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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 bedrijven
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 een oriënterend gesprek bij de gemeente. Niet alleen
is de gemeente dan op de hoogte van het project, de externe
veiligheid wordt hier ook geregeld.
De externe veiligheid is een belangrijk punt bij de aanvraag van
een vergunning. Kijk hier bijvoorbeeld naar:
•
•
•
•

Milieu categorie
Bepaling kwetsbare omgeving (Natura 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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Samenwerkingsverband haalbaarheid waterstof tankstation
Zeeuws Vlaanderen
3. Vergunning fase
Wees voorbereid op de capaciteit bij de gemeente, het indienen
van een vergunning aanvraag kan lang duren. Zorg ook de
alle vergunning meteen in het begin worden aangevraagd. De
vergunning 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 beheers verordening.
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.

“Als duurzame regionale ondernemers
willen we een bijdrage leveren aan de
klimaatafspraken
die
consequenties
hebben voor onze mobiliteit. Kijkend
naar deze consequenties zien wij een
meerwaarde in het investeren in duurzaam
transport
op
alternatieve
energie.
Elektrisch rijden zou voor personenauto’s
Martijn Verschuren H4A
een goede oplossing zijn. Echter, voor het
zwaarder materieel en vaar-en voertuigen die veel vermogen
moeten leveren is dat geen reële optie. Waterstof biedt hiervoor
wel de oplossing omdat deze de mogelijkheid biedt voertuigen
een hele dag te laten rijden of varen. Nog een voordeel is dat
tanken snel gaat, is vergelijkbaar met reguliere brandstoffen. Wij
hebben dan ook gezamenlijk de handen ineengeslagen om het
eerste waterstoftankstation te realiseren in Zeeuws- Vlaanderen,
binnen de Gemeente Terneuzen. Het doel is om in 2022 het
waterstoftankstation operationeel te hebben in Terneuzen. Om
te kijken of dit doel haalbaar is, heeft H4A een verkennende
haalbaarheidsstudie uit laten voeren door Clean Technology
Design desk. Uit deze studie is geconcludeerd dat de realisatie
van een waterstoftankstation met acht vrachtwagens rendabel is.
Dit is voor H4A het signaal geweest om verder invulling te geven
aan de plannen. Om een waterstoftankstation te realiseren is door
H4A samenwerking gezocht met een aantal regionale (veelal)
familiebedrijven. We kennen elkaar, de lijnen zijn kort en kunnen
daardoor snel beslissingen nemen. De deelnemers aan het project
willen bijdragen in de bouw van het station en zijn ook bereid om
in voertuigen te investeren. Zowel de gemeente Terneuzen als de
Provincie Zeeland zijn bij het project betrokken zodat we met hen
kunnen onderzoeken wat de mogelijke locaties zijn en aan welke
(vergunnings-)voorwaarden we dienen te voldoen.
CONTACTGEGEVENS
Vragen of meer informatie ?
Neem contact op
Remco de Rijke | Impuls Zeeland
remcoderijke@impulszeeland.nl

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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