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LESSONS LEARNED

De aanleg van een waterstoftankstation
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Het project Zero Emissie Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de
Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

DE AANLEG VAN EEN WATERSTOFTANKSTATION:
LESSONS LEARNED
Voor gemeenten
Elektrische voertuigen met batterij zijn voor lange afstanden en
zwaar transport nog niet geschikt. Op langere afstanden wordt
het snel kunnen tanken/opladen van belang: met waterstof
gaat dat sneller. Op dit moment loopt de ontwikkeling en
marktintroductie van waterstofvoertuigen achter op die van
elektrische voertuigen.
Daarnaast is de beschikbaarheid van groene waterstof een
vraagstuk. Voor grijze waterstof is de energiebalans veel ongunstiger
dan het opwekken en opslaan van energie in batterijen, maar
energieoverschotten uit Zeeuwse windmolens kan opgeslagen
kunnen worden met waterstof, waardoor er toch groene waterstof
beschikbaar komt in de regio.
Binnen het project ‘Zero Emissie Transport’ wordt de haalbaarheid
van rijden op waterstof voor wegtransport in Zeeland en voor zwaar
transport in het bijzonder onderzocht. De haalbaarheid wordt
onderzocht op sectorniveau en bedrijfsniveau. Op sectorniveau richt
de haalbaarheid zich op de beschikbaarheid van groene waterstof,
het realiseren van de benodigde tankinfrastructuur en het effect
op totale CO2-uitstoot. Op bedrijfsniveau richt de haalbaarheid
zich op de beschikbaarheid van equipment, toepasbaarheid in
logistieke processen en financieel rendement.

Lessons learned
Waterstof heeft mogelijkheden om een belangrijke brandstof van
de toekomst te worden.De aanwezigheid van waterstoftankstations
in de regio is dan een belangrijke vereiste, maar is geen proces wat
makkelijk wordt doorlopen. Wat komt er allemaal kijken bij de
aanleg van waterstoftankstations?
DE 4 FASES VAN HET PROJECT
1. Verkennende fase
Begin met interne communicatie over het project binnen de
gemeente. Zorg dat alle stakeholders in het project in de gemeente
geïnformeerd zijn. Uw collega’s zullen niet alleen op de hoogte
willen zijn van het project maar ook is de externe veiligheid van het
project een belangrijk punt.
De externe veiligheid is een belangrijk punt bij de aanvraag van
een vergunning. Kijk hier bijvoorbeeld naar:
•
•
•
•

Milieu categorie
Bepaling kwetsbare omgeving (Nature 2000, geschikte
grond)
PGS 35
Bepaling kwetsbare objecten

2. Voorbereidende fase
Zorg voor een concreet plan, bestaande uit
•
•
•

Vergunningsdossier
Afzet van het tankstation
Locatieonderzoek

Zorg dat dit plan compleet is zodat het niet afgekeurd wordt wat
dan ook weer voor vele vertraging zorgt. Houd het plan overzichtelijk
en kort, dit is ook zodat het plan niet afgekeurd kan worden. Het
is namelijk sneller om dit plan hierna aan te passen met enige
updates dan het afgekeurd te krijgen. Ook is het belangrijk om de
capaciteit van tevoren te bepalen. Wanneer de afzet namelijk boven
de 1000kg per dag is zal er een QRA (kwantitatieve risicoanalyse)
afgenomen moeten worden.
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3. Vergunning fase
Wees voorbereid op de capaciteit bij de gemeente, het indienen
van een vergunningsaanvraag kan lang duren. Zorg ook dat alle
vergunningen meteen in het begin worden aangevraagd. De
vergunningen die belangrijk kunnen zijn voor het realiseren van
een waterstof tankstation zijn:
•

Watervergunning, indien het project in een dijkzone of op
een kade valt.

Ook zal er een toetsing moeten komen naar de locatie van het
waterstof tankstation, deze is namelijk per locatie anders en zal
er goed gekeken moeten worden naar de beheersverordening.
Het uitwijken van het bestemmingsplan is niet altijd mogelijk en
daarom zal er goed gekeken moeten worden naar de eventuele
mogelijkheden bij het aanvragen van een vergunning
4. Bouw- en testfase
•

•

Bouwen mag starten na ontvangst ontwerpbeschikking,
echter op eigen risico. Wanneer beroep nog aangetekend
wordt, moet de werkzaamheid in het uiterste geval
tenietgedaan worden.
De activiteit start enkel nadat de beroepstermijn is
afgesloten.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
•
•

•
•

Aanvragen van vergunningen duurt lang, zo is de
gemiddelde doorlooptijd van het aanvragen van alle
vergunningen 5 maanden.
De doorlooptijd kan veel langer worden door
incompleetheid van de documenten, het is makkelijker om
een goedgekeurd document achteraf te veranderen dan
met een incompleet document te beginnen.
De datum van het opleveren moet realistisch zijn.
Het is mogelijk dat er interne bottlenecks ontstaan in het
proces. Dit heeft vaak te maken met de capaciteit van de
gemeente en hoeveel vergunningen ze kunnen verwerken.

Glenny Davidse, beleidsmedewerker
Duurzaamheid en Klimaatbeleid gemeente Terneuzen

“Het is erg interessant deel te kunnen
uitmaken
van
deze
duurzame
ontwikkeling. In het begin was het lastig
omdat er weinig bekend is over de uitrol
van waterstofvulpunten in de praktijk.
Met een aantal collega’s van planvorming
en externe veiligheid hebben we ons
verdiept in initiatieven rondom waterstof. Hieruit bleek dat er
voldoende mogelijkheden zijn om initiatieven zoals deze te
vergunnen. Het heeft erg geholpen in de beoordeling dat de
lijntjes met de RUD kort zijn. Dit is eigenlijk overal in Zeeland het
geval dat de communicatie tussen overheden en externe partijen
het process vlot kan laten verlopen. Wat verder belangrijk is dat
een projectleider een project zoals deze binnen de gemeente
trekt. Er spelen veel aspecten mee die getoetst moeten worden
door vakspecialisten en de projectleider kan het initiatief door de
verschillende fases loodsen. In de toekomst zal dit nog makkelijker
worden door een nieuwe omgevingswet die meer mogelijkheden
biedt voor dit soort initiatieven.”
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LOCATIEGERICHTE ADDITIONELE MAATREGELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bodem-beschermende maatregelen
Waterwet
Welstandbeslissingen
Monumentenzorg
Afvoer van afval of chemische stoffen
Geluidseisen
Bestemmingsplan in combinatie met een
omgevingsvergunningaanvraag
Geen standaardisatie
Afwijkingsmogelijkheden
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