te trekken met het Formule E-team (FET) en het ministerie van Economische
Zaken. Rijden op waterstof verbinden met andere IenM-projecten, met name de
innovatiesporen duurzame brandstoffen en de Routekaart 2050.
d. Wanneer: in 2013 de samenwerking met FET en EZ vormgeven. Eind 2015 duidelijkheid
over mogelijk in te zetten instrumenten.
e. Middelen: alleen personele inzet.
Wat verwachten wij van de bestuurlijke sporen?
De Nederlandse marktpartijen moeten zelf aangeven hoe IenM hen kan helpen bij de marktintroductie van
rijden op waterstof. IenM moet die input vervolgens vertalen naar beleid en daarmee de juiste randvoorwaarden scheppen. IenM legt verbinding naar bredere toepassing van waterstof.
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Tot slot

Rijden op waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan een vermindering van de
CO2-uitstoot en aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. Daarmee is het een van
de wegen naar een duurzaam mobiliteitssysteem. In de komende jaren werkt IenM samen
met andere partijen aan een marktvoorbereiding van rijden op waterstof in Nederland.
Het voornaamste doel is om in 2015 een gezamenlijk gedeelde en onderbouwde keuze te
kunnen maken over de vervolgstappen.

De huidige generatie brandstofcel-elektrische auto’s kan op 1 tank ongeveer 500 tot 600 kilometer rijden en in ongeveer 3 minuten weer voltanken. Vanaf 2015 zullen
wereldwijd enkele duizenden voertuigen van een beperkt aantal autofabrikanten op de markt komen.
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