
Mini Symposium D’66 
Zero Emissie OV in Noord-Holland

The two most common elements in the universe

are hydrogen and stupidity.

Harlan Elisson

H2 bus pilots in Nederland 
en 

ideeën voor pilots Noord-Holland
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Platform van maatschappelijke
ondernemers
Rebel is een platform van ondernemers met een gedeeld ideaal: samen 
een betere wereld scheppen. We vinden dat veel dingen beter kunnen. 
En, als we het dan zo goed weten, dan moeten we ook onze nek durven 
uitsteken en risico nemen. Daarom geven we niet alleen financieel advies: 
we ontwikkelen en investeren mee. We kijken altijd verder dan het geld 
en zoeken naar de toegevoegde maatschappelijke waarde.

Rebels verfrissende blik op diverse 

terreinen
Naast infrastructuur, mobiliteit, havens en gebiedsontwikkeling  zijn we 
zeer actief op het gebied van energie, water en afval. Ook de zorg en 
wonen hebben onze toenemende aandacht, uitdagend vanwege de 
verzakelijking en een overheid die zoekende is naar een nieuwe rol. Op 
deze terreinen willen we vanuit duurzaamheidsperspectief 
onderscheidend bijdragen, zowel in binnen- als buitenland.
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Wat wil ik bespreken?

• Korte toelichting stand van zaken H2 pilots

• Vraagstukken rondom H2 pilots:
– Bus

– Infrastructuur & energie

– Dienstverlening

• Kansen voor Noord-Holland?
– Haarlem-IJmond

– Sternet (Amstelland-Meerlanden)
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Stand van zaken Pilots
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Stand van zaken H2 pilots
Op basis van een subsidie van I&M (850K) en bijdragen vanuit de private partijen en 
regionale overheden zijn 5 pilots in Nederland gestart:

Regio Aantal

- Zuid-Holland (Hoekse Waard Goeree Overflakkee)   4 bussen

- Rotterdam 2 bussen

- Eindhoven/Helmond 2  bussen

- Gelderland 2  (+1) bussen

- Groningen 2 bussen

In totaal wordt de komende jaren ervaring opgedaan  met 12/13 bussen.

Waarom doen we dit (strategisch)?

Creëren waterstof economie, herbenutten van H2 als restproduct, milieu en klimaat 
doelen, aanjagen automotive industrie

Pilots zijn er om te leren en te meten: Total Cost of Ownership. De Stichting Zero 
Emissie busvervoer levert hiervoor het TCO model. 
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Pilot Hoekse Waard Goeree Overflakkee

• Samenwerkende partijen

- Provincie Zuid-Holland (financier en OV opdrachtgever)

- Connexxion (vervoerder)

- FCH-JU (financier)

- Min I&M (Financier)

• Scope is 4 waterstofbussen 

• Project is onderdeel van het Europese 3Emotion project van de FCH-JU

• Onderdeel van de concessie HWGO

• Infrastructuur: insteek is gebruik te maken van het H2 tankstation Oude Tonge (Greenpoint 
Consortium bestaande uit Siemens, Linde Gas, Eneco/Stedin en v. Peperstraaten Groep).

• Status: business case wordt nu uitgewerkt, uitvragen voorbereid

• Contactpersoon: Marcel Scheerders  (PZH - trekker 3Emotion project)
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Pilot Rotterdam

• Samenwerkende partijen

- RET (vervoerder)

- FCH-JU (financier)

- Min I&M (Financier)

• Scope is 2 waterstofbussen 

• Project is onderdeel van het Europese 3Emotion project van de FCH-JU

• Infrastructuur: insteek is gebruik te maken van het bestaande  H2 tankstation Rhoon 
(Air Liquide).

• Status: uitvragen aan OEM worden voorbereid

• Contactpersoon: Jose de Jong (PL) mail: jdejong@ret.nl

mailto:jdejong@ret.nl
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Pilot Eindhoven/Helmond

• Consortium

- Provincie Noord-Brabant (financier en OV opdrachtgever)

- Connexxion (vervoerder)

- Min I&M (Financier)

- Stichting Zero Emissie Busvervoer

- WaterstofNet (energieinfra en H2)

- VDL (OEM)

- Gem. Eindhoven (financier)

• Scope is 2 ombouw waterstofbussen (Phileas)  

• Project loopt door gedurende nieuwe concessie: heldere afspraken nodig.

• Infrastructuur: bestaande infrastructuur WaterstofNet Helmond wordt uitgebreid.

• Status: afspraken en financiering nagenoeg rond, ombouw is gestart, planning medio 2016 
wielen op de weg.

• Contactpersoon: Marc van der Steen (PL  consortium) 
Mobiel: 06- 10325100
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Pilot Groningen

• Samenwerkende partijen

– Provincie Groningen (Beleidaspecten)

– OV-Bureau Groningen-Drenthe (OV opdrachtgever)

– AkzoNobel (H2 leverancier)

– Qbuzz (vervoerder) 

– CNG-Net (infrastrcutuur)

– Ministerie van Infrastructuur en Milieu (financiering)

• Scope is 2 waterstofbussen 

• Infrastructuur : groen gecertificeerde H2 van AkzoNobel, i.c.m. tankstation bij chemiepark 
Delfzijl.

• Status: business case wordt nu uitgewerkt

• Contactpersoon: Marc Jager (PL)  
Mobiel: 06- 21542770 
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Pilot Gelderland

• Samenwerkende partijen:

– Ministerie van Infrastructuur en Milieu (financiering)

– Provincie Gelderland (OV opdrachtverlener)

– TenT (financier)

– CNG-Net (infrastrcutuur)

– Connexxion (vervoerder)

• Infrastructuur: groene methanol i.c.m.

• Scope: 2 waterstofbussen

• Status: business case wordt ontwikkeld.

• Contactpersoon: Ellen Lastdrager (PL)

Mobiel: 06-51834386 
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Zero 
emissie

Business 
case

Concessie 

Consortium

Energie

Het speelveld van zero emissie busvervoer kent 
verschillende bouwstenen; zo ook voor H2

Stakeholders in beeld en consortium 

partners selecteren 

Gelijkschakelen 

concessietermijn en 

afschrijvingstermijn 

voertuigen

Slimme financiering

Oplaadinfrastructuur op 

het goede moment op 

de goede plek 

beschikbaar
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Situatie nu (wp2000) Transitie elementen Situatie straks 

Bus
- Financiering op basis van 
inzet conform milieunorm
- Bekende up-time (bewezen 
techniek)

Financiering  Zero Emissie 
voertuig;
-Inkoopkracht (voor 
opschaling)
-Inkoopstrategie (up-time)
Nieuwe financieringsvormen 
(door scheiding voertuig en 
batterij)
Heroverweging positie 
vervoerder/vloot

Bus
- Financiering op basis van 
levensduur i.p.v. milieunorm
-Onzekerheid (up-time door 
voortdurende\ innovatie)
Inzetbaar in meerdere 
concessies? 
Zelf eigenaar/ partner/ 
leverancier? 

Energie 
(diesel, CNG, hybride)

Plan t.a.v. energie 
Eigenaarschap, financieel, 
logistiek? 
Plan t.a.v. infrastructuur
Eigenaarschap, financieel, 
logistiek? 

Energie 
(duurzaam opgewekte 
energie/ waterstof )
Laad- en tankinfrastructuur

Dienstverlening
(halteren tegen tarief op ov-
chipkaart volgens vaste 
dienstregeling)

Behouden halteren? 
Voldoen de producten op OV-
chipkaart? 
Uitsluitend  logistiek 
dienstverlener? 

Dienstverlening
(vervoer op aanvraag, vervoer 
op maat
Combinaties met 
energielevering (cross-over 
dienstverleningspakketten)

Situatie nu en straks op hoofdlijnen
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De transitie naar zero emissie busvervoer kent momenteel de volgende 
kernvragen

1. Hoe kan efficiënt geïnvesteerd worden in zero emissie materieel gedurende de 
lopende concessies? 

2. Welke vorm van concessieverlening hoort hierbij? 

3. Hoe benutten we de nieuwe concessie verlengingsoptie hierbij van I&M
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Dillema’s  – domein ‘bus’ (1/2)

• Situatie nu vs. straks:

– Financiering op basis van inzet conform milieunorm vs. financiering op basis van 
levensduur

– Bekende up-time (bewezen techniek) vs. onzekerheid (up-time door voortdurende 
innovatie) in relatie tot zero emissie techniek inclusief infrastructuur

• Dilemma’s en uitdagingen:

– H2 bussen is nog geen bewezen techniek, daarom moeilijk om financiering te krijgen

– H2 bussen zijn nunog veel duurder in aanschaf dan dieselbussen.

– Gegevens over busprestaties zijn nog niet bekend of zijn in beheer van bouwers

– Weinig bouwers van H2 bussen, zeker als het gaat om Nederlandse bouwers (alleen 
VDL)  (Marktmacht en vendor lockin)

– OV markt gekenmerkt door kleine marges en concurrentie op prijs

– Opdrachtgevers onvoldoende inzicht in effect van concessie voorwaarden in relatie 
tot verantwoorde private financiering van transitie OV

– Nieuwe keten opbouwen om risico’s verantwoord te verdelen tussen publieke en 
private partijen.
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Kernvragen – domein ‘bus’ (2/2)

De transitie en de dilemma’s en uitdagingen leiden tot een aantal kernvragen 

en daarmee ook tot keuzes

• Hoe financier je de H2 bussen?                                                      

• Hoe organiseer je kwantumkorting voor opschaling? 

– inkoopmacht grote vervoerders of samen met andere vervoerders, etc.

• Hoe ga je om met eigendom? 

– zelf eigenaar zijn, lease van derde, eigendom bij overheid, etc.

• Hoe zet je de bussen in? 

– één concessiegebied,  meerdere huidige concessiegebieden, toekomstige
concessiegebieden, etc.

• Hoe creëer je een first mover advantage? 

– zelf kennis verzamelen of met anderen, etc.
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Dillema’s – domein ‘energie’ (1/2)

• Situatie nu vs. straks:

– Diesel, CNG, hybride vs. duurzaam opgewekte energie/ waterstof

– Tanken bij remise vs. decentrale laad- en tankinfrastructuur

• Dilemma’s en uitdagingen:

– Er zijn andere energiebronnen nodig

– Er is een andere energie-infrastructuur nodig

– Mogelijk wordt in verschillende concessiegebieden voor verschillende
technologieën gekozen

– Grote landelijke concessies met brandstofcel bussen (waterstof)
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Uitwerking kernvragen – domein ‘energie’ (2/2)

De transitie en de dilemma’s en uitdagingen leiden tot een aantal 
kernvragen en daarmee ook tot keuzes

•Hoe kom je aan de energie?  

- zelf opwekken, inkopen, etc

•Hoe realiseer je de energie-infrastructuur? 
- - zelf aanleggen, netbeheerder, derde partij, etc.

•Wie betaalt de energie-infrastructuur? 

- vervoerder, overheid, infra provider etc.

•Hoe creëer je standaardisatie?

- bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden, kiezen tegen
standaardisatie, etc.

•Wie wordt eigenaar van de energie-infrastructuur?

- vervoerder, infra-provider, overheid, etc.
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Uitwerking kernvragen – domein ‘dienstverlening’ (1/2)

• Situatie nu vs. straks:
– Halteren tegen tarief op ov-chipkaart volgens vaste dienstregeling vs. 

vervoer op aanvraag, vervoer op maat, combinaties met energielevering 
(cross-over dienstverleningspakketten)

• Dilemma’s en uitdagingen:
– Huidige routes (locaties haltes vs. oplaad- c.q. tankpunten) zijn niet

optimaal voor actieradius H2 bussen

– Systematiek OV Chipkaart beperkt flexibelere routekeuzes

– Personeelskosten zijn groot deel van de kostenstructuur vervoerder

– Klantvraag verandert, maar nog onduidelijk wat het eindbeeld is
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Uitwerking kernvragen – domein ‘dienstverlening’ (2/2)

De transitie en de dilemma’s en uitdagingen leiden tot een aantal 

kernvragen en daarmee ook tot keuzes

•Welke positionering kies je in de dienstverlening?

– (provider van logistieke diensten, provider van bussen, etc.)

•Welk vervoerconcept past bij zero emissie bussen?

– (vervoer op maat, vervoer op aanvraag, klassieke routes, etc.)

•Hoe combineer je ‘OV diensten’ met andere diensten?

– (cross-over met andere vervoers diensten, etc.)
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• Europa

– EFRO – programma 2014- 2020

– Horizon 2020

– Trans-Europese Vervoersnetwerk TEN-T

• Nationaal

– Regeling H2 I&M (Motie van Veldhoven)

– Green Deal

• Regionaal

– Noord Holland

 Energiefonds/ EFRO

– Brabant

 Innovatie/Energiefonds/ Clean Tech Fonds (BOM)

 OV budget PNB 

 Elektrisch rijden budget Noord-Brabant

– SAN

 PPM Oost

Financieringsmogelijkheden H2 bussen
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Kansen voor Noord-Holland
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• Sternet: netwerk van buslijnen op en om Schiphol.

- 16 lijnen, waarbij 8 relevant voor Schiphol concessie medio 2017 opnieuw in 
de markt. 

- Mogelijkheden om in de nieuwe aankomende OV busvervoer concessie 
ook de duurzaamheidsambities/H2 vervoers voorwaarden te incorporeren.

• Zuid-Tangent zeer geschikt voor H2 buslijnen

• Concessie Haarlem-IJmond: nu nog vooral E-Bussen, maar wellicht ook H2?

• R-net (regio lijnen) verduurzamen in lopende concessies

Kansen en huiswerk

Huiswerk voor Noord-Holland
1. Hoe kan efficiënt geïnvesteerd worden in zero emissie materieel gedurende 

lopende concessies? 
2. Zorgen voor de (juiste) financiering
3. Bepalen passende vorm van concessieverlening 

• Benutten nieuwe concessie verlengingsopties van I&M
• Experimenteer concessie
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Contact

Contact

Marc van der Steen 

Tel: 06-10325100

E-Mail: marc.vandersteen@rebelgroup.com




