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Unieke toegang tot essentiële middelen

Systematische aanpak

Projecten pijplijn met >50 geplande projecten



Investeringsplan – roadmap

Bron: Noord-Nederlandse Waterstof Coalition

1. Groene waterstof naast 28 PJ/jr blauwe waterstof als brug naar opschaling
2. Structureel en incienteel

Fase 1: 
Rijping en
opschaling

(2020 – 2025)

Fase 2:
Expansie naar

Noordwest
Europa

(2025 – 2030)

Roadmap fases

Groene waterstof 
productie kosten

Benodigde investeringen

Werkgelegenheid2

Beschrijving

Waterstof productie
capaciteit

 Volwassen Noord-Nederlands eco-system op schaal
 Blauwdruk ontwikkeld voor uitrol

EUR 3.3/kg

~EUR 850 mln

~5,000 FTEs

5 – 10 PJ/jr

0.28 – 0.56 Mt CO2

 Expansie Noord-Nederlands systeem naar Noordwest Europees
systeem

EUR 2.3/kg

EUR ~9 bln

~25,000 FTEs

100 PJ/jr1

5.6 – 11.2 Mt CO2CO2 reductie

Huidige waterstofproductie : 175 PJ (48,8TWh of 1.500 kton)

Groene waterstof : 10 PJ ~ 1GW WOZ

Huidige elektriciteitsgebruik NL : ca 400 PJ 



Bron: Waterstof Coalitie Noord-Nederland

Gebied … om het ambitieniveau van fase 1 te realiseren (2020-25) … en het ambitieniveau van fase 2 te ontsluiten (2025-30)

Waterstofproductie,
infrastructuur en
vraag

Introduceren van fondsen voor het opschalen van waterstof en 
ondersteunende instrumenten

2

Het grotere
waterstof-
ecosysteem

Investeren in de behoeften bij de opbouw van het grotere 
waterstof-ecosysteem

6 Overbrengen van immateriële activa7

Overkoepelend
Programma-
management

Regisseren van een systematische nationale aanpak10

Offshore 
windcapaciteit

Versnellen van de ontwikkeling van offshore wind voor 
waterstof

5

Compenseren van de initiële investeringskloof voor essentiële 
infrastructuur

3

Zorgen voor een ondersteunend regelgevingskader1 Stimuleren van de groei van waterstofvraag4

Benodigde acties in de komende 1-2 jaar Benodigde acties in de komende 2-3 jaar

De komende 1-3 jaar zijn essentiële ondersteuningsmechanismen nodig 
voor waterstof om ecosysteem-ontwikkeling op korte termijn te 
realiseren en het ambitieniveau op lange termijn voor 2030 te ontsluiten

Acties op korte termijn zijn nodig…

Toewijzen van het grootste deel van het toegewezen Just 
Transition Fund-budget aan Noord-Nederland
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Sturen van de ontwikkeling van het waterstof-ecosysteem9



Waterstof projecten in Noord-Nederland



Indicatieve route noordelijk 
waterstofnetwerk



Hoe krijgen we een kickstart?
Veelvoud van vragen: groene stroom, electrolyser, opwekking, subsidie, onrendabele top, locatie, aanlanding groene 
stroom, waterfabriek, vergunning, afnemer, innovatie, opschaling, kostprijs, buisleiding, buffering, zuiverheid, stabiliteit,
planning, ketenpartners, contract, investering, maintenance, concurrentie, wetgeving, CO2-reductie, personeel, 
mobiliteit, gebouwde omgeving, vraag en aanbod, volume, MW, risico, public affairs, acquisitie, aannemer, 
bankability, adviseur, afschrijving, scenario, tijdelijke voorzieningen, etc. ...... maar het draait om........

Welke kritische massa is 
nodig om de
Northern Hydrogen Valley
in beweging te krijgen ?



Kleinste kritische massa

GW TWh PJ kton Mln m3 CO2
reductie

0,2 0,7 2,5 17,8 200,3 0,2
0,25 0,9 3,2 22,2 250,4 0,2

1 3,5 12,6 88,9 1.001,5 0,9
10 35,0 126,0 8.889,3 10.015,1 9,5



De ketens: Hub en Spoke

2030

Satelliet

Hub

Leiding

Verbinding
(per as; tubetrailer, 
buis, schip, e.d.)



Ketenontwikkeling 2025-2030

20302025 2027

Satelliet

Hub

Leiding

Verbinding
(per as; tubetrailer, 
buis, schip, e.d.)

Eemshaven

Delfzijl

Groningen

Veendam e.o

Zuidwending

Assen

Emmen

Hoogeveen

Eelde
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Missie HyNorth:
In 2026 is de Waterstof Vallei een actief waterstof ecosysteem in Noord Nederland

Integratie en coördinatie1

Identificeren van de witte vlekken2

Opzetten van effectieve communicatiekanalen3

Faciliteren van beschikbare funding4

Project 
coördinatie

2

Communicatie

3

Funding & 
Financing

4

Regulering en 
lobby

5

Identificeren regulatoire barrières en lobby5



Drenthe en Groningen 
zijn de Waterstof vallei 
van Europa!




