
2 3

‘Huidige wet- 
en regelgeving 
niet meer 
van deze tijd’

RENÉ PETERS, DIRECTEUR GASTECHNOLOGIE BIJ TNO, 

ROEPT OP TOT AANPASSING 

Ligt de energietransitie in Nederland wel op koers? Wat gaat er 

goed en wat gaat er fout? Er wordt in Den Haag veel over duurzame 

energie gesproken, maar doet de overheid er wel voldoende aan 

om die mooie voornemens te realiseren? En toont het bedrijfsleven 

genoeg lef? Hoe cruciaal is waterstof in het hele proces? Kan 

Nederland leidend zijn in de omslag naar een waterstofeconomie? 

Lukt het Nederland om in 2050 klimaatneutraal te zijn? Aan wie 

kun je al deze prangende vragen beter stellen dat aan René 

Peters, directeur gastechnologie bij TNO, bestuurslid van de dit 

jaar jubilerende branchevereniging IRO en bovenal 

waterstofexpert. Senior editor Han Heilig sprak met hem.

René Peters, 
directeur gastechnologie bij TNO. Als wetenschapper vindt René Peters het prachtig om een 

bijdrage te mogen en kunnen leveren aan de complexe 
problematiek die de energietransitie ontegenzeglijk met zich 
meebrengt. Hij praat net zo gepassioneerd als dat hij zich 
inzet voor het fenomeen duurzaamheid. Stel hem een vraag 
en je kunt rustig achterover gaan leunen in een luie stoel. 
Want als het gaat over de urgentie van energietransitie, 
over de vervanging van de grootschalige fossiele productie 
door het offshore produceren van elektriciteit uit met 
name windenergie en over de daarmee gepaard gaande 
systeemintegratie, dan schudt hij met twinkelende 
pretoogjes het ene na het andere realistische alternatief 
uit zijn mouw. Peters weet vrij precies te melden welke 
projecten en ontwikkelingen er lopen, wat hun toekomstige 
rol kan zijn en hoe gebruik kan worden gemaakt van 
bestaande infrastructuur op de Noordzee. De bevlogen 
academicus is een man met helikoptervisie en een detaillist 
tegelijk. “Het hebben van een zo volledig mogelijk overzicht 
in combinatie met een goede planning is het halve werk in 
onze strijd voor een gezonde toekomst op een gezonde 
planeet,” benadrukt hij. Voltooiing van dit huzarenstukje 
zal hem in de toekomst ongetwijfeld een enorme kick geven, 
maar vooralsnog moeten, nationaal en internationaal, 
nog heel veel hindernissen worden overwonnen. 

Ik sprak René Peters medio mei daags na de opvallende 
uitspraken die nobelprijswinnaar Ben Feringa had gedaan 
aan tafel van de BNNVara talkshow De Vooravond. Wat 
vond hij van zijn visie op de overgang naar een situatie 
waarin de energievoorziening structureel anders van aard 
en vorm is dan in het huidige energiesysteem?. 

“Ik was eerlijk gezegd wel een tikkeltje verrast dat een geniale 
geest als Ben Feringa zich onverwacht openlijk presenteerde 
als een man die wil gaan participeren in de energietransitie. 
En in zijn beleving daarbij de chemische industrie tot speerpunt 
benoemde. Schone moleculen. Dat was volgens mij nog niet 
eerder gebeurd. Jammer alleen dat de andere gasten aan tafel 
het niet konden waarderen dat Shell werd genoemd als voorbeeld 
van een bedrijf dat miljarden investeert in projecten en 
onderzoeken die kunnen bijdragen in het versnellen van de 
energietransitie. Ik vond het gênant om te zien dat Ben Feringa 
veel tijd moest besteden om Shell te verdedigen in plaats van 
zijn wetenschappelijke visie op de energietransitie te geven. 
Toegegeven: het is voor een partij als Shell niet eenvoudig om 
de wereld oprecht te laten doen geloven dat de gevolgen van 
klimaatverandering haar wel degelijk aan het hart gaat.
Er is altijd die tegenstrijdigheid, maar ik weet dat Shell miljarden 
investeert in een reeks van koolstofarme technologieën en 
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slimme oplossingen voor de opslag van energie. Zonder de financiële 
ondersteuning van Shell is er minder kans op doorbraaktechnologie. 
Kennelijk krijgt Shell deze boodschap niet afdoende voor het voetlicht 
en worden ze nu zelfs door de rechter gedwongen te versnellen in 
de transitie.”

Feringa deed ook een oproep om meer processen te ontwikkelen 
die minder energie gebruiken. Hij noemde waterstof. Dat moet 
u als waterstofexpert toch als muziek in de oren hebben 
geklonken?
 
“Jazeker. Maar hij zei er ook bij dat je verder moet kijken dan je neus 
lang is. En dat die moleculen met slimme technieken in één keer kunnen 
worden doorgezet naar allerlei chemische building blocks. Die hebben 
we weer nodig voor producten van de toekomst. In principe is het allebei 
waar! Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager en kan, 
als schoon molecuul, wel degelijk worden gebruikt als duurzame 
energiedrager voor allerlei producten die nu uit olie en gas worden 
geproduceerd. Tegelijkertijd kan waterstof ook de oplossing zijn bij het 
in evenwicht houden van de wisselende opwek van zon en wind in geval 
deze niet samengaat met de vraag naar energie. Binnen TNO doen wij 
ontzettend veel met waterstof, en dan in het bijzonder met thema’s als 
productie, opslag, transport, balancering van het grid en integratie. 
Dit heeft inmiddels geresulteerd in de overtuiging dat waterstof een 
onmisbaar element is geworden binnen de verduurzaming van de 
industrie.” 

Ik constateer bij u een enorme bezieling en bevlogenheid. 
U bent een soort van verbindende inspiratiebron als het gaat 
om energietransitie, waterstof en systeemintegratie. 
Waar komt die passie vandaan?

“Met z’n allen proberen we één grote systeemtransitie te realiseren. 
We kunnen niet meer volstaan met de introductie van een slimme 
technologie voor een beter zonnecelletje of een kleine verbetering op 

een windmolen. Noodzakelijk, maar je moet het in een veel bredere 
context bekijken. En juist dat is wat mij zo motiveert. Er zijn tijden 
geweest dat er in Nederland nagenoeg niets gebeurde. Business as 
usual, jaarlijks een procentje efficiënter. Maar de laatste jaren staat 
het streven naar een duurzame economie overal bovenaan de agenda. 
Onnodige emissies in de atmosfeer moeten worden voorkomen. 
Daarbij gaat het echt niet alleen over het aanbrengen van 
technologische innovaties, maar veel meer over de introductie 
van nieuwe waardeketens en het bouwen van nieuwe systemen. 
Om al die zaken efficiënt op elkaar af te stemmen, moeten partijen bij 
elkaar worden gebracht die elkaar traditioneel niet goed konden vinden. 
Partijen ook met soms tegengestelde belangen. En ik vind het juist 
fantastisch om daarin een verbindende rol te spelen. Consortia opzetten, 
ecosystemen bouwen, samen innoveren. Wij willen bij TNO helemaal niet 
het slimste jongetje van de klas zijn met leuke technologieën. 
Onze voldoening halen wij uit het opbouwen van nieuwe ketens 
rondom CO2, waterstof, wind op zee in combinatie met waterstof 
en systeemintegratie. Ik geniet ervan om te kunnen helpen 
totaaloplossingen te ontwikkelen die bijdragen tot een versnelling van 
de transitie. Om pilots en demo’s te begeleiden. Voor mij is Nederland 
daarom nu de beste plek om te zijn als het gaat om energietransitie!”

Feitelijk streven Feringa en u hetzelfde doel na. Moet ik hem 
meer kenmerken als uitvinder en u als verbinder?

Peters lacht. Zo had hij het eigenlijk nog niet bekeken. “Ja, Ben Feringa 
is een top wetenschapper. Hij tilt zijn toekomstvisie veel verder voorbij 
het front van ons huidig weten en kunnen. Persoonlijk ben ik mij na mijn 
promotie bewust gaan bezig houden met de uiteindelijke toepassing van 
al die noviteiten. Innovatie is prachtig, maar de waardecreatie komt 
pas op het moment dat het in de praktijk wordt toegepast. Ik zit als 
ingenieur inderdaad meer aan de implementatie kant. Mijn focus ligt 
veel meer op het integratie aspect. Ben zit als academicus meer 
aan de wetenschappelijke kant. Hij is meer van de langere termijn visie, 
terwijl ik meer van de korte termijn slagen ben.”

De IRO is van oudsher een associatie waarvan de focus gericht 
is op het winnen van fossiele energie. De energietransitie heeft 
ervoor gezorgd dat met name de winningsactiviteiten op het NCP 
zijn teruggelopen. Je ziet nu overduidelijk een verschuiving van 
O&G naar offshore wind binnen de activiteitenrange van het 
IRO-ledenbestand. Wat is het perspectief voor de branche?

“IRO is traditioneel heel erg O&G gericht, maar de energietransitie 
heeft er ook bij IRO toe geleid dat de doelstelling moest worden 
aangepast. Mede omdat veel IRO-leden zelf in transitie zijn gegaan. 
Zij hebben bewust hun werkterrein verlegd richting offshore wind. 
De Nederlandse toeleveringsindustrie heeft in de O&G sector enorm 
veel kennis en ervaring opgedaan in het bouwen en installeren van 
platforms op zee, het veilig werken op zee en het onderhouden van 
installaties op zee. Daarbij komt dat nagenoeg elk IRO-lid per definitie 
een sterke internationale positie ambieert. Dat zit in hun DNA. 
Internationaal handel drijven. De offshore wind en renewables business 
leent zich bij uitstek daartoe. Kijk maar naar onze activiteiten op het 
gebied van offshore wind in landen als China, Taiwan, Zuid Korea, Japan, 
Vietnam, Amerika en straks ook Zuid-Amerika. Die landen lonken 
stuk voor stuk naar onze kennis, ervaring en vernieuwende attitude. 
Om de kennisoverdracht kracht bij te zetten ontwikkelt IRO, samen met 
Nederlandse ambassades, een groot aantal initiateven. Waar we ons in 
Nederland heel sterk bewust van moeten zijn, is dat de Noordzee echt 
leidend is in de wereld met betrekking tot offshore wind. Wij worden 
gezien als de pioniers. Dat imago moeten we optimaal uitnutten.”

Kwestie van kansen pakken dus?

“Onder aanvoering van voorzitter Pieter van Oord pakt IRO haar nieuwe 
rol binnen de energietransitie voortvarend aan. Haar leden kunnen en 
weten heel veel en vanuit die kracht is IRO de transitie ingegaan. 
Wij gaan als Nederlandse belangenorganisatie niet bewust op de 
spreekwoordelijke rem staan om de conservatieve O&G markt de 
kans te geven om zo lang mogelijk te blijven produceren. 

We pakken kansen als ze komen, we plegen innovatie als het kan en we 
investeren daar waar nodig is.”  

Dus kennis op het gebied van energietransitie is het nieuwe 
exportproduct?

“Dat zou je zo kunnen stellen. Met daarbij wel de aantekening dat wij 
als TNO nooit zelfstandig die kennis naar het buitenland zullen brengen. 
Wij zijn altijd volgend aan de industrie. Samen met die industrie 
verkennen wij ook nieuwe markten.”

Mede in dit kader is het dus oliedom van sceptici om een 
bedrijf als Shell in het verdomhoekje te plaatsen? Zonder haar 
financiële steun vertraagt de energietransitie.

“Zeker weten. We moeten juist de kracht van de oliemaatschappijen 
gebruiken om een versnelling te kunnen maken in de energietransitie. Zij 
beschikken over het kapitaal. Doemdenkers kunnen roepen wat ze willen, 
Shell is wel één van de grootste investeerders in renewable energy. 
Miljarden worden geïnvesteerd in allerlei ontwikkelingsprojecten. 
En ook als dit slechts 10% van het totale investeringsbudget van Shell, 
het is nog immer veel meer dan menig andere oliemaatschappij 
investeert. Kortom: zonder de financiële ondersteuning van Shell en 
andere oliemaatschappijen zal het lastiger zijn om de energietransitie 
overeenkomstig de afgesproken doelstellingen te verwezenlijken.” 

Als we het geografisch bekijken dan zie je dat de Scandinavische 
landen ettelijke stappen verder zijn in de energietransitie dan 
Nederland, Duitsland en zeker de nog zuidelijker gelegen landen 
in Europa. Volgens de recent uitgebrachte Global 100 lijst zijn 
’s werelds duurzaamste bedrijven allemaal Scandinavisch. 
Zij zijn sterk duurzaam-minded. Enig vermoeden hoe dat komt? 

“Klopt. Scandinavische bedrijven koesteren hun aangeboren respect 
voor de natuur. Die nauwe verbondenheid zit in hun bedrijfscultuur en 

IRO is van oudsher 
een associatie 
waarvan de focus 
gericht is op het 
winnen van 
fossiele energie.

Het is oliedom van sceptici om een bedrijf als Shell in het verdomhoekje te plaatsen.
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heeft tevens te maken met het feit dat zij in een luxere positie zitten 
dan wij. Een land als Noorwegen haalt bijvoorbeeld 99% van zijn stroom 
uit waterkracht. Daarbij komt dat de meeste Scandinavische landen 
niet zo’n sterke industriële cluster hebben zoals wij hier in Nederland 
of in Duitsland. Scandinaviers hebben duurzaamheid met de paplepel 
ingegoten gekregen. Hun gevoel voor sociale rechtvaardigheid is ook 
veel sterker ontwikkeld dan bij ons. Denemarken kent bijvoorbeeld  
geen petrochemische. Zij heeft alleen maar energie nodig voor de 
huishoudens. In Denemarken is men ook veel eerder begonnen met 
het produceren van windenergie en met het aanleggen van 
warmtenetten, energie uit biomassa en productie van biogas. Politici 
opereren er actiegericht, terwijl Den Haag het poldermodel aanhangt.”   

TNO heeft aan de wieg gestaan van H-vision. Door gas te 
decarboniseren ontstaat een schoon proces zonder CO2 
emissie. Waarom is het een goed idee om CO2 af te vangen 
in een centrale waterstoffabriek in plaats van CO2 af te 
vangen bij bestaande fabrieken?

“Wij zijn heel enthousiast over blauwe waterstof en om CO2 af te 
vangen bij waterstoffabrieken. Momenteel is het de goedkoopste manier 
om CO2 arm waterstof te produceren in vergelijk met groene waterstof. 
Maar vooral ook om snel grote stappen te maken in volumes waterstof 
die je op de markt kan brengen met een lage CO2 footprint. Wat ook 
belangrijk is, zijn de volumes van de CO2 reductie die je kunt realiseren. 

Bij waterstoffabrieken zal dat straks bijna 2 ½ megaton CO2 per jaar 
zijn. Groene waterstof reduceert alleen maar CO2 op het moment dat 
die hoeveelheid waterstof andere grijze waterstof zou wegdrukken. 
Met andere woorden: zolang het complete elektrische systeem niet in 
zijn geheel is vergroend, is de CO2 reductie relatief klein. Pas als het 
elektrische net compleet is vergroend, en er is stroom over, dan begint 
groene waterstof echt CO2 reductie te realiseren. Ik verwacht dat dit 
rond 2030 het geval zal zijn. Overigens wil ik hiermee niet zeggen 
dat groene waterstof snel moet worden opgeschaald naar 1 GW. 
Maar blauwe waterstof kan direct CO2 reductie opleveren om de 
simpele reden dat de CO2 ondergronds wordt opgeslagen. Het is 
een snellere manier om de CO2 reductie doelstellingen voor 2030 
te halen. Met groene waterstof alleen redt je het gewoon niet.”

Om de beoogde waterstofeconomie op gang te brengen is 
infrastructuur nodig en opslagcapaciteit. Daar is enorm 
veel geld voor nodig, lijkt me.

“Er is nu al twee miljard euro gereserveerd voor het Porthos project 
voor CO2 afvang en opslag op zee. Dit lijkt veel, maar belangrijk is 
wel om even te kijken hoeveel er nu daadwerkelijk per ton CO2 
wordt besteed als we er vanuit gaan dat er straks jaarlijks bij 
waterstoffabrieken bijna 2 ½ megaton CO2 zal worden afgevangen.  
Dat maakt het bedrag per ton CO2 aanzienlijk lager. Overigens wordt 
de subsidie alleen toegekend boven op het bedrag wat de ETS prijs 

Wat is waterstof eigenlijk precies?
Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Onder normale atmosferische 
omstandigheden is waterstof gasvormig. We spreken dan ook over waterstofgas (H2). 
Het is een reukloos, kleurloos, zeer licht en niet-giftig gas.

Waterstof is geen energiebron, maar kan gebruikt worden als energiedrager. Met een brandstofcel kan 
elektriciteit opgewekt worden uit de reactie tussen waterstof en zuurstof. Daarbij is er geen emissie,  
behalve schone waterdamp. Bij de productie van waterstof is er in bepaalde gevallen wel CO2 -emissie.  
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen grijze, blauwe en groene waterstof.

Grijze waterstof   Op dit moment wordt de meeste waterstof gewonnen uit aardgas of kolen. Waterstof is op 
zichzelf een schone energiedrager, maar omdat er in dit geval bij de productie CO2 vrijkomt in de atmosfeer, 
wordt gesproken over grijze waterstof.

Blauwe waterstof   Ook voor blauwe waterstof is aardgas of kolen de grondstof. Maar de CO2 die bij de  
productie vrijkomt, wordt afvangen en vervolgens opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden op zee.  
Hiermee is blauwe waterstof CO2-neutraal. Er komt dus geen extra CO2 in de atmosfeer.

Groene waterstof   Groene waterstof wordt gemaakt met energie uit duurzame bronnen, zoals en zonne- en 
windenergie.Door elektrolyse wordt water (H2O) onder stroom gezet, waardoor de moleculen gaan splitsen. 
Daardoor ontstaan zuurstof (O2) en waterstofgas (H2). Ook is het mogelijk om waterstof te maken via 
de biochemische omzetting van biomassa. Groene waterstof is de meest duurzame vorm van waterstof. 
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(EU Emission Trading Scheme) voor CO2 is. Dus het afvangen en opslaan 
van CO2 kost bijvoorbeeld rond de 80 euro per ton CO2, maar als de CO2 
prijs binnen het ETS systeem 50 euro per ton is, dan betaald de 
industrie zelf euro 50 aan het ETS en krijgt ze nog maar voor 30 euro 
subsidie. Indien de CO2 prijs zou oplopen voor het ETS (en dat is wel 
de verwachting in de komende 10 jaar) dan wordt de subsidie alleen 
maar lager. Dit is vergelijkbaar met wind op zee. Er was aanvankelijk 
18 miljard gereserveerd voor de infrastructuur en de bouw van 
windparken. Uiteindelijk is er miljarden minder nodig voor  
subsidie omdat de kostprijs van wind op zee zo snel is gedaald. 
Ongetwijfeld gaat dat ook hier gebeuren.” 

Nu worden er voor de Nederlandse kust windparken 
subsidieloos gebouwd.

“Bijna, want de kabel en het installeren ervan wordt nog wel 
gesubsidieerd. Dat doet Tennet en Tennet is een 100% staatsbedrijf.”

U bent momenteel heel intensief betrokken bij 
systeemintegratie. Een tijdrovende bezigheid. U kijkt 
hoe bestaande structuren slim op elkaar kunnen worden 
aangesloten om zoveel mogelijk verspilling ervan tegen 
te gaan. U bent in dit kader verbonden aan het North Sea Energy 
Program. Beschrijf uw werkzaamheden eens?.

“Doel van het North Sea Energy Program is om te bekijken hoe we de 
Noordzee zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken als energiebron door 
tegelijkertijd ook te kijken naar ecologie, visserij, scheepvaart en 
meervoudig ruimtegebruik. Het programma heeft als subtitel: 
systeemintegratie in offshore energie. Hoe krijgen we al die 
verschillende ontwikkelingen op de Noordzee verbonden met de 
ontwikkelingen op land? Hoe kunnen we de puzzelstukjes elektriciteit, 
waterstof, CO2 en gas slim en moeiteloos in elkaar laten vallen zodat 

er voor de maatschappij minimale kosten mee gemoeid zullen zijn? 
Dat kan bijvoorbeeld door op een slimme wijze oude infrastructuur 
op zee te hergebruiken. Denk aan bestaande pijpleidingen, platforms 
of lege gasvelden. De volgende vraag is dan: hoe kun je de transitie 
versnellen? Een antwoord daarop is door meervoudig ruimtegebruik 
toe te staan. Nu wordt de ruimte beperkt door O&G platforms en de 
daarbij behorende infrastructuur, maar in die velden zou ook 
windenergie kunnen worden opgewekt. Er zijn zeker mogelijkheden 
om de exploitatie van olie en gas velden in een acceptabele harmonie 
met windenergie te laten plaatsvinden.”

Dus toch weer dat verbindende element waarover we eerder 
hebben gesproken.

“Ja dat komt steeds terug in mijn projecten. Dat is juist zo mooi. 
Feit is dat elk bedrijf heel veel expertise en kennis heeft over zijn deel 
in de supply keten. Wil ik een nieuwe keten bouwen, heb ik al die 
expertise nodig om snel te kunnen schakelen. Alleen samen kunnen we 
van een specifieke case een succes maken. Een van de ideeën was om 
platforms op zee te elektrificeren vanuit een windpark. Kwestie van een 
kabel trekken tussen windpark en platform. En gasturbines vervangen 
door elektromotoren waardoor gemakkelijk en snel uitstoot van CO2  
kon worden gereduceerd. Als TNO hebben we toen een bijeenkomst 
gefaciliteerd met vertegenwoordigers van wind operator Eneco, 
Boskalis en platformeigenaar TAQA met als doel wat rekensommen 
te maken. We hadden bedacht om over een afstand van 20 kilometer 
een kabel te leggen tussen windpark Luchterduinen en het gasplatform 
P15. En vervolgens hebben we ons de vraag gesteld hoe lang het zou 
duren alvorens we de kosten hiervoor weer hebben terugverdiend. 
Alle kennis die we nodig hadden om het antwoord op die vraag te 
geven, zat bij elkaar in 1 ruimte. Het was echt prachtig om te ervaren 
hoe snel er geschakeld werd en hoezeer men bereid was tot 
samenwerking. Helaas was voor deze case de business case 

destijds nog niet rond te krijgen. Nu lijkt het voor OneDyas 
voor de N05a ontwikkeling wel te lukken.”

Doet Nederland genoeg aan de energietransitie? 
Liggen we op koers?

“Voor dit antwoord kan ik twee petten opzetten: de pessimistische 
en de optimistische. Als ik naar de getallen kijk dan moet ik eerlijk 
bekennen dat de aanpak voortvarender kan. Ik ben niet trots op de 
snelheid waarmee tot op heden aan de transitie is gewerkt. Maar 
gelukkig is er een inhaalslag ingezet, getuige de grootschalige uitrol 
van het opwekken van duurzame energie op zee middels windenergie.” 

“Over waterstof, elektrificatie en CO2 opslag wordt al meer dan een 
decennium lang gepraat. Helaas is de succesratio van deze cases nog 
zeer laag. We hebben wel een paar succesjes behaald, maar een groot 
deel van de pilot projecten moet nog starten. Wij zijn er allemaal 
van overtuigd dat waterstof dé energiedrager van de toekomst is, 
maar toepassing op grote schaal is nog mijlenver weg. Er is sprake 
van een lichte versnelling, maar de vooruitgang verloopt traag. 
Op basis van het poldermodel vinden langdurige praatsessies en 
discussies plaats, maar die leiden er helaas toe dat marktpartijen 
aarzelen om te investeren. Zij willen leveringszekerheid.” 

Ik definieer binnen de energietransitie een drietal partijen: 
overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. Even per sector: 
wat moet de overheid doen om de transitie te versnellen?

“In het verlengde van mijn antwoord op de vorige vraag zie ik als 
belangrijkste taak voor de overheid het presenteren van een zo helder 
mogelijke visie op de rol van waterstof in combinatie met de bestaande 
infrastructuur. Daarmee kunnen marktpartijen mogelijk over de streep 
worden getrokken om te investeren.”

“In geval van de overheid verwijzen we vaak naar subsidie, maar 
diezelfde overheid heeft ook een belangrijke rol als het gaat om 
aanpassing van de wet- en regelgeving. In de gaswet staat bijvoorbeeld 
dat Gasunie geen waterstof mag transporteren. De gaswet is namelijk 
specifiek bedoeld voor aardgas. Het transport van waterstof is een 
activiteit die aan de markt is overgelaten. Met andere woorden: 
geïnteresseerde partijen moeten zelf waterstofleidingen aanleggen. 
Dit is niet meer van deze tijd. De wet moet zo snel mogelijk 
worden aangepast.” 

“Een tweede voorbeeld is Tennet. Als stroomnetwerkbeheerder is 
zij verantwoordelijk voor het aansluiten van offshore windparken op 
het net op land. Dit geschiedt via een substation op zee. In geval 

Als polderland blijft Nederland veel te lang hangen 
in de studiefase van een windpower hub op zee.
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wind aansluiten op het net op land. Tot 2030 zullen er waarschijnlijk 
geen problemen ontstaan, maar daarna wel. Bovendien is het transport 
van elektriciteit over grote afstanden behoorlijk duur. Zeker als een 
windpark meer dan 100 kilometer uit de kust ligt. Als dat het geval is, 
wordt het goedkoper om windenergie om te zetten in waterstof en het 
via bestaande gasleidingen aan land te brengen. Dat hebben we al 
berekend binnen het North Sea Energy programma. De overheid 
kondigt heel optimistisch aan dat er 27 GW extra windenergie op 
zee moet worden opgewekt tussen 2030 en 2040, maar vergeet en 
passant even dat Tennet als netwerkbeheerder die giga hoeveelheid 
moet verwerken. Dat kan mogelijk gerealiseerd worden, maar wel 
alleen in combinatie met waterstof.” 

Zetten wij als Nederland onze ambities wel kracht genoeg bij? 
Ik denk daarbij aan de realisatie van windpower hubs, 
waarbij offshore waterstof productie noodzakelijk is.

Peters kijkt ietwat bedenkelijk. “Wij praten in Nederland al heel lang 
over de bouw van een eiland op zee als windpower hub. Als er één land 
in Europa in staat is om een dergelijk eiland te bouwen dan is het 
Nederland wel. Wij hebben alle benodigde disciplines in huis. 
Maar wat zie je: als polderland blijven we heel erg lang hangen in 
de studiefase en krijgt elke natuurorganisatie de gelegenheid om zijn 
bezwaren op tafel te leggen. Wat doen de Denen: zij besluiten gewoon 

om een dergelijk eiland aan te leggen en voor problemen wordt 
tussentijds een oplossing gezocht. Duidelijk een andere instelling.” 

Uw antwoord is dus nee wij zetten onze ambities niet genoeg 
kracht bij.

“Kijk eens naar de totstandkoming van het klimaatakkoord. Er is 
maandenlang polderen met honderden organisaties, politici en 
deskundigen aan vooraf gegaan. Het resultaat ligt uiteindelijk op 
tafel in de vorm van twee dikke rapporten met plannen die vaak nog 
enigszins vaag zijn met cijfers gebaseerd op schattingen. Door politici 
worden bepaalde afspraken inmiddels alweer ter discussie gesteld, 
zoals biomassa toepassingen, en het is pas de eerste stap naar de 
doelstellingen voor 2050. De realisatie loopt vooralsnog achter en 
ook de doelstellingen voor 2030 moeten weer omhoog.”

Richten wij ons als Nederland meer op de productie van 
waterstof dan andere landen? Zijn wij leidend in de omslag 
naar een waterstofeconomie?

“Wij hebben zeker een perfecte uitgangspositie om de omslag naar een 
waterstofeconomie te leiden. We hebben de Noordzee voor de productie 
van wind en gas, de havens als logistieke hubs, de industrieclusters die 
de overstap willen maken naar groene moleculen én een uitstekende een O&G operator zijn platform op de Noordzee wil elektrificeren met 

stroom dat wordt afgetapt van een Tennet platform, dan is in de wet 
‘Wind op Zee’ bepaald dat dit niet is toegestaan. Tennet mag namelijk 
alleen maar stroom vanaf zee direct naar land transporteren en 
niet naar een gasplatform.” 

“In de mijnbouwwet staat tevens dat bij het stoppen van gaswinning 
op zee de O&G operator het desbetreffende platform binnen een paar 
jaar moet hebben opgeruimd. Wil de operator in het kader van de 
energietransitie waterstof gaan produceren op het platform, dan stelt 
de mijnbouwwet doodleuk dat waterstof geen fossiel is en het platform 
dus niet als mijnbouwinstallatie kan worden aangemerkt. Dit impliceert 
dat de operator eerst zijn productieplatform moet afbreken om 
vervolgens een nieuw platform te laten bouwen en te installeren voor 
de productie van waterstof. Dit soort tegenstrijdige wet- en regelgeving 
moet echt dringend door de overheid worden aangepast. Het zou toch 
vreselijk zonde zijn om platforms voor veel geld te verwijderen als er 
ook andere mogelijkheden voor zijn." 

Wat is de taak van TNO? Wat moet een kennisinstituut leveren?

“TNO moet veel meer een verbindende rol gaan spelen binnen de 
beoogde systeemtransitie en het opbouwen van ecosystemen met 
de markt. Veel meer aansturen op samenwerking over transitie 
vraagstukken met industrie, overheid en andere kennisinstituten. 
Wij noemen dat orchestrating innovation. TNO moet de spin in het 
web zijn van het totale innovatie spectrum.” 

Welke stappen moet de industrie nemen?  
“Ik denk dat de industrie langzaam de stap moet maken van plannen 
en studies naar werkelijke investeringen en projecten. Er moeten 
definitieve investeringsbesluiten worden genomen. Het hoeft niet 
gelijk ‘full scale’, maar neem in ieder geval een besluit waarmee 
daadwerkelijk aan de slag kan worden gegaan. Er bestaat een lijst met 
meer dan 100 waterstofprojecten waarvan er 99 wachten op een RFID. 
Momenteel is het zo dat de industrie in de wachtkamer plaatsneemt 
totdat Den Haag of Brussel over de brug komt met subsidies en er 
definitieve afspraken zijn gemaakt over de infrastructuur. Het is 
het bekende kip en het ei verhaal met als negatief effect dat 
aangekondigde projecten een ongeloofwaardig karakter krijgen.”

Hoe cruciaal is waterstof in uw beleving?

“Extreem belangrijk. Waterstof kan gezien worden als opslag- en 
transportmedium om de benodigde flexibiliteit te leveren in een 
toekomst van enkel hernieuwbare energiebronnen. Binnen de totale 
transitie vormt waterstof daarom een cruciaal element waarin we echt 
moeten doorstappen naar die beoogde 49% of 55% CO2 reductie in 
2030. En wil je in 2050 doorstoten naar 95% dan kom je er niet 
onderuit om de industrie en raffinaderijen te gaan decarboniseren. 
Om die bijna zero doelstellingen te realiseren moeten uiterst rigoureuze 
stappen worden gemaakt. Het gebruik van waterstof is daarom bittere 
noodzaak, want met elektrificatie alleen kom je er niet.”

“Een ander probleem dat straks om de hoek komt kijken, is offshore 

'Het PosHYdon 
mag best een 

wereldprimeur 
worden genoemd.'

'Alleen samen kunnen 
we van een specifieke 

case een succes maken.'

René Peters, 
directeur gas technologie van TNO.
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infrastructuur voor transport en opslag. Alles komt hier prachtig bij 
elkaar. Andere landen die vinden dat een waterstofeconomie wel 
degelijk grote kansen biedt zijn Duitsland en Engeland. Recent is 
daar ook Spanje bijgekomen met een zeer vooruitstrevend plan.”

Als we het hebben over opvallende pilotprojecten dan springt 
hier in Nederland PosHYdon als eerste pilot voor groene 
waterstofproductie er met kop en schouders bovenuit. 
Het project integreert drie energiesystemen op de Noordzee: 
offshore wind, offshore gas en waterstof. Kunt u als een van 
de initiatiefnemers aangeven wat de status is?

“We mogen PosHYdon best een wereldprimeur noemen. We zijn reeds 
benaderd door geïnteresseerde partijen uit China, Amerika en Australië. 
Middels het pilotproject zijn we aan het onderzoeken wat er komt kijken 
bij waterstof produceren op zee. Het project vindt plaats op het door 
Neptune Energy beheerde Q13a platform, 13 km uit de kust van 
Scheveningen. Het is het eerste producerende productieplatform 
op de Noordzee dat volledig is geëlektrificeerd. Bij dit pilotproject 
wordt ervaring opgedaan met het gebruik van een elektrolyser 
op zee en met het integreren van de diverse energiesystemen. 
Op zee is bijvoorbeeld voldoende water, maar dat moet wel 
ontzilt worden. Dat is toch een extra stap.” 

“Daarnaast willen we kijken hoe we de waterstof naar land kunnen 
krijgen. Kunnen we het bijmengen in bestaande gasleidingen of moeten 
we een aparte leiding leggen? Er liggen heel wat onderzoeksvragen, met 
name ook over de kosten en risico’s van waterstof productie op zee.” 

Er staat nu een 1 megawatt elektrolyser op het platform om 
groene waterstof te produceren. Eigenlijk best wel klein.

”Maar het gaat hier toch al snel om een totale investering van bijna 
10 miljoen. Dit bedrag behelst het hele onderzoeksproject, 
de constructie en de bouw. Uiteindelijk zul je moeten gaan opschalen 
naar honderden MW of zelfs wel een Gigawatt. Dit kun je als 
initiatiefnemers niet in 1x overbruggen. Een aantal partijen is nu 
hard aan het nadenken over het nemen van een volgende stap richting 
10 MW. We verkeren als Nederland in de bijzondere positie dat we naast 
een uitgebreide infrastructuur voor gas tevens grote hoeveelheden 
windenergie kunnen oogsten op de Noordzee; hoeveelheden die ook 
internationaal van belang zijn. Die windenergie kan worden omgezet in 
waterstof op de Noordzee en vervolgens samen met het aardgas via de 
grote pijpleidingen van bijvoorbeeld NOGAT en Noordgastransport aan 
land worden gebracht voor bijvoorbeeld afnemers in de industrie, de 
mobiliteitssector en de gebouwde omgeving. Het succes van PosHYdon 
kan de sleutel aandragen tot een versnelling van de energietransitie.”

Wat zou u tot slot tegen de IRO leden willen zeggen?

“Heel simpel: haak nu aan bij de kansen die de energietransitie biedt. 
Ga niet in de wachtkamer zitten, maar doe pro-actief mee in de pilots, 
de studies en de analyses om de kansen te identificeren. Of dat nu in 
wind, waterstof, elektrificatie, CO2, offshore installatie of onderhoud 
is, er komen straks enorm veel kansen langs in een markt die met name 
op het gebied van wind explosief gaat groeien. Neem geen afwachtende 
houding aan maar kijk vanuit jouw perspectief waar de kansen liggen.”

Om een enorme hoeveelheid extra windenergie te beheren
zal TenneT de nodige stappen moeten zetten.

Het kan, maar alleen in combinatie met waterstof. 




