
 

Duurzaamheidskaders waterstofgebruik in de industrie 
  

Conclusies en aanbevelingen 

Natuur & Milieu raadt aan om zo snel mogelijk in nieuwe waterstofvraag te voorzien met groene waterstof uit 
elektrolyse met groene elektriciteit. Dit kan worden bereikt middels elektrolysepilots bij tenderprocedures voor Wind 
op Zee tot 2030. Hiervoor is additionele opwek van duurzame elektriciteit nodig bovenop bestaande plannen en een 
masterplan voor de uitrol van groene waterstof. Natuur & Milieu vindt ook dat nu gestart moet worden met de 
uitfasering van fossiele waterstof. Om toch te kunnen voorzien in de vraag naar waterstof, kan wellicht gebruik 
worden gemaakt van blauwe waterstof. Natuur & Milieu bepleit nader onderzoek naar de haalbaarheid, risico’s, 
omvang en het tempo van CCS in deze sector. Met het uitfaseren van fossiele waterstof en de opstart van groene 
waterstof wordt een begin gemaakt met de verduurzaming van het waterstofaanbod voor de industrie- en 
energiesector. De sectoren die afhankelijk zijn van duurzame waterstof om te kunnen verduurzamen verdienen hierbij 
prioriteit. Dit zijn hoge temperatuur industrie, biochemische industrie en ammoniakproductie en de seizoensopslag 
van energie in combinatie met regelbare gascentrales. 

Samenvatting 

Waterstof kan duurzaam geproduceerd worden, maar in Nederland wordt meer dan 90% van de waterstof 

geproduceerd uit aardgas via een proces waar CO2 bij vrij komt. Nu stoot Nederland per jaar 12,5 Mt CO2 uit voor de 

productie van waterstof. Het belang van duurzame waterstof is groot voor de verduurzaming van de Nederlandse 

industrie. Zonder duurzame waterstof kunnen specifieke sectoren namelijk geen uitstootvermindering realiseren. Uit 

deze verkenning van de duurzaamheid voor waterstofgebruik in de industrie blijkt dat enkel waterstof uit elektrolyse 
met groene elektriciteit duurzaam is. Ondanks dat de technologie al toegepast kan worden zal tot 2030 extra 

stimulering van elektrolyse nodig zijn voor grootschalige toepassing. Tot 2030 raadt Natuur & Milieu aan om te 

beginnen met groene elektrolysepilots om ervaring op te doen voor de productie van waterstof uit groene elektriciteit, 

hiermee kan invulling worden gegeven aan de nieuwe waterstofvraag. Het risico is echter dat duurzame 

waterstofproductie gaat concurreren met gebruik van groene elektriciteit en dus kan leiden tot hogere CO2-uitstoot. 

Voorwaarde voor succes van duurzame waterstof is daarom dat waterstofproductie bovenop de bestaande ambities 

voor de uitrol van duurzame elektriciteit komt. Tot 2030 zou mogelijk 3-4 GW aan elektrolysecapaciteit geïnstalleerd 

kunnen worden via een vergelijkbaar tendersysteem als voor wind op zee. 

Om de duurzaamheid van productieroutes van waterstof in kaart te brengen heeft Natuur & Milieu 

duurzaamheidskaders opgesteld. Voor de duurzaamheidskaders is gekeken naar klimaateffecten, ruimtegebruik, 

schaalbaarheid van het proces, geschiktheid voor middellange termijn (tot 2030) en geschiktheid voor de lange 

termijn (tot 2050). Grote verschillen in duurzaamheid bestaan tussen de verschillende productieroutes en 

toepassingen van waterstof, zo blijkt uit deze verkenning van Natuur & Milieu. Waterstof geproduceerd uit een 

fossiele keten is niet duurzaam. Dit komt doordat bij deze processen CO2 wordt uitgestoten, de bron niet 

hernieuwbaar is en een duurzamer alternatief voor handen is. Biomassavergassing voor de productie van waterstof 

zonder CO2-afvang is tevens geen optie omdat CO2 vrijkomt en alternatieven bestaan waarbij CO2-afvang wel 

mogelijk is. Stoom-methaan reforming, het conventionele proces in Nederland om waterstof te produceren is tevens 

niet duurzaam omdat deze afhankelijk is van een fossiele keten en CO2 niet volledig afgevangen kan worden.                                                               

Om tot 2030 waterstof duurzamer te produceren is het verstandig om in nieuwe waterstofvraag te voorzien met 

elektrolyse van duurzame elektriciteit. Dit is enerzijds nodig om duurzame elektrolyse op te kunnen schalen en 

anderzijds om lock-in in fossiele of blauwe waterstof te voorkomen. Daarnaast raadt Natuur & Milieu aan om 

bestaande fossiele waterstofproductie uit te faseren en beperkt om te vormen tot blauwe waterstofproductie, waarbij 

CO2 volledig wordt afgevangen voor hergebruik of opslag. Extra onderzoek naar de haalbaarheid, risico’s, omvang en 

het tempo van CCS in deze sector is nodig. 

Bij blauwe waterstofproductie zou beperkt gebruik kunnen worden gemaakt van biomassavergassing uit duurzame 

biomassa voor de gecombineerde winning van waterstof én kool(water)stoffen, partiële oxidatie van aardgas en 

autothermische reforming van aardgas met 100% CO2-afvang. Via regionale waterstofhubs aan de kust kan de 
infrastructuur van waterstof en CO2 geclusterd worden, waardoor landelijke infrastructuur niet nodig is. Daarnaast 



 
wordt het risico op negatieve lock-in in de CO2-infrastructuur geminimaliseerd. Op termijn zal de productie van 

blauwe waterstof worden omgevormd naar duurzame waterstof door de behaalde schaalvoordelen op het gebied van 

duurzame elektrolyse. 

Duurzame waterstof zal beperkt beschikbaar zijn in Nederland, daarom is het verstandig om duurzame waterstof in 

de industrie- en energiesector1 enkel te gebruiken in een aantal sectoren. De industriële sectoren die afhankelijk zijn 

van duurzame waterstof voor emissiereductie zijn hoge temperatuur toepassingen, ammoniakproductie en biochemie 

en seizoensopslag van energie in combinatie met regelbare gascentrales.  

  

                                                           
1 Eerder heeft Natuur & Milieu de rol van waterstof in de transportsector onderzocht in haar mobiliteitsvisie. 
‘Mobiliteitsvisie, op weg naar een duurzame vervoersector in 2030’, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace 
Nederland, 2017. 



 
Inleiding 

Voor u ligt de notitie over duurzaam gebruik van waterstof in de industrie. Natuur & Milieu ziet kansen om met 

behulp van waterstof de Nederlandse industrie te verduurzamen. In deze notitie lichten we toe 1) in welke industriële 

sectoren kansen bestaan voor duurzaam waterstofgebruik en 2) hoe duurzame waterstof kan worden geproduceerd en 

uit welke duurzame grondstoffen dat mogelijk is. De informatie in deze notitie is verzameld middels een 

desktopstudie en besproken met diverse experts en stakeholders. Deze notitie geeft de mening van Natuur & Milieu 

weer. 

Waterstofgebruik in Nederland 

Nederland produceert jaarlijks 9,2 miljard m3 (~0,8 Mt) waterstof. Een deel van de waterstof wordt direct gebruikt na 

opwekking, voornamelijk in chemische processen. Van de commercieel beschikbare waterstof gaat het grootste deel 

naar de productie van ammoniak en het opwaarderen van brandstoffen bij raffinaderijen. Waterstof kan duurzaam 

geproduceerd worden, maar in Nederland wordt meer dan 90% van de waterstof geproduceerd uit aardgas. Dit 

gebeurt via stoom-methaan reforming, een proces waar CO2 bij vrij komt. Deze CO2 wordt voor een deel afgevangen 

en gebruikt in nieuwe producten waarmee de uitstoot van de productie verplaatst wordt. Circa 10% van het jaarlijkse 

Nederlandse aardgasverbruik komt voor rekening van waterstofproductie en jaarlijks stoot Nederland zo 12,5 Mt CO2 

uit (Berenschot, 2017). 

Waarom duurzaamheidskaders 

Waterstof is in opkomst omdat deze invulling kan geven aan de verduurzaming van veel sectoren in Nederland. Er is 

echter nog weinig ervaring met duurzame waterstof en onvoldoende beeld van wanneer waterstof duurzaam is. 

Natuur & Milieu heeft de diverse opties voor de productie en toepassing van waterstof in de industrie vergeleken op 

duurzaamheid. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen grondstoffen, productiemethodes en toepassingen.  

Hierbij zijn de volgende indicatoren gebruikt: klimaateffecten, ruimtegebruik, schaalbaarheid van het proces, 

geschiktheid voor middellange termijn (tot 2030) en geschiktheid voor de lange termijn (tot 2050). Kosten en 

bedrijfskundige aspecten zijn in deze analyse niet uitvoerig meegenomen, randvoorwaarden voor selectie van 

bronnen en toepassingen zijn dat deze op commerciële schaal haalbaar zijn en concurrerend met bestaande bronnen 

en toepassingen kunnen worden. 

Waarom industrie 

De industriesector neemt momenteel en in de toekomst naar verwachting de hoogste waterstofconsumptie voor zijn 

rekening. Uit de Routekaart Waterstof van TKI Nieuw Gas blijkt bij benadering dat in de toekomst bijna 80% van de 

mogelijke vraag naar waterstof voor rekening van de industrie zal komen. De overige 20% zal voor mobiliteit en 

transport en lage temperatuur warmte gebruikt worden. Binnen deze notitie wordt energievoorziening ook onder de 

industrie gerekend. 

De industriële vraag kan enorm worden. Een indicatieve gedachtenoefening waarbij toekomstige sectoren voor 100% 

worden voorzien van waterstof kan dit illustreren: er is jaarlijks potentieel 568 TWh aan elektriciteit nodig om de 

industrie te voorzien van in totaal 11,2 Mt waterstof (TKI Nieuw Gas, 2018). Zoveel duurzame elektriciteit is niet 

voorhanden. In 2017 werd 12,7 TWh duurzame elektriciteit uit zon en wind opgewekt (CBS, 2018), dit neemt volgens 

de Nationale Energieverkenning 2017 naar verwachting toe tot ongeveer 128 TWh in 2030 (ECN, 2018). In 2050 is de 

mogelijke opwekkingscapaciteit van duurzame elektriciteit uit wind en zon totaal 234 TWh per jaar (PBL, 2011). Deze 

elektriciteit zal voor heel Nederland en alle toepassingen te gebruiken zijn en is het meest efficiënt te gebruiken in zijn 

primaire vorm. De beschikbare elektriciteit die overblijft nadat de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en 

industriële toepassingen met elektriciteit zijn voorzien, kan gebruikt worden voor waterstofproductie. Hierbij is het 

verstandig om in eerste instantie te kijken naar sectoren die niet zonder waterstof kunnen verduurzamen. Afhankelijk 

van de vraagontwikkeling zal in totaal circa 120 tot 300 TWh nodig zijn voor industriële sectoren die niet zonder 

waterstof kunnen verduurzamen. Om te kunnen voorzien in deze vraag naar duurzame waterstof, zal Nederland de 

ambities voor wind op zee verder moeten opschalen. Daarnaast zal waterstof structureel geïmporteerd moeten 

worden om de essentiële sectoren van duurzame waterstof te kunnen voorzien.  

 



 

Duurzaamheidskaders: 1. Duurzame industriële toepassingen 
Binnen de industrie- en energiesector bestaan veel mogelijke toepassingen voor waterstof. Waterstof kan worden 

gebruikt voor energetische capaciteit- en balanceringstoepassingen zoals energieopslag, regelbare gascentrales en bij 

hulpketels voor warmtenetten. Daarnaast is het bruikbaar in de hoge-temperatuur industrie, zoals de productie van 

metalen, glas, aardewerk en kunstmest. Ook kan waterstof worden gebruikt bij biochemie, waarbij biomassa wordt 

gesplitst in waterstof en verschillende kool(water)stoffracties die als input dienen voor de productie van chemicaliën, 

materialen, biobrandstoffen en biobased producten. Tot slot bestaan tal van chemische eindtoepassingen van 

waterstof, zoals productie van synthetische brandstoffen en ammoniak. 

Niet al deze mogelijke toepassingen zijn volgens N&M duurzaam. Waar waterstof in de industrie uit 

duurzaamheidsoverwegingen bij voorkeur niet voor wordt gebruikt is korte-termijn energieopslag, bij hulpketels van 

warmtenetten en de productie van synthetische brandstoffen. Dit komt doordat voor deze toepassingen betere en 

duurzamere alternatieven bestaan. De industriële sectoren die daarentegen afhankelijk zijn van duurzame waterstof 

voor emissiereductie zijn hoge temperatuur toepassingen, biochemie en ammoniakproductie en seizoensopslag van 

energie in combinatie met regelbare gascentrales.  

  

Toelichting wenselijke toepassingen 
 

Hoge-temperatuur 

Veel industriële processen hebben een hoge temperatuur nodig om reacties plaats te laten vinden of efficiënter te 

laten verlopen. Deze processen vinden met name plaats in raffinaderijen, hoogovens en de chemie. In het huidige 

energiesysteem wordt aardgas vaak gebruikt om een hoge temperatuur te bereiken in een reactor. Waterstof 

verbrandt op een hoge temperatuur en kan daarom in theorie worden gebruikt voor hoge-temperatuur toepassingen. 

Voor toepassingen boven 250°C wordt waterstof interessant omdat dit niet altijd met behulp van elektrische 

verwarming kan worden ingevuld (TKI Nieuw Gas, 2018). Voorwaarde voor het gebruik van waterstof voor warmte, is 

dat deze warmte via cascadering of hergebruik voor andere processen opnieuw wordt ingezet zodat de opgewekte 

warmte niet wordt verspild. De verwachtte vraag naar waterstof voor deze toepassingen ligt tussen 42 tot 50 TWh 

(Greenpeace, 2013; TKI Nieuw Gas, 2018) per jaar. 

Productie van materialen en chemicaliën, waaronder ammoniak 

Waterstof en koolstofatomen zijn essentieel in de productie van veel materialen en chemicaliën. Deze moleculen 

kunnen uit biomassa worden gehaald via een proces waarin biomassa wordt gekraakt. Wanneer deze moleculen 

beschikbaar zijn kunnen ze echter ook gebruikt worden voor de productie van warmte of biobrandstoffen. Dit zijn 

toepassingen met voldoende alternatieven. In de biomassavisie van Natuur & Milieu wordt toegelicht dat de 
hoeveelheid beschikbare biomassa beperkt is en dat de prioriteit ligt bij het maken van materialen en chemicaliën en 

niet bij opwekking van warmte of productie van brandstoffen. Gebruik van biomassa is onder de voorwaarde dat 

recycleren van materialen efficiënt gebeurt en koolstofcycli zo veel mogelijk gesloten zijn (N&M, 2017). Naast 

biomassa kunnen koolstofatomen worden gehaald uit CO2 alsook CO. Via deze route neemt het belang van CCU in 

combinatie met het gebruik van waterstof toe. Zonder duurzame waterstof is volledige verduurzaming van 

materialen- en chemicaliënproductie niet mogelijk. Door een gebrek aan alternatieven ligt er een groot belang bij het 

toewijzen van beschikbare duurzame waterstof voor gebruik in de biochemie (VNCI, 2018). Bij de productie van 

chemicaliën kan waterstof ook direct gebruikt worden, zonder toevoeging van koolstof. Dit is het geval bij 

ammoniakproductie. Van de consumptie van waterstof in Nederland komt momenteel 60% voor rekening van de 

productie van ammoniak. Deze sector is nu volledig afhankelijk van fossiele bronnen voor de productie van fossiele 

waterstof. Jaarlijks wordt 2 miljard m3 aardgas gebruikt voor de productie van 5,4 miljard m3 (~0,45Mt waterstof). 

Voor ammoniakproductie is volledige substitutie van fossiele waterstof naar duurzame waterstof mogelijk (TKI Nieuw 

Gas, 2018). 

  

  



 
Seizoensopslag2 en regelbare gascentrales 

Toenemende duurzame energieopwekking heeft als gevolg dat elektriciteit onregelmatig wordt opgewekt en dat vraag 

en aanbod niet altijd aansluit. Bij een overschot moet de opgewekte elektriciteit worden opgeslagen om te zorgen dat 

genoeg elektriciteit op een moment van een tekort beschikbaar is. Op de kortere termijn kan de opslag in batterijen 

omdat bij dit proces de energieverliezen het laagst zijn. Echter, bij batterijen moet rekening worden gehouden met de 

klimaatimpact van landgebruik en grondstoffengebruik van de productie. Batterijen zijn momenteel nog niet geschikt 

op grote schaal voor seizoensopslag omdat batterijen vanzelf opgeslagen lading verliezen. Bij energieopslag voor 

periodes langer dan een maand is waterstof een optie omdat gedurende de opslag van waterstof bijna geen energie 

weglekt. Dit voordeel kan opwegen tegen de energieverliezen die optreden wanneer elektriciteit wordt omgezet in 

waterstof. Deze waterstof wordt vervolgens in regelbare gascentrales gebruikt om elektriciteit op te wekken wanneer 

opgeslagen energie in batterijen uitgeput is. Gebruik van waterstof voor elektriciteitsopwekking dient als laatste 

duurzame redmiddel in tijden van langdurige elektriciteitstekorten. De vraag naar waterstof voor seizoensopslag en 

regelbare gascentrales zal beperkt zijn ten opzichte van de industriële vraag. Afhankelijk van de ontwikkeling van 

batterijen kan waterstof overbodig worden voor seizoensopslag omdat de zelfontlading van batterijen zal afnemen 
(Luo et al., 2015). 

  

 

 

  

  

                                                           
2 Energieopslag en regelbare gascentrales kunnen onder meerdere sectoren vallen. In deze notitie valt dit onder de 
industriesector alsook de energiesector. 



 

Duurzaamheidskaders 2: Duurzame productie van en duurzame 

grondstoffen voor waterstof 
 

Voordat waterstof gebruikt kan worden, moet het eerst opgewekt worden. Dit kan met verschillende bronnen en via 
verschillende productiemethoden die niet altijd duurzaam zijn. Voor de duurzaamheidskaders hebben we in kaart 

gebracht welke invloed verschillende indicatoren hebben op de duurzaamheid van waterstof. De resultaten zijn 

samengevat in de tabellen die in de bijlage staan en bepaald met behulp van een desktopstudie en inbreng van 

waterstofexperts tijdens workshopsessies.  

Voor de duurzaamheidskaders is gekeken naar klimaateffecten, ruimtegebruik, schaalbaarheid van het proces, 

geschiktheid voor middellange termijn (tot 2030) en geschiktheid voor de lange termijn (tot 2050). Dit wordt in 

bijlage nader toegelicht.  

Uit deze indicatoren concludeert Natuur & Milieu dat waterstof het meest duurzaam is wanneer deze voortkomt uit 

een bron van groene elektriciteit en via elektrolyse wordt geproduceerd. Als transitietechnologie om waterstof te 
produceren zijn biomassavergassing, partiële oxidatie (POx) en autothermische reforming (ATR) met 100% CO2-

afvang een optie. Wanneer waterstof uit een fossiele keten zonder volledige CO2-afvang komt, is dit ook niet 

duurzaam. Hieronder valt als bron grijze stroom, fossiele brandstof en biomassa zonder CO2-afvang. Daarnaast is 

stoom-methaan reforming (SMR) niet duurzaam omdat de vrijgekomen CO2 niet volledig kan worden afgevangen.  

Conventionele waterstof is niet duurzaam 

Jaarlijks stoot Nederland 12,5 Mt CO2 uit middels conventionele waterstofproductie (Berenschot, 2017). De waterstof 

die momenteel in Nederland wordt geproduceerd is voor meer dan 90% afkomstig uit aardgas dat via stoom-methaan 

reforming in waterstof wordt omgezet. Met dit productieproces kan CO2 grotendeels worden afgevangen, ten koste 

van procesefficiëntie. De hoogst haalbare afvang van CO2 via dit proces ligt tegen de 89% aan maar in de praktijk zal 

de afvang eerder rond de 54% komen te liggen (TKI Nieuw Gas, 2018). Tot 2030 kan de techniek grootschalig ingezet 

worden maar de wenselijkheid hiervan is laag omdat andere fossiele productieroutes bestaan waarmee CO2 volledig 

kan worden afgevangen. Op de lange termijn is stoom-methaan reforming niet wenselijk omdat deze afhankelijk is 

van een eindige bron, uitstoot van CO2 heeft en een duurzamer productiealternatief voor handen is.  

Na 2030: Duurzame waterstof via elektrolyse 

Waterstof geproduceerd uit elektrolyse met gebruik van duurzame elektriciteit is de enige productiemethode die 
duurzaam is omdat het gebruik maakt van hernieuwbare bronnen en de productie niet gepaard gaat met CO2-

uitstoot. Daarnaast zal waterstof uit elektrolyse voordelen opleveren doordat minder infrastructuur nodig is. 

Duurzame elektrolyse is zonder stimuleringsmaatregelen op grote schaal beperkt haalbaar voor 2030 omdat er te 

weinig groene stroom beschikbaar zal zijn doordat directe elektriciteitstoepassingen voorrang zullen krijgen. Dit komt 

doordat veel energie verloren gaat bij de conversie van elektriciteit naar waterstof. Om duurzame waterstof mogelijk 

te maken tot die tijd zal dus aanvullende opschaling van wind op zee nodig zijn. Na 2030 zal de rol voor elektrolyse 

veel groter worden doordat onbalans op het elektriciteitsnet dusdanig groot kan worden dat een opslagmedium voor 

seizoenen nodig wordt. Hier kan elektrolyse een belangrijke rol spelen. Om deze rol te kunnen vervullen, zal tot 2030 

ingezet moeten worden op meerdere elektrolysepilots gecombineerd met een toename van duurzame elektriciteit.  

Tot 2030: Transitieroute 

Om de sectoren genoemd in het voorgaande hoofdstuk te voorzien van waterstof kan aanspraak worden gemaakt op 

productietechnieken die alleen een rol hebben als transitietechnologie. Het huidige aanbod van fossiele waterstof kan 
omgevormd worden naar blauwe waterstof middels autothermische reforming of partiële oxidatie van aardgas met 

100% afvang van CO2, alsook uit biomassa met 100% afvang van CO2. Deze productieroutes zijn naar mening van 

Natuur & Milieu alleen aan te raden voor het afvangen van uitstoot voor bestaande waterstofproductie en niet voor 

creatie van nieuw aanbod. Extra onderzoek naar de haalbaarheid, risico’s, omvang en het tempo van CCS in deze 

sector is nodig.   



 
Uit biomassa kunnen naast waterstof ook kool(water)stoffracties kunnen worden onttrokken die gebruikt kunnen 

worden voor de productie van chemicaliën en materialen zoals kunststof. Gebruik van biomassa voor 

waterstofproductie is alleen een verstandige keuze onder een aantal voorwaarden. Gebruik van biomassa wordt door 

Natuur & Milieu afgeraden wanneer dit enkel voor waterstofproductie is en niet ook voor het verzamelen van 

kool(water)stoffracties of wanneer waterstofproductie niet gepaard gaat met volledige CO2 afvang. Gebruik van 

biomassa als bron voor productie van waterstof en kool(water)stoffracties zal heroverwogen moeten worden wanneer 

duurzame biomassavoorraden niet meer toereikend zijn en meer preferente biomassatoepassingen zoals beschreven 

in de biomassavisie van Natuur & Milieu onder druk komen te staan (N&M, 2017). Tot slot wordt gebruik van 

biomassa voor het verkrijgen van kool(water)stoffracties in de toekomst mogelijk minder relevant doordat nieuwe 

technieken worden ontwikkeld om deze fracties te produceren uit andere bronnen.  

Waterstof kan ook via partiële oxidatie van methaan of autothermische reforming van methaan worden 

geproduceerd. Deze technieken hebben de voorkeur boven stoom methaan reforming omdat 100% afvang van CO2 

mogelijk is. Blauwe waterstof via partiële oxidatie of autothermische reforming van methaan kan tevens al op grote 

schaal worden toegepast op de middellange termijn tot 2030. Natuur & Milieu vindt dat uitfasering van bestaande 

fossiele waterstofproductie daarom nodig is. Nadelen van het gebruik van aardgas is dat deze uit beperkte fossiele 

voorraden wordt gehaald. Ook bij CO2-afvang blijft dit een nadeel van het gebruik van technieken op basis van 

aardgas. Met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen wordt Nederland in haar waterstofvoorziening meer 

afhankelijk van het buitenland wanneer deze uit fossiele bronnen komt. Daarom raden we aan de productie van 

blauwe waterstof na 2030 versneld uit te faseren en te vervangen door de productie van groene waterstof via 

elektrolyse.  

Natuur & Milieu raadt aan om de infrastructuur die nodig is om CO2 te transporteren via de transitieroute te 
clusteren. Via regionale waterstofhubs aan de kust kan de infrastructuur van waterstof en CO2 geclusterd worden, 

waardoor landelijke infrastructuur niet nodig is. Daarmee wordt het risico op negatieve lock-in in de CO2-

infrastructuur geminimaliseerd. Waterstofinfrastructuur die afnemers van waterstof bij de verschillende industriële 

hubs verbindt zal op termijn onmisbaar zijn.  
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Bijlage: tabellen duurzaamheidskaders waterstof 
Voor de duurzaamheidskaders is gekeken naar klimaateffecten, ruimtegebruik, schaalbaarheid van het proces, 

geschiktheid voor middellange termijn (tot 2030) en geschiktheid voor de lange termijn (tot 2050). Hieronder vallen 

een aantal indicatoren: 

Onder klimaateffecten vallen de bronemissies, hernieuwbaarheid van de bron, klimaatgevolgen winning van de bron, 

procesemissies, efficiëntie van het proces, mate van mogelijke CO2-afvang bij het proces en mogelijkheden om proces 

met zowel duurzaam, fossiel als met biogas te laten verlopen. Onder ruimtegebruik valt beperktheid van productie, 

schaarste van de grondstof, hoeveelheid ruimtegebruik om bron te verkrijgen en effecten op bodemdaling.  

Schaalbaarheid van het proces geeft aan in hoeverre het proces op grote schaal toe te passen is. Bij geschiktheid voor 

de middellange termijn (tot 2030) wordt gekeken of de bron of technologie een toegevoegde waarde heeft met het oog 

op de energietransitie als een tussenoplossing en of de bron of technologie voor andere duurzame toepassingen te 

gebruiken is. Voor de lange termijn (tot 2050) wordt gekeken of de bron of technologie afhankelijkheid is van eindige 

voorraden en of het past in het eindplaatje van de energietransitie.  

Plussen en minnen zijn per indicator toegewezen op basis van desktoponderzoek, deze effecten zijn op absolute 

schaal. De schaal loopt van ++ (zeer positief effect) naar +/- (effect positief én negatief mogelijk) tot - - (zeer negatief 

effect). Hoe meer positieve effecten, des te wenselijker deze determinant is om te combineren met waterstof. Hoe 

meer negatieve effecten, des te onwenselijker. Indicatoren zijn dusdanig opgesteld en geformuleerd dat een positief 

effect (+) bijdraagt aan een hogere wenselijkheid en een negatief effect (-) bijdraagt aan een lagere wenselijkheid, 

bekeken vanuit duurzaamheid. De ingevulde tabellen zijn getoetst bij waterstofexperts uit consultancy, semi-overheid 

en de wetenschap. De tabellen dienen voornamelijk als een snel overzicht van de bezwaren en voordelen bij gebruik 

van een bron of productieproces van waterstof. Tabel 1 laat de effecten voor bron en herkomst zien en tabel 2 voor de 

productiemethode. 

Bron en herkomst 
 Voor klimaat wordt de beoordeling van ‘++’ toegewezen wanneer bij de productie van elektriciteit geen CO2 vrijkomt, 

de bron volledig hernieuwbaar is en er geen overige negatieve gevolgen voor het klimaat zijn bij de winning van de 

bron. ‘--’ wordt toegewezen wanneer CO2 vrijkomt bij het proces, de bron op basis van eindige fossiele grondstoffen is 

en wanneer overige negatieve gevolgen voor het klimaat bestaan. ‘+/-’ wordt toegewezen wanneer de effecten op 

klimaat onder specifieke voorwaarden positief of negatief kunnen uitvallen.  

Voor ruimtegebruik wordt ‘++’ toegewezen wanneer productie van de bron groot genoeg is om hernieuwd te worden, 

de grondstof niet schaars is en wanneer ruimtegebruik per nuttige energiehoeveelheid voor productie van de bron 

laag is. ‘--’ wordt toegewezen wanneer de productie van de bron ontoereikend is om hernieuwd te worden, de 

grondstof schaars is en wanneer ruimtegebruik per nuttige energiehoeveelheid van de bron hoog is. ‘+/-’ wordt 

toegewezen wanneer productie van de bron gemiddeld scoort op bovenstaande punten.  

Voor geschiktheid voor de middellange termijn wordt ‘++’ toegewezen wanneer de bron een rol heeft binnen de 

energietransitie en wanneer concurrentie met andere duurzame invullingen van de bron minimaal is. ‘--’ wordt 

toegewezen wanneer de bron geen rol heeft binnen de energietransitie en wanneer concurrentie met andere 

duurzame invullingen groot is. ‘+/-’ wordt toegewezen wanneer nog onduidelijk is wat de rol in 2030 wordt en hoe 

wenselijk het is om de bron te gebruiken binnen de energietransitie.  

Voor geschiktheid voor de lange termijn wordt ‘++’ toegewezen wanneer de bron niet eindig is en wanneer de bron 

past in het eindplaatje van de energietransitie. ‘--’ wordt toegewezen wanneer de bron eindig is en niet past in het 

eindplaatje van de energietransitie. ‘+/-’ wordt toegewezen wanneer de bron mogelijk geschikt is voor de lange 

termijn maar bij verkeerd gebruik ongeschikt is.  

  

 

 



 
 

 

Tabel 1: duurzaamheid bronnen en herkomst van de grondstof voor waterstof.  

 

 

  

  

Categorie: Bron en herkomst 

Indicator 

Klimaat Ruimtegebruik 

Geschiktheid 
voor 

middellange 
termijn 

Geschiktheid 
voor lange 

termijn 

  
Tot 2030 Tot 2050 

Determinant 

Groene stroom ++ - +/- ++ 

Grijze stroom -- + -- -- 

Fossiele brandstof 
zonder CO2-afvang 

-- +/- -- -- 

Fossiele brandstof met 
CO2-afvang 

+/- - +/- - 

Biomassa +/- -- + +/- 



 

Productiemethode 
 Voor klimaat wordt de beoordeling van ‘++’ toegewezen wanneer productieprocesemissies nul zijn, CO2-afvang 

volledig toepasbaar is bij productieprocesemissies, het proces energetisch het meest efficiënt verloopt en wanneer het 

productieproces alleen met duurzame bronnen kan verlopen. ‘--’ wordt toegewezen wanneer hoge 

productieprocesemissies bestaan, CO2-afvang niet mogelijk is, energetische efficiëntie van het productieproces laag is 

en wanneer het productieproces alleen met fossiele bronnen kan verlopen. ‘+/-’ wordt toegewezen wanneer 

productieprocesemissies gemiddeld zijn, CO2-afvang in beperkte mate mogelijk is, energetische 

productieprocesefficiëntie gemiddeld is en wanneer het productieproces gebruik kan maken van zowel fossiele, als 

duurzame bronnen.  

Voor schaal van toepassing wordt de beoordeling ‘++’ toegewezen wanneer het productieproces op grote schaal toe te 

passen is. ‘--’ wordt toegewezen wanneer het productieproces alleen op kleine schaal toe te passen is. ‘+/-’ wordt 

toegewezen wanneer het productieproces niet op grote schaal toe te passen is, of niet direct te beïnvloeden.  

Voor geschiktheid voor de middellange termijn wordt ‘++’ toegewezen wanneer de bron een rol heeft binnen de 

energietransitie en wanneer concurrentie met andere duurzame invullingen van de bron minimaal is. ‘--’ wordt 

toegewezen wanneer de bron geen rol heeft binnen de energietransitie en wanneer concurrentie met andere 

duurzame invullingen groot is. ‘+/-’ wordt toegewezen wanneer nog onduidelijk is wat de rol tot 2030 wordt en hoe 

wenselijk het is om de bron te gebruiken binnen de energietransitie. 

Voor geschiktheid voor de lange termijn wordt ‘++’ toegewezen wanneer de bron niet eindig is en wanneer de bron 

past in het eindplaatje van de energietransitie. ‘--’ wordt toegewezen wanneer de bron eindig is en niet past in het 

eindplaatje van de energietransitie. ‘+/-’ wordt toegewezen wanneer de bron mogelijk geschikt is voor de lange 

termijn maar bij verkeerd gebruik ongeschikt is. 

Tabel 2: duurzaamheid productiemethode van waterstof. 

  

Categorie: Productiemethode 

Indicator 

Klimaat 
Schaal van 
toepassing 

Geschiktheid 
voor 

middellange 
termijn 

Geschiktheid 
voor lange 

termijn 
  

Tot 2030 Tot 2050 

Determinant 

Elektrolyse  1,5+ ++ +/- ++ 

Stoommethaanreforming 
met CO2-afvang 

- ++ - -- 

Partiele 
oxidatie/autothermische 
reforming met CO2-afvang 

+ ++ + -- 

Biomassavergassing zonder 
CO2-afvang 

+/- ++ +/- +/- 

Biomassavergassing met 
CO2-afvang 

+ ++ +/- +/- 

Bijproduct chemie + +/- +/- + 


