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Begrippenlijst Routeradar 2018 

Beleidsdomeinen Er worden in dit document vier beleidsdomeinen 

onderscheiden, waarbinnen weer typen beleidsinstrumenten 

kunnen worden onderscheiden:  

 

1. Juridisch domein. Type beleidsinstrumenten: -Normering 

(zoals Europese voertuignormen); -Verplichtingen (zoals 

bijmenging biobrandstoffen); -Convenanten en afspraken;  

-Aanbestedingseisen. 

2. Technologisch domein: -R&D; -Kennisontwikkeling; 

-Pilots. 

3. Communicatie domein: -Voorlichting (bijv. d.m.v. 

campagne); -Overlegstructuur (kennistransitie en 

uitwisseling). 

4. Economisch domein: -Bekostiging (subsidie);  

-Financiering; -Fiscale heffingen of kortingen. 

 

Brandstofplatform  De maatschappelijke organisatie rond een brandstofspoor 

veelal bestaande uit bedrijven en industriële organisaties, 

branche- en maatschappelijke organisaties en regionale 

overheden. Er zijn vier brandstofplatforms: Formule E-team, 

Bio-LNG, Duurzame biobrandstoffen en H2 Platform. 

 

Brandstofspoor Het spoor rond de implementatie van een bepaalde 

energiedrager. Dit spoor bestaat uit de drie velden zoals 

hieronder genoemd en de maatschappelijke beweging hier 

omheen. De Routeradar beslaat in 2018 de brandstofsporen 

CNG/LNG, Waterstof, Biobrandstoffen en EV. 

 

Duurzame 

energiedrager 

in mobiliteit (DEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermee refereren we aan de benaming van thema 2 in het 

Klimaatakkoord. Het betreft hier brandstoffen/ 

energiedragers in transport. In de huidige beleidspraktijk 

heeft dit betrekking op de transitie van elektriciteit, 

waterstof en CNG/LNG (verplicht in AfiD richtlijn) richting 

hernieuwbaar en biobrandstoffen. In principe vallen hier 

overigens ook andere hernieuwbare brandstoffen onder, 

maar die worden in de Routeradar 2018 niet gemonitord. 

Verwante termen (met andere definities) die in dit verband 

vaak gebruikt worden zijn: ‘alternatieve’, ‘duurzame’ of 

‘innovatieve’ brandstoffen. 

Geavanceerde 

biobrandstoffen 

 

Deze biobrandstoffen zijn gemaakt van grondstoffen zoals 

genoemd in de Annex 9, lijst A van de REDII. 

 

Indicator Een meetbaar verschijnsel dat verwijst naar de toestand van 

(een) sleutelfactor(en), dan wel naar een streefwaarde. 

 

Innovatie domeinen De gebruikte begrippen in de theorievorming over 

technologische innovatiesystemen zijn: sturing, marktvraag, 

marktaanbod en hulpbronnen. In de Routeradar 2018 zijn 

deze terug te vinden onder de kopjes: Nationale en 
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Europese beleidscontext (sturing), Markt (marktvraag en 

marktaanbod) en Hulpbronnen (hulpbronnen). In het pilot- 

deel van het EV rapport is daar bovenop het domein sturing 

extra uitgewerkt d.m.v. een voorlopige duiding van drie 

concrete beleidsmaatregelen. 

 

Marktfase Binnen het innovatieproces worden zes marktfasen 

onderscheiden: R&D/onderzoekfase, prototype/pilot fase, 

markt voorbereiding fase, markintroductie fase, 

opschalingsfase en beheerfase. In grove lijnen zijn de eerste 

drie fasen gericht op technologieontwikkeling en de laatste 

drie fasen op marktontwikkeling.  

 

Deze marktfasen kunnen op producten binnen ieder van de 

drie brandstofspoorvelden (-vervoermiddelen; -

infrastructuur; -energiedrager/brandstof) betrekking 

hebben. De fase definities in het veld vervoermiddelen zijn 

gekoppeld aan de gerealiseerde aantallen, omdat deze in 

grote mate bepalen wat de feitelijke marktsituatie in NL is. 

Per marktsegment verschillen de vlootgroottes aanzienlijk, 

waardoor ook de gerealiseerde getallen relatief zijn. Aan die 

realiteit is de definiëring van de marktfasen aangepast (zie 

tabel op volgende pagina). 

 

Marktsegment Waar aan de orde is per veld een nadere onderverdeling 

gemaakt in marktsegmenten. Vooral het veld 

vervoermiddelen is opgesplitst in diverse marktsegmenten 

(personenwagen, bestelwagen, vrachtauto, bussen etc.) 

aangezien tussen deze marktsegmenten per brandstofspoor 

grote verschillen kunnen bestaan. 

 

Meetwaarde De vastgestelde realisatie van de indicator op dit moment 

(document datum Routeradar 2018 is 19 december 2018). 

Geeft aan hoe het ‘Nu’ gesteld is met de realisatie van een 

streefwaarde. 

 

O-emissie voertuigen Definitie van zero emissie voertuigen in kader Nederlands  

beleidsvoornemen nieuwverkopen personenwagens 0-

emissie in 2030: deze beperkt zich tot personenwagens met 

tailpipe 0-emissies. Dit komt overeen met emissie vrije 

voertuigen volgens de Europese typekeuring (ETAP). Dit zijn 

voertuigen die géén emissietesten hoeven te ondergaan om 

op de weg te worden toegelaten. In de praktijk komt dit 

neer op batterij elektrische voertuigen en voertuigen op 

waterstof.  

 

De term 0-emissie wordt door een aantal partijen ook 

gebruikt voor biobrandstoffen. Aandachtspunt daarbij is dat 

dit niet betrekking heeft op tailpipe milieu emissies, maar  

wel dat de inzet van BB over de hele keten genomen een 

stevige bijdrage kan leveren aan CO2 reductie. 

 

PMC   Een Product Markt Combinatie  is een unieke combinatie van 

een duurzame energiedrager en een marktsegment, zoals: 
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een waterstof-bus, een batterij-elektrische personenwagen 

etc. 

 

Sleutelfactor Omstandigheid die van essentieel belang is voor een product 

om tot een volgende marktfase te komen. 

 

Streefwaarde Ambitie die in afstemming met de stakeholders, dan wel 

beleid is opgesteld voor een afgesproken ijkjaar, ook wel 

“zichtjaar” genoemd. Deze wordt uitgedrukt in een bepaalde 

indicator (bijvoorbeeld: aantal H2 tankstations in 2030). 

Velden Ieder brandstofspoor kent drie velden, namelijk:  

 

- De Energiedrager/brandstof: de ontwikkeling of 

productie van de brandstof; 

- De benodigde Infrastructuur: de ontwikkeling van tank- 

en laadinfrastructuur; 

- Het Vervoermiddel waarin de energiedrager voor de 

aandrijving gebruikt wordt.  

 

      

 

Tabel: Toelichting marktfasen1 

  Definitie 
Personen 

auto 

Auto 

bus 

Vracht 

auto 
Binnenvaart  

R&D - 

onderzoeksfase 

Onderzoek, testen van 

belangrijke componenten. 
0 0 0 0 

Prototype / pilot 

De eerste complete voertuigen 

met de technologie worden 

gebouwd. 

1 - 200 1 - 10 1 - 200 1 - 2 

Marktvoor-

bereiding / 

demonstratie 

De eerste voertuigen worden 

door normale gebruikers in de 

dagelijkse praktijk gebruikt, infra 

kan heel lokaal georganiseerd 

zijn. Marktintroductie is nog 

onzeker. 

10 - 100 10 - 20 10 - 50 2-4 

Marktintroductie / 

niche 

Product is verkrijgbaar (in 

nichemarkten). Infra wordt 

uitgebreid, meerdere 

voertuigtypen beschikbaar voor 

willekeurige gebruikers. 

100 - 5000 20 - 50 50 -500 4 - 10 

Opschaling 
Infra wordt langzaam uitgebreid 

tot landelijk dekkend. 
>5000 >50 >500 >10 

/Beheer 

Een stabiele situatie is bereikt. 

De vraag neemt niet verder toe. 

Aantallen zijn afhankelijk van de 

gewenste penetratiegraad. 

> 

5.000.000 
>2.500 >100.000 >1000 

                                                
1 De getallen genoemd in de bovenste twee regels (R&D-onderzoeksfase en prototype/pilot) hebben betrekking op 

een wereldwijde schaal. De getallen genoemd in de overige drie regels (marktvoorbereiding/demonstratie, 

marktintroductie/niche en opschaling/beheer) hebben betrekking op Nederland. 
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Afkortingenlijst Routeradar 2018 

AC Adviescommissie 

AfiD Alternative Fuels Infrastructure Directive 

B7 Diesel 

BB Biobrandstoffen 

BEV Batterij-elektrische voertuigen 

CNG/LNG Compressed Natural Gas (aardgas)/ 

Liquid Natural Gas (vloeibaar aardgas) 

CO2 Koolstofdioxide 

DEM Duurzame Energiedragers Mobiliteit 

DK-TI Demonstratieregeling 

Klimaattechnologieën en -innovaties in 

transport 

DuMo Programma directie Duurzame Mobiliteit 

van I&W 

E10 Euro 95 (Benzine) 

E20 20% ethanol mix 

E5 Euro 98 (Benzine) 

EC Europese Commissie 

ERAC European and Regional Affairs 

Consultants 

EV Elektrisch Vervoer 

FCEV brandstofcel-elektrische voertuigen 

FCH-JU Fuel Cell and Hydrogen Joint 

Undertaking 

FET Formule E-Team 

H2 Waterstof 

HBE Hernieuwbare brandstofeenheden 

HRS Hydrogen Refuelling Station 

HVO Hydrotreated Vegetable Oil 

(dieselvervanger) 

IEA Internationaal Energieagentschap 

IenW Ministerie van Infrastructuur & 

Waterstaat 

KC Kennis Consortium (TNO, CE Delft en 

ECN) 

LEF LEF staat voor LEF Future Centre: een 

centrum voor complexe 

maatschappelijke vraagstukken en 

uitdagingen. Dit centrum wordt 

gefaciliteerd door RWS 

M&E Monitoring & Evaluatie programma van 

DuMo 

MIA Milieu-investeringsaftrek 

NEA Nederlandse Emissieautoriteit 

NOx Verzamelnaam voor verschillende 

stikstofoxiden 

OEM Original Equipment manufacturers 

(autoproducenten) 

OKA Ontwerp Klimaat Akkoord 
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PM Roetdeeltjes (kunnen verschillende 

grootte hebben 

PMV Provinciale Milieu Vordering 

R&D Research & Development 

REDII Renewable Energy Directive II 

RWS Rijkswaterstaat 

SDE/ SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie 

SMR Steam Methane Reforming 

Tailpipe Uitlaatpijp (verwijst naar emissies op 

uitsluitend dit niveau) 

T-t-W Tank-to-Wheel (verwijst naar emissies 

in dit deel van de keten, dus exclusief 

productie) 

Vamil Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen 

W-t-T Well-to-Tank (verwijst naar emissies in 

dit deel van de keten > dus inclusief 

productie) 

W-t-W Well-to-Wheel (verwijst naar emissies in 

gehele keten inclusief productie) 

ZEV  Zero emissie voertuigen 
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1 Managementsamenvatting 

1.1 Inleiding 
 

Doelstelling 

Voor u ligt het rapport Routeradar Brandstofvisie 2018: Duurzame energiedragers in 

mobiliteit. Dit rapport is een vervolg op de Routeradar Brandstofvisie 2017 die in 

december 2017 is uitgekomen. Doel van de Routeradar rapportage is primair om 

feitelijke informatie te verzamelen en presenteren die een beeld geeft van de 

voortgang met betrekking tot de introductie van verschillende duurzame 

energiedragers, vervoermiddelen en de benodigde tank/laadinfrastructuur in het 

mobiliteitssysteem.  

 

Aanvullend is gekeken naar de ontwikkeling van beleid dat impact heeft op de 

introductie van duurzame voertuigen en energiedragers. De resultaten zijn input 

voor een proces van evaluatie van beleid en eventuele bijstelling. Dat betekent dat 

dit rapport zich qua eventuele beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen streng 

beperkt tot zaken die op grond van de gepresenteerde informatie geconcludeerd 

kunnen worden. 

 

De voortgang per brandstofspoor is in dit rapport op twee manieren bepaald: 

 

1. Door het afzetten van de streefwaarden(beleid en platform) per zichtjaar 

tegen de realisaties (meetwaarden) in 2018. 

2. Door een inschatting te maken van de marktontwikkelingen per 

brandstofspoor op de velden van vervoermiddelen, infrastructuur en 

energiedrager. 

 

Scope 

Er zijn twee Routeradar rapportages. Het ene rapport beperkt zich tot (batterij) 

Elektrisch Vervoer. Het andere (wat voor u ligt) tot duurzame energiedragers/ 

brandstoffen (waterstof, bio-CNG/LNG en biobrandstoffen). Beide rapporten 

focussen op duurzame energiedragers en de transitie naar hernieuwbaarheid 

hiervan.  

 

Dit vormen de thema’s 1 en 2 uit het Ontwerp Klimaat Akkoord (OKA). Beide 

rapporten samen beschrijven de vier brandstofsporen voor de verduurzaming van 

mobiliteit. Zij geven een beeld, vanuit markt en technologie, van de ontwikkelingen 

rond deze vier energiedragers in transport.  

 

Historisch is de focus op energiedragers/brandstoffen gevolg van het feit dat de 

Routeradar een uitwerking is van afspraken die gemaakt zijn als onderdeel van de 

Duurzame Brandstofvisie met LEF. Het is echter belangrijk om te bedenken dat het 

OKA ook nog twee andere thema’s kent: thema 3: efficiënt personenvervoer; en 

thema 4: efficiënte logistiek voor vrachtvervoer.  

 

Duurzame energiedragers in transport 

In de huidige beleidspraktijk heeft dit begrip betrekking op de transitie van 

elektriciteit, waterstof en CNG/LNG (verplicht in AfiD richtlijn) richting hernieuwbaar 

en op biobrandstoffen. In principe vallen hier ook andere duurzame brandstoffen 
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onder, maar die worden in de Routeradar 2018 nog niet gemonitord. Verwante 

termen (met andere definities) die in dit verband vaak gebruikt worden zijn: 

“alternatieve”, “duurzame” of “innovatieve” brandstoffen. 

 

Vooruitblik 

Voor 2019 is de verwachting dat de Routeradar deels onderdeel wordt van de 

Monitoring en Evaluatie activiteiten  van de programma directie Duurzame Mobiliteit 

(DuMo) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W). Dit vooral op 

het gebied van de dataverzameling en de gebruikte indelingen. Daarnaast zal een 

eigen rapportage onder de titel Routeradar gehandhaafd blijven om te voorzien in 

de specifieke behoefte aan informatie bij de betrokken beleidsmakers in thema 2 

(Duurzame energiedragers in mobiliteit (DEM)). Deze informatiebehoefte heeft 

voornamelijk betrekking op de marktontwikkelingen en de marktfasen waarin de 

producten zich op de drie basisvelden (infrastructuur, energiedragers, en 

vervoermiddelen) bevinden en op de rapportageverplichtingen aan de EC, vooral die 

in het kader van de AFiD.  

 

De M&E rapportages van 2019 –en daarmee deels ook de Routeradar- hebben als 

specifiek doel het monitoren van beleidsmaatregelen, beleidsacties en deelacties 

(met hun onderliggende sleutelfactoren en indicatoren) uit het OKA. De monitoring 

van beleidsmaatregelen is nu nog geen onderdeel van de Routeradar 2018. Met één 

uitzondering: het tweede deel van het EV rapport. In dat deel worden drie 

beleidsmaatregelen uit 2018 gemonitord als een eerste pilot om ervaring op te doen 

voor de monitoring van de vier OKA thema’s in 2019. 

1.2 Waterstof 

 
Internationale ontwikkelingen 

De belangrijkste ontwikkeling op het terrein van brandstofcel-elektrische voertuigen 

is de gestegen verkoop van lichte brandstofcel-voertuigen, zowel in aantallen 

voertuigen als in de hoeveelheid modellen. Daaronder valt de introductie van de 

derde commercieel verkrijgbare personenauto in Nederland en de (aankondiging 

van de) Europese marktintroductie van een brandstofcel-bestelauto in de loop van 

2019. 

 

Wereldwijd zijn er meer dan 8.000 brandstofcel-elektrische voertuigen. Deze rijden 

vooral in de VS, Japan en Duitsland. In Duitsland zijn op dit moment 45 tankstations 

en daarnaast 48 in aanbouw. Streven is om 400 operationele tankstations in 2023 in 

Duitsland te hebben. Wereldwijd worden veel tankstations nu bediend met per 

tubetrailer aangevoerde (meestal grijze) waterstof. De Nederlandse situatie is 

vooralsnog anders: Twee stations worden bevoorraad middels een pijpleiding. Een 

station schakelt binnenkort op waterstofproductie op locatie uit aardgas (SMR). 

Tenslotte is er een station waarbij de waterstof op locatie geproduceerd wordt door 

elektrolyse met (groene) elektriciteit. 

 

Beleidscontext 

Op het gebied van beleid zijn er verschillende ontwikkelingen: 

Europees: 

 Implementatie AFID-richtlijn. Hierin wordt onder andere gesteld dat 

lidstaten (o.a. Nederland) die waterstof in hun beleidscontext opnemen 

moeten zorgen dat er in 2025 een passend aantal publiek toegankelijke 

waterstoftankpunten is; 
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 Renewable Energy Directive (RED II) aangenomen door Europees 

Parlement. 

Rijk: 

 Brandstofcel-elektrische auto’s worden fiscaal gestimuleerd met een 

bijtelling van slechts 4% over de totale cataloguswaarde, vrijstelling van 

MRB (tot in ieder geval eind 2020), géén accijnsheffing op de waterstof en 

de MIA/Vamil subsidieregeling; 

 Het Energieakkoord voor duurzame groei noemt een ontwikkel- en uitrolplan 

voor brandstofcel-elektrische voertuigen. Dit plan wordt geconcretiseerd in 

de Nationale Brandstofvisie waarin de volgende actiepunten zijn 

geagendeerd:  

o Strategieontwikkeling en actieplan; 

o Bronbeleid; 

o R&D en innovatie; 

o Financiële stimulering. 

 

Resultaten 

Tankinfrastructuur: 

Op dit moment zijn er drie publiek toegankelijke waterstoftankstations in Nederland. 

Streefwaarde voor het jaar 2025 is 50. Dit houdt in dat er nog een opgave ligt van 

94%. 

 

Vervoermiddelen 

Op dit moment rijden 56 personenauto’s op waterstof in Nederland. Streefwaarde 

voor 2021 is 1.500-2.000. Dit houdt in dat er nog een opgave ligt van 96%. Ook 

voor de andere voertuigtypen is nog een opgave van 85% of meer. De opgave met 

betrekking tot bestelauto’s is zelfs 100%. 

 

Milieueffecten 

Als gevolg van de huidige waterstofvloot bedraagt het vermeden milieueffect (W-t-

W) 150 ton CO2 per jaar, 300 kg NOx per jaar en 7 kg PM per jaar. 

 

Marktfasen 

Puur qua aantallen lijkt de waterstof-tankinfrastructuur in de prototype-fase te 

zitten. Qua technische ontwikkeling klopt dit echter niet, de technische productfase 

is die van marktintroductie. Wat betreft de schaal van marktintroductie klopt de 

vroegere productfase wel. De schaalgrootte is laag, met een effect op zowel prijzen 

als onderhoud. De streefwaarde voor 2021 valt in alle opzichten in de fase van 

‘marktintroductie’. Personenauto’s, bussen en bestelauto’s zitten op dit moment in 

de marktvoorbereidingsfase terwijl vrachtauto’s op dit moment in de pilotfase zitten. 

Binnenvaartschepen zitten op dit moment nog in de R&D fase. 

 

Marktvraag- en aanbod 

Op dit moment is de vraag naar waterstofauto’s in Nederland nog gering. Dit is 

mede te verklaren door het geringe aanbod. Er is echter wel sprake van een 

groeiend aanbod van merken en modellen. Grote uitdaging is echter dat deze in 

Nederland vaak niet geleverd kunnen worden. De reden daarvoor is dat de schaal 

van de vraag te klein is. Een van de voorwaarden voor vergroting van de vraag is de 
verdere uitrol van de tankinfrastructuur. Andere voorwaarden spelen hierbij echter 

ook een rol. Denk daarbij aan zaken als: -betaalbaarheid; -beschikbaarheid; -

voldoende actieradius; -snelle laad/tank tijd; -onderhoudskosten; -

tweedehandsmarkt; -veiligheid etc.  
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Vraagcreatie 
Wat bovenop de acties die het rijk al neemt (zie paragraaf 3.3) nog nodig is om 
concreet de marktvraag naar FCEV’s te stimuleren is regionaal flankerend beleid. 
Daarbij kan gedacht worden aan milieuzones, parkeer privileges, eigen rijstroken 
voor 0-emissie voertuigen, maar ook aan het opzetten van inkoopconsortia voor 

gezamenlijke aankoop en aanbesteding.   Dit laatste is tevens cruciaal voor de 
business case van de nieuwe H2 tankstations.  
 

Hulpbronnen 

Er is vooral sprake geweest van financiële ondersteuning van pilots(DKTI). Op het 

gebied van ontwikkeling van kennis en kunde (human capital) en flankerend beleid 

is er geen sprake geweest van specifieke nationale ondersteuning. Wel belangrijk is 

de aanzienlijk aangescherpte normering voor de CO2-uitstoot van personen- en 

bestelauto’s in 2025 en 2030 die de EU recent heeft aangenomen. Wanneer 

opschaling verder in beeld komt zullen ook de mogelijkheden voor financiering van 

vloten en tankstations drastisch verbeterd moeten worden. De reguliere banken 

kunnen hier vooralsnog door de combinatie van kleine schaalgroottes, hoge risico’s 

en lage rendementen niet aan voldoen.    

1.3 CNG/LNG 

 

Internationale ontwikkelingen 

Nederland heeft een aandeel van 4%-5% in de gehele Europese vloot van CNG-

trucks en 25% in de Europese vloot van LNG-trucks. Groei van LNG-trucks zit op dit 

moment vooral in Zuid-Europa. In de scheepvaart groeit vooral het gebruik van LNG 

door schepen met een vast werkgebied. Deze groei is vooral te zien bij veerboten, 

containerschepen en werkschepen. Belangstelling is het grootst in Noord- en 

Oostzeegebied.  

 

In totaal zijn er 4.900 tankstations in Europa voor CNG en LNG, 20% hiervan 

bevindt zich in Nederland. De tank-infrastructuur voor wegvoertuigen wordt de 

komende jaren flink uitgebreid door langs belangrijke corridors tussen Nederland, 

Spanje, Italië en Polen elke 400 km een LNG-tankstation te realiseren. Fossiel LNG 

is ruim beschikbaar in Europa. De eerste Bio-LNG-productiefaciliteit voor 3.000 

ton/jaar wordt momenteel gebouwd in Nederland. 

 

Beleidscontext 

In de Brandstofvisie is een apart deelrapport gasvorming opgenomen. Dit omvat 

onder andere CNG en LNG. Daarnaast komt CNG/LNG ook aan bod in het 

deelrapport voor duurzame scheepvaart. In het deelrapport gasvormig worden de 

volgende brandbreedtes opgegeven voor de ambities m.b.t. de brandstofmix in 

2030: 

 Vrachtauto’s: 3%-15% CNG, plus 10%-25% LNG. 

 Stadsbussen:  10%-80% CNG 

 Touringcars:   0%-25% LNG 

 Binnenvaart:  10%-25% LNG 

 

Verder wordt aangegeven dat de intentie met betrekking tot CNG is om 100% als 

groengas aan te bieden. Daarvoor is dan ook Power-to-gas nodig m.b.v. duurzame 

elektriciteit. 

 

In het deelrapport voor de scheepvaart zijn eveneens marktaandelen voor zeevaart 

en binnenvaart genoemd, op basis van een enquête onder de tafeldeelnemers: 

 Zeevaart: LNG: 16% in 2030 en 33% in 2050. Bio-LNG: 3% voor beide 

jaartallen 
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 Binnenvaart: LNG 10% in 2030 en 15% in 2050. Bio-LNG: 2% in 2030 

en 11% in 2050. 

 

Resultaten 

Tankinfrastructuur: 

Op dit moment zijn er 150 CNG-tankstations in Nederland en 25 LNG-tankstations. 

Voor CNG is geen streefwaarde gesteld, voor LNG is deze streefwaarde 30 (zichtjaar 

202124). Dit betekent dat er een opgave ligt van 20%. Met betrekking tot de 

scheepvaart zijn er 5 locaties om LNG te tanken voor de binnenvaart en 1 voor de 

zeevaart. Dit betekent dat voor de binnenvaart nog een streven ligt van 70% en 

voor de zeevaart van 50%. 

 

Energiedragers 

Er zijn nog weinig gegevens bekend met betrekking tot energiedragers. Voor BIO-

LNG is de streefwaarde om meer dan 5.000 ton per jaar te produceren. Hiervan is 

tot nu toe 0% gerealiseerd. 

 

Vervoermiddelen 

Wanneer gekeken wordt naar de vervoermiddelen zien we dat 10.246 

personenauto’s op CNG rijden en 4.006 bestelauto’s. Voor beide vervoertypes zijn 

nog geen streefwaarden voor 2021 geformuleerd. Op dit moment rijden 457 

vrachtwagens op LNG. Streefwaarde voor 2021 is 600. Er moet dus nog 24% 

gerealiseerd worden. In de binnenvaart varen op dit moment 7 schepen op LNG, 

streefwaarde voor 2021 is 60 (50 nieuw, 10 retrofit). Nog 88% moet gerealiseerd 

worden. In de zeevaart ligt nog een realisatieopgave van 30% Er zijn inmiddels 11 

schepen op LNG in Nederland en België terwijl de streefwaarde 15 is. 

 

Milieueffecten 

Milieueffecten op nationaal niveau zijn 8,3 ton CO2 per jaar, 10 ton NOx per jaar en 

0,38 ton per PM Uitlaat. 

 

Marktfasen 

Infrastructuur voor CNG/LNG bevindt zich op dit moment voor wegtransport in de 

opschalingsfase en voor scheepvaart in de beheerfase. Wanneer we kijken naar 

vervoermiddelen zien we dat vrachtwagens op dit moment in de 

marktintroductiefase zitten. Ditzelfde geldt voor binnenvaart – en zeevaartschepen. 

 

Marktvraag- en aanbod 
De afgelopen tijd was er onzekerheid omtrent het doorgaan van de LNG accijns 

compensatie regeling waardoor de groei bij trucks (in combinatie met een hoge 

aanschafsprijs) stagneerde. Inmiddels is er echter een nieuwe stimuleringsregeling 

in de maak en is de verwachting dat de vraag weer zal toenemen.  

 

Binnen de binnenvaart was er tot dusver weinig vraag naar LNG-aandrijflijnen 

vanwege de hoge investeringskosten en het relatief kleine prijsverschil tussen diesel 

en LNG. In de zeevaart is er al veel vraag naar LNG aandrijflijnen. De verwachting is 

dat deze laatste vraag gelijk zal blijven of iets zal toenemen. Dit komt mede door de 

invoering van de NECA en toenemende aandacht voor het milieu.  
 

Hulpbronnen 

Subsidies worden vooral verstrekt in vorm van investeringsaftrek (EIA, MIA en 

VAMIL). Hiernaast is er LNG accijns compensatie regeling voor trucks in de maak. 

1.4 Biobrandstoffen 
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Internationale ontwikkelingen 

In 2017 is de wereldwijde productiecapaciteit voor biobrandstoffen met 2% gegroeid 

(3,4 EJ). Investeerders keken de afgelopen jaren sterk naar de ontwikkelingen rond 

de RED II (2018/2001). Nu de definitieve tekst van de RED II er ligt, heeft de markt 

meer duidelijkheid en is het duidelijk dat er de komende jaren tientallen miljarden in 

de productie van geavanceerde biobrandstoffen nodig zijn om de doelstellingen van 

ten minste 3,5% (dit is inclusief dubbeltelling, fysiek dus maar 1,75%) te realiseren. 

Op basis van de definitieve tekst zullen naar verwachting de investeringen in 

biobrandstoffen uit voedselgewassen verder afnemen, hoewel de vraag buiten de EU 

naar deze biobrandstoffen nog wel kan toenemen. Veel wat hierboven staat heeft 

overigens ook betrekking op bio-CNG en bio-LNG. 

 

Beleidscontext 

Belangrijkste Europese ontwikkeling is dat overeenstemming is bereikt over de RED 

II (Renewable Energy Directive). Hierin wordt ingezet op ten minste 14% duurzame 

energie in mobiliteit in 2030, waaronder een subtarget van ten minste 3,5% voor 

geavanceerde biobrandstoffen (inclusief dubbeltelling) en limitering van 

conventionele biobrandstoffen (maximaal 1% boven niveau 2020, met een 

maximum van 7%) en grondstoffen van lijst B van bijlage IX van de Richtlijn 

(1,7%). De Richtlijn moet op 30 juni 2021 in de nationale wetgeving 

geïmplementeerd zijn. 

 

Op nationaal niveau heeft het Ministerie I&W de wet- en regelgeving aangepast. Dit 

heeft twee redenen: de implementatie van de ILUC-richtlijn en de uitvoering van de 

reductiedoelstelling van de Richtlijn brandstofkwaliteit. Deze aanpassingen hebben 

gevolgen voor de uitvoeringssystematiek van de Regeling Energie voor Vervoer. De 

wet- en regelgeving geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.  

 

Belangrijkste punten zijn: 

 

- Bestemmingen waarvoor jaarverplichting geldt, worden uitgebreid; 

- De introductie van een onderverdeling met een maximum voor 

conventionele biobrandstoffen en een subdoelstelling voor geavanceerde 

biobrandstoffen; 

- Door nieuwe onderverdeling is er nu sprake van drie soorten hernieuwbare 

brandstofeenheden (HBE’s); 

- Ingeboekte vloeibare biobrandstoffen moeten aantoonbaar zijn uitgeslagen 

tot verbruik op de Nederlandse markt voor vervoer. 

 

Resultaten 

Tankinfrastructuur 
Geen van de indicatoren op het vlak van infrastructuur is momenteel te 

operationaliseren wegens een gebrek aan detailoverzicht van welke blends er op de 

markt beschikbaar zijn. Momenteel worden biobrandstoffen voornamelijk vermarkt 

als low blends (E5, B7). Deze blends vallen binnen de normale brandstofspecificaties 

en dus is er geen additionele infrastructuur voor nodig. 

 

Met betrekking tot de realisatie van infrastructuur voor high blends mag in 

algemene zin opgemerkt worden dat het aantal vervoermiddelen wat gebruikt 

maakt van een bepaalde energiedrager in combinatie met het aantal vervoermiddel 

kilometers bepaalt welke positieve milieueffecten bereikt worden. De infrastructuur 
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op zich leidt niet tot een reductie in emissies. Wel is de aanwezigheid van de 

noodzakelijke infrastructuur een van de voorwaarden om tot een goede 

vraagontwikkeling van de vervoermiddelen te komen.  Daarbij spelen mbt de 

vervoermiddelen echter ook zaken een rol als: -betaalbaarheid; -beschikbaarheid; -

voldoende actieradius; -snelle laad/tank tijd; -onderhoudskosten; -

tweedehandsmarkt; -veiligheid etc.  

 

Energiedrager 

Onder de jaarverplichting is 19,5 PJ aan biobrandstoffen op de Nederlandse markt 

gebracht. Dit komt overeen met een aandeel van 7,75% duurzame energie in 

transport. In 2016 was dit nog circa 18 PJ (zonder dubbeltelling). De meetwaarde 

van de streefwaarde (60 PJ) in 2030 is dus gestegen van 30% in 2016 naar 32,5% 

in 20172. Dit houdt in dat nog 67,5% gerealiseerd moet worden tot en met 2030. 

Hoewel het aandeel licht gegroeid is, zijn de absolute volumes beperkt toegenomen 

Dit komt door een toename van dubbeltellende biobrandstoffen. 

 

In 2017 werd 70% van de biobrandstoffen geproduceerd uit afvalstromen (o.b.v. 

fysieke energie-inhoud). De biobrandstoffen die diesel vervangen waren geheel 

geproduceerd uit afvalstromen en residuen, terwijl de benzinevervangers nog altijd 

uit landbouwgewassen werden geproduceerd. 

 

Milieueffecten 

De CO2-reductie in 2017 is gebaseerd op doelstelling van de Richtlijn 

Brandstofkwaliteit (6% reductie van de gemiddelde broeikasgasintensiteit van 

brandstoffen in 2020). De reductie was volgens de NEa in 2017 iets groter dan in 

2016 (3% t.o.v. 2,7%). De reductie als gevolg van biobrandstoffeninzet is 2,8%. Dit 

is een reductie van 957 Kton CO2 voor diesel en 434 Kton CO2 voor benzine. Totaal 

komt dit neer op 1.391 kt CO2-eq. reductie aan vermeden emissies door de inzet 

van biobrandstoffen. Deze emissiereductie is Tank to Wheel (TtW). Voor de 

Nederlandse klimaatdoelstellingen tellen biobrandstoffen als 0. Voor de nationale 

doelstelling komt 19,5 PJ TtW overeen met ongeveer 1.391 Kton vermeden CO2-

emissies, en voor Well to Wheel (WtW) is dit 1.350 Kton.   

 
Marktfasen 

De infrastructuur voor low blends (E5/B7) bevindt zich in de beheerfase voor 

wegtransport. E10 bevindt zich in de introductie/opschaalfase. Voor zee- en 

luchtvaart is de distributie van biobrandstoffen in bestaande infrastructuur nog niet 

volledig geregeld. Het aanbod van high blends zoals B20 is nog beperkt (dat kan 

ook HVO (dieselvervanger) zijn. Met 30% voldoet dat nog altijd aan de specificaties 

van B7). Wanneer we kijken naar de productie van biobrandstoffen, zien we dat 

conventionele biobrandstoffen, vallend onder de cap, zich in de beheerfase 

bevinden. Biobrandstoffen geproduceerd uit Lijst B bijlage XI grondstoffen bevinden 

zich in de opschalings-/ beheerfase. Voertuigen op high blends bevinden zich in de 

fase tussen marktvoorbereiding/demo en introductie/nichemarkt. Uitzondering 

vormt hoge percentages HVO. Hiervoor zijn er geen problemen. Hier kan het 

dieselwagenpark gewoon op rijden en kan van de marktbeheer fase worden 

gesproken. 

 

 

 

                                                
2 Getallen voor 2018 niet beschikbaar. NEa komt in juni/juli 2019 met cijfers over 2018. 
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Marktvraag- en aanbod 
De wet- en regelgeving rond het verplicht aanbieden van E10 door tankstations die 

meer dan twee brandstoffen aanbieden, treedt naar verwachting op 1 oktober 2019 

in werking. Op dit moment werken verschillende marktpartijen aan uitbreiding van 

het aanbod van blends. Kostenontwikkeling van biobrandstoffen is nog altijd sterk 

afhankelijk van de fluctuerende grondstofprijzen, de fluctuerende prijzen voor 

Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) en de marketingstrategie van 

brandstofleveranciers en tankstation houders. 

 

Hulpbronnen 

Vanuit financieringsoogpunt zijn de subsidies ‘Innovaties Duurzaam Binnenvaart’ en 

de DKTI-regeling het meest relevant. Verder heeft de staatssecretaris het convenant 

‘Duurzame biobrandstoffen’ ondertekend. Ook is in het ontwerp-Klimaatakkoord 

opgenomen dat het Rijk 200 miljoen euro reserveert om de productie en innovatie 

op het gebied van geavanceerde duurzame brandstoffen te stimuleren. 

1.5 Consultatie ronde Routeradar 2018 

 

Doel van de consultatie ronde 

Vooraf moet vastgesteld worden dat er altijd verschillen van inzicht zullen blijven 

bestaan die niet op basis van argumenten kunnen worden opgelost. Dit is een 

logisch gevolg van het feit dat er reële belangentegenstellingen zijn en blijven. 

Vanuit het Rijk staat het gezamenlijke publieke belang om tot duurzame mobiliteit 

te komen echter voorop. Dat impliceert brandstof neutraliteit. Om die reden is een 

onafhankelijke organisatie (het kennisconsortium (KC)) opdracht gegeven om zo 

neutraal mogelijk een monitoring en evaluatie uit te voeren.  

 

Na 2019 komen er weer nieuwe monitor rapportages, die aangepast zullen zijn aan 

de nieuwe inzichten waarvoor op dat moment verifieerbare argumenten en bronnen 

beschikbaar zijn. Iedere monitor rapportage vormt hiermee een momentopname 

van wat op dat moment objectief vastgesteld kan worden. Dit neemt niet weg dat er 

tegelijkertijd ook andere gezichtspunten bestaan waarover op dat moment echter 

onvoldoende zekerheid is te krijgen.  

 

Doel van de consultatie ronde is daarmee tweeledig: -het ophalen van nieuwe 

meningen, argumenten en bronnen; en het inventariseren van aandacht- c.q. 

gesprekspunten- voor het beleidsproces in 2019.  

 

De platformconsultatie 

De Routeradar 2018 rapporten zijn met veel aandacht door het KC (bestaande uit 

ECN, CE-Delft en TN) gevuld met data en gegevens. De ontwikkelingen in het 

technologische veld en internationaal gaan echter erg snel en veel up-to-date kennis 

berust bij de brandstofplatforms. Om die reden zijn de rapporten aan de 

brandstofplatforms voorgelegd ter becommentariëring en aanvulling. Het doel 

daarvan was tweeledig:  

 Het ophalen van nieuwe meningen, argumenten en bronnen; 

 Het inventariseren van aandacht- c.q. gesprekspunten- voor het 

beleidsproces in 2019.  

 

Na het ophalen van het platform commentaar heeft het KC de verzamelde 

argumenten en bronnen nauwgezet nagelopen en heeft deze waar mogelijk 

verwerkt in een gebalanceerde eindversie van de Routeradar 2018. De argumenten 

en meningen die niet verwerkt konden worden zijn samen met de opgehaalde 

aandachts- en gesprekspunten in een bijlage “Opbrengst consultatieronde 
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Routeradar 2018” opgenomen. Deze bijlage agendeert daarmee een deel van de 

onderwerpen voor het beleidsproces voor 2019.  

 

De adviescommissie 

Naast de meer technische en internationale ontwikkelingen kennen de strikt 

Nederlandse marktontwikkelingen een geheel eigen dynamiek en uitdagingen. Waar 

de platforms dicht tegen beleid en beleidsontwikkelingen aanzitten en 

gecommitteerd zijn aan een bepaald brandstofspoor, zal een onafhankelijke advies 

commissie (AC) over alle brandstofsporen heen adviseren vanuit een strikt 

marktperspectief. 

 

De adviescommissie geeft deze adviezen op haar eigen verantwoordelijkheid en 

deze zijn daarom geen onderdeel van de rapportages, maar worden verwerkt in een 

aparte oplegnotitie die als bijlage is toegevoegd. 
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2 Inleiding 

2.1 Introductie 
 

Doelstelling 

Voor u ligt het rapport Routeradar Brandstofvisie 2018: Duurzame energiedragers in 

mobiliteit. Dit rapport is een vervolg op de Routeradar Brandstofvisie 2017 die in 

december 2017 is uitgekomen. Doel van de Routeradar rapportage is primair om 

feitelijke informatie te verzamelen en presenteren die een beeld geeft van de 

voortgang met betrekking tot de introductie van verschillende duurzame 

energiedragers, vervoermiddelen en de benodigde tank/laadinfrastructuur in het 

mobiliteitssysteem.  

 

Aanvullend is gekeken naar de ontwikkeling van beleid dat impact heeft op de 

introductie van duurzame voertuigen en energiedragers. De resultaten zijn input 

voor een proces van evaluatie van beleid en eventuele bijstelling. Dat betekent dat 

dit rapport zich qua eventuele beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen streng 

beperkt tot zaken die op grond van de gepresenteerde informatie geconcludeerd 

kunnen worden. 
 

De voortgang per brandstofspoor is in dit rapport op twee manieren bepaald: 

 

1. Door het afzetten van de streefwaarden(beleid en platform) per zichtjaar 

tegen de realisaties (meetwaarden) in 2018. 

2. Door een inschatting te maken van de marktontwikkelingen per 

brandstofspoor op de velden van vervoermiddelen, infrastructuur en 

energiedrager. 

 

Scope 

Er zijn twee Routeradar rapportages. Het ene rapport beperkt zich tot (batterij) 

Elektrisch Vervoer. Het andere (wat voor u ligt) tot duurzame energiedragers/ 

brandstoffen (waterstof, bio-CNG/LNG en biobrandstoffen). Beide rapporten 

focussen op duurzame energiedragers en de transitie naar hernieuwbaarheid 

hiervan.  
 

Dit vormen de thema’s 1 en 2 uit het Ontwerp Klimaat Akkoord (OKA). Beide 

rapporten samen beschrijven de vier brandstofsporen voor de verduurzaming van 

mobiliteit. Zij geven een beeld, vanuit markt en technologie, van de ontwikkelingen 

rond deze vier energiedragers in transport.  

 
Historisch is de focus op energiedragers/brandstoffen gevolg van het feit dat de 

Routeradar een uitwerking is van afspraken die gemaakt zijn als onderdeel van de 

Duurzame Brandstofvisie met LEF. Het is echter belangrijk om te bedenken dat het 

OKA ook nog twee andere thema’s kent: thema 3: efficiënt personenvervoer en 

thema 4: efficiënte logistiek voor vrachtvervoer.  

 

Duurzame energiedragers in transport 

In de huidige beleidspraktijk heeft dit begrip betrekking op de transitie van 

elektriciteit, waterstof en CNG/LNG (verplicht in AfiD richtlijn) richting hernieuwbaar 

en op biobrandstoffen. In principe vallen hier ook andere duurzame brandstoffen 

onder, maar die worden in de Routeradar 2018 nog niet gemonitord. Verwante 
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termen (met andere definities) die in dit verband vaak gebruikt worden zijn: 

“alternatieve”, “duurzame”  of “innovatieve” brandstoffen.  

2.2 Vooruitblik 
 

Voor 2019 is de verwachting dat de Routeradar deels onderdeel zal worden van de 

Monitoring en Evaluatie activiteiten  van de programma directie Duurzame Mobiliteit 

(DuMo) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W). Dit vooral op 

het gebied van de dataverzameling en de gebruikte indelingen. Daarnaast zal een 

eigen rapportage onder de titel Routeradar waarschijnlijk gehandhaafd blijven om te 

voorzien in de specifieke behoefte aan informatie bij de betrokken beleidsmakers. 

Deze heeft voornamelijk betrekking op de marktontwikkelingen en de marktfasen 

waarin de producten zich op de drie basisvelden (-infrastructuur; -energiedragers; -

vervoermiddelen) bevinden.  

 

De M&E rapportages van 2019 – en daarmee deels ook de Routeradar - hebben als 

specifiek doel het monitoren van beleidsmaatregelen, beleidsacties en deelacties uit 

het OKA. De monitoring daarvan is nog geen onderdeel van de Routeradar 2018. 

Met één uitzondering: het tweede deel van het EV rapport. In dat deel worden drie 

beleidsmaatregelen uit 2018 gemonitord als een eerste pilot om ervaring hiermee 

op te doen voor de monitoring van de vier OKA thema’s in 2019. 

2.3 De monitoring van streefwaarden en meetwaarden 
 

Streefwaarden zijn beleidsambities voor een bepaald zichtjaar. Deze kunnen 

getalsmatig of niet-getalsmatige van aard zijn. De getalsmatige streefwaarden lenen 

zich bijzonder goed voor monitoring en hebben een plaats gevonden in de 

zogenaamde straatbeeldmonitor (zie onder) en zijn gebruikt om de behaalde 

reducties in milieueffecten te berekenen. De niet-getalsmatige streefwaarden 

kunnen vaak gebruikt worden om de innovatieve vooruitgang van producten in te 

schatten. Deze streefwaarden hebben een plaats in de innovatiemonitor gekregen 

(zie onder) 

 

Meetwaarden zijn de vastgestelde realisaties per product. Deze worden vergeleken 

met de streefwaarden voor een bepaald zichtjaar, zodat de resterende opgave in 

procenten bepaald kan worden. De meetwaarden geven daarmee de vorderingen tot 

op heden aan. Op verschillende velden wordt in de innovatiemonitor vervolgens in 

beeld gebracht hoe de markt voor duurzame energiedragers in mobiliteit (DEM) zich 

in 2018 ontwikkeld heeft op hoofdlijnen. In principe is dit de basis voor de verdere 

beleidsadvisering.  

2.4 Marktfasen en opschalingspotentie 

 

De marktfase waarin een product zich bevindt is bepalend voor de mogelijkheid tot 

opschaling. Aangezien alleen opschaling de gestelde CO2 doelen voor 2030 binnen 

bereik kan brengen, is de marktfase ontwikkeling van cruciaal belang. Per 

brandstofspoor is de marktfase van producten in de volgende drie basisvelden 

bepaald: 

 

 Infrastructuur 

 Energiedrager 

 Vervoermiddel 
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Waar aan de orde is per veld een nadere onderverdeling gemaakt. Vooral het veld 

vervoermiddelen is opgesplitst in diverse marktsegmenten (personenwagen, 

bestelwagen, vrachtauto, bussen etc.) aangezien tussen deze marktsegmenten per 

brandstofspoor grote verschillen kunnen zitten. 

2.5 Leeswijzer: opbouw van dit rapport 
 

De structuur van dit rapport, en de tabellen en grafieken waarin we concrete data 

presenteren, is in belangrijke mate bepaald door de voor de Routeradar ontwikkelde 

monitoringsmethodiek en de keuzes die daarin gemaakt zijn met betrekking tot o.a. 

PMCs, indicatoren en sleutelfactoren. Deze methodiek is ontwikkeld door het 

Uitvoeringsteam Routeradar onder leiding van Rijkswaterstaat en is beschreven in 

een bijlage bij het Routeradarrapport over 2017. 

 

Een brandstofspoor rapportage is als volgt opgebouwd: 

 

 Inleiding 

 Straatbeeldmonitor 

 Innovatiemonitor 

 Conclusies en aanbevelingen 

 

De straatbeeldmonitor behandelt getalsmatige streefwaarden en realisaties die door 

te rekenen zijn naar directe milieueffecten. 

 

De innovatiemonitor behandelt onder de kopjes “Markt vraag en aanbod” en 

“Hulpbronnen” de streefwaarden en realisaties met betrekking tot ontwikkelingen in 

het innovatiesysteem. Deze streefwaarden zijn niet door te rekenen naar directe 

milieueffecten, maar vormen wel een voorwaarde voor de noodzakelijke 

ontwikkelingen naar een volgende marktfase. 

 

De conclusies en aanbevelingen volgen de dezelfde structuur als hierboven 

beschreven. Daarbij is het eerste deel samenvattend van aard en bevat het tweede 

deel de feitelijke aanbevelingen. Deze aanbevelingen beperken zich tot zaken die op 

grond van de gepresenteerde informatie geconcludeerd kunnen worden.  

 

Voor databronnen m.b.t. monitoringscijfers verwijzen we naar het 

onderbouwingsrapport dat als bijlage is toegevoegd. Op termijn zullen alle 

rapporten inclusief alle onderbouwingen op de brandstof visie op de website te 

vinden zijn. 

 

In de Routeradar rapportage voor 2018 wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

data t/m Q4 van 2018. Daar waar data nog niet voor heel 2018 beschikbaar waren, 

zijn veelal data t/m Q3 2018 gebruikt. In sommige gevallen worden data over 2017 

gepresenteerd wanneer deze getallen pas eind 2018, begin 2019 beschikbaar zijn 

gekomen. 
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3 Waterstof 

3.1 Inleiding 

 

Waterstof en mobiliteit in 2018 

Inleiding 

Waterstofauto’s (en alle andere modaliteiten op waterstof) staan nog aan het begin van 

hun uitrolcurve. De eerste commercieel geproduceerde modellen zijn inmiddels 

beschikbaar, maar de markt is nog klein. Omdat mobiliteit op waterstof nog aan het 

begin van de uitrolcurve staat, is dit prille begin nog niet strijdig met de ambities voor 

2030. Streven voor de komende jaren is om voldoende praktijkervaring op te doen om 

de markt (vragers en aanbieders) voor te bereiden op verdere uitrol. Daarbij is het van 

belang om de diverse ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen. In het bijzonder 

aan de kant van voertuigen en aan de kant van waterstof-infrastructuur. 

 

Belangrijkste internationale ontwikkelingen 

Vergeleken met batterij-elektrische voertuigen (BEV's), bevindt de uitrol van 

brandstofcel-elektrische voertuigen (FCEV's) zich nog in een eerdere fase. De in 2017 

door Japan uitgebrachte "Basic Hydrogen Strategy" schetst het allereerste 

waterstofgerichte beleid met ambitieuze streefwaarden voor FCEV’s, waterstof-

tankstations en waterstof productie. In december 2018 kondigde het Zuid-Koreaanse 

Hyundai in haar “FCEV Vision 2030” aan dat zij de huidige jaarlijkse productie van 

2.000 brandstofcelsystemen zal gaan opvoeren tot 40.000 in 2022, met een verdere 

groei tot 500.000 in 2030. In juni 2018 kondigde Frankrijk zijn "Waterstof inzetplan 

voor Energietransitie" aan, met doelstellingen voor de inzet van waterstof (waarvan 20-

40% groen) en een vermindering van de elektrolysekosten tot 2 à 3 euro per kg in 

2028. In Europa is de ontwikkeling van het ‘FCH JU3-project CertifHy4’ aan de gang. Dit 

is de eerste EU-brede “Guarantees of Origin’-regeling voor groene en koolstofarme 

waterstof. Ook vereist de ‘Alternative Fuels Infrastructure’ (AFI)-richtlijn een evaluatie 

van de nationale beleidscontext.  

 

Doelstelling 

Er zijn meerdere soorten doelstellingen van belang voor dit fiche: 

- De doelstellingen uit het zero-emissiebeleid op Nederlands en Europees niveau 

- De (nog niet definitieve) doelstellingen van het Ontwerp Klimaatakkoord 

- De doelstellingen zoals gerapporteerd in de 1e indicatie tabel van de DEM-
werkgroep 

- De streefwaarden zoals gerapporteerd in de Routeradar 2017 (zie 

onderbouwing op website) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 FCH-JU: Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking;  https://www.fch.europa.eu/ 
4 www.certifhy.eu/ 
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3.2 Straatbeeldmonitor 

 

Internationale ontwikkelingen 

Voertuigen: In april 2018 is het aantal brandstofcel-elektrische voertuigen de 8.000 

voertuigen wereldwijd gepasseerd (IEA, 2018). Het grootste deel hiervan is met 

ongeveer 4.500 voertuigen te vinden in de Verenigde Staten (voornamelijk Californië, 

waar het Zero Emission Vehicle Programme de verkopen heeft opgestuwd). Japan komt 

met 2.400 voertuigen op de tweede plaats, gevolgd door Duitsland en Frankrijk. Voor 

wat betreft brandstofcel-elektrische bussen: er zijn 150 bussen geïntroduceerd in China 

en 60 in Duitsland. De belangrijkste ontwikkeling op het terrein van brandstofcel-

elektrische voertuigen lijkt dit jaar (2018) te liggen in het vergroten van de verkoop 

van lichte brandstofcel-voertuigen (i.e. personen- en bestelauto’s), zowel in aantallen 

voertuigen als in aantallen modellen. Daaronder valt de introductie van de derde 

commercieel verkrijgbare personenauto in Nederland en de (aankondiging van de) 

Europese marktintroductie van een brandstofcel-bestelauto in de loop van volgend jaar. 

 

Infrastructuur: Internationaal gezien zijn er enkele landen die in de ontwikkeling van 

een netwerk van tankstations vooroplopen. De Verenigde Staten (met 39 tankstations), 

Japan (91 tankstations), Duitsland (45 tankstations) en Denemarken (11 stations, 

status begin 20185). In Japan is verdere uitbreiding aangekondigd met nog eens 80 

tankstations (tegen 2022), terwijl er in Duitsland 48 tankstations in aanbouw zijn. 

Daarmee zijn er volgend jaar naar verwachting ten minste 100 tankstations 

operationeel in Duitsland en wordt gestreefd naar in totaal 400 operationele 

tankstations in 2023. Zuid-Korea verwacht de huidige 15 tankstations uit te breiden tot 

310 in 2022. 

 

Energiedragers: De tankstations worden gewoonlijk bediend met grijze waterstof 

aangevoerd d.m.v. tube trailers. In een beperkt aantal gevallen wordt lokaal waterstof 

geproduceerd uit aardgas middels zogenaamde SMR-eenheden (Steam Methane 

Reforming). Wel wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan de mogelijkheden 

voor lokale groene waterstof productie uit (duurzame) elektriciteit d.m.v. elektrolyse; 

met name in de Verenigde Staten, Duitsland en ook Nederland. Dit jaar zijn er ook 

verschillende initiatieven ontplooid voor verdere verkenning van grootschalige klimaat 

neutrale waterstof., met name in Noordwest-Europa. Het gaat daarbij om initiatieven 

voor zowel productie van blauwe waterstof6 als groene waterstof. Dit thema krijgt 

aandacht in de context van het Nederlandse Klimaat- en Energieakkoord met de 

inrichting van een cross-sectorale tafel voor waterstof. Het gaat om initiatieven voor 

blauwe waterstof (met CO2-opslag), waaronder: “Hydrogen to Magnum”7 in de 

Eemshaven en “H-vision”8 in Rotterdam. Eveneens om initiatieven voor groene 

waterstof (uit duurzame elektriciteit), waaronder een 100 megawatt elektrolysefabriek 

van Tata Steel en Nouryon9 en een 20 megawatt fabriek van Gasunie en Nouryon bij 

Delfzijl.10 

 

  

                                                
5 Bron: https://www.electrive.com/2018/02/15/hydrogen-fuelling-station-boom-germany/ 

6 Blauwe waterstof wordt verkregen door het ontleden van aardgas naar waterstof en CO2, waarbij vervolgens de 

CO2 ondergronds opgeslagen wordt. 
7 https://www.ispt.eu/nuon-statoil-gasuni-join-forces-use-hydrogen-co2-free-energy-plants/ 
8 https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/h-vision-blue-hydrogen-for-a-green-future 
9  https://www.portofamsterdam.com/nl/persbericht/nouryon-tata-steel-en-port-amsterdam-plannen-grootste-

groene-waterstofcluster-europa 
10 https://www.gasunie.nl/nieuws/akzonobel-en-gasunie-onderzoeken-20-megawatt-waterelektrolyse-uni 
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Nationale en Europese beleidscontext 

Op Europees niveau vormen de Alternatieve Tank en Laadinfrastructuur richtlijn 

(Alternative fuels infrastructure directive – Afid) en de herziene Richtlijn Hernieuwbare 

Energie (recast of the Renewable Energy Directive – RED II) de belangrijkste 

beleidscontext voor waterstof.  

 

Doel van de Alternatieve Tank en Laadinfrastructuur richtlijn is om de CO2-uitstoot door 

de EU-transport- en mobiliteitssector terug te dringen en de afhankelijkheid van olie te 

verminderen (zie bijvoorbeeld Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 30 196, nr. 

538 (Tweede Kamer, 2017)). De richtlijn betreft alle alternatieven (inclusief LPG, 

elektriciteit en biobrandstoffen) voor de huidige vloeibare fossiele energiedragers die 

worden ingezet in auto’s, bussen, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen. De richtlijn 

bevat verplichtingen voor die alternatieven waarvoor nog een aparte infrastructuur 

aangelegd moet worden om het gebruik ervan mogelijk te maken en te stimuleren. Dit 

zijn elektriciteit, waterstof en aardgas (CNG en LNG). 

 

De richtlijn vraagt alléén van lidstaten die waterstof opnemen in hun nationale 

beleidscontext om ervoor te zorgen dat uiterlijk 31 december 2025 een passend aantal 

publiek toegankelijke waterstoftankpunten beschikbaar is, teneinde de circulatie van 

voertuigen met een aandrijving op waterstof mogelijk te maken. Nederland heeft 

ervoor gekozen om waterstof in de nationale beleidscontext op te nemen. Op dit 

moment zijn er 4 waterstoftankstations in Nederland11. De stations in Rhoon en 

Helmond leveren waterstof op de voor personenauto’s benodigde druk van 700 bar. 

Ook trucks, die tanken op 350 bar, kunnen hier terecht. Daarnaast zijn er in Arnhem en 

Delfzijl (semipublieke) stations die waterstof op 350 bar leveren. Vanaf medio 2019 

opent het Arnhemse station op een andere locatie, waarbij er ook op 700 bar geleverd 

zal worden.  

 

De ambitie is om in 2020 een landelijk dekkend netwerk te hebben van 20 

waterstofstations, ondersteund door 2000 personen- en bestelauto’s, 20 trucks, 

utiliteitsvoertuigen en specials (zoals vuilniswagens) en 100 openbaar vervoer bussen 

inclusief tankpunten op remises. 

 

In het kader van het fiscale beleid worden brandstofcel-elektrische auto’s gestimuleerd 

met een fiscale bijtelling van slechts 4% over de totale cataloguswaarde, géén accijns 

op de waterstof en de MIA/Vamil subsidieregeling12. Bovendien hoefde in 2018 voor 

zero-emissie voertuigen, waaronder FCEV’s, geen MRB (‘’wegenbelasting’’) betaald te 

worden13. (Dit blijft in ieder geval zo tot en met 2020). De Rijksoverheid steunt de 

ontwikkeling van waterstoftankstations ook financieel in de pré-marktfase door een 

deel van de kosten te dragen in combinatie met financiering door private investeerders, 

de EU en regionale fondsen. In deze aanpak is samenwerking met ondersteuning van 

alle ketenpartners voorzien, waaronder ook aanbieders en (potentiële) gebruikers van 

voertuigen. Ook fungeert de Rijksoverheid als “launching customer” door zelf in 

waterstofauto’s te rijden. Inmiddels maken enkele waterstofauto’s deel uit van het 

wagenpark van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en één van de Douane. 

 

 

                                                
11 De stations in Rhoon en Delfzijl worden bevoorraad per pijpleiding. Het station in Arnhem zal vanaf zomer 2019 

waterstof op locatie produceren uit aardgas. Het station in Helmond produceert waterstof op locatie uit groene 

elektriciteit middels elektrolyse. 
12 m https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil 
13 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-auto-en-motor/motorrijtuigenbelasting-auto-mrb-2019 
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In november 2018 heeft het Europese parlement ingestemd met de herziene 

Renewable Energy Directive (Europese Commissie, 2016), zodat de definitieve 

vaststelling van deze richtlijn opnieuw een stap dichterbij is gekomen. In het 

voorliggende onderhandelingsresultaat wordt onder meer ingezet op 14% duurzame 

energie in mobiliteit in 2030, waaronder toepassing van duurzame waterstof.  

 

Volgens Europese CO2-normering moeten nieuwe personenauto’s in 2030 hun CO2-

uitstoot, gemiddeld over de vloot, met 37,5% verlaagd hebben ten opzichte van de 

2021 norm van 95 g/km (NEDC). Deze eis komt overeen met een 2030 uitstootnorm 

van 59 g/km (NEDC). Voor bestelauto’s geldt een reductie in 2030 van 31%, 

overeenkomend met een 2030 uitstootnorm van 81 g/km (NEDC)1415. Deze normen zijn 

niet (kosteneffectief) te bereiken met alleen voertuigen met verbrandingsmotoren. Om 

toch aan de normen te kunnen voldoen zullen autofabrikanten daarom meer zero-

emissie voertuigen moeten gaan produceren. Het is echter lastig om een nauwkeurige 

schatting te geven van de mix van in 2030 geproduceerde voertuigen waarmee 

fabrikanten aan de norm gaan voldoen (d.w.z. de mix van: ICEs/BEVs/HEVs/FCEVs). 

Daarnaast stelt de EU nu voor het eerst CO2-emissienormen op voor trucks en bussen. 

Hiertoe stelde De Raad op 20 December 2018 haar positie vast als uitgangspunt voor 

de onderhandelingen met het EU-parlement: Vanaf 2025 moeten nieuwe trucks en 

bussen 15% minder uitstoten. Per 2030 is dit 30%16. 

 

Op nationaal niveau is in het Energieakkoord voor duurzame groei  (SER, 2013) voor 

verkeer en vervoer in 2030 een maximale CO2-uitstoot van 25 megaton vastgelegd.  

Met de huidige scenario’s voor het vastgestelde en voorgenomen beleid wordt de CO2-

uitstoot in 2030 geraamd op ca. 32 [29-38] megaton (Zie (ECN, PBL, CBS, RVO, 2017). 

Voor het Klimaat en Energieakkoord wordt uitgegaan van dit referentiescenario. Voor 

dit akkoord resulteert dus een opgave om te komen tot ongeveer 7,3 Mton CO2-uitstoot 

reductie ten opzichte van het referentiescenario. Mogelijke beleidsmaatregelen die 

daaraan kunnen bijdragen zijn dit jaar in kaart gebracht. Daarbij wordt ook gedacht 

aan een ontwikkel- en uitrolplan voor brandstofcel-elektrische voertuigen. 

 

In de Brandstofvisie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014) en het 

vervolgtraject hiervan worden kansrijke niches gesignaleerd, onder meer pilots en 

marktintroductieprojecten met brandstofcelauto’s en speciale brandstofcelvoertuigen 

(bussen, vuilnisauto’s). Daarnaast wordt gewezen op het belang van ontwikkeling van 

de productie en distributie van duurzame waterstof voor de langere termijn, ook in de 

context van de (bredere) waterstofeconomie en het belang voor de industrie rond 

brandstofceltechnologie, systeemintegratie, waterstofproductie en -distributie en de 

toeleverindustrie. 

 

Daarnaast wordt in de Brandstofvisie een serie actiepunten geagendeerd, ingedeeld 

naar: 1) strategieontwikkeling en actieplan, 2) Bronbeleid, 3) R&D en innovatie, 4) 

Financiële stimulering (fiscaal of anderszins). Wat betreft het derde punt wordt hierbij 

gewezen op het belang van marktintroductie- en marktontwikkelingsprogramma’s voor 

diverse vormen van elektrische aandrijving in personen- en vrachtverkeer, inclusief 

laad- en waterstoftankinfrastructuur en gerelateerde diensten en de aansluiting op het 

verdere energiesysteem. Wat betreft het vierde punt wordt een privaat-publiek 

                                                
14 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/16/co2-emission-standards-for-cars-and-

vans-council-confirms-agreement-on-stricter-limits/ 
15 https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU-LCV-CO2-2030_ICCTupdate_201901.pdf 
16 shttps://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/20/co2-emission-standards-for-trucks-

council-agrees-its-position/ 
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infrastructuurfonds voorgesteld van oplaadpunten voor batterij-elektrische voertuigen, 

waterstoftankstations en voor hernieuwbaar gas en LNG-bunker- en tankstations. 

 

Bij beleid voor waterstof in mobiliteit is het relevant om te beseffen dat waterstof een 

systeemrol kan vervullen in de energietransitie17. Waterstof kan daarbij aan meerdere 

transitiepaden bijdragen. Zo is waterstof behalve een CO2-vrije transportbrandstof voor 

FCEV’s bijvoorbeeld ook een CO2-vrij alternatief voor aardgas (onder andere voor 

productie van hoge- en lage temperatuur warmte). Waterstof is complementair met 

duurzame elektriciteit en kan helpen om vraag en aanbod van duurzame energie over 

verschillende markten en afstanden beter op elkaar af te stemmen; speciaal ook als 

buffer voor opslag/inpassing van duurzame elektriciteit van zon-PV en windparken. 

Beleid voor waterstof in mobiliteit is daarom gebaat bij sector-overstijgend denken met 

een integrale visie op het gehele energiesysteem. 

 

 

Beleidsmaatregelen en resultaten 

Met de straatbeeldmonitor wordt beoogd om de voortgang met betrekking tot de 

zichtbaarheid van innovaties in het straatbeeld te rapporteren. Het gaat daarbij om 

ambities voor en realisaties van concreet meetbare eenheden voor infrastructuur, 

energiedragers en voertuigen in het Nederlandse straatbeeld. Daarbij wordt uitgegaan 

van streefwaarden zoals gerapporteerd in het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA, versie 

21-12-2018). Als er geen streefwaarden worden genoemd in het OKA wordt 

achtereenvolgens de 1e indicatie van de DEM-werkgroep en de beleidsrapportage 

Routeradar Brandstofvisie 2017 geraadpleegd voor streefwaarden. 

 

Daarnaast worden streefwaarden gerapporteerd zoals die kunnen worden afgeleid van 

ambities op basis van zero-emissiebeleid voor mobiliteit (bijvoorbeeld aantallen 

batterij-elektrische en brandstofcel-elektrische voertuigen) op nationaal en Europees 

niveau. In het bestuursakkoord zero-emissie busvervoer uit 2016 (en de daaraan 

voorafgaande Green Deal Zero Emissie Openbaar Busvervoer uit 2012), zijn de 

ambities geformuleerd om vanaf 2025 alleen nieuwe lijnbussen in gebruik te nemen die 

geen CO2-uitstoten en dat de hele Nederlandse lijnbussenvloot in 2030 op deze 

standaard over is gegaan. 

 

Het huidige kabinet heeft een ambitie voor emissie loze personenauto’s opgenomen in 

het regeerakkoord (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 2017). Volgens deze ambitie 

worden uiterlijk in 2030 alleen nog maar emissie loze nieuwe personenauto’s verkocht. 

Dit streven wordt met fiscale stimulering ondersteund. Concrete beleidsmaatregelen in 

het middelen- en uitvoeringsdeel zijn hiertoe echter nog niet vastgesteld. 

 

                                                
17 Zie bijvoorbeeld: 

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/20180307%20Routekaart%20W

aterstof%20TKI%20Nieuw%20Gas%20maart%202018.pdf 
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Tabel 1  Infrastructuur 

 
Infrastructuur Indicator Totaal aantal 

in Nederland 

(2018) 

Streefwaarde 

(zichtjaar 

2025) 

Meetwa

arde 

201724 

Meetwaarde 2018 Nog te 

realiseren 

tot 2025 

Publiek 

toegankelijke 

waterstof-

tankstations 

Aantal 4.164 

benzine/dies

el 

tankstations 

5018  3, 

waarva

n 2 met 

700/35

0 bar 

en 1 

met 

alleen 

350 bar 

4 

Daarvan ook 700 

bar19: 

2 

94% 

 

 

Tabel 2  Energiedragers 

 
Energiedrager Indicator Beschikbaarheid 

waterstof in 

Nederland 

(2018) (GJ) 

Streefwaarde 

(zichtjaar 2021) 

Meetwaarde 

2018 

Nog te 

realiseren 

tot 2021 

Waterstof n.v.t.     
 

 

Tabel 3  Vervoermiddelen 

 

Vervoer- 

Middel 

Indicator Totale 

vloot 

Nederland 

(2018) 20 

Streefwaarde 

(zichtjaar 

2021) 

Streefwaarde 

zero-emissie 

beleid (2030) 

Meet 

waarde 

201724 

Meet 

waarde

21 

Nog te 

realiseren 

tot 2021 

Personenauto Aantal Ca. 

8.400.0

00 

1500-2000 7 
2 mln. ZEV-

auto’s, 

waarvan 

30.000 of 

300.000 H2 

afhankelijk 

van beleid 

bovenop NEV 

voor H2.
22 23  

 

37 56 96% - 

97% 

Bestelauto Aantal Ca. 

880.000 

300 – 500 24 115.000 ZE 

25 waarvan 

30.000 H2 
23 

10 PM26 100% 

Vrachtwagen Aantal Ca. 

140.000 

 3000 in 

2025 (zware 

voertuigen)F

out! Bladwijzer 

niet 

7700 (zie 

DEM-tabel in 

bijlage 1)27 

1 3 

waarv

an 2 

vuilnis

auto’s 

70% - 

85% 

                                                
18 Bron: Ontwerp van het Klimaatakkoord (21 december 2018) - hoofdstuk Mobiliteit, pagina 55. 
19 Vanaf zomer 2019 zal het station in Arnhem (vanaf een nieuwe locatie) ook waterstof leveren op 700 bar.  
20 Bron: CBS Statline. Tabel Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse. Data per 1 januari 2018. 
21 Bron: RDW OpenData. Data per 19 december 2018. 
22 Bron: Klimaatakkoord 21-12-2018, blz. 57 
23 DEM tabel, geraadpleegd 14-02-2019 
24 Routeradar rapport 2017  
25 Bron: Klimaatakkoord 21-12-2018, blz. 71 
26 Monitoring-data van het aantal FCEV-bestelauto’s zijn over 2018 nog niet beschikbaar.  De discrepantie - tussen 

het genoemde aantal van 10 in 2017 en de genoemde niet beschikbaarheid voor 2018 - wordt verklaard door een 

recente handmatige check van de RDW data voor 2018. Alle als waterstof geregistreerde bestelauto’s blijken in 

werkelijkheid aardgasvoertuigen en elektrische voertuigen.  
27 NB: het Klimaatakkoord 21-12-2018, noemt op blz. 55  10.000+ ZE-voertuigen (incl. batterij-elektrisch) 
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gedefinieerd. 

Bus en coach Aantal Ca. 

10.000 

50 - 10024 1700 FCEV 

OV-bussen 

(zie DEM-

tabel in 

bijlage 1) 

6 6 88% - 

94% 

Binnenvaartsc

hip 

Aantal Ca. 

4.000 

(3) 5028  n.v.t. 0  

 

Milieueffecten 

Gerealiseerde CO2-reductie op basis van de straatbeeldmonitor 

 

De gerealiseerde CO2-reductie (‘Tank to Wheel’)op basis van de straatbeeldmonitor is 

met een totaal van 65 voertuigen vrijwel verwaarloosbaar, zeker in vergelijking tot de 

opgave. Voor het effect op de CO2-uitstoot  is in de tabel ook de waarde inclusief 

productieketen (‘Well to Wheel’) weergegeven29. 

 

Tabel 4 Vermeden emissies 

 

Nationaal  CO2 (Kton/jaar) NOx uitlaat 

(ton/jaar) 

PM uitlaat  

(kg/jaar) 

Tank to Wheel   Ca. 0,58 Ca. 0,3 Ca. 7 

Well to Wheel   Ca. 0,15   
 

 

 

3.3 Innovatiemonitor 

 

Inleiding 

De straatbeeldmonitor (SBM) gaat over getalsmatige streefwaarden en realisaties die 

door te rekenen zijn naar directe milieueffecten. De Innovatiemonitor gaat over 

streefwaarden en realisaties met betrekking tot ontwikkelingen in het 

innovatiesysteem. Deze streefwaarden zijn niet door te rekenen naar directe 

milieueffecten maar vormen wel een voorwaarde voor de noodzakelijke hernieuwbare 

ontwikkelingen naar een volgende marktfase. De stap naar een volgende marktfase is 

een voorwaarde voor de opschaling die nodig is om tot de gewenste milieueffecten in 

2030 te komen zoals beschreven in het energieakkoord en naar verwachting ook in het 

komende klimaatakkoord.  

Marktfasen 

Dit onderdeel is een illustratie bij de cijfers in de tabellen in de straatbeeldmonitor. 

Voor de drie onderdelen infrastructuur, energiedrager en vervoermiddelen wordt 

geschat in welke marktfase ze zich bevinden. 

 
De marktfasen worden voor ieder onderdeel toegelicht in de tekst. 

 

  

                                                
28 Bron: Klimaatakkoord 21-12-2018, blz. 75. Onderverdeling van de 150 emissievrije schepen (100 elektrisch, 50 

H2) komt van 1e indicatie DEM-werkgroep.  
29 NB: Voor veel van de nationale beleidsdoelstellingen (waaronder SER Energieakkoord, Klimaatakkoord, KEV/NEV) 

wordt alleen rekening gehouden met de “Tank-to-Wheel” uitstoot. Dat betekent dat de emissies van PHEV’s, EV’s en 

emissies ten gevolge van inzet van biobrandstof worden gerekend als nul. De CO2-emissies optredend bij het maken 

en distribueren van de brandstoffen (Het “Well-to-Tank” deel) worden hierbij dus niet meegerekend. 
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Infrastructuur 

  

 

 

In het figuur is een inschatting van de huidige marktfase weergegeven voor waterstof-

tankinfrastructuur in Nederland. Puur qua aantallen lijkt de waterstof-tankinfrastructuur 

in de prototype-fase te zitten. Qua technische ontwikkeling klopt dit niet, de technische 

productfase is die van marktintroductie. Er zijn nog een aantal kleinere feilen in de 

bestaande stations, maar die zullen naar verwachting vanuit de gebruikservaringen op 

te lossen zijn. Wat betreft de schaal van marktintroductie klopt de vroegere 

productfase wel. De schaalgrootte is laag, met een effect op zowel prijzen als 

onderhoud. De streefwaarde voor 2021 valt wel in alle opzichten in de fase van 

‘marktintroductie’. Landen als Duitsland en Japan zijn nu al in dat stadium en lopen dus 

vooruit op Nederland. 

 

Voor de verdere ontwikkeling van de waterstof tankinfrastructuur is een positieve 

business case voor vulpunten vereist. Om dit te bereiken is er een kostenvergoeding 

voor niet-verbruikbare onderdelen waterstofvulstation in het leven geroepen, i.e. een 

subsidie op CAPEX voor de ontwikkeling of levering van niet-verbruikbare onderdelen 

van waterstofvulstations. Het gaat hierbij om een investering van in totaal € 175 

miljoen euro voor 97 vulstations.  

 

Tevens is in het voorjaar van 2018 een bedrag van 23 miljoen euro extra beschikbaar 

gesteld aan de Topsector Logistiek om in de periode 2018–2020 de transportsector 

slimmer en schoner te maken.  

 

Het geld wordt onder andere gebruikt om een impuls te geven aan de bestaande Green 

Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Daarmee worden bedrijven gestimuleerd om 

elektrische bestelwagens te kopen (via subsidie) en een impuls te geven aan innovaties 

op het gebied van waterstof. Een groot deel van het extra budget gaat naar de bouw 

van zeven waterstoftankstations. 

 

Energiedrager 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Grijze waterstof: uit aardgas, zonder CO2-afvang en opslag (CCS); 

 Blauwe waterstof: uit aardgas, met CCS; 

 Groene waterstof: zonder gebruik van fossiele brandstoffen. 

 

Grijze waterstof wordt al decennialang geproduceerd op industriële schaal en zit 

daarmee in de laatste fase van de innovatiecurve (beheerfase). In het geval van 

blauwe waterstof zijn recentelijk de eerste verkenningen opgestart in aanloop naar een 
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eventuele ketenontwikkeling. De ontwikkeling van dergelijke integrale productieketens 

verkeert nog in de pilotfase. Dat is ook het geval voor groene waterstof-

productieketens. Voor waterstofproductie is in de Routeradar nog geen ambitieniveau 

geformuleerd. 

 

Als we kijken naar de sleutelfactoren zoals die in de Routeradar zijn vastgesteld merken 

we op dat de prijs van waterstof aan de pomp is afgestemd op de prijzen van 

conventionele brandstoffen (benzine en diesel). Deze waterstofprijs weerspiegelt echter 

nog niet de werkelijke kosten. 

 

Verdere mogelijkheden voor beleid om bij te dragen aan de ontwikkeling van waterstof 

als brandstof liggen vooral in de toekomstige nationale implementatie van de RED-II 

waarbinnen verschillende stimuleringsmogelijkheden zullen worden uitgewerkt (wellicht 

in de vorm van HBE’s30, BKE’s en daarnaast SDE++ voor toepassing in mobiliteit). 

 

Vervoermiddel 

Onderstaande grafieken laten een s-curve zien die zoveel mogelijk passend gemaakt is 

op de werkelijke aantallen in 2018 en de streefwaarde voor 2030. Daarbij is rekening 

gehouden met het jaarlijkse verkoopcijfer, de gebruiksduur van voertuigen in 

Nederland, een minimale transitietijd voor de markt en een maximaal marktaandeel 

(eindsituatie) van de technologie. Op de website van de Routeradar worden deze 

uitgangspunten verder uiteengezet. 
 

 
‘ 

 
 

                                                
30 https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/algemeen-ev-2018/hernieuwbare-brandstofeenheden 
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In de figuren wordt een inschatting voor de marktfase voor de brandstofcel-elektrische 

voertuigen weergeven. Zo verkeren personenauto’s en bussen op het punt van 

marktintroductie/nichemarkt. Bestelauto’s en vrachtwagens verkeren nog in de fase 

van marktvoorbereiding/ demonstratiefase. Binnenvaartschepen op waterstof zijn nog 

niet operationeel (onderzoeksfase). Van deze vervoersmodaliteiten zijn nog geen 

streefwaarden gedefinieerd. 
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Toelichting marktfasen 

Bij elke marktfase horen andere aantallen voertuigen in de vloot. De aantallen 

kunnen verschillend zijn voor de typen voertuigen. Bijvoorbeeld, bij voertuigen 

waarvan de (gewenste) vloot klein is, kan men bij kleinere aantallen al spreken van 

opschaling. 

In onderstaande tabel is per marktfase een definitie gegeven, en zijn de gekozen 

aantallen voer- of vaartuigen genoemd die met deze marktfase corresponderen. 

 

  Definitie 
Person

enauto 

Auto 

bus 

Vracht-

auto 

Binnen-

vaart  

Zee 

vaart 

Kijkend 

naar 

gebied 

R&D - 

onderzoeks

fase 

Onderzoek, testen van belangrijke 

componenten. 
0 0 0 0 0 

Neder 

land 

Prototype/ 

pilot 

De eerste complete voertuigen 

met de technologie worden 

gebouwd. 

1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 2 1 - 2 Neder 

land 

Marktvoor-

bereiding/ 

demon-

stratie 

De eerste voertuigen worden door 

normale gebruikers in de 

dagelijkse praktijk gebruikt, infra 

kan heel lokaal georganiseerd 

zijn. Marktintroductie is nog 

onzeker. 

10 - 

100 
10 - 20 10 - 50 2-4 2-4 

Neder 

land 

Markt-

introductie/ 

niche 

Product is verkrijgbaar (in 

nichemarkten). Infra wordt 

uitgebreid, meerdere 

voertuigtypen beschikbaar voor 

willekeurige gebruikers. 

100 - 

5000 
20 - 50 

50 -

500 
4 - 10 4 - 10 

Neder 

land 

Opschaling 
Infra wordt langzaam uitgebreid 

tot landelijk dekkend. 
>5000 >50 >500 >10 >10 

Neder 

land 

Beheer 

Een stabiele situatie is bereikt. De 

vraag neemt niet verder toe. 

Aantallen zijn afhankelijk van de 

gewenste penetratiegraad. 

> 

5.000.

000 

>2.500 
>100.0

00 
>1000 >1000 

Neder 

land 

 

Marktvraag en aanbod 

Infrastructuur 

Bij de uitrol van de waterstof tankinfrastructuur is minimale benuttingsgraad per 

vulpunt cruciaal voor het bereiken van een positieve business case.  

De straatbeeldmonitor beschrijft dat er op dit moment vier (semi)publieke 

waterstoftankstations zijn. Voor de businesscase van de stations is het cruciaal dat 

er voldoende auto’s komen tanken (bezettingsgraad). De verdere uitrol van stations 

dient dus nauw afgestemd te zijn op het groeiende aantal vervoermiddelen (zie 

volgende sectie). 
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Het realiseren van nieuwe waterstoftankinfrastructuur wordt ondersteund met de 

Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -Innovaties in transport (DKTI-

Transport). In de eerste subsidieronde zijn inmiddels negen aanvragen 

goedgekeurd31 (waarbij het in Arnhem gaat om vervanging van een bestaand  

station). Op deze manier zullen er dus acht stations bijkomen. In de nieuwe DKTI 

ronde zullen waarschijnlijk opnieuw aanvragen ingediend worden voor 

waterstoftankstations. Daarbij bijdragend aan het halen van de in het voorgaande 

beschreven ambitie van vijftig stations in 2025. 

 
Kanttekening hierbij is dat het subsidie instrument slechts de investeringsdrempel 

kan verlagen, maar nooit kan zorgen voor een rendabele exploitatie. Dit betekent 

dat investeerders (naast een subsidie) vooral uitzicht moeten hebben op een 

haalbare businesscase. Deze is afhankelijk van een hoge benuttingsgraad in 

combinatie met een acceptabele H2 prijs. Als dat vooruitzicht er is, is er bereidheid 

om te investeren en risico te lopen. Overheden (regionaal en Rijk)  kunnen hieraan 

sterk bijdragen, bij voorkeur met betrouwbaar flankerend beleid, zoals milieuzones, 

parkeer privileges, eigen rijstroken voor 0-emissie voertuigen, maar ook aan het 

opzetten van inkoopconsortia voor gezamenlijke aankoop en aanbesteding. 

 

Streven zou moeten zijn om de locaties van nieuwe vulpunten zoveel mogelijk af te 

stemmen gestemd op de regionale waterstofvraag van voertuigen en daarmee op 

de bezettingsgraad van de vulpunten. De hoogste voertuigdichtheden zullen zich 

naar verwachting het eerst ontwikkelen in de Randstad en enkele andere 

“hotspots”. Daarom is het aannemelijk dat (na het bereiken van een minimaal 

landelijk dekkend netwerk) de verdere uitrol van vulpunten eerst zal plaatsvinden in 

regio’s met de hoogste vraag (speciaal de Randstad). 
 

Vervoermiddelen 

Volgens de systematiek van de Routeradar kan een positieve ontwikkeling van het 

marktaanbod aan verschillende indicatoren worden afgeleid. Een eerste is het aantal 

merken met aanbod in Nederland (in 2018 twee, voor 2019 is een derde 

aangekondigd), aantal aangeboden modellen in Nederland (eveneens twee in 

2018). In de tweede plaats is de kostenontwikkeling, in termen van total-cost-of-

ownership (TCO) een belangrijke indicator van een positieve marktontwikkeling. 

Medio 2018 werden die in het kader van de onderhandelingen over het 

Klimaatakkoord significant hoger ingeschat (20% tot 40%) dan het conventionele 

alternatief. De (TCO) berekeningsmethodiek binnen de context van de Routeradar is 

nog in ontwikkeling. Een andere belangrijke indicator is bedrijfszekerheid. 

Vooralsnog gaat het om een beperkt aantal voortuigen, zodat de factor 

bedrijfszekerheid nog lastig is te kwantificeren. Naarmate het opkomende aanbod 

meer volume begint te krijgen kan ook de betrouwbaarheid van brandstofcel-

elektrische voertuigen als relevante indicator worden opgenomen. De paragrafen 

“Inleiding” en “Internationale ontwikkelingen (Straatbeeldmonitor)” schetsen een 

beeld van de toenemende productie van FCEV’s en eveneens toenemende aantallen 

FCEV’s op de weg in andere landen (m.n. Japan, de VS en Duitsland). Deze 

internationale ontwikkelingen vormen de achtergrond voor de nationale ambities 

van de uitrol van de PMC-H2 zoals gevisualiseerd in bovenstaande figuren. 

 

Om de toepassing van brandstofcel-elektrische voertuigen te bevorderen is er door 

                                                
31 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/05/Samenvattingen%20van%20goedgekeurde%20DKTI%20projecten.p

df 
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de sector een subsidie gevraagd van € 30,5 miljoen euro tot en met 2022, voor de 

ondersteuning van 8.500 FCEV’s. Het gaat om een aflopend bedrag per voertuig van 

€5.000 voor de eerste 2.500 FCEV’s tot € 2.000 voor de laatste 2.000 voertuigen. 

Daarnaast is er sprake van een fiscaal voordeel voor deze voertuigen, namelijk het 

continueren van 4%-bijtelling voor brandstofcel-elektrische voertuigen na 2021 

zonder het plafond van € 50.000 (dat sinds 1 januari 2019 geldt voor EV’s) en een 

apart MIA-plafond. 
 

Voor de ontwikkeling van bedrijfsmatig ingezette brandstofcel-elektrische 

voertuigen (zware voertuigen, bussen en bestelauto's) worden pilots en 

demonstratieprojecten van waterstofaandrijving ondersteund. Deze ondersteuning 

gebeurt via het voortzetten van de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -

Innovaties in transport (DKTI-Transport) tot en met 2022 voor in totaal €30 mln. 

Medio 2018 is een kleine €17 miljoen aan subsidie verleend, onder meer in het 

kader van de waterstoftransitie. 

 

De ambitie uit het regeerakkoord (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 2017) voor 

100% nieuwverkoop van emissie loze personenauto’s in 2030 is een belangrijke 

aanjager van de marktvraag. Deze ambitie was in 2018 nog niet (definitief) 

onderbouwd met beleidsinstrumenten. Het betreft hier de benodigde fiscale 

stimulering en eventuele aanscherping en vormgeving van andere instrumenten 

(wetgeving). Bij het aanjagen van de vraag naar ZEV’s speelt ook het beleid met 

betrekking tot de bpm voor benzine- en dieselvoertuigen in relatie tot de invoering 

van de wereldwijd geharmoniseerde test procedure voor lichte voertuigen 

(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP). Dit nationale beleid 

wordt ondersteund door het EU bronbeleid van steeds strengere CO2-

voertuignormen dat fabrikanten aanzet tot het produceren van meer ZEV’s (zie de 

uitgebreide toelichting in de Straatbeeldmonitor onder het kopje “Nationale en 

Europese beleidscontext”). Daarnaast wordt voor 11 miljoen euro ingezet op 

campagnes voor bewustwording en voorlichting om maatschappelijk draagvlak te 

creëren en acceptatie voor zero-emissie auto’s. 

 
Vraagcreatie 

Wat bovenop al deze acties vanuit het rijk nog nodig is om concreet de marktvraag 

naar FCEV’s te stimuleren is regionaal flankerend beleid. Daarbij kan gedacht 

worden aan milieuzones, parkeer privileges, eigen rijstroken voor 0-emissie 

voertuigen, maar ook aan het opzetten van inkoopconsortia voor gezamenlijke 

aankoop en aanbesteding.   Dit laatste is ook cruciaal voor de business case van de 

nieuwe H2 tankstations.  

 

Hulpbronnen 

Hulpbronnen zoals benoemd in de methodiek van de Routeradar hebben betrekking 

op de benodigde hulpbronnen (kapitaal) om de innovatie naar een volgende 

marktfase te brengen. Hulpbronnen zijn te onderscheiden in financiering, “human 

capital” (ontwikkeling van kennis en kunde) en flankerende beleidsmaatregelen. In 

geval van waterstof was er in 2018 vooral sprake van subsidieregelingen zoals de in 

de voorgaande secties besproken regeling DKTI-transport. Op het gebied van 

“human capital” en flankerende beleidsmaatregelen was er in 2018 geen sprake van 

specifieke nationale ondersteuning. Wat betreft het flankerend beleid speelt dat in 

december 2018 de Europese CO2-normering voor personen- en bestelauto’s voor 

2025 en 2030 is vastgesteld. Deze normering zet autofabrikanten aan om 

substantiële aantallen zero-emissie voertuigen te produceren. Er is geen 

financieringsregeling voor waterstofvoertuigen.  
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3.4 Conclusies en aanbevelingen 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Doel van de Routeradar rapportage is primair om feitelijke informatie te 

verzamelen en presenteren die een beeld geeft van de voortgang m.b.t. de 

introductie van verschillende duurzame voertuigen en energiedragers in het 

mobiliteitssysteem en de ontwikkeling van beleid dat impact heeft op de 

introductie van duurzame voertuigen en energiedragers. De resultaten zijn input 

voor een proces van evaluatie van beleid en eventuele bijstelling. Dat betekent 

dat dit rapport zich qua eventuele beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen 

streng beperkt tot zaken die op grond van de gepresenteerde informatie 

geconcludeerd kunnen worden. 

Straatbeeld 
 De ontwikkeling van waterstof voertuigen lijkt in internationale context wat te 

versnellen. De beschikbaarheid van deze voertuigen voor de Nederlandse 

markt is nog zeer pril maar vertoont voor personenauto’s een gunstige 

ontwikkeling. Op het totale Nederlandse wagenpark is het aandeel waterstof 

personenauto’s nu nog bescheiden met ruim 50 stuks (daarnaast zijn er 6 

bussen, 3 vrachtwagens en geen enkele bestelauto). Omdat mobiliteit op 

waterstof nog aan het begin van de uitrolcurve staat is dit prille begin nog 

niet strijdig met de 2030 doelen. 

 Gegeven de korte tijdreeks van monitoring en de verwachte niet-lineaire 

groei van het aantal waterstofauto’s in de Nederlandse vloot kunnen de data 

uit de straatbeeldmonitoring op dit moment nog niet gebruikt worden om 

conclusies te trekken over de mate waarin de marktontwikkeling op koers ligt 

om de streefcijfers voor 2030 te halen. Het huidige prille begin is op korte 

termijn nog niet strijdig met het benodigde ingroeipad. 

 Met 4 (semi) publieke waterstofvulpunten en een vloot van ruim 50 

personenauto’s, 6 bussen en 3 vrachtwagens bevindt de introductie van 

rijden op waterstof in Nederland zich nog in een beginnend stadium.  

 De straatbeeldmonitoring, zoals uitgewerkt in dit rapport, volstaat om op 

termijn te kunnen beoordelen of de effecten van beleid voor rijden op 

waterstof, in termen van aantallen voertuigen en waterstofvulpunten, op 

koers liggen voor het halen van de streefwaarden. Voor de duiding van 

oorzaken voor eventuele afwijkingen tussen realisatie en (het voorziene 

ingroeipad richting) de streefwaarde is meer inzicht nodig in onderliggende 

detaildata. Voor waterstofpersonenauto’s gaat het dan bijvoorbeeld over de 

prijsontwikkeling van voertuigen, het aanbod van modellen in verschillende 

segmenten, de karakteristieken van de kopers, de inzet van de voertuigen, de 

restwaarde van gebruikte voertuigen en de import en export van gebruikte 

voertuigen. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van voldoende nabij gelegen 

vulpunten waar waterstof tegen een voldoende aantrekkelijke prijs getankt 

kan worden ook een rol. 

 Nader onderzoek wordt geadviseerd om te bepalen wat voldoende nabij is en 

Wat is een “voldoende aantrekkelijke prijs”? Dit zal ook afhankelijk zijn van 

de fase waarin de uitrol verkeerd.  Voor “innovators” _kunnen vier landelijke 

tankstations al voldoende zijn, “late majorities” _stappen pas over als bij wij 

van spreken op elke hoek van de straat getankt kan worden. 

 Wat betreft prijs: in de transitiecurves speelt prijsconcurrentie in eerste 

instantie ten opzichte van het conventionele voertuigen maar deze verschuift 

naar andere duurzame alternatieven, met name BEV’s. Hierbij dienen ook 

zaken betrokken te worden als tank-/laadtijd, tankcomfort etc.  
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Innovatie en marktfases 

 

Marktfases 
 Omdat rijden op waterstof zich zowel wat betreft aantallen voertuigen en 

tankinfrastructuur nog in een pril stadium bevindt kunnen er slechts beperkt 

conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd over de  uitwerking van 

marktvraag, - aanbod en hulpbronnen. 

 De marktuitrol bevindt zich nog in een zeer vroege fase, met op dit moment 

ruim 50 voertuigen op de weg. Productieaanbod betreft nu 2 fabrikanten (met 

een 3e in aantocht). 

Match vraag en aanbod op de markt 
 De vraag naar waterstofauto’s is nog beperkt, onder meer vanwege het 

geringe merken- en modellenaanbod. .  

 Het groeiende aanbod van merken en modellen (een internationale 

ontwikkeling) zal naar verwachting bijdragen aan een vraag toename.  

 Grote uitdaging is echter dat deze in Nederland vaak niet geleverd kunnen 

worden. De reden daarvoor is dat de schaal van de vraag te klein is, waarmee 

we in een vicieuze cirkel terecht komen 

 Voor vraag toename spelen meerdere voorwaarden een rol, zoals: -voldoende 

tank infrastructuur; -betaalbaarheid; -beschikbaarheid; -voldoende 

actieradius; -snelle laad/tank tijd; -onderhoudskosten; -tweedehandsmarkt; -

veiligheid etc.  

 Om voornoemde vicieuze cirkel te doorbreken is actief beleid (middels 

vraagcreatie) vanuit Rijk en regio nodig: -de acties die het rijk al neemt (zie 

paragraaf 3.3); -regionaal flankerend beleid, zoals: -milieuzones; -parkeer 

privileges; -eigen rijstroken voor 0-emissie voertuigen; - maar ook het 

opzetten van inkoopconsortia voor gezamenlijke aankoop en aanbesteding   

((tevens cruciaal voor de business case van de nieuwe H2 tankstations).  

 De uitrol van vulpunten is nauw gekoppeld aan de vraag (kip-ei). Eerst dient 

een infrastructuur met een minimale landelijke dekking te worden 

gerealiseerd. Dit traject loopt:  4 punten nu gerealiseerd, 8 aanvullende 

punten hebben de financiering rond (goedgekeurde DKTI aanvraag).  

 Totdat het aantal vulpunten een minimale landelijke dekking heeft bereikt 

(20-50) zal op veel locaties de bezettingsgraad van tankstations nog 

onvoldoende zijn voor een rendabele businesscase. Dat betekent dat het 

realiseren van nieuwe waterstoftankinfrastructuur in ieder geval tot die tijd 

substantiële financiële ondersteuning behoeft, zoals momenteel ook gebeurt 

middels de regeling DKTI-Transport. Na het bereiken van een minimaal 

landelijk dekkend netwerk zal de verdere uitrol van stations goed afgestemd 

moeten worden op de regionale  groei van aantallen waterstofvoertuigen. 

Deze strategie zorgt voor hogere bezettingsgraden per vulpunt, gunstiger 

businesscases en daarmee een lagere behoefte aan financiële ondersteuning.  

 De huidige 3 vrachtwagens op de weg worden ingezet om in een 

projectmatige context ervaring op te doen met rijden op waterstof. De DKTI-

regeling sluit goed aan bij deze fase. 

 Dit geldt ook voor de 6 waterstofbussen die momenteel binnen de context 

van OV-concessies, worden ingezet om te leren en ervaring op te doen. Deze 

ontwikkeling wordt ook gesteund door deelname in verschillende Europese 

demonstratieprojecten. 
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 De eerste waterstofbestelauto’s moeten nog op de weg komen in Nederland. 

 De vergroening32 van de waterstofproductie voor mobiliteit loopt, waarbij het 

belang van vergroening toeneemt met de schaalgrootte van rijden op 

waterstof. 

 Momenteel wordt waterstof voor mobiliteit vooral geproduceerd met behulp 

van fossiel aardgas33 (dat wel administratief vergroend kan worden). 

Daarnaast zijn er nu concrete projectplannen voor grootschalige 

waterstofproductie op basis van: (1) aardgas met CO2 opslag (blauwe 

waterstof) en (2) uit wind op zee middels elektrolyse. 

Hulpbronnen 
 In de sectie Hulpbronnen van dit fiche zijn slechts enkele individuele 

maatregelen besproken (DKTI).  

 PMC’s waterstofbussen en personenwagens gaan de marktintroductiefase in. 

 Wanneer deze opschaling verder in beeld komt zullen ook de mogelijkheden 

voor financiering van vloten en tankstations drastisch verbeterd moeten 

worden. De reguliere banken kunnen hier vooralsnog door de combinatie van 

kleine schaalgroottes, hoge risico’s en lage rendementen niet aan voldoen.    

 Aanbevolen wordt om beleid voor deze financiering te ontwikkelen 

(financieringsregeling). 

 

Herijking Brandstofvisie 

 Gegeven de korte tijdreeks van monitoring en de verwachte niet-lineaire 

groei van het aantal waterstofauto’s in de Nederlandse vloot kan nu nog niet 

worden gezegd of de marktontwikkeling op koers ligt om de streefcijfers voor 

2030 te halen. Het huidige prille begin is op korte termijn nog niet strijdig 

met het benodigde ingroeipad waardoor er op dit moment geen herijking van 

de brandstofvisie nodig is. 

 Waterstof speelt behalve in mobiliteit een rol in meerdere energietransitie-

paden (speciaal in de industrie en als buffer voor duurzame elektriciteit). 

Beleid voor waterstof is daarom gebaat bij sector-overstijgend denken met 

een integrale visie op het gehele energiesysteem. 

 

 

 

 

                                                
32 De sector (TKI Nieuw Gas, Routekaart waterstof, 2018) geeft aan dat het huidige percentage groene waterstof nu 

maar beperkt relevant is, MITS het eindbeeld volledig duurzaam is. Daarbij benoemt de sector dat grijze, blauwe en 

groene waterstof alle drie helpen om de noodzakelijke snelheid en schaalgrootte te bereiken. Tegelijkertijd moet een 

aanpak geborgd worden die er voor zorgt dat de CO2-footprint van waterstof geleidelijk verbetert tot nul in 2050. 

Opnemen in de Routeradar van dit vergroeningstraject voor waterstofproductie en de monitoring hiervan is relevant.   
33 Het waterstoftankstation in Helmond produceert waterstof op locatie uit groene elektriciteit (met elektrolyse). Het 

tankstation in Arnhem schakelt binnenkort over op waterstofproductie op locatie met groen gas (op basis van SMR).  



 

39 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD |  Beleidsrapportage Routeradar Brandstofvisie | 26 april 2019 

4 CNG/LNG 

4.1 Inleiding 

 

CNG - LNG en mobiliteit in 2018 

Inleiding 

De monitoring van het brandstofspoor CNG-LNG omvat alleen de monitoring van HD-

voertuigen, binnenvaart en zeevaart. CNG wordt uiteraard toegepast bij personen- en 

bestelwagens, maar vanwege de methodiek van de Routeradar 2017 wordt dat niet 

gemonitord34. 

  

Heavy-duty voertuigen op CNG zijn al enkele decennia op de markt. Dit betreft dan 

vooral stadsbussen en distributie-trucks. De introductie van LNG, waarbij het aardgas 

vloeibaar–cryogeen wordt getankt, is van de laatste 10 jaar. Dit betreft zowel 

vrachtwagens, binnenvaartschepen en zeeschepen. De infrastructuur is, vooral voor 

trucks, goed op orde. In Nederland zijn 25 truck LNG-tankstations, een hoge dichtheid 

naar Europese maatstaven.  

 

Belangrijkste internationale ontwikkelingen 

Onder de Alternative Fuel Infrastructure Directive - AFID, hebben Europese landen zich 

verplicht tot het maken van nationale beleidscontext voor milieuvriendelijke 

energiedragers en de daarbij behorende infrastructuur. Hieronder valt de tank en bunker 

infrastructuur voor CNG en LNG. Daardoor breidt het aantal tank en bunkerlocaties zich 

nog steeds uit. De groei van het aantal LNG-voertuigen zit vooral in Zuid-Europa. 

Duitsland kent een MAUT-vrijstelling voor trucks op aardgas.  

 

Doelstellingen 

Er zijn meerdere soorten doelstellingen van belang voor dit fiche: 

- Voor het aantal vrachtauto’s, binnenvaartschepen en zeeschepen zijn de 

waarden voor 2030 afgeleid uit de eerdere brandstofvisiedocumenten: TNO 2016 

R11467: Monitoring brandstofvisie: PMC format en platformgesprekken. 
- De streefwaarden zoals gerapporteerd in de Routeradar 2017. (zie onderbouwing 

op website) 

 

De streefwaarden hebben uitsluitend betrekking op trucks en scheepvaart op LNG. Er is 

een flink verschil tussen de streefwaarden van de Routeradar 2017 en de in 2018 

opgegeven streefwaarden van de LNG stakeholders (fiche LNG, bio LNG mobiliteitstafel). 

De laatste geeft flink hogere streefwaarden voor zowel wegtransport als scheepvaart. 

Voor trucks en zeevaart liggen de aantallen goed op schema t.o.v. de streefwaarde voor 

2021. De afgelopen tijd was er onzekerheid omtrent het doorgaan van de LNG accijns 

compensatie regeling waardoor de groei bij trucks en ook binnenvaart stagneerde, maar 

inmiddels is er een nieuwe stimuleringsregeling in de maak.  

 

Naast aantallen voer- plus vaartuigen, zijn er streefwaarden voor de productie van bio-

LNG, voor inzet bij trucks. De streefwaarde (ambitie) loopt op van 10% (5000 ton) bio-

LNG in 2021, naar ca. 20% in 2025 en ca. 30% in 2030 (63000 ton)35.  

 

                                                
34 In Tabellen 1, 2 & 3 worden de meetwaarden wel weergegeven in grijs, maar omdat er geen sleutelfactoren voor 

bestaan zijn er geen streefwaarden voor CNG personenauto’s en bestelauto’s meegenomen.  
35 Bron: Fiche uitrol LNG  bio-LNG juni 2018 
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De eerste Bio-LNG productiefaciliteit voor 3000 ton/jaar wordt waarschijnlijk gebouwd in 

Nederland in de komende jaren. In Scandinavië wordt dit al op flinke schaal gedaan (ca 

60 locaties).  Het LNG-platform heeft aangegeven dat voor de groei van de productie 

van bio-LNG een vangnet gewenst is om de fluctuaties in HBE-waarde op te kunnen 

vangen. 

4.2 Straatbeeldmonitor 

 

Internationale ontwikkelingen 

Voertuigen 

Het totaal aantal voertuigen op CNG en LNG bedraagt wereldwijd ca. 26 miljoen stuks, 

waarvan ca. 1.8 miljoen stuks in Europa. Dit zijn over het algemeen wegvoertuigen, plus 

een (klein) deel off-road. 

 

Het aandeel van de Nederlandse vloot in de Europese vloot is voor CNG trucks en bussen 

ca. 4%-5% en voor LNG trucks ca. 25% (2016 getallen36, getallen voor 2018 zijn helaas 

niet beschikbaar). De groei in LNG-trucks zit vooral in Zuid-Europa, vooral in Italië, 

Spanje en Frankrijk. In Duitsland is er een MAUT vrijstelling voor trucks op aardgas, die 

jaarlijks een flink financieel voordeel oplevert t.o.v. conventionele trucks.  

 

Bij LNG-trucks zijn recent ook motoren leverbaar volgens het dual-fuel principe. Deze 

zijn over het algemeen zuiniger dan motoren met vonkontsteking. Daardoor is ook 

significant CO2-voordeel te halen t.o.v. dieselmotoren. Bij schepen is het CO2 voordeel 

beperkt of zelfs nul door de relatief hoge methaanslip van deze motoren. De ambitie in 

Nederland is dat LNG uiteindelijk vervangen wordt door bio-LNG waardoor een zeer 

grote CO2-reductie realistisch wordt. 

 

Scheepvaart 

Het aantal zeeschepen met LNG als energiedrager groeit. Je ziet een brede inzet van 

LNG op schepen met een vaste route of werkgebied. Populariteit is het grootst bij 

veerboten, containerschepen, werkschepen (zoals baggerschepen en platform supply 

vessels). De belangstelling voor LNG is uitsluitend voor de zogenaamde ECA gebieden 

(Emission Control Areas). Dit zijn in Europa het Noord- en Oostzeegebied. Met LNG is 

hier goed aan te voldoen. Bij binnenvaartschepen wordt LNG door slecht enkele 

transportbedrijven ingezet. Daarbuiten is de belangstelling relatief klein. Dit zou vanaf 

2020 mogelijk kunnen verbeteren omdat dan de veel strengere Stage V emissie-eisen 

ingaan.  

 

Infrastructuur 

Wereldwijd zijn er in totaal voor CNG en LNG samen ca. 31.000 tankstations, waarvan 

ca. 4.900 in Europa. 

In Nederland is de LNG infrastructuur relatief goed ontwikkeld t.o.v. de rest van Europa. 

Een kleine 20% van de Europese LNG-stations voor trucks bevindt zich in Nederland. Op 

dit moment zijn dat er 25. Hetgeen redelijk in de buurt komt van 30 stations, het 

ambitieniveau voor 2021. De afgelopen tijd was er onzekerheid omtrent het doorgaan 

van de LNG accijnsteruggave regeling waardoor de groei bij trucks en ook binnenvaart 

stagneerde, maar inmiddels is er een nieuwe stimuleringsregeling.  

In Duitsland is de infrastructuur nog heel beperkt, maar er is groei zichtbaar voor zowel 

wegtransport als binnenvaart. De weg-infrastructuur in Europa wordt de komende jaren 

                                                
36 Bron: niet publieke data afkomstig van de International Association of Natural Gas Vehicles (IANGV). 
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flink uitgebreid door langs belangrijke corridors elke 400 km een LNG tankstation te 

realiseren. Dat is recent aangekondigd door Shell met een aantal Europese truck 

leveranciers. Het gaat om corridors tussen Nederland, Spanje, Italië en Polen. Het 

bunkeren van binnenvaartschepen wordt over het algemeen uitgevoerd via tanker-

trucks. Gezien de beperkte grootte van de markt is dat redelijk optimaal. In 2019 zal 

ook het bunker ponton ‘Flexfueler 001’ in gebruik worden genomen. Deze kan flexibel 

ingezet worden voor zee- of binnenvaartschepen in Amsterdam of Rotterdam. Daarnaast 

zal er ook een Flexfueler gestationeerd worden in Antwerpen. Voor het bunkeren van 

(grote) zeeschepen is in 2018 het Shell LNG bunkerschip Cardissa operationeel 

geworden 

 

Energiedragers 

Fossiel LNG is ruim beschikbaar in Europa. De eerste Bio-LNG productiefaciliteit voor 

3.000 ton/jaar wordt waarschijnlijk gebouwd in Nederland. Daarnaast is groene CNG 

beschikbaar (via groengascertificaten). Het marktaandeel van groene CNG is ca. 50% 

van de totale markt voor CNG. 

 

Drivers 

De belangrijkste drivers voor toepassing van aardgas en biogas zijn de lagere CO2-

emissie t.o.v. conventionele fossiele energiedragers en daarnaast ook schone imago van 

gas, het lagere geluidsniveau (trucks en binnenvaart) en ook het schone dek bij schepen 

(veel lagere roetemissie).  

Soms speelt ook de betere economie een rol, maar dat varieert sterk van case tot case. 

 

Nationale en Europese beleidscontext 

AFID richtlijn37 

Doel van de richtlijn is om het negatieve effect van de EU-transport- en mobiliteitssector 

op het klimaat terug te dringen en de afhankelijkheid van olie te verminderen. De 

richtlijn betreft alle alternatieven (inclusief LPG en biobrandstoffen) voor de huidige 

vloeibare fossiele energiedragers die worden ingezet voor auto’s, bussen, vrachtwagens, 

schepen en vliegtuigen. De richtlijn bevat verplichtingen voor die alternatieven waarvoor 

nog een aparte infrastructuur aangelegd moet worden om het gebruik ervan mogelijk te 

maken en te stimuleren: elektriciteit, waterstof en aardgas (CNG en LNG). 

 

RED II (Revised Renewable Energy Directive)38: 

In november 2018 heeft het Europese parlement ingestemd met de herziene Renewable 

Energy Directive zodat definitieve vaststelling opnieuw een stap dichterbij is gekomen. 

In het voorliggende onderhandelingsresultaat wordt onder meer ingezet op 14% 

duurzame energie in mobiliteit in 2030. Dit wordt als een verplichting aan de 

brandstofleveranciers opgelegd. Deze zijn vrij in de keuze van het type biobrandstof. De 

verplichting kan dus ingevuld worden met biodiesel, bio-ethanol, bio-CNG, bio-LNG als 

ook duurzame H2. Bio-CNG en bio-LNG maken grotendeels gebruik van de zogenaamde 

lijst A grondstoffen (RED II). Hiervoor is een apart doelstelling van 3.5% in 2030. 

Afhankelijk van de nationale implementatie mag biobrandstof op basis van de lijst A 

grondstoffen dubbel geteld worden, hetgeen economisch zeer gunstig is. Voor 

toepassing van biobrandstof in scheepvaart (en luchtvaart) mag verder nog een 

vermenigvuldigingsfactor van 1.2 worden toegepast. Bio-CNG wordt nu echter vooral 

                                                
37 (brief S.A.M. Dijksma, staatssecretaris infrastructuur en milieu, Den Haag, 23 februari 2017: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017D06612, en Beleidskader 

infrastructuur voor alternatieve brandstoffen van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 26 januari 2017): 
38 (Revised Renewable Energy Directive, EC, 30 November 2016): 



 

42 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD |  Beleidsrapportage Routeradar Brandstofvisie | 26 april 2019 

geproduceerd onder de SDE regeling en bijgemengd in het aardgasnet.  

Daardoor valt het niet onder de bijmengverplichting.  

 

Nationaal E&K plan39 

In het Energieakkoord voor duurzame groei (SER, 2013) is voor verkeer en vervoer in 

2030 een maximale CO2-uitstoot van maximaal 25 megaton vastgelegd. Hierbij wordt 

een optimale benutting van LNG genoemd en onderzoek naar marktkansen voor LNG en 

biogas in de binnenvaart. Met de huidige scenario’s voor het vastgestelde en 

voorgenomen beleid wordt de CO2-uitstoot in 2030 geraamd op 32 [29-38] megaton 

(Zie NEV, 2017). NEV 2017 noemt de groei van LNG van toepassing in de zeevaart, 

maar positief effect op CO2 is onzeker. Voor het Klimaat- en Energieakkoord wordt 

uitgegaan van dit referentiescenario. Voor dit akkoord resulteert dus een opgave om te 

komen tot 7,3 Mton CO2-uitstoot reductie ten opzichte van het referentiescenario. 

Mogelijke beleidsmaatregelen die daar aan kunnen bijdragen zijn dit jaar in kaart 

gebracht. 

 

Brandstofvisie (Een duurzame brandstofvisie met LEF, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, juni 2014) 

Er is een apart deelrapport opgesteld voor gasvormig (‘Deelrapport brandstoftafel 

wegvervoer duurzaam gasvormig’). Dit omvat LPG, CNG en LNG, maar niet H2. 

Daarnaast komt LNG/CNG ook aan bod in het deeltapport voor duurzame scheepvaart. 

In het deelrapport gasvormig worden de volgende brandbreedte opgegeven voor de 

brandstofmix in 2030: 

- Vrachtauto’s:  3%-15% CNG, plus 10%-25% LNG. 

- Stadsbussen:   10%-80% CNG 

- Touringcars:     0%-25% LNG 

- Binnenvaart:   10%-25% 

Verder is aangegeven dat de intentie voor CNG is dat 100% als groengas wordt 

aangeboden. 

 

In het deelrapport voor de scheepvaart zijn eveneens marktaandelen voor zeevaart en 

binnenvaart genoemd op basis van een enquête onder de tafeldeelnemers: 

- Zeevaart: LNG: 16% in 2030 en 33% in 2050. Bio-LNG: 3% voor beide 

jaartallen 

- Binnenvaart: LNG 10% in 2030 en 15% in 2050. Bio-LNG: 2% in 2030 en 11% 

in 2050. 

 

Daarnaast wordt in de Brandstofvisie een serie actiepunten geagendeerd, ingedeeld naar 

1) strategieontwikkeling en actieplan, 2) Bronbeleid, 3) R&D en innovatie en 4) 

Financiële stimulering (fiscaal of anderszins). In het derde domein wordt hierbij gewezen 

op het belang van marktintroductie- en marktontwikkelingsprogramma’s (voor diverse 

vormen van elektrische aandrijving in personen- en vrachtverkeer), inclusief laad- en 

waterstoftankinfrastructuur en gerelateerde diensten en de aansluiting op het verdere 

energiesysteem. In het vierde domein wordt verder een privaat-publiek 

infrastructuurfonds voorgesteld voor oplaadpunten voor batterij-elektrische voertuigen, 

waterstoftankstations en hernieuwbaar gas (groene CNG en bio LNG). 

 

  

                                                
39 (Energieakkoord voor duurzame groei, SER, 2013): 
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Beleidsmaatregelen en resultaten 

De straatbeeldmonitor beoogt om de voortgang met betrekking tot de zichtbaarheid van 

innovaties in het straatbeeld te rapporteren. Het gaat daarbij om ambities voor en 

realisaties van concreet meetbare eenheden voor infrastructuur, energiedragers en 

voertuigen in het Nederlandse straatbeeld. Daarbij wordt uitgegaan van streefwaarden 

zoals gerapporteerd in het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA, versie 21-12-2018) en zoals 

die kunnen worden afgeleid van ambities op basis van zero-emissiebeleid voor mobiliteit 

op nationaal en Europees niveau. Als er geen streefwaarden worden genoemd in het 

OKA wordt achtereenvolgens de 1e indicatie van de DEM-werkgroep en de 

beleidsrapportage Routeradar Brandstofvisie 2017 geraadpleegd voor streefwaarden. 

 

De transitie van LNG naar bio-LNG voor transport is lastig omdat de invoering in het 

(openbare) gas net directe baten oplevert middels de (bestaande) SDE+ regeling. Voor 

inzet als transport brandstof kan de producent extra waarde krijgen via de HBE regeling 

(verplicht vanuit RED II om hernieuwbaar bij te mengen). Echter, vanuit markt 

mechanismen is de waarde van deze HBE’s erg flexibel en onzeker. Dat betekent in de 

praktijk dat de producent geen financiering via banken voor de benodigde investeringen 

kan krijgen en de investeringen dus uitblijven. 

 

Om dit probleem aan de kant van de producent op te lossen wordt momenteel de SDE++ 

regeling ontwikkeld in kader van het klimaatakkoord. Onder deze regeling wordt de 

productie van biogas sterk gestimuleerd. Tot nu toe wordt de SDE regeling alleen voor 

groen gas certificaten voor (groen) CNG gebruikt. Deze regeling in uitgebreide vorm 

(SDE++) ook voor bio-LNG gebruikt worden als vangnet mocht de HBE vergoeding te 

laag zijn. De maximale kosten zijn begroot op 20 miljoen euro over 10 jaar
40. 

 

Eveneens in het kader van het Klimaatakkoord wordt op dit moment aan de kant van de 

eindgebruiker gewerkt aan een compensatieregeling voor LNG accijns. Bij de 

beleidsmaatregelen is deze compensatieregeling van cruciaal belang. Alleen bij 

uitvoering van de compensatieregeling is er bij LNG namelijk sprake van een positieve 

businesscase en daarmee van potentie tot opschaling. Vooral van belang voor werkelijke 

opschaling is de mate van zekerheid over de duur (aantal jaren) van deze 

beleidsmaatregel.  

 

Overige beleidsmaatregelen die worden gebruikt zijn:  

1. De doelstellingen voor 2030 zoals vastgelegd in de REDII. Bio-CNG en bio-LNG 

kunnen hier onderdeel van uitmaken. 

2. AFID richtlijn voor de uitrol van de infrastructuur. Nederland heeft hierin 

opgenomen de ontwikkeling van de infrastructuur voor LNG (weg, binnen- en 

zeevaart) en CNG voor wegvoertuigen. 

 

  

                                                
40 Bron: Fiche uitrol LNG  bio-LNG juni 2018 
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Tabel 1  Infrastructuur 

 

 

 
 

 

 

Tabel 2  Energiedragers 

 

 

  

Infrastructuur Indicator Totaal aantal 

in Nederland  

conventioneel 

(2018) 

Streefwaarde 

(zichtjaar 2021) 

Meetwaarde 

2017
24

 

Meetwaarde 

2018 

Nog te 

realiseren 

tot 2021 

Publiek CNG 

tankstations 

personenauto’s 

 

Aantal 

 

4.164 

  Bio-CNG: 150  

n.v.t. 

LNG 

tankstations 

voor HD 

voertuigen 

Aantal  

- 

30 Nederland 

45 West-Europa 

excl. Nederland 

18 Nederland: 27 

 

Ned.: 20% 

 

LNG bunker 

stations 

binnenvaart 

 

Aantal 

 

50 

Rotterdam + 

Nijmegen + 

Rijncorridor tot 

Zwitserland 

Min. 2 

leveranciers 

Truck to ship 

op 5 locaties 

(Rotterdam, 

Moerdijk, 

Amsterdam, 

Eemshaven, 

Doesburg) 

Alleen truck to 

ship op 5 

locaties. 

Keulen in 

aanbouw 

Ned. Ca.  

70% 

 

Europa     

100% 

LNG 

bunkerstations 

zeevaart 

 

Aantal 

 

2 

Rotterdam + 

Amsterdam 

1  

1 

 

50% 

Energie 

drager 

Indicator Beschikba

ar-heid in 

Nederland 

(2018) 

(GJ) 

Streefwaa

rde(zichtj

aar 2021) 

Meetwaar

de 201724 

Meetwaar

de 2018 

 

 

Nog te realiseren tot 

2021 

CNG n.v.t. Vrijwel 

onbeperkt 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Aandeel bio-CNG in 

geleverde CNG 

n.v.t. Ruim n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

LNG n.v.t. Vrijwel 

onbeperkt 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Aandeel bio-LNG in 

geleverde LNG 

ton 0 Min. 10% 

of  > 5000 

ton per 

jaar24 

 0 100% 
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Tabel 3  Vervoermiddelen 

 

Vervoer- 

Middel 

Indicator Totale vloot 

Nederland 

incl. 

bedrijfsvoor 

raad (2018) 

41 

Streef 

waarde 

(zichtjaar 

2021) 

Streef 

waarde 

(2030) 

Meet 

waarde 

201724 

Meet 

waarde 

201842 

Nog te 

realiseren 

tot 2021 

Personenauto CNG Aantal Ca. 

8.400.000 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10246 n.v.t. 

Bestelauto CNG Aantal Ca. 

880.000 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4006 n.v.t. 

Vrachtwagen LNG Aantal Ca. 

140.000 

Ca. 60043 

Of 1500 

ca. 3500 

of 700044 

n.v.t. 457 24% 

Vrachtwagen N2/N3 

CNG 

Aantal - n.b. n.b. n.v.t. 657 - 

Bus M2/M3  - CNG Aantal Ca. 10.000 - - n.v.t. 677 - 

Binnenvaart-schip 

LNG 

Aantal Ca. 4.000 50 nieuw 

10 

retrofit 

30043 of 

70044
 

5 7 88% 

Zeevaart Aantal Ca. 1500 15 4843 

of 30044 

n.v.t.45 11 (Ned. 

+ België) 

30% 

 

 

 

Milieueffecten 

De gerealiseerde CO2-reductie op basis van de straatbeeldmonitor is gebaseerd op een 

totaal van ca. 14.000 LD voertuigen op CNG, ca. 1.800 HD-voertuigen op CNG en LNG 

en daarnaast ca. 6 binnenvaartschepen op LNG. Op basis van fossiele CNG en LNG leidt 

dit tot een CO2-besparing van circa 8,3 Kton. In dit cijfer is de productieketen 

meegenomen (‘well to wheel’). Tank to Wheel is ook weergegeven in onderstaande 

tabel, tevens voor NOx en PM.  

 

Tabel 4  Vermeden emissies 

 

Nationaal CO2 (Kton/jaar) NOx uitlaat 

(ton/jaar) 

PM uitlaat 

(kg/jaar) 

Tank to Wheel  Ca. 7,9 Ca. 10  Ca. 375 

Well to Wheel  Ca. 8,3   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Bron: CBS Statline. Tabel Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse. Data per 1 januari 2018. 
42 Bron: RDW OpenData. Data per 19 december 2018. 
43 Bron: TNO 2016 R11467: Monitoring brandstofvisie: PMC format en platformgesprekken 
44 Bron: Fiche uitrol LNG  bio-LNG juni 2018 
45 Routeradar 2017 laat weten dat volgens de Adviescommissie in 2017 zes schepen via CEF en 15 schepen in total 

gecharterd zijn door Shell.  
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4.3 Innovatiemonitor 

 

Inleiding 

De straatbeeldmonitor (SBM) gaat over getalsmatige streefwaarden en realisaties 

die door te rekenen zijn naar directe milieueffecten. De Innovatiemonitor gaat over 

streefwaarden en realisaties met betrekking tot ontwikkelingen in het 

innovatiesysteem. Deze streefwaarden zijn niet door te rekenen naar directe 

milieueffecten maar vormen wel een voorwaarde voor de noodzakelijke 

hernieuwbare ontwikkelingen naar een volgende marktfase. De stap naar een 

volgende marktfase is een voorwaarde voor de opschaling die nodig is om tot de 

gewenste milieueffecten in 2030 te komen zoals beschreven in het energieakkoord 

en naar verwachting ook in het komende klimaatakkoord. 

Marktfasen 

Dit onderdeel is een illustratie bij de cijfers in de tabellen in de straatbeeldmonitor. 

Voor de drie onderdelen infrastructuur, energiedrager en vervoermiddelen is 

geschat in welke marktfase ze zich bevinden. 

 

De marktfasen worden in de tekst toegelicht. 

Infrastructuur 

In de figuren hieronder is een inschatting van de huidige marktfase weergegeven 

voor CNG en LNG tankinfrastructuur voor trucks in Nederland, alsmede voor de LNG 

bunkerfaciliteiten voor binnenvaart en zeeschepen in Nederland.   

 

 
 

Het aantal LNG tankstations in Nederland ligt met 25 stuks goed op schema voor de 

2021 doelstelling van 30 stuks (marktintroductie of niche markt). 

 

Voor de ontwikkelingen van tanksystemen voor trucks vinden de volgende 

ontwikkelingen plaats: 

- Er zijn meerdere type vulpistolen in gebruik die gemeen hebben dat ze tamelijk 

zwaar te bedienen zijn. Daarom is er ook een gemakkelijker te bedienen 

vulpistool in ontwikkeling. Dit wordt op Europese schaal gecoördineerd door de 

NGVA. 

- Een van de ontwikkelingen is dat de ‘damp-retour’, plaatsvindt door de 

vulslang. Daardoor hoeft geen dampretour slang meer aangesloten te worden 

(in het geval van een relatief warme tank). 

In de toekomst, als de through-put van pompstations toeneemt, dan kan LNG bij 

lagere temperatuur getankt worden. Dat geeft een ca 7% grotere actieradius en ook 

een daling van de afblaasrisico’s. 
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Bunkerfaciliteiten voor schepen zijn relatief eenvoudiger, omdat faciliteiten op een 

beperkt aantal strategische locaties - denk aan Rotterdam en Amsterdam of 

Nijmegen - al een flink deel van de markt kunnen voorzien. Voor binnenvaart, kan 

op vijf locaties via tank-truck LNG gebunkerd worden. Gezien de grootte van de 

markt is dat redelijk optimaal. Daarnaast zal in 2018 het bunker ponton ‘Flexfueler 

001’ in gebruik worden genomen. Deze kan flexibel ingezet worden voor zee- of 

binnenvaartschepen in Amsterdam of Rotterdam. In 2018 is het Shell LNG 

bunkerschip Cardissa in gebruik genomen voor het bunkeren van (grotere) 

zeeschepen. 

 

Energiedrager 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Grijze, fossiele LNG 

 Bio-LNG 

 Grijze, fosiele CNG 

 Groene CNG 

Groene CNG, met name voor personenauto’s wordt al een flink aantal jaren 

geleverd. Voor een groot gedeelte gebeurt dat onder de SDE regeling. Het groen 

gas wordt dan bijgemengd in het aardgasnet, groene CNG wordt dan gewaarborgd 

via groen gas-certificaten. Shell heeft aangekondigd om op twee plaatsen in 

Nederland biogas om te gaan zetten in bio-LNG voor Nederlandse en Belgische 

tankstations. De ontwikkeling van de LNG-bulkprijs t.o.v. de dieselprijs is gunstig, 

maar wordt ook sterk beïnvloed door de distributiekosten. Het verschil in bulkprijs 

zal naar verwachting toenemen van ca. 50 EUR/m3 diesel equivalent in 2015 tot ca 

320 EUR/m3 in 2030 (NEV2017) in het voordeel van LNG. Aan de pomp is er echter 

momenteel geen prijsvoordeel t.o.v. diesel (incl. accijns), terwijl ca € 0,15 

prijsvoordeel nodig is voor een redelijke businesscase. 

 

De compensatieregeling die nu in de maak is in het kader van het Klimaatakkoord 

lost dit probleem in principe op en zorgt voor een positieve business case. 

 

Vervoermiddel 

Onderstaande grafieken laten een s-curve zien die zoveel mogelijk passend 

gemaakt is op de werkelijke aantallen in 2018 en de streefwaarde voor 2030. 

Daarbij is rekening gehouden met het jaarlijkse verkoopcijfer, de gebruiksduur van 

voertuigen in Nederland, een minimale transitietijd voor de markt en een maximaal 

marktaandeel (eindsituatie) van de technologie. Op de website worden deze 
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uitgangspunten verder uiteengezet. 
 

 

LNG neemt nog niet de grote vlucht die een aantal jaren geleden gehoopt werd. Dit 

komt vooral door wat tegenvallende business cases. De vervoersmiddelen zitten 

vooral in het gebied van de marktintroductie- en opschalingsfasen.  
 

 

 

 
Bij vrachtauto’s is het aanbod de laatste jaren goed op niveau gekomen, door 

uitbreiding in de zwaarste motorklassen. Sinds 2018 omvat dat ook de zuinige dual-

fuel motor.  

 

 
 

Bij binnenvaart hebben de hoge investeringskosten in de LNG-aandrijflijn (incl. 

tank), een negatieve impact op de business case. De doelstellingen van 60 schepen 

op LNG in 2021, en 300 of 70046 in 2030 zijn niet haalbaar gezien het beperkte 

markt voor nieuwbouwschepen en her-motorisering (aandrijflijnconversie) per jaar. 

Een doelstelling van ca. 160 schepen in 2030 zou realistischer zijn. Een 

leaseconstructie voor de LNG tank en een toename van het prijsverschil tussen LNG 

en diesel, kunnen leiden tot een groter aandeel van schepen met LNG aandrijflijn. 

 

Bij binnenvaart speelt ook het “probleem” van de kleinschaligheid. De businesscase 

                                                
46 Respectievelijk volgens TNO 2016 R11467: Monitoring brandstofvisie, en ‘Fiche uitrol LNG  bio-LNG juni 2018 
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kan in beginsel best positief zijn, maar toch niet te financieren vanwege de te lange 

terugverdientijd c.q. de te beperkte mogelijkheden voor financiers om zekerheden 

te vestigen.  

 

 

 

 

Bij zeevaart, worden de zeer lage emissies, ook aan dek van het schip als zeer 

positief ervaren. Dit speelt vooral een rol bij personenvervoer zoals veerboten. Met 

de huidige 11 LNG-schepen, is het doel van 2021 (15 schepen) goed in zicht.  

 

 

Toelichting marktfasen 

Bij elke marktfase horen andere aantallen voertuigen in de vloot. De aantallen 

kunnen verschillend zijn voor de typen voertuigen. Bijvoorbeeld, bij voertuigen 

waarvan de (gewenste) vloot klein is, kan men bij kleinere aantallen al spreken van 

opschaling. 

In onderstaande tabel is per marktfase een definitie gegeven en zijn de gekozen 

aantallen voer- of vaartuigen genoemd die met deze marktfase corresponderen. 

  Definitie 

Per 

sonen-

auto 

Auto 

bus 

Vracht-

auto 

Binnen-

vaart  
Zeevaart 

Kijkend 

naar 

gebied 

R&D – 

onderzoeks-

fase 

Onderzoek, testen van belangrijke 

componenten. 
0 0 0 0 0 

Wereld

-wijd 

Prototype 

/ pilot 

De eerste complete voertuigen met 

de technologie worden gebouwd. 
1 - 200 1 - 10 1 - 200 1 - 2 1 - 2 

Wereld

-wijd 

Marktvoor

-bereiding 

/ demon-

stratie 

De eerste voertuigen worden door 

normale gebruikers in de dagelijkse 

praktijk gebruikt, infra kan heel 

lokaal georganiseerd zijn. 

Marktintroductie is nog onzeker. 

10 - 

100 
10 - 20 10 - 50 2-4 2-4 

Neder-

land 

Marktintro

ductie / 

niche 

Product is verkrijgbaar (in 

nichemarkten). Infra wordt 

uitgebreid, meerdere voertuigtypen 

beschikbaar voor willekeurige 

gebruikers. 

100 - 

5000 
20 - 50 

50 -

500 
4 - 10 4 - 10 

Neder-

land 

Opschaling 
Infra wordt langzaam uitgebreid tot 

landelijk dekkend. 
>5000 >50 >500 >10 >10 

Neder-

land 

Beheer 

Een stabiele situatie is bereikt. De 

vraag neemt niet verder toe. 

Aantallen zijn afhankelijk van de 

> 

5.000.

000 

>2.500 
>100.0

00 
>1000 >1000 

Neder-

land 
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gewenste penetratiegraad. 

 

 
 

 

Markt vraag & - aanbod 

LNG trucks 

Eén leverancier (Volvo) heeft een zogenaamde dual-fuel motor op de markt 

gebracht. Deze motor heeft een hoger vermogen en een hogere efficiency, hetgeen 

een belangrijke aanvulling op de aanbodzijde. Door de hogere efficiency is er ook 

met (fossiel) LNG spraken van duidelijke CO2 besparing t.o.v. diesel. De meerprijs 

van LNG trucks t.o.v. diesel bedraagt momenteel 30 tot 35 duizend euro. De 

ambitie is om dit terug te brengen naar ca. 15 duizend euro, maar dat vraagt 

beduidend grotere productieaantallen. Door de nieuwe stimuleringsregeling is de 

verwachting dat de vraag naar LNG trucks weer zal oplopen doordat de business 

case positief wordt.  

 

Binnenvaart 

Ca. drie tot vier motorleveranciers bieden LNG motoren aan voor de binnenvaart, 

maar in het grotere segment, boven 500 kW, is er maar één aanbieder. Naar 

verwachting zal hier weinig verandering in komen. Het ontbreekt aan informatie 

over methaanemissies, waardoor er geen transparantie is over CO2 equivalent 

prestaties t.o.v. diesel. Onder druk van de Stage V regelgeving (2019/2020), wordt 

de methaanemissie van sommige motoren wel wat teruggebracht, maar dat hoeft 

niet tot lagere CO2 equivalent emissies te leiden dan voor diesel. Er is weinig vraag 

naar LNG aandrijflijnen vanwege de hoge investeringskosten en het relatief kleine 

prijsverschil tussen diesel en LNG. 

 

Zeevaart 

Er is voldoende motoraanbod, ook goed verdeeld over de verschillende 

vermogensklassen. LNG is populair onder een aantal gebruikers vanwege de lage 

PM/roetemissies (vooral voor passagiersschepen) en vanwege voordelen bij 

haventoegang of bij aanbesteding (baggerwerkzaamheden). Naar verwachting zal 

de vraag naar LNG aandrijflijnen op hetzelfde niveau blijven of wat toenemen, mede 

vanwege het de invoering van de NECA en de toenemende aandacht voor 

milieuaspecten. 

 

Hulpbronnen 

Gerealiseerd nationaal beleid: 

 De teruggaveregeling voor accijns op LNG was jarenlang ca. € 0,12 per 

liter die aan accijns werd teruggegeven aan de eindgebruiker. Deze 

regeling is per 1 januari 2019 beëindigd.  

 Bijdrage aan investering in private tankinfrastructuur via MIA/VAMIL (nu 

alleen mogelijk voor privaat, wenselijk is dit ook voor publieke 

tankinfrastructuur mogelijk te maken). 

 HBE regeling. Bio-tickets in kader REDI die waarde toekennen aan het 

bijmengen van hernieuwbaar gas voor gebruik in wegtransport. 

 Voor trucks: bij laag geluidsniveau ruimere venstertijden voor toegang 

tot stadscentra. 

Gerealiseerd Europees beleid: 

 Stage V voor binnenvaartschepen is ingevoerd. Gunstig voor schepen 

met gasmotoren 

 NOx eis zeevaart in ECA gebied is ingevoerd per 2021 voor nieuwe 

schepen 

Nog niet gerealiseerd beleid: 
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 HBE regeling in kader RED II, hierbij wordt gesproken over een 

uitbreiding richting binnenvaart 

 Compensatieregeling voor LNG in de maak in kader Klimaatakkoord. 

Alleen bij uitvoering van deze compensatieregeling is er bij LNG sprake 

van een positieve businesscase en daarmee van potentie tot opschaling. 

 De SDE++ regeling wordt momenteel ontwikkeld in kader van het 

Klimaatakkoord. Doel is investeringen in productie bio-LNG te 

stimuleren.  

 Nog geen regelgeving voor beperking methaanemissie voor 

scheepvaartmotoren (binnenvaart en zeevaart). Gecombineerde 

methaan-uitstootbeperking voor scheepvaart- en stationaire motoren 

zou kans op succes vergroten. 

 Uniforme privileges voor (bio)LNG-voertuigen voor steden. 

 Juridische mogelijkheden voor incentives. 

Effecten: 

De groei van het aantal trucks en binnenvaartschepen op LNG is afgelopen jaren 

gestagneerd, dit met name vanwege de hoge investeringskosten en de matige 

business case. De beleidsmaatregelen die in ontwikkeling zijn zullen deze situatie 

drastisch kunnen veranderen in het voordeel van toepassing en opschaling, met 

name voor het zware vracht wegvervoer.  Daarnaast wordt voor binnenvaart relatief 

optimistisch gedacht over accu-elektrische- en waterstof-elektrische aandrijving, 

alhoewel daar nog veel onzekerheden zijn, met name voor het energie-intensieve 

langeafstandsvervoer. In de totale vloot is een combinatie van enerzijds (bio)LNG 

en biodiesel voor de lange-afstandsschepen en anderzijds accu-elektrische en H2 

brandstofcel aandrijving voor de korte afstanden een logisch geheel waarmee op 

redelijk snelle manier de totale vloot verduurzaamd wordt. 

 

 

4.4 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies en aanbevelingen 

Doel van de Routeradar rapportage is primair om feitelijke informatie te 

verzamelen en presenteren die een beeld geeft van de voortgang m.b.t. de 

introductie van verschillende duurzame voertuigen en energiedragers in het 

mobiliteitssysteem. De Routeradar geeft eveneens een beeld van de ontwikkeling 

van beleid dat impact heeft op de introductie van duurzame voertuigen en 

energiedragers. De resultaten zijn input voor een proces van evaluatie van beleid 

en eventuele bijstelling. Dat betekent dat dit rapport zich qua eventuele 

beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen streng beperkt tot zaken die op 

grond van de gepresenteerde informatie geconcludeerd kunnen worden. 

 

Straatbeeld 

 
 Gegeven de beschikbaarheid van streefcijfers voor 2021 voor een aantal 

toepassingen kunnen er op basis van de data uit de straatbeeldmonitoring 

conclusies worden getrokken over de mate waarin de marktontwikkeling op 

koers ligt om de streefcijfers voor 2021 te halen. Voor toepassingen met 

alleen een streefcijfer voor 2030 is dat in sommige gevallen niet mogelijk. 

 De sleutelfactoren en indicatoren voor het monitoren van dit brandstofspoor 

zijn goed. De straatbeeldmonitoring, zoals uitgewerkt in dit rapport, volstaat 

dus om op termijn te kunnen beoordelen of de effecten van beleid voor 
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CNG/LNG, in termen van aantallen voertuigen, tankinfrastructuur en 

verbruikte volumes, op koers liggen voor het halen van de streefwaarden. 

Voor de duiding van oorzaken voor eventuele afwijkingen tussen realisatie en 

de streefwaarde (de voorziene ingroeipad richting) is wel meer inzicht nodig 

in onderliggende detaildata. Voor voer- en vaartuigen op CNG/LNG gaat het 

dan bijvoorbeeld over de kostenontwikkeling aan de voertuigkant. Het zou 

goed zijn om de indicatoren voor TCO uit te breiden met ‘meerkosten in de 

investering voor de LNG aandrijflijn’, naast de reeds aanwezige indicatoren 

voor de LNG prijs (voor trucks en binnenvaart). 

 Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de marktontwikkeling voor 

het brandstofspoor CNG/LNG goed op schema ligt voor wegtransport en 

zeevaart, maar sterk achterblijft voor binnenvaart. Ook de groei van het 

aantal trucks op LNG is de afgelopen jaren gestagneerd, dit met name 

vanwege de hoge investeringskosten en matige business case. De 

beleidsmaatregelen die nu in ontwikkeling zijn zullen deze situatie drastisch 

kunnen veranderen in het voordeel van toepassing en opschaling, met name 

voor het zware vracht wegvervoer. 

 De doelstelling voor de binnenvaart is niet realistisch, mede vanwege het 

beperkte aantal nieuwbouwschepen en motor/aandrijflijnvervangingen per 

jaar.  De belangstelling voor LNG vermindert wellicht ook door de groeiende 

aandacht voor accu-elektrische en waterstof-brandstofcelaandrijving, 

alhoewel dit verschillende marktsegmenten betreft.    

Innovatie en marktfases 

 

Marktfases 
 Trucks en zeeschepen op LNG zitten aan het begin van de opschalingsfase. 

Binnenvaart zit nog in de marktintroductiefase. De aantallen voor trucks en 
zeevaart liggen goed op schema, maar binnenvaart blijft sterk achter. 
Belangrijkste oorzaken zijn de hoge investeringskosten voor de LNG-
aandrijflijn en de onzekerheid rond de accijnsvrijstelling in het recente 
verleden.  

 Bij de beleidsmaatregelen is de compensatieregeling voor LNG accijns 
bepalend. Alleen bij uitvoering van deze compensatie regeling is er bij LNG 
namelijk sprake van een positieve businesscase en daarmee van potentie tot 
opschaling. Deze compensatieregeling is momenteel in de maak in het kader 
van het Klimaatakkoord. Belangrijk hierbij is de zekerheid die straks gegeven 
kan worden over de duurzaamheid (aantal jaren) van deze beleidsmaatregel. 

Dit laatste is een voorwaarde voor werkelijke opschaling. 
 De transitie van LNG naar bio-LNG voor transport is lastig omdat de invoering 

in het (openbare) gas net directe baten oplevert door inzet van de 
(bestaande) SDE+ regeling. Voor inzet als transport brandstof kan de 
producent extra waarde krijgen via de HBE regeling (verplicht vanuit RED II 

om hernieuwbaar bij te mengen). Echter, vanuit marktmechanismen is de 
waarde van deze HBE’s erg flexibel en onzeker. Dat betekent in de praktijk 

dat de producent geen financiering via banken kan krijgen voor de benodigde 
investeringen en deze investeringen dus uitblijven. Om dit probleem nu op te 
lossen wordt momenteel de SDE++ regeling ontwikkeld in kader van het 
Klimaatakkoord.  

 De infrastructuurontwikkeling voor LNG (en CNG) ligt voor alle modaliteiten 

goed op schema. Voor binnenvaart is  bunkering alleen mogelijk is via tank-

trucks, maar gezien de marktontwikkeling is dit redelijk optimaal. Bovendien 

volgt in 2019 een uitbreiding met een bunkerponton, flexibel inzetbaar voor 

binnenvaart en zeevaart. 

 De internationale ontwikkelingen zijn redelijk goed. De LNG-infrastructuur 

voor weg- en binnenvaart breidt zich uit in Europa. Nederland blijft hierop 

frontrunner.  
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 Op basis van waargenomen ontwikkelingen mag verwacht worden dat de 

productie van bio-LNG de komende jaren wordt opgestart. Er zijn extra 

maatregelen rondom SDE-subsidies nodig om een verdere groei van bio-LNG 

productie zeker te stellen. 

Match vraag en aanbod op de markt 
 Vraagontwikkeling kan voor trucks en binnenvaart vergroot worden door 

extra voordelen te geven voor geluidsarme trucks, voor binnenvaartschepen 

met Stage V emissies en voor cruiseschepen met Tier III emissieniveau. 

 Marktaanbod: er is slecht één truckleverancier met een zuinige dual-fuel 

motor. Dit zouden er het liefst enkele moeten zijn. LNG motoren voor binnen- 

en zeevaart kennen een relatief hoge methaanemissie, waardoor de in CO2-

equivalenten uitgedrukte besparing op broeikasgasemissies met fossiele LNG 

nul of heel klein is. Een limiet voor methaanemissie zou in de wetgeving 

kunnen worden opgenomen, maar gezien de kleine aantallen motoren is dit 

misschien niet realistisch. 

Hulpbronnen  

 De teruggave regeling voor accijns op LNG was jarenlang ca. € 0,12 

per liter die aan accijns werd teruggegeven aan de eindgebruiker. 

Deze regeling is per 1 januari 2019 beëindigd.  

 Bijdrage aan investering in private tankinfrastructuur via MIA/VAMIL 

(wenselijk is dit ook voor publieke tankinfrastructuur mogelijk te 

maken). 

 HBE regeling. Bio-tickets in kader REDI die waarde toekennen aan het 

bijmengen van hernieuwbaar gas voor weg transport doeleinden  

 Voor trucks: door laag geluidsniveau ruimere venstertijden voor 

toegang tot stadscentra. 

 

In voorbereiding: 

 

 HBE regeling in kader RED II, hierbij wordt gesproken over een 

uitbreiding richting binnenvaart. 

 Compensatie regeling voor LNG in de maak in kader Klimaatakkoord. 

Alleen bij uitvoering van deze compensatie regeling is er bij LNG 

sprake van een positieve businesscase en daarmee van potentie tot 

opschaling. 

 De SDE++ regeling wordt momenteel ontwikkeld in kader van het 

klimaat akkoord. Doel is investeringen in productie bio-LNG te 

stimuleren.  

 

In ontwikkeling 

 Regelgeving voor beperking methaanemissie voor 

scheepvaartmotoren (binnenvaart en zeevaart). Gecombineerde 

methaan-uitstootbeperking voor scheepvaart- en stationaire motoren 

zou kans op succes vergroten. 

 Uniforme privileges voor (bio)LNG-voertuigen voor steden. 

 Juridische mogelijkheden voor incentives. 

 

Herijking brandstofvisie 
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47 -LNG van juni 2018 geeft een doelstelling 

van 700 in 2030 

 
 De doelstelling voor 30047  binnenvaartschepen op LNG in 2030 lijkt niet 

haalbaar, tenzij de economische factoren snel gunstiger worden (groter 

prijsverschil tussen diesel en LNG in combinatie met een lease constructie 

voor de LNG tank). Ca. 160 zou een realistischer getal zijn.  

 De doelstelling voor 3500 trucks op LNG in 2030 is zonder aanvullend 

economisch beleid niet haalbaar. Belangrijke beleidsmaatregelen zijn het 

laten doorlopen van de accijnsvrijstelling tot 2030 en gebruik maken van de 

mogelijkheid van dubbeltelling van bio-CNG en bio-LNG, in het kader van RED 

II. 
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5 Biobrandstof 

5.1 Inleiding 

 

Biobrandstof en mobiliteit in 2018 

Inleiding 

De toepassing van biobrandstoffen in lage blends in het wegverkeer gebeurt al een 

aantal jaren op commerciële schaal. Streven voor de komende jaren is verdere 

opschaling en een shift naar de meest geavanceerde biobrandstoffen. 

 

Belangrijkste internationale ontwikkelingen 

Internationaal richt men zich vooral op de toename van productiecapaciteit voor 

geavanceerde biobrandstoffen. Voor wat betreft biobrandstoffenconsumptie bestond de 

top 5 in 2016 uit: de Verenigde Staten, Brazilië, China, Frankrijk en Duitsland. 

Nederland stond op de 21e plek.48 De Verenigde Staten en Brazilië waren in 2016 

samen goed voor 85% van de wereldwijde biobrandstofproductie.49 

 

Doelstelling 

Er zijn meerdere soorten doelstellingen van belang voor dit hoofdstuk: 

- De doelstelling van 60 PJ biobrandstoffen in 2030, zoals eerder is 

vastgesteld in het kader van de Brandstofvisie en de vervolgacties. Deze 

doelstelling is nergens vastgelegd in wetgeving, maar dient meer als 

doorkijk voor de lange termijn; 

- In het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA) is de term biobrandstoffen verbreed 

naar duurzame brandstoffen. In het OKA is de volgende formulering 

opgenomen: ‘Om de afgesproken klimaatdoelstellingen te realiseren wordt 

naast de inzet van elektriciteit en waterstof, maximaal 27 PJ duurzame 

brandstoffen in het wegverkeer bovenop het 2030 scenario van de 

Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 ingezet. De 27 PJ komt (in de 

formele CO2-berekeningen) overeen met een CO2-reductie van 2 Mton.’ De 

NEV gaat uit van 33 PJ. Samen met de maximale 27 PJ komt dit neer op 60 

PJ voor wegtransport.  

- De doelstelling voor de hoeveelheid duurzame energie in transport in 2020, 
zoals kan worden herleid uit de 10%-norm uit de Renewable Energy 

Directive (2009/28/EC) en de doelstelling voor ten minste 14% duurzame 
energie in transport in 2030 (onder voorwaarden zou deze ook lager mogen 
zijn).volgens de Renewable Energy Directive II (2018/2001) 

- Voor veel sleutelfactoren en doelstellingen zijn nog geen streefwaarden 

bepaald en het gaat het met name om het volgen van een positieve trend. 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
48 https://knoema.com/atlas/topics/Energy/Renewables/Biofuels-consumption 
49 IEA, 2017, Technology Roadmap Delivering Sustainable Bioenergy 
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5.2 Straatbeeldmonitor 
 

Internationale ontwikkelingen 

Internationale ontwikkelingen worden vooral geschetst voor de ontwikkelingen in 

productie en consumptie van biobrandstoffen. Op voertuig- en infrastructuurniveau is 

minder informatie beschikbaar, daarom focussen we in onderstaande paragraaf op 

productie en consumptie. 

 

In 201750 groeide de productiecapaciteit voor biobrandstoffen met 2% (dit is incl. 

conventionele biobrandstoffen en betreft 81 Mtoe oftewel circa 3,4 EJ). De 

groeiverwachting voor de komende jaren ligt op 5% per jaar. Deze groei wordt vooral 

verwacht voor Latijns-Amerika en niet-OECD Aziatische landen. Naar verwachting blijft 

er een sterke push voor biobrandstoffen in Brazilië. China heeft ook de ambitie om E10 

landelijk uit te rollen. Dit vraagt om een verzesvoudiging van de productie. De 

groeiverwachtingen voor de Verenigde Staten en Europa zijn beperkter. Investeringen 

in biobrandstoffenproductie nemen hier af en de investeringen in conventionele 

biobrandstoffen zullen nog verder afnemen als gevolg van de RED II. Vraag en aanbod 

van HVO en andere drop-in brandstoffen zullen wel toenemen als gevolg van de drop-in 

kwaliteiten. Deze productie vindt met name plaats in Europa, Singapore en de VS. De 

productiecapaciteit van geavanceerde biobrandstoffen (brandstoffen geproduceerd uit 

grondstoffen vermeld in bijlage IX deel A van de Richtlijn Hernieuwbare Energie) is nog 

beperkt, maar zal moeten groeien als gevolg van de RED II. India doelt op twaalf 

productiefaciliteiten voor geavanceerde biobrandstoffen en China richt zich op de 

ontwikkeling van ethanol op basis van cellulose. In onderstaande grafiek is te zien hoe 

de consumptie van biobrandstoffen verdeeld was in 2017.51 

 
De komende jaren zal de vraag naar duurzame brandstoffen in transport sterk 

toenemen als gevolg van de REDII en de ambitieuze doelstellingen, die een aantal 

lidstaten hebben vastgesteld. Zo heeft Finland een doelstelling van 40% duurzame 

energie in transport in 2030 vastgesteld.52  De doelstelling van Zweden ligt op 30% 

duurzame energie in transport (zonder dubbeltelling).53 Ook andere Europese landen 

(zoals Italië, maar ook Nederland (gezien het Ontwerp-Klimaatakkoord)) werken aan 

ambitieuze doelstellingen. 

                                                
50 Geen recentere getallen aanwezig.  
51 https://www.iea.org/tcep/transport/biofuels/ 
52 http://www.etipbioenergy.eu/images/EBTP_Factsheet_Finland_250416.pdf 
53 https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Advanced_biofuel_policy_eu_update_20181130.pdf 
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Nationale en Europese beleidscontext 

Europese beleidscontext:  

 

Renewable Energy Directive II38 

Eind 2018 is de definitieve tekst van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018/2001) 

oftewel de Renewable Energy Directive II gepubliceerd. De Richtlijn kent een 

doelstelling voor duurzame energie in transport van ten minste 14% in 2030 (onder 

voorwaarden zou deze ook lager mogen zijn), waaronder toepassing van 

biobrandstoffen. Dit is incl. een cap op biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen 

die per lidstaat kan verschillen naar gelang het gebruik van deze biobrandstoffen in 

2020, een cap op biobrandstoffen gemaakt uit Annex IX B feedstocks (1,7%, zonder 

dubbeltelling) en een subtarget voor geavanceerde biobrandstoffen (ten minste 3,5% 

inclusief dubbeltelling). 

 

Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFiD) 

In Nederland zijn recent de nieuwe aanduidingen voor E5, E10 en B7 aan de pomp 

geïntroduceerd ter harmonisatie van de Europese brandstofetiketten. Deze verplichting 

komt voor uit de AFiD richtlijn en geldt in de hele Europese Unie. Zo kan aan de 

brandstofsticker gezien worden welke brandstof geschikt is voor het voertuig54. Sinds 

12 oktober 2018 moeten tankstations deze brandstofstickers als aanvullende informatie 

plaatsen op hun pompen. Nieuwe voertuigen krijgen in het vervolg ook een sticker (in 

het onderhoudsboekje en in de tankklep) om aan te geven welke brandstof geschikt is. 

Het gaat om de volgende modaliteiten: auto’s, bestelbussen, bussen, trucks, brom-, 

snor- en motorfietsen.55 

 

 

 

 
 

Nationaal 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de wet- en regelgeving 

aangepast. Dit heeft twee redenen: de implementatie van de ILUC-richtlijn 

(2015/1513) en de uitvoering van de reductiedoelstelling van de Richtlijn 

brandstofkwaliteit4. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor de 

uitvoeringssystematiek zoals is verwoord in titel 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer, 

Besluit energie vervoer en van de Regeling Energie voor Vervoer.  

                                                
54 De brandstofetiketten geven echter geen uitsluitsel over de hoeveelheid hernieuwbaar in de brandstoffen. E5 hoeft 

niet per definitie 5% volume bioethanol te bevatten: de 5% geeft slechts het maximum aan. Het kan ook zijn dat het 

aandeel hernieuwbaar juist hoger is: bij B7 (oftewel maximaal 7 volume % FAME kan daar bovenop nog een aandeel 

HVO bijgemengd zijn. Het aandeel hernieuwbaar is nog hoger, terwijl aan de specificaties van B7 wordt voldaan, 

oftewel de standaard dieselnorm (EN590). 
55 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/brandstofstickers 

https://www.ad.nl/binnenland/vanaf-vandaag-tanken-we-e5-en-b7~ab6d7d5d/133397299/
https://www.ad.nl/binnenland/vanaf-vandaag-tanken-we-e5-en-b7~ab6d7d5d/133397301/


 

58 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD |  Beleidsrapportage Routeradar Brandstofvisie | 26 april 2019 

De wet- en regelgeving geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. De 

belangrijkste wijzigingen betreffen: 

- De bestemmingen waarvoor de jaarverplichting geldt, weg- en spoorvoertuigen 

worden uitgebreid met leveringen van benzine en diesel aan niet voor de weg 

bestemde mobiele machines, landbouwtrekkers, bosbouwmachines en 

pleziervaartuigen, niet zijnde zeeschepen, wanneer niet op zee. 

- De introductie van een onderverdeling met een maximum voor conventionele 

biobrandstoffen en een subdoelstelling voor geavanceerde biobrandstoffen. 

Voor 2018 is de totale jaarverplichting 8,5%, met een maximum van 3% voor 

conventionele biobrandstoffen en een subdoelstelling van 0,6% voor 

geavanceerde biobrandstoffen. 

- Door deze nieuwe onderverdeling zijn er ook drie soorten HBE’s: de HBE-

conventioneel voor biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen, de HBE-

geavanceerd voor biobrandstoffen op basis van afval/residuen en de HBE-

overig voor biobrandstoffen op basis van gebruikt frituurvet en dierlijk vet (cat. 

1 en 2) en voor elektriciteit. 

- Tenslotte moeten ingeboekte vloeibare biobrandstoffen aantoonbaar zijn 

uitgeslagen tot verbruik op de Nederlandse markt voor vervoer. 

 

Nationaal E&K plan39 

In het Energieakkoord voor duurzame groei (SER, 2013) is voor verkeer en vervoer in 

2030 een maximale CO2-uitstoot van maximaal 25 megaton vastgelegd. Met de huidige 

scenario’s voor het vastgestelde en voorgenomen beleid wordt de CO2-uitstoot in 2030 

geraamd op 32 [29-38] megaton (Zie NEV, 2017). Voor het Klimaatakkoord wordt 

uitgegaan van dit referentiescenario. Voor dit akkoord resulteert dus een opgave om te 

komen tot 7,3 Mton Tank-to-Wheel CO2-uitstoot reductie ten opzichte van het 

referentiescenario. Mogelijke beleidsmaatregelen die daaraan kunnen bijdragen zijn dit 

jaar in kaart gebracht. Biobrandstoffen tellen voor deze doelstelling, net als elektriciteit 

en waterstof, als 0 CO2-uitstoot. Het ontwerp-Klimaatakkoord stelt: ‘om de 

afgesproken klimaatdoelstellingen te realiseren wordt naast de inzet van elektriciteit en 

waterstof, maximaal 27 PJ duurzame brandstoffen in het wegverkeer bovenop het 2030 

scenario van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 ingezet. De 27 PJ komt (in de 

formele CO2-berekeningen) overeen met een CO2-reductie van 2 Mton.’56 

 

Beleidsmaatregelen en resultaten 

Met de straatbeeldmonitor wordt beoogd om de voortgang met betrekking tot de 

zichtbaarheid van innovaties in het straatbeeld te rapporteren. Het gaat daarbij om 

ambities voor en realisaties van concreet meetbare eenheden voor infrastructuur, 

energiedragers en voertuigen in het Nederlandse straatbeeld. Daarbij wordt uitgegaan 

van streefwaarden zoals gerapporteerd in het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA, versie 

21-12-2018) en de ambities die kunnen worden afgeleid van ambities op basis van het 

beleid voor duurzame energie in transport. Met betrekking tot de realisatie van 

infrastructuur moet in algemene zin opgemerkt worden dat het aantal vervoermiddelen 

wat gebruikt maakt van een bepaalde energiedrager in combinatie met het aantal 

vervoermiddel kilometers bepaalt welke positieve milieueffecten bereikt worden. De 

infrastructuur op zich leidt niet tot een reductie in emissies. Wel is de aanwezigheid van 

de noodzakelijke infrastructuur een van de voorwaarden om tot een goede 

vraagontwikkeling van de  vervoermiddelen te komen.  Daarbij spelen mbt de 

vervoermiddelen echter ook zaken een rol als: -betaalbaarheid; -beschikbaarheid; -

                                                
56 https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord 
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voldoende actieradius; -snelle laad/tank tijd; -onderhoudskosten; -tweedehandsmarkt; 

-veiligheid etc.  Voor wat betreft de bijmenging  van bio brandstoffen is er overigens 

wel een direct effect op de reductie van uitstoot aangezien het conventionele 

wagenpark gebruik maakt van de bestaande conventionele infrastructuur.    

 

Overige doelstellingen die worden gebruikt zijn:  

1. De Jaarverplichting Hernieuwbare Energie in Vervoer als implementatie van de 

RED1 en de CO2-doelstelling van de Richtlijn Brandstofkwaliteit (FQD), waarbij 

het gaat om de CO2-emissies over de keten, van well-to-wheel) Ook de 

limieten en subdoelstellingen, die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving vallen 

hieronder. 

2. De doelstellingen voor 2030 zoals vastgelegd in de RED2 en eventueel hogere 

nationale doelstellingen om de ambitie, zoals in het ontwerp-Klimaatakkoord is 

vastgelegd, te kunnen realiseren. 

 

Geen van de indicatoren geformuleerd voor de Routeradar, op het vlak van 

infrastructuur is momenteel te operationaliseren wegens een gebrek aan overzicht 

welke blends er op de markt beschikbaar zijn. Momenteel worden biobrandstoffen nog 

altijd voornamelijk vermarkt als low blends (E5, B7). Naar schatting 10% van de 

tankstations biedt E10 aan. E85 wordt nauwelijks aangeboden.57 

 

In 2018 vonden wel de volgende ontwikkelingen plaats: 

GoodFuels is in maart 2018 gestart met de verkoop van GoodFuels20 (een dieselblend 

met 20% HVO) via 7 openbare tankpunten van Sakko Tankstations. Deze brandstof 

bestaat voor 20% uit Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). HVO is een type biodiesel van 

zogenoemd drop-in kwaliteit. De eigenschappen van deze biodiesel zijn vrijwel gelijk 

aan conventionele diesel en HVO kan daarom zonder problemen in hogere percentages 

worden bijgemengd. In dit geval is deze biobrandstof gemaakt van afval- en 

reststromen. Het netwerk van openbare tankpunten met GoodFuels20 wordt komende 

tijd uitgebreid conform het ‘GreenTruckFuel’-programma van Transport en Logistiek 

Nederland. In de toekomst wil GoodFuels ook 100% HVO gaan aanbieden.58 Merk op 

dat de status van het ‘GreenTruckFuel’- programme onduidelijk is vanwege het 

ontwerp-Klimaatakkoord. Future Fuels levert ook zogenaamde blauwe diesel, 100% 

HVO geproduceerd door Neste, in het noorden van het land. De biodieselvariant is ook 

daadwerkelijk blauw van kleur en dankt daar zijn naam aan. Deze blauwe diesel wordt 

aangeboden in blends van 20-50% of 100% en wordt ook geproduceerd uit 

afvalstromen, zoals plantaardige oliën59 Zo zijn Future Fuels en TamOil een 

samenwerking aangegaan, waardoor op dit moment blauwe diesel B100 al op acht 

Friese TamOil tankstations beschikbaar.60  

 

Den Hartog biedt een variatie aan dieselblends met HVO aan bij een aantal tankstations 

(CO2 Saving Diesel). Het aandeel HVO/BTL in deze blends varieert van 10% tot 

100%.61 

 

Op 1 juli 2018 ondertekende staatssecretaris Van Veldhoven het Convenant Duurzame 

Biobrandstoffen. Met dit convenant spraken Rijksoverheid en sectorpartijen af om 

gebruik en productie van duurzame biobrandstoffen te vergroten ten behoeve van de 

                                                
57 Persoonlijke communicatie Ministerie I&W 
58 https://www.tankpro.nl/brandstof/2018/03/09/goodfuels-start-verkoop-synthetische-diesel-op-zeven-locaties/ 
59 https://futurefuels.nl/blauwe-diesel/ 
60 https://transportenmilieu.nl/nieuwsarchief/item/hvo-wordt-blauwe-diesel 
61 https://www.denhartogbv.com/brandstoffen/hvo-voor-de-ondernemer-en-de-particulier/ 



 

60 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD |  Beleidsrapportage Routeradar Brandstofvisie | 26 april 2019 

Nederlandse transportmarkt. Gezamenlijk wordt gewerkt aan o.a. transparantie in de 

keten, duurzame praktijk voor grondstoffenproductie en een zo hoog mogelijke CO2-

reductie. 62 

 

 

Tabel 1 Infrastructuur 

 

Infrastructuur Indicator Totaal aantal 

in Nederland 

(2018) 

Streefwaarde 

(zichtjaar 

2021) 

Meetwaarde  Nog te 

realiseren 

tot 2021 

 Aantal 4.164 

benzine/diesel 

tankstations 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

 

Onder de jaarverplichting is 19,5 miljoen GJ oftewel 19,5 PJ aan duurzame energie op 

de Nederlandse markt gebracht. Dit komt overeen met een aandeel van 7,75% 

duurzame energie in transport. Ruim 99% bestaat uit biobrandstoffen. In 2016 was dit 

nog circa 18 PJ (zonder dubbeltelling). De realisatie van de streefwaarde (60 PJ) in 

2030 is dus gestegen van 30% in 2016 naar 32,5% in 2017. Volgens de NEa, zijn er in 

2017 geen leveringen van biokerosine voor de luchtvaart geregistreerd (in 2016 was 

wel een kleine hoeveelheid ingeboekt). 

 

Tabel 2.1 Energiedragers 

 
Energiedrager Indicator Duurzame 

energie in 

transport in 

Nederland 

(2017) (GJ) 

(>99% = 

biobrandstof) 

Streefwaarde 

(zichtjaar 

2030) 

Meetwaarde 

201724 

Meetwaarde 

2018 

Nog te 

realiseren 

tot 2030 

Biobrandstof  19,5 

miljoen GJ 

60 PJ63 n.v.t. 32,5% 67,5% 

 

 

Tabel 2.2 Inzet naar type biobrandstof incl. dubbeltelling 

 

Type biobrandstof PJ in 2017 (incl. 

dubbeltelling) 

PJ in 2017 (excl. 

dubbeltelling) 

Ethanol enkeltellend 5,911 5,911 

ETBE enkeltellend 0,0378 0,0378 

Biogas dubbeltellend 0,451 0,225 

FAME dubbeltellend  26,162 13,081 

HVO dubbeltellend 0,282 0,141 

 32,1 PJ 19,5 PJ 

 

In 2017 werd het grootste gedeelte van de biobrandstoffen geproduceerd uit 

afvalstromen: 70% in 2017 (o.b.v. fysieke energie-inhoud). De biobrandstoffen die 

diesel vervangen waren geheel geproduceerd uit afvalstromen en residuen, terwijl de 

benzinevervangers nog altijd uit landbouwgewassen werden geproduceerd. 

 

 

                                                
62 https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/staatssecretaris-tekent-convenant-duurzame-biobrandstoffen/ 
63 Bron: Klimaatakkoord 21-12-2018, blz. 54. “27 PJ hernieuwbare brandstoffen in het wegverkeer bovenop het 

2030 scenario van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017” . Het 2030 scenario van de NEV 2017 is 33 PJ.  
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Voor biobrandstoffen zijn op basis van de RDW-data geen duidelijke conclusies te 

trekken over de voertuigcompatibiliteit. De RDW-data bevat een klein aandeel 

voertuigen op ethanol (E85) (circa 3000), maar de meeste biobrandstoffen worden in 

lage blends vermarkt, wat betekent dat ze via de conventionele diesel- en 

benzinevoertuigen op de markt komen. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel 

voertuigen nog op een verbrandingsmotor rijden en dus op biobrandstoffen kunnen 

rijden. 

 

Tabel 3  Vervoermiddelen 

 
Vervoer- 

Middel 

Indi 

cator 

Totale vloot 

Nederland 

incl. bedrijfs 

voorraad 

(2018)
64

 

Streef-

waarde 

(zichtjaar 

2021) 

Streef-

waarde 

zero-

emissie 

beleid 

(2030) 

Meet-

waarde 

2017
24

 

Meet-

waarde 

2018 

Nog te 

realiseren 

tot 2021 

Personen-

auto 

Aantal 8.400.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bestelauto Aantal 880.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vrachtwagen Aantal 140.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bus Aantal 10.000 n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. n.v.t. 

Binnenvaart-

schip 

 

 

 

Aantal 4.000 n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

Milieueffecten 

 

De gerealiseerde CO2-reductie op basis van de straatbeeldmonitor is gebaseerd op de 

voortgang van de doelstelling van de Richtlijn Brandstofkwaliteit, gerapporteerd door 

de Nederlandse Emissieautoriteit. De geregistreerde reductie was volgens de NEa in 

2017 iets groter dan in 2016 (3% t.o.v. 2,7%). Deze 3% bestond voor 93,2% uit de 

reducties als gevolg van biobrandstoffeninzet, oftewel 2,8%. Dit is een reductie van 

957 Kton CO2 voor diesel en 434 Kton CO2 voor benzine. Totaal komt dit neer op 1.391 

Kton CO2-eq.-reductie aan vermeden verbrandingsemissies door de inzet van 

biobrandstoffen (Tank to Wheel). Als ook de productieketen wordt meegenomen (Well 

to Wheel) dan is de hoeveelheid vermeden CO2 iets lager (1.350 kton). Dit komt 

doordat de CO2-intensiteit van de productie van de ingezette biobrandstof iets hoger 

ligt dan dat van de productie van benzine en diesel (bron: NEa-rapportage over 2017) 

65. 

EU cijfers zijn niet bekend (er zijn geen recente publieke cijfers over de voortgang van 

de FQD), maar de verwachting is dat in andere EU-landen nog meer gebruik wordt 

gemaakt van biobrandstoffen uit voedselgewassen. 

Bovenstaande cijfers corresponderen met de gerapporteerde 19,5 PJ over 2017. Een 

samenvatting is weergegeven in Tabel 4. 

 

 

 

 

 

                                                
64 Bron: CBS Statline. Tabel Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse. Data per 1 januari 2018. 
65 Hierbij zijn extra emissies als gevolg van indirect landgebruik (ILUC)  buiten beschouwing gelaten. Op EU-niveau is 

gekozen voor de introductie van subtargets om te sturen op het voorkomen van negatieve emissies als gevolg van 

indirect landgebruik (ILUC).  
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Tabel 4 Vermeden emissies 

 

Nationaal CO2 (Kton/jaar) NOx uitlaat (ton/jaar) PM uitlaat (kg/jaar) 

Tank to wheel 1.391 geen significant 

verschil, 

luchtverontreinigende 

emissies zijn 

afhankelijk van de 

verbrandingsmotor 

geen significant 

verschil, 

luchtverontreinigende 

emissies zijn 

afhankelijk van de 

verbrandingsmotor 

Well to wheel  1.350 geen significant 

verschil, 

luchtverontreinigende 

emissies zijn 

afhankelijk van de 

verbrandingsmotor 

geen significant 

verschil, 

luchtverontreinigende 

emissies zijn 

afhankelijk van de 

verbrandingsmotor 

 

Bovenstaande berekening is nog gebaseerd op de verouderde fossiele referentie uit de 

FQD. In de FQD uitvoeringsrichtlijn uit 2015 (2015/652/EU) is de nieuwe Europese 

uitgangswaarde op 94,1 gram CO2-eq/MJ vastgesteld inclusief nieuwe standaard 

emissiefactoren voor fossiele brandstoffen. Het toepassen van de nieuwe waarden leidt 

tot een zelfde relatieve emissiereductie, maar waarschijnlijk naar een hogere absolute 

reductie. De verwachting is dat in de nieuwe NEa-rapportage wel gerekend zal worden 

met de nieuwe uitgangswaarden. 

 

 

 

5.3 Innovatiemonitor 

 

Inleiding 

De straatbeeldmonitor (SBM) gaat over getalsmatige streefwaarden en realisaties die 

door te rekenen zijn naar directe milieueffecten. De Innovatiemonitor gaat over 

streefwaarden en realisaties met betrekking tot ontwikkelingen in het 

innovatiesysteem. Deze streefwaarden zijn niet door te rekenen naar directe 

milieueffecten maar vormen wel een voorwaarde voor de noodzakelijke hernieuwbare 

ontwikkelingen naar een volgende marktfase. De stap naar een volgende marktfase is 

een voorwaarde voor de opschaling die nodig is om tot de gewenste milieueffecten in 

2030 te komen zoals beschreven in het energieakkoord en naar verwachting ook in het 

komende klimaatakkoord.  

 

Marktfasen 

Dit onderdeel is een illustratie bij de cijfers in de tabellen in de straatbeeldmonitor. 

Voor de drie onderdelen infrastructuur, energiedrager en vervoermiddelen wordt 

ingeschat in welke marktfase ze zich bevinden. 

 
De marktfasen worden toegelicht in tekst. 
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Infrastructuur 

 

Voor zeevaart en luchtvaart is de distributie van biobrandstoffen in bestaande 

infrastructuur nog niet volledig geregeld. Distributie gaat daarom nog via aparte 

leveringen.  

 

Informatie over biobrandstoffen aan de pomp  

Het aanbod van high blends, zoals B20, is nog beperkt. Uitzondering vormt hoge 

percentages HVO. Hiervoor zijn er geen problemen. Hier kan het dieselwagenpark 

gewoon op rijden. Marktpartijen, die het aanbod van blends proberen uit te breiden, 

bieden op de eigen website informatie aan over verkooppunten. Het ontbreekt echter 

aan een totaaloverzicht. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen werkt momenteel aan 

een dergelijk totaaloverzicht. Naar verwachting is dit rond de zomer gereed. In het 

afgelopen jaar is vooral getrokken aan Blauwe Diesel. Blauwe diesel bestaat uit 

hydrotreated vegetable oil (HVO), oftewel een biodieselvariant, die zonder problemen in 

hoge percentages kan worden bijgemengd bij conventionele diesel. De naam komt van 

de blauwe kleur van de brandstof. Informatie over de herkomst is momenteel niet aan 

de pomp/bij bunkerfaciliteiten zichtbaar, maar wordt in contracten onderling 

afgesproken. Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden  hierover informatie aan 

gebruikers te verstrekken. 

 

Energiedrager 

Voor het klimaateffect is het vooral relevant uit welke grondstoffen de biobrandstof 

geproduceerd is.. De brandstofspecificaties bepalen op welke manier biobrandstoffen 

mogen worden bijgemengd. 

 

Conventionele biobrandstoffen vallend onder de cap bevinden zich in de beheerfase. 

Deze cap is de limiet, die is ingesteld om de negatieve effecten van deze 

biobrandstoffen te beperken. Biodiesel uit palmolie valt bijvoorbeeld onder deze cap. In 

2016 en 2017 werd er overigens geen palmolie ingezet om te voldoen aan de 

jaarverplichting. Groei is afhankelijk van de mate waarin de brandstofleveranciers de 

bestaande cap van 5% in gaan vullen om na te gaan hoe hoog de cap voor de RED2 

gaat zijn (max. niveau in Nederland in 2020 +1%; waarbij in het ontwerp-

Klimaatakkoord is afgesproken om niet uit te breiden boven het niveau van 2020). 

Biobrandstoffen geproduceerd uit Lijst B bijlage XI grondstoffen (gebruikt frituurvet 

etc.) bevinden zich in de opschalingsfase/beheerfase, maar zullen binnen de RED2 wel 

te maken krijgen met de cap van 1,7%, terwijl de geavanceerde biobrandstoffen 

vallend onder Lijst A bijlage IX zich vaak nog in de prototype/pilot fase bevinden: de 

gerealiseerde productiecapaciteit is nog erg beperkt. In de zeevaart biedt GoodFuels 

sinds eind 2018 een drop-in biovariant van HFO aan.66 Drop-in betekent dat de 

eigenschappen van de brandstof gelijkwaardig zijn aan de fossiele variant. Daardoor 

kan een drop-in brandstof in principe ongelimiteerd worden bijgemengd. 

 

Brandstofspecificaties voor high blends 

Hieronder is een overzicht gegeven van de verschillende brandstofspecificaties, zoals 

vastgelegd in verschillende normen. Dit niet-limitatieve overzicht is gemaakt op basis 

van de website van de NEN en nieuwsberichten over de invoering van de nieuwe 

brandstoflabels. Voor B10 gelden andere regels met betrekking tot de garantie dan 

voor B7.  

                                                
66 https://goodfuels.com/worlds-first-ultra-low-carbon-sulphur-drop-in-bio-fuel-oil/ 
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Voor B20/B30 geldt dat het alleen om toepassing gaat in bedrijfswagenparken (captive 

fleets). Onderstaand overzicht dekt de belangrijkste high blends af om aan te geven 

dat de ontwikkeling van de standaarden (aan de brandstofkant) geen limiterende factor 

lijkt te zijn voor de opname van deze blends in het wagenpark. Het is wel zo, dat bij 

een hogere blend dan B30, de brandstof meestal niet meer voldoet aan de EN590 

specificatie. De fabrikant moet elk motortype hiervoor apart vrijgeven. Dit houdt in dat 

bij de typekeuring wordt aangetoond dat aan de emissiewetgeving wordt voldaan met 

een EN15940 brandstof. Dat wordt al vaak gedaan, maar een deel van de vloot zal niet 

compatibel hiermee zijn. De organisatie ASTM geeft goedkeuring voor gebruik van 

duurzame kerosine in de commerciële luchtvaart. 

 

Toepassing van  

biobrandstof 

Standaard 

B7 EN590 (diesel) 

B10 NEN-EN 16734+A167  

B20/B30 EN 16709:2015+A1:201868 

100% FAME (B100) EN 14214 + A1  

100% HVO EN15940 

E10 EN228 (benzine) 

Blends tot 85% EN 15376:201469 

E85 EN15293 

  

Een aantal truckfabrikanten hebben de motoren vrijgegeven voor het gebruik van HVO. 

Zo heeft bijvoorbeeld MAN de Euro 6 motoren vrijgegeven voor de inzet van HVO.70 

Ook Scania heeft aangegeven dat alle Euro 5- en Euro 6-motoren op een mengsel tot 

wel honderd procent Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) en elke verhouding tussen 

diesel en HVO kunnen lopen.71 Volvo Trucks geeft aan dat dieselmotoren van 250 tot 

350 pk verkrijgbaar zijn, die ook allemaal functioneren HVO.72 Mercedes-Benz heeft de 

nieuwe generatie motoren vrijgegeven voor het gebruik met alternatieve brandstoffen 

als biodiesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil),  biomassa BTL (Biomass To Liquid), 

aardgas GTL (Gas To Liquid) en CTL (Coal To Liguid).73 Tenslotte, heeft DAF biedt met 

de nieuwe Euro 6 motoren ook de mogelijkheid om op HVO, Biodiesel B30 en GTL te 

rijden.74 

 

Verschil in TCO 

Kostenontwikkeling van biobrandstoffen is nog altijd sterk afhankelijk van de 

fluctuerende grondstofprijzen, de fluctuerende prijzen voor Hernieuwbare 

Brandstofeenheden (HBE’s) en de marketingstrategie van brandstofleveranciers en 

tankstation houders. 

 

  

                                                
67 https://www.klassiek-techniek.nl/nieuws/nieuwe-labeling-brandstoffen-van-kracht 
68 https://www.klassiek-techniek.nl/nieuws/nieuwe-labeling-brandstoffen-van-kracht 
69 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:38700&cs=1173275F333050BEBA47DD12DD1

A2FDED 
70 https://www.ttm.nl/trucks/mans-euro-6-motoren-klaar-hvo/84947/ 
71 https://www.grondig.com/artikel/bauma-scania%E2%80%99s-vrijgegeven-voor-hvo 
72 https://www.volvotrucks.nl/nl-nl/trucks/volvo-fm/specifications/driveline.html 
73 https://media.mercedes-benz.nl/nieuwe-generatie-motoren-vrijgegeven-voor-gebruik-van-alternatieve-

brandstoffen-hvo-btl-ctl-en-gtl/ 
74 https://transportenmilieu.nl/nieuwsarchief/item/duurzaam-nieuws-van-daf-trucks 
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Vervoermiddel (onderscheid low en high blends) 

Bij vervoermiddelen gaat het om de vraag in hoeverre het Nederlands wagenpark op de 

gespecificeerde blends kan rijden. De meeste voertuigen kunnen op lage blends rijden. 

Sommige hoge blends vragen om voertuigen met een aangepaste motor, zogenoemde 

dedicated voertuigen. 

 

Aantal voertuigen/vaartuigen dat op high blends (>B7, >E10) kan rijden  

Bij de introductie van E10 is het aandeel van het wagenpark dat op E10 kan rijden 

relevant. In het ontwerpbesluit voor wijziging van het Activiteitenbesluit voor de 

introductie van E10 wordt aangegeven dat er in 2016 ongeveer een miljoen auto’s 

waren, die niet op E10 zouden kunnen rijden (meestal auto’s van voor het jaar 2000). 

Gezien de uitstroom van auto’s van 18 jaar en ouder uit het wagenpark en het aandeel 

oldtimers hierin wordt dit niet als problematisch gezien. Er zal een informatiecampagne 

worden opgezet om automobilisten te informeren. 

 

Aantal pilots en de output daarvan met motoren en high blends 

Voertuigen op high blends bevinden zich in de fase tussen marktvoorbereiding/demo en 

introductie/nichemarket. Er rijdt slechts een beperkt aantal voertuigen op E85. 

Daarnaast wordt in hele beperkte mate geëxperimenteerd met ED95 en gaat er voor 

diesel vooral veel aandacht naar hogere blends van drop-in kwaliteit, waardoor geen 

dedicated voertuigen/motoren nodig zijn. Met het oog op de cap in de RED2 die de 

inzet van gebruikt frituurvet (used cooking oil (UCO)) raakt en het ambitieniveau in het 

ontwerp Klimaatakkoord is er mogelijk wel noodzaak voor diversificatie.  

 

Hieronder een overzicht van ondernomen pilots: 

 

 

Datum Betrokken 

partijen 

Nieuws Type voertuig 

12 Juli 

20187576 

Boskalis, GoodFuels Lange termijn-

partnership. Doel: 35% 

CO2-reductie materieel 

Nederland in 5 jaar 

Schepen, droog 

grondverzetmat

erieel en 

vrachtwagens 

10 

september 

201877 

GoodShipping, 

GoodFuels, DHL 

Global Forwarding  

(Bedrijven die 

meedoen: Tony’s 

Chocolonely, 

Dopper, Blygold, 

Magic Marine, 

Mystic) 

Doel: stabiele vraag 

biobrandstoffen 

zeevaart te 

ontwikkelen. DHL biedt 

het programma aan al 

haar ocean freight 

klanten aan 

Zeevaart 

vrachtschepen 

18 

september 

201878 

SkyNRG, KLM Mogelijke fabriek voor 

biokerosine 

Vliegtuigen 

    

                                                
75 https://maritiemnieuws.nl/86224/boskalis-zet-in-op-35-co2-reductie-met-biobrandstoffen/ 
76 https://www.technischweekblad.nl/nieuws/boskalis-zet-biobrandstof-in-bij-bouw-borssele-alpha/item12266 
77 https://www.emerce.nl/wire/goodshipping-program-realiseert-eerste-fossielvrije-zeevrachttransport 
78 https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/18/technologie/nederland-krijgt-fabriek-voor-biokerosine-

skynrg 
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27 

augustus 

201879 

SNB, Den Hartog SNB Moerdijk rijd op 

100% HVO 

Vrachtwagens 

21 

november 

201880 

Scania Vloot tussen Zweden 

en Zwolle op 

biodiesel/HVO 

Vrachtwagens 

1 januari 

201981 

NS, Jan de Wit 

Group en 

Transvision 

NS-bussen gaan vanaf 

1 jan 2019 rijden op 

HVO 

OV - bussen 

19 januari 

201982 

Defensie, SkyNRG, 

Shell Aviation 

F-16’s vliegen op 5% 

biobrandstof 

Jachtvliegtuig 

 

Kennisniveau bij o.a. garages en scheepswerven 

Er is geen algemeen overzicht van het kennisniveau bij garages en scheepswerven.  

 

Markt en aanbod 

Aantal aanbestedingen waarin biobrandstoffen zijn meegenomen  

Voor de ontwikkeling van markt en aanbod is, naast de ontwikkeling in energiedragers, 

voertuigen en infrastructuur, het aantal aanbestedingen waarin biobrandstoffen worden 

meegenomen een goede sleutelfactor. Natuur en Milieu doet onderzoek in hoeverre 

duurzaamheid en dus ook de inzet van biobrandstoffen een rol speelt in de eisen en 

gunningscriteria bij aanbestedingen in transport, maar daarin wordt alleen in kaart 

gebracht wat er geëist wordt, maar niet wat er daadwerkelijk wordt aanbesteed.83 

 

Hulpbronnen 

Hulpbronnen zoals benoemd in de methodiek van de Routeradar hebben betrekking op 

de benodigde hulpbronnen (kapitaal) om de innovatie naar een volgende marktfase te 

brengen. Hulpbronnen zijn te onderscheiden in financiering, human capital (kennis en 

kunde) en flankerende beleidsmaatregelen. Voor biobrandstoffen gaat het voornamelijk 

om financiering van productiecapaciteit voor geavanceerde biobrandstoffen. 

 

Vanuit het oogpunt van financiering zijn de subsidieregeling Innovaties Duurzame 

Binnenvaart en de DKTI-regeling het meest relevant. De subsidieregeling voor de 

binnenvaart heeft als doel geld ter beschikking te stellen voor innovatie en duurzame 

projecten in de binnenvaart gericht op reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of 

methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen, incl. biobrandstoffen. Voor 

de laatste ronde was € 1.250.000 beschikbaar waarvan maximaal € 250.000 per 

projectaanvraag (tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten). De uiterste 

inleverdatum was 1 november 2018.84 

 

De DKTI-regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot en 

thema's als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, 

biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer. De regeling loopt van 

2017 tot 2021.85  

 

                                                
79 https://www.ttm.nl/nieuws/snb-rijdt-op-100-procent-hvo/ 
80 https://www.ttm.nl/nieuws/scania-geeft-goede-voorbeeld-en-rijdt-bijna-fossielvrij/ 
81 https://www.ns.nl/over-ns/duurzaamheid/ns-bussen-rijden-op-brandstof-uit-afval.html 
82 https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2019/01/16/f-16%E2%80%99s-op-biobrandstof 
83 https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2018/10/Benchmark-Duurzaam-Inkopen-van-Vervoer-

2018.pdf 
84 https://www.eicb.nl/innovaties-duurzame-binnenvaart-2018/ 
85 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/DKTI-Transport 
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Op 1 juli 2018 ondertekende staatssecretaris Van Veldhoven het Convenant Duurzame 

Biobrandstoffen. Met dit convenant spraken Rijksoverheid en sectorpartijen af om 

gebruik en productie van duurzame biobrandstoffen te vergroten ten behoeve van de 

Nederlandse transportmarkt. Gezamenlijk wordt gewerkt aan o.a. transparantie in de 

keten, duurzame praktijk voor grondstoffenproductie en een zo hoog mogelijke CO2-

reductie. 86 

 

In het Ontwerp Klimaatakkoord is opgenomen dat het Rijk 200 miljoen euro reserveert 

met het voornemen deze in te zetten op het vergroten van de productie van en 

innovatie op duurzame geavanceerde biobrandstoffen en duurzamee in aanmerking 

komt voor de SDE++ en de additionaliteit ten opzichte van de Europese verplichting 

voor duurzame energie en passend binnen het gestelde duurzaamheidskader.87 
 

 

 

 

5.4 Conclusies en aanbevelingen 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Doel van de Routeradar rapportage is primair om feitelijke informatie te verzamelen en 

presenteren die een beeld geeft van de voortgang m.b.t. de introductie van 

verschillende duurzame voertuigen en energiedragers in het mobiliteitssysteem en 

m.b.t. de ontwikkeling van beleid dat impact heeft op de introductie van duurzame 

voertuigen en energiedragers. De resultaten zijn input voor een proces van evaluatie 

van beleid en eventuele bijstelling. Dat betekent dat dit rapport zich qua eventuele 

beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen streng beperkt tot zaken die op grond 

van de gepresenteerde informatie geconcludeerd kunnen worden. 

 

Straatbeeld 
 Op het vlak van internationale ontwikkelingen is vooral de toename van 

productiecapaciteit van geavanceerde biobrandstoffen noodzakelijk. 

 De realisatie van het aandeel ingezette biobrandstoffen hangt af van de realisatie 

van de jaarverplichting. De realisatie - zowel in ingezette hoeveelheid energie (PJ) 

als behaalde CO2-reductie – is in lijn met de beleidsopgave voor 2020. 

 In hoeverre de huidige realisaties aansluiten bij de ambities voor 2030 is nog lastig 

in te schatten omdat dit sterk bepaald wordt door de ontwikkelingen en doelen 

voortvloeiend uit het ontwerp-Klimaatakkoord.  

Innovatie en marktfases 

 

Marktfases 

 De innovatiebehoefte ligt vooral op het vlak van de productie van geavanceerde 

biobrandstoffen. In het bijzonder wat betreft de ontwikkeling, opschaling en 

commercialisatie  van technologieën waarmee uit hout- en grasachtige stromen 

(REDII, Annex 9A) biodiesel -kerosine en ethanol gemaakt kan worden. Het gaat 

dan specifiek om de conversie van cellulose en lignine. De innovatiebehoefte aan de 

kant van voertuigen en infrastructuur is beperkter. Dit komt omdat er de afgelopen 

jaren brandstofspecificaties zijn bepaald voor verschillende high blends en er 

binnen deze brandstofspecificaties nog voldoende groei in afzet mogelijk is. 

                                                
86 https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/staatssecretaris-tekent-convenant-duurzame-biobrandstoffen/ 
87 https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord 
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Daarnaast is er meer aandacht voor de inzet van "drop-in" brandstoffen (zoals de 

dieselvervanger HVO), waarvan de inzet geen tot nauwelijks aanpassingen vergt 

aan het voertuig. De biobrandstofindustrie zich ook sterk op het ontwikkelen van 

geavanceerde biobrandstoffen van deze 'drop-in' kwaliteit. 

 

Match vraag en aanbod op de markt 
 De vraag naar voertuigen op high blends is nog beperkt. Gezien de huidige 

beleidsopgave hoeft dit nog niet problematisch te zijn (zolang ook met lage blends 

nog aan de jaarverplichting voldaan kan worden). Maar er komt wel een moment 

waarop de lage blends (die gebruikt kunnen worden door het overgrote deel van de 

voertuigen) niet langer voldoende zijn om genoeg biobrandstoffen af te zetten in de 

mobiliteitssector. Wanneer dit punt bereikt wordt is deels afhankelijk van de mate 

van inzet van: (1) de drop-in brandstof HVO en/of (2) dubbeltellende 

biobrandstoffen. De lopende acties op het vlak van de verdere marktintroductie van 

E10 en aanwezigheid van brandstofspecificaties voor verschillende soorten hoge 

blends, sorteren wel voor op de afzet van hogere blends in de markt. 

Hulpbronnen 

 De meerkosten voor biobrandstoffen worden via de Jaarverplichting gedekt. De 

brandstofleveranciers dragen de kosten die gemoeid gaan met de jaarverplichting. 

Zij leggen de kosten weer bij de consumenten neer. Voor het wegtransport is er 

dus momenteel geen additionele financiering nodig en zijn er daarom slechts 

beperkt subsidies beschikbaar.88 De stimulering en financiering van het vergroten 

van het aanbod van geavanceerde biobrandstoffen door o.a. het vergroten van 

productiecapaciteit via de SDE++ is opgenomen in het ontwerp-Klimaatakkoord.  

 

Herijking brandstofvisie 

 De oorspronkelijk bepaalde streefwaardes zijn vastgesteld voordat: (1) de 

implementatie van de ILUC-Richtlijn duidelijk was; (2) de definitieve versie van de 

RED 2 was vastgesteld; en (3) er nog geen ontwerp van het Klimaatakkoord lag. 

Vanwege de recente ontwikkeling op deze 3 punten is de sturing op productie en 

inzet van geavanceerde biobrandstoffen nu belangrijker geworden. Aangeraden 

wordt om streefwaarden in de Routeradar bij te stellen op het moment dat duidelijk 

is hoe de RED2 in Nederland geïmplementeerd gaat worden en welke inzet daar 

vanuit het Klimaatakkoord nog bovenop komt en via welk instrumentarium.  

 

 

 

 

 

 

                                                
88 Bij high blends zijn de OPEX kosten vrij hoog vergeleken met de CAPEX-kosten. De meerkosten aan de CAPEX-

kant (voertuigen/infrastructuur) worden bij hernieuwbare brandstoffen vaak wel vergoed, maar omdat de OPEX-

kosten verhoudingsgewijs steeds belangrijk worden kan financiering van een deel van de TCO een optie zijn. 
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6 Bijlage 1: Onderbouwing Routeradar 2018 
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Meetwaarden 

Herkomst staat per brandstofspoor en per paragraaf (Infrastructuur; energiedrager; 

vervoermiddel) aangegeven onder het kopje ‘straatbeeldmonitor’. 

Streefwaarden 

Herkomst staat per brandstofspoor en per paragraaf (Infrastructuur; energiedrager; 

vervoermiddel) aangegeven onder het kopje ‘straatbeeldmonitor’.  

Over het algemeen zijn de streefwaarden zijn afkomstig uit de volgende bronnen: 

- Ontwerp Klimaatakkoord, versie 21-12-2018 
- 1e indicatie DEM-werkgroep 
- Beleidsrapportage Routeradar Brandstofvisie 2017 

 
Ontwerp Klimaatakkoord  
Het Ontwerp Klimaat Akkoord (OKA) bevat ambities en beleidsvoorstellen die nog 

niet door het kabinet zijn overgenomen en worden dus niet als staand beleid 

beschouwd. De streefcijfers die zijn afgeleid uit deze bron zijn derhalve indicatief en 

daarom in de tabellen steeds in italic. 

DEM-tabel 
Het consortium van ECN part of TNO, CE Delft en TNO heeft in opdracht van de 

werkgroep Duurzame Energiedragers Mobiliteit (DEM) in het najaar van 2018 

zogenaamde DEM tabellen samengesteld. Deze tabellen zijn vervolgens met de DEM 

werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de brandstofplatforms en medewerkers 

van het ministerie van infrastructuur en Waterstaat vertegenwoordigd zijn, 

afgestemd en aan de werkgroep opgeleverd. De tabellen bevatten op basis van 

streefwaarden berekende hoeveelheden benodigde energie en vermeden CO2 

uitstoot, uitgesplitst naar modaliteiten en voertuigcategorieën. De DEM tabellen zijn 

door de DEM werkgroep ingebracht bij de Mobiliteitstafel en daar meegenomen bij 

de onderbouwing van het Ontwerp Klimaatakkoord. De DEM tabel voor aantallen 

voertuigen is opgenomen als bijlage in deze rapportage. 

Routeradar rapportage 2017 
De streefwaarden in dit document zijn gebaseerd op de Actie-agenda duurzame 

brandstoffen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, juni 2015) die is opgesteld in 

het kader van het Energieakkoord (pijler 7 mobiliteit en transport) en het 

navolgende Beleidskader infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, januari 2017). 

De specifieke onderbouwing van de streefwaarden die gerapporteerd worden in 

tabellen 1, 2 en 3 in de straatbeeldmonitoring van de fiches is terug te vinden onder 

het kopje ‘Straatbeeldmonitor’. In de ‘Innovatiemonitor’ zijn er S-curves gemaakt 

op basis van de tabellen.  
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Straatbeeldmonitor 

Hieronder is voor elk van de 3 brandstofsporen aangegeven welke bronnen zijn 

gebruikt. De onderbouwing van de vastgestelde aantallen voertuigen (interpretatie 

RDW data) en de berekening van de vermeden CO2-emissie is als vierde en laatste 

deel opgenomen. 

1. Waterstof 

 

Internationale ontwikkelingen 

 

- Het Japanse waterstofbeleid is te vinden in: Ministerial Council on Renewable 

Energy, Hydrogen and Related Issues (2017) Basic Hydrogen Strategy. 

https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1226_003b.pdf 

- Het waterstof-inzetplan voor energietransitie in Frankrijk (2018): 

- https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan_deploiement_hydrogene.pdf  

- Het CertifHy-project: http://www.certifhy.eu/ 

- IEA (2018) Global EV Outlook 2018, International Energy Agency, Paris, France. 

- IEA (2017) Global trends and outlook for hydrogen, International Energy 

Agency, Paris, France. http://ieahydrogen.org/pdfs/Global-Outlook-and-Trends-

for-Hydrogen_WEB.aspx 

- Tankinfrastructuur in Europa: www.eafo.eu 

Nationale en Europese beleidscontext 

 

Gebruikte bronnen zijn: 

- EC (2014) Alternative Fuel Infrastructure Directive – AFID, 2014/94/EU 

- brief S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Den 

Haag, 23 februari 2017 omtrent implementatie van de EU-richtlijn 
2014/94/EU (AFID) en bijlage (Beleidskader infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen, 26 januari 2017) 

- Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED II) 
- Nationaal E&K plan (Energieakkoord voor duurzame groei, SER, 2013) 
- Brandstofvisie (Een duurzame brandstofvisie met LEF, Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, juni 2014) 
 

Beleidsmaatregelen en resultaten 

 

Infrastructuur 

 

Bijlage A Meetwaarden 

Aantallen tankstations voor waterstof en voor benzine/diesel zijn afkomstig uit het 

rapport “Mobiliteit in cijfers 2017-2018” van BovagRAI. Dit rapport verwijst naar 

Petrolview & RVO Nederland als oorspronkelijke bron. De waterstoftankstations 

staan ook genoemd in “Statistics Electric Vehicles and Charging in the Netherlands 

up to and including July 2018”, RVO Nederland. 

Bijlage B Streefwaarden 

De streefwaarde voor waterstoftankstations voor wegverkeer in 2021 is afkomstig 

uit de Beleidsrapportage Routeradar Brandstofvisie 2017. 

Energiedragers 
De hoeveelheid gebruikte waterstof voor vervoer in Nederland is berekend op basis 

van een inschatting van het totale aantal gereden waterstofkilometers en het 

energiegebruik per kilometer, zoals beschreven onder ‘Vermeden emissies’ verderop 

https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1226_003b.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan_deploiement_hydrogene.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan_deploiement_hydrogene.pdf
http://www.certifhy.eu/
http://ieahydrogen.org/pdfs/Global-Outlook-and-Trends-for-Hydrogen_WEB.aspx
http://ieahydrogen.org/pdfs/Global-Outlook-and-Trends-for-Hydrogen_WEB.aspx
file:///C:/Users/gijlswijkrnv/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TMHKZBY2/www.eafo.eu
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in dit hoofdstuk. De gereden kilometers zijn een vermenigvuldiging van het aantal 

voertuigen en een gemiddeld jaarkilometrage; zie ook ‘Jaarkilometrages per 

voertuigcategorie’ onderaan dit hoofdstuk. 

Vervoermiddelen 

Bijlage C Meetwaarden 

De aantallen voertuigen zijn gebaseerd op RDW OpenData, per 19 december 2018. 

Geexporteerde voertuigen zijn uitgesloten, maar niet-actieve voertuigen 

(bijvoorbeeld te koop staande of geschorste voertuigen) zijn inbegrepen. Details zijn 

verderop beschreven, onder Interpretatie RDW-data. 

De aldus gecategoriseerde voertuigen zijn op enkele plaatsen met de hand 

gecorrigeerd: 

De als waterstof aangemerkte bestelauto’s N1 zijn grotendeels aangemerkt als 

elektrisch (5), en één als CNG. De als waterstof aangemerkte lichte vrachtauto (N2) 

is ingedeeld bij CNG. 

Bijlage D Streefwaarden 

De aantallen voertuigen in 2030 zijn een indicatie van de DEM-werkgroep; dit geldt 

voor personenauto’s, bussen en bestelauto’s. Het totaal aantal zero-emissie-

personenauto’s in 2030 (elektrisch + waterstof) is dan gelijk aan het in het Ontwerp 

Klimaatakkoord genoemde 2 miljoen. Voor vrachtauto’s is het cijfer van het 

Ontwerp Klimaatakkoord gebruikt: 10.000 zero-emissievrachtauto’s in 2030. 

Voor binnenvaartschepen wordt volgens het Ontwerp Klimaatakkoord ingezet op 

tenminste 150 emissievrije schepen in 2030. Daarbij is door TNO een verdeling van 

100 elektrische en 50 waterstof-schepen ingeschat. 

Vermeden emissies 
De (indicatieve) vermeden emissies zijn berekend door de aantallen 

vervoermiddelen te vermenigvuldigen met de gemiddelde jaarkilometrages per 

voertuigcategorie, en dat te vermenigvuldigen met een emissievermindering per 

gereden of gevaren kilometer. Voorbeeld: 56 waterstofpersonenauto’s reden samen 

naar schatting ongeveer 1,2 miljoen kilometer. Met een emissievoordeel van 70 

gram CO2/km komt dat neer op een CO2-besparing van ongeveer 86 ton CO2. Als 

het effect van bestelauto’s, vrachtauto’s en bussen ook wordt meegeteld komt het 

totaal op net boven de 150 ton CO2. Zie verder bij ‘Vermeden emissies’ onderaan dit 

hoofdstuk. 
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2. CNG/LNG 

 

Internationale ontwikkelingen 

 

Aantallen aardgasvoertuigen: 

 http://www.ngvglobal.org/ngv-statistics/ 
 Verkoop statistiek Europa verstrekt door het Nationaal LNG Platform 

LNG  zeeschepen en infrastructuur: 

 https://www.lngworldshipping.com/news/view,the-worlds-lngfuelled-ships-

on-order-2017_47089.htm 
 https://www.nationaallngplatform.nl/ 

LNG binnenvaart schepen en infrastructuur: 

 http://www.lngmasterplan.eu/ 
 

Nationale en Europese beleidscontext 

 

Gebruikte bronnen zijn: 

- EC (2014) Alternative Fuel Infrastructure Directive – AFID, 2014/94/EU 
- brief S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Den 

Haag, 23 februari 2017 omtrent implementatie van de EU-richtlijn 

2014/94/EU (AFID) en bijlage (Beleidskader infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen, 26 januari 2017) 

- Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED II) (gebruikt voor biogas) 
- Nationaal E&K plan (Energieakkoord voor duurzame groei, SER, 2013) 

- Brandstofvisie (Een duurzame brandstofvisie met LEF, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, juni 2014) 

 

Beleidsmaatregelen en resultaten 

 

- Accijnsteruggave regeling voor LNG  (Regeerakkoord 2014) 
- SDE regeling:  https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-

duurzame-energieproductie 
 

Infrastructuur 

 

Bijlage E Meetwaarden 

Aantallen tankstations voor CNG en LNG en voor benzine/diesel zijn afkomstig uit 

het rapport “Mobiliteit in cijfers 2017-2018” van BovagRAI. Dit rapport verwijst naar 

Petrolview & RVO Nederland als oorspronkelijke bron. 

Bijlage F Streefwaarden 

Voor CNG- en LNG-tankstations zijn in het Ontwerp Klimaatakkoord geen 

streefwaarden genoemd. De genoemde streefwaarden zijn afkomstig uit de 

Beleidsrapportage Routeradar Brandstofvisie 2017. 

Energiedragers 
De hoeveelheid gebruikte aardgas voor vervoer in Nederland is berekend op basis 

van een inschatting van het totale aantal gereden/gevaren kilometers op aardgas en 

het energiegebruik per kilometer, zoals onderaan dit hoofdstuk opgenomen 

(‘Vermeden emissies’). De gereden kilometers zijn een vermenigvuldiging van het 

http://www.ngvglobal.org/ngv-statistics/
https://www.lngworldshipping.com/news/view,the-worlds-lngfuelled-ships-on-order-2017_47089.htm
https://www.lngworldshipping.com/news/view,the-worlds-lngfuelled-ships-on-order-2017_47089.htm
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aantal voer- en vaartuigen en een gemiddeld jaarkilometrage; zie ook 

‘Jaarkilometrages per voertuigcategorie’ onderaan dit hoofdstuk. 

Vervoermiddelen 

 

Bijlage G Meetwaarden 

De aantallen voertuigen zijn gebaseerd op RDW OpenData, per 19 december 2018. 

Geexporteerde voertuigen zijn uitgesloten, maar niet-actieve voertuigen 

(bijvoorbeeld te koop staande of geschorste voertuigen) zijn inbegrepen. Details zijn 

verderop beschreven, onder het kopje Interpretatie RDW-data. 

De aldus gecategoriseerde voertuigen zijn op enkele plaatsen met de hand 

gecorrigeerd: 

Een van de als waterstof aangemerkte bestelauto’s N1 is aangemerkt als CNG. De 

als waterstof aangemerkte lichte vrachtauto (N2) is eveneens ingedeeld bij CNG. 

Bijlage H Streefwaarden 

Voor CNG/LNG worden in het Ontwerp Klimaatakkoord geen streefwaarden 

genoemd. De genoemde streefwaarden zijn afkomstig uit TNO 2016 R11467: 

Monitoring brandstofvisie: PMC format en platformgesprekken. 

Vermeden emissies 
De vermeden emissies zijn indicatief berekend door de aantallen vervoermiddelen te 

vermenigvuldigen met de gemiddelde jaarkilometrages per voertuigcategorie, en 

dat te vermenigvuldigen met een emissievermindering per gereden of gevaren 

kilometer. Voorbeeld: ca. 10.000 CNG-personenauto’s reden samen naar schatting 

ongeveer 225 miljoen kilometer. Met een emissievoordeel van 27 gram CO2/km 

komt dat neer op een CO2-besparing van ongeveer 6 kton CO2. Als het effect van 

bestelauto’s, vrachtauto’s, bussen en binnenvaartschepen ook wordt meegeteld 

komt het totaal op net boven de 8 kton CO2. Zie verder onderaan dit hoofdstuk 

(‘Vermeden emissies’). 

3. Biobrandstof 

a. Internationale ontwikkelingen 

 

- De top 5 van landen met de hoogste biobrandstoffenconsumptie is 

afkomstig van de World Data Atlas van KNOEMA 

(https://knoema.com/atlas/topics/Energy/Renewables/Biofuels-

consumption). De uitspraken over productiecapaciteit zijn gebaseerd op 

data van de IEA (https://www.iea.org/tcep/transport/biofuels/). 

b. Nationale en Europese beleidscontext 

 

- Waar gesproken wordt over de RED II, wordt Directive (EU) 2018/2001 of 

the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the 

promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA 

relevance.) bedoeld.  

- De eisen van de AFiD richtlijn worden besproken in de Kamerbrief van 

staatssecretaris Dijksma van 23 februari 2017 

(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=20

17D06612, en Beleidskader infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 

van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 26 januari 2017)  

- Doelstellingen rond het Energieakkoord zijn te vinden in het document 

Energieakkoord voor duurzame groei van de SER uit 2013 te raadplegen via 

https://www.energieakkoordser.nl/. 

https://knoema.com/atlas/topics/Energy/Renewables/Biofuels-consumption
https://knoema.com/atlas/topics/Energy/Renewables/Biofuels-consumption
https://www.iea.org/tcep/transport/biofuels/
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- Cijfers van de NEV zijn te vinden in de Nationale Energie Verkenning 2017 

via https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-

nationale-energieverkenning-2017_2625.PDF. 

- Informatie over de Regeling Energie voor Vervoer 2018 en de wijzigingen 

ten opzichte van voorgaande jaren is afkomstig van de website van de 

Nederlandse Emissieautoriteit.  

- Informatie over de nieuw ingevoerde brandstofstickers is afkomstig van: 

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/brandstofstickers 

 

Hulpbronnen 

 

Infrastructuur 

Informatie over de verkoop van GoodFuels20 is afkomstig van 

https://www.sakkocommercial.nl. 

Aantallen tankstations voor benzine/diesel zijn afkomstig uit het rapport “Mobiliteit 

in cijfers 2017-2018” van BovagRAI. . Dit rapport verwijst naar Petrolview & RVO 

Nederland als oorspronkelijke bron. 

Energiedragers 

 

Bijlage I Meetwaarden 

De hoeveelheid gebruikte biobrandstoffen voor vervoer in Nederland is afgeleid uit 

de monitoring van de jaarverplichting. De meest recent beschikbare data is in de 

rapportage over 2017 te vinden: Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 

2017, NEa, juni 2018. 

Bijlage J Streefwaarden 

De streefwaarde voor de hoeveelheid biobrandstof in transport in 2020 is berekend 

uit de 10%-norm uit de Renewable Energy Directive (2009/28/EC) 

(https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/09/EU%20Regelgeving%20Biobrandsto

ffen.pdf) en de totale hoeveelheid gebruikte brandstof van 500 PJ volgens de NEV 

2016 (https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL2017_Verkeer-en-

vervoer-in-de-Nationale-Energieverkenning-2016_2822.pdf). 

Voor 2030 staat in het Ontwerp Klimaatakkoord een inzet van 27 PJ aan 

biobrandstoffen bovenop hetgeen in de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 

genoemd staat (https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-

nationale-energieverkenning-2017_2625.PDF). Daarin wordt in het 2030-scenario 

uitgegaan van 33 PJ. Totale doelstelling komt dan op 60 PJ in 2030. 

Vervoermiddelen 

(dit onderdeel is niet van toepassing voor biobrandstoffen) 

Vermeden emissies 
Voor biobrandstoffen is geen informatie bekend over een eventuele daling van NOx- 

en PM10-emissies uit de uitlaat door bijmenging. De CO2-uitstoot aan de uitlaat 

verandert niet of nauwelijks, maar omdat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding 

van (bijgemengde) biobrandstof eerder uit de atmosfeer is opgenomen, kan dit als 

klimaatneutraal worden beschouwd. De productie van biobrandstoffen brengt echter 

wel (fossiele) CO2-uitstoot met zich mee. 

 

Volgens de Rapportage energie voor vervoer in Nederland 2017 van de Nederlandse 

Emissieautoriteit NEa is 13.204 TJ diesel en 5.947 TJ benzine vervangen door 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/brandstofstickers
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/09/EU%20Regelgeving%20Biobrandstoffen.pdf)
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/09/EU%20Regelgeving%20Biobrandstoffen.pdf)
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL2017_Verkeer-en-vervoer-in-de-Nationale-Energieverkenning-2016_2822.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL2017_Verkeer-en-vervoer-in-de-Nationale-Energieverkenning-2016_2822.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-energieverkenning-2017_2625.PDF
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-energieverkenning-2017_2625.PDF
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biobrandstof. Dat staat bij 72,5 en 73 gram CO2-eq. per megajoule diesel resp. 

benzine gelijk aan 957 en 434 kiloton CO2; opgeteld ca. 1400 kton. Hoeveel 

additionele CO2 uit de productie (verschil productie biobrandstof en productie diesel 

of benzine) daar vanaf gehaald moet worden voor het netto effect, is vooralsnog 

niet berekend. Merk op dat de hierboven genoemde scope voor CO2-emissies 

overeenkomt met de scope van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED), waarbij 

naar de emissies over de hele keten wordt gekeken. Dit komt niet overeen met de 

scope van het Klimaatakkoord, waarbij alleen naar de tank-to-wheel emissies wordt 

gekeken. In dit geval tellen biobrandstoffen namelijk als 0 mee. 

Onderbouwing cijfers en berekeningen 

 

a. Interpretatie RDW-data 

De aantallen voertuigen zijn voor alle energiedragers gebaseerd op RDW OpenData 

(https://opendata.rdw.nl), opgehaald op 19 december 2018. De gebruikte tabellen 

zijn Gekentekende_voertuigen en Gekentekende_voertuigen_brandstof. 

De voertuigcategorieën die zijn onderscheiden, zijn (vooralsnog) alleen afgeleid uit 

de kolom Europese voertuigcategorie van tabel Gekentekende_voertuigen. Daarbij 

zijn voertuigen met de aantekening export_indicator=’ja’ uitgesloten. 

Bij de categorie L1 zijn speed pedelecs apart gehouden, op basis van cijfers uit de 

Klimaatmonitor (https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive). Zij hebben daarbij de 

criteria >25 km/h max. ondersteunde snelheid, geen ingevulde max. 

constructiesnelheid en minder dan 4 wielen gehanteerd. 

Een verdere uitsplitsing op basis van aanvullende criteria is nog in ontwikkeling. 

De getelde voertuigen zijn alle voertuigen die in Nederland op kenteken staan. Dat 

betekent dat ook het zogenaamde inactieve deel van de vloot is inbegrepen, zoals 

bedrijfsvoorraad van nieuwe en tweedehands voertuigen en de voertuigen die wel 

op kenteken staan maar nog niet of niet meer op naam. Dat betekent dat mogelijk 

niet alle getelde voertuigen in gebruik zijn op dit moment, zodat de berekening van 

milieueffecten in beperkte mate overschat kan zijn. Uit analyse van het niet-actieve 

deel van de gehele vloot (ca. 12%) komt naar voren dat het grootste deel van de 

inactieve voertuigen tussen 8 en 12 jaar oud zijn, of 25 jaar of ouder. Daarmee zal 

de keuze voor monitoring van actieve plus inactieve voertuigen een zeer beperkte 

invloed hebben op de gemonitorde aantallen elektrische voertuigen, voertuigen op 

waterstof of voertuigen op CNG/LNG. 

In onderstaande tabel zijn criteria gegeven voor de indeling van alle voertuigen in 

brandstofcategorieën. De criteria gelden tegelijkertijd, dus en/en. De kolom 

“terugvaloptie” geeft aan in welke categorie voertuigen komen die wel aan de 

brandstofcode voldoen, maar niet aan de andere twee criteria. 

 

Brandstof / 

aandrijving 

Criterium 1: 

brandstofcode 

& Criterium 2 & 

Criterium 
3 

Terugvaloptie 

Benzine B    

Diesel D    

LPG P, PB, PA, PBA    

Hybride 
benzine 

BE Handelsbenaming 
bevat niet PLUG 
of PHEV 

CO2 > 69 
g/km 

Plugin hybride 
benzine 

Hybride 
diesel 

DE Handelsbenaming 
bevat niet PLUG 

CO2 > 69 
g/km 
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Brandstof / 
aandrijving 

Criterium 1: 
brandstofcode 

& Criterium 2 & 
Criterium 
3 

Terugvaloptie 

of PHEV 

Hybride LPG PBE Handelsbenaming 
bevat niet PLUG 
of PHEV 

CO2 > 69 
g/km 

 

Plugin 
hybride 
benzine 

BE CO2 =< 69 g/km  Benzine 

Plugin 
hybride 
diesel 

DE CO2 =< 69 g/km  Diesel 

Plugin 
hybride LPG 

PBE CO2 =< 69 g/km  LPG 

Elektrisch E    

CNG C Handelsbenaming 
bevat niet LNG 

 LNG 

LNG L, DL    

CNG benzine BC Handelsbenaming 
bevat niet LNG 

 LNG 

CNG diesel DC Handelsbenaming 
bevat niet LNG 

 LNG 

E85 A, BA    

Waterstof H, HE    

Onbekend/ 
overig 

    

 

De aldus gecategoriseerde voertuigen zijn op enkele plaatsen met de hand 

gecorrigeerd: 

Plugin hybride dieselvoertuigen van de categorieën M3, N1, N2 en N3 zijn na 

controle alsnog als hybride geclassificeerd. De als waterstof aangemerkte 

bestelauto’s N1 zijn grotendeels aangemerkt als elektrisch (5), en één als CNG. De 

als waterstof aangemerkte lichte vrachtauto (N2) is ingedeeld bij CNG. 

 

b. Jaarkilometrages per voertuigcategorie 

Per voertuigcategorie is een jaarkilometrage aangenomen. Deze is relevant voor de 

inschatting van de jaarlijks verbruikte hoeveelheid elektriciteit, waterstof en 

CNG/LNG, en voor de berekening van het totale milieueffect. 

De jaarkilometrages per voertuig kunnen per brandstof verschillen, vanwege 

verschillen in de verhouding brandstofkosten/aanschafkosten voertuig, vanwege 

voertuigaanbod in bepaalde marktsegmenten of vanwege een andere inzet. De 

gebruikte bronnen zijn met een kleurcode aangegeven. 
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Vloot BEV PHEV FCEV CNG LNG 

Personenauto 13200 17000 22000 22000 22000 

 Bestelauto 18300 24000 24000 24000 24000 

 Vrachtauto stadsdistributie 50000 50000 

    Vrachtauto lange-afstand 120000 

 

85000 85000 85000 85000 

Bus 75300 75000 75000 75000 75000 

 Binnenvaart 

    

60000 

 Tabel : Jaarkilometrage per voertuigcategorie per brandstof 

  Tabel uitgangspunten 2030 van de DEM-werkgroep (zie bijlage) 

  aannames, gebaseerd op DEM-tabel 

  CBS, 2016 

  Inschatting TNO 

 

c. Vermeden emissies 

De indicatieve milieueffecten zijn als volgt berekend: 

1. Tank to Wheel. Dit is het directe effect: vermeden uitstoot aan de uitlaat. 

 

 

2. Well to Wheel. Hierbij is ook de productieketen van de energiedrager 
meegenomen, dus de productie van benzine, diesel, elektriciteit, waterstof, 
CNG en LNG. 

 

De bepaling van het aantal voertuigen en het jaarkilometrage is elders 

gedocumenteerd. 

Het laatste blokje (emissie minus emissie conventioneel) geeft het emissievoordeel 

weer van het rijden op een alternatieve energiedrager, in andere woorden, hoe de 

emissies zijn veranderd door een kilometer te rijden met bijvoorbeeld een 

elektrische auto in plaats van met een conventionele auto. 

Aantal 

voertuigen 

Aantal 

voertuigen 

Gemiddeld 

jaar-

kilometrage 

Gemiddeld 

jaar-

kilometrage 

(Emissie uitlaat – emissie 

uitlaat conventioneel) 

(Emissie Well to Wheel – 

emissie Well to Wheel 

conventioneel) 

Milieueffect  

Milieueffect  

= 

= 

x 

x 

x 

x 
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Voor CO2 is zowel voor tank to wheel (uitlaatemissies) als voor well to wheel (met 

inbegrip van de productie van benzine, diesel, elektriciteit, waterstof, biobrandstof, 

CNG en LNG) gerekend. Voor NOx en fijnstof is alleen naar het verschil in 

uitlaatgasemissies gekeken. 

Het emissievoordeel is afhankelijk van het energiedrager-gebruik van het voertuig. 

Deze zijn als volgt gekozen: 

Tabel Energiedrager-gebruik per kilometer 

 Personenauto Personen
-auto 
PHEV 

Bestelauto Vracht-
auto 

Bus Binnenvaart
-schip 

Waterstof 

(g/km) 

9,2 n.v.t. 11,5 65,5 62,1 3600 

Elektricit
eit 
(kWh/km
) 

0,235* 0,112 0,294 1,38 1,39 77 

CNG 

(m3/km) 

0,065 n.v.t. 0,08 0,276 0,32

0 

n.v.t. 

LNG 
(kg/km) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,258 n.v.t. n.b.** 

*) deze waarde is inmiddels achterhaald, en moet naar beneden bijgesteld worden. 

**) gerekend met totale brandstofverbruik per schip, niet per km. 

De cijfers in de tabel zijn door TNO bepaald op basis van ervaring in metingen en 

data-analyse. Er is o.a. gebruik gemaakt van de bronnen die ook worden gebruikt 

voor de Factsheets Brandstoffen voor het Wegverkeer. 

De consumptie van energiedragers uit bovenstaande tabel is omgerekend naar CO2-

emissies, NOx-emissies en PM10-emissies, met behulp van emissiefactoren. De 

emissiefactoren per kilometer zijn afkomstig uit VERSIT+.  

Deze zijn vergeleken met CO2-, NOx- en PM10-emissies per km van vergelijkbare 

diesel/benzine-voertuigen, berekend op basis van het verbruik. Deze cijfers 

verschillen enigszins per variant, omdat het verbruik van het conventionele voertuig 

steeds is afgestemd op de elektrische, waterstof- en gasvoertuigen waarvoor data 

beschikbaar waren. Dit is gedaan om een eerlijke berekening te maken van het 

emissievoordeel. 

Het aldus berekende emissievoordeel is voor CO2 in onderstaande tabellen gevat. 

Merk op dat deze waarden indicatief zijn, en alleen zijn gebruikt om de totale 

vermeden emissie op vlootniveau in te schatten. 

g CO2/km Person 
enauto 

Personen-
auto 
PHEV 

Bestelauto Vrachtauto Bus Binnenvaart-
schip 

Waterstof 162 n.v.t. 203 719 836  

Elektriciteit 162 58 203 850 836  

CNG 26 n.v.t. 7 23 27 n.v.t. 

LNG n.v.t. n.v.t. n.v.t. -30 n.v.t. n.b. 
Tabel:  Vermeden CO2-emissie per kilometer (tank to wheel) 

 

De vermeden CO2-emissiewaarden voor vrachtauto’s zijn verschillend voor waterstof 

en elektriciteit, omdat voor waterstof uitgegaan wordt van lange-afstandsinzet. 
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g CO2/km Personenaut
o 

Personen
-auto 
PHEV 

Bestelaut
o 

Vrachtaut
o 

Bus Binnenvaart
-schip 

Waterstof 70* n.v.t. 87* -36 * 152*  

Elektricitei
t 

79 36,5 90 420 399  

CNG 27 n.v.t. 7 23 27 n.v.t. 

LNG n.v.t. n.v.t. n.v.t. -30 n.v.t
. 

n.b. 

Tabel:  Vermeden CO2-emissie per kilometer (well to wheel) 

*) Er is nog weinig bekend over het exacte verbruik onder alle omstandigheden. Met 

de beschikbare gegevens valt de huidige waterstof voor vrachtauto’s rond 0 uit, met 

andere woorden: er is (nog) geen significant voordeel op CO2-gebied. Voor bussen 

valt deze wat positiever uit. Wanneer betere cijfers beschikbaar zijn, kan deze 

verhouding anders komen te liggen. 

Innovatiemonitor  

 

1. S-curven 

De streefwaarden zijn afkomstig uit de volgende bronnen: 

 Ontwerp Klimaatakkoord, versie 21-12-2018 
 1e indicatie DEM-werkgroep 
 Beleidsrapportage Routeradar Brandstofvisie 2017 

 
Indien scenario 1 en 2 is aangegeven, zijn de cijfers voor 2030 uit de tabel van de 

DEM-werkgroep afkomstig. 

Het percentage ten opzichte van de hele vloot is berekend door te delen door de 

vlootgrootte in 2018 volgens CBS. 

De curves vormen een interpolatie tussen de huidige (2018) marktsituatie en de 

streefwaarde voor 2030. Daarbij wordt geen oordeel geveld over de haalbaarheid 

ervan (behalve dat de curves wel gelimiteerd zijn door de jaarlijkse verkoop- of 

afbouwcijfers). De snelheid waarmee marktfasen elkaar opvolgen, bijvoorbeeld voor 

waterstofvrachtauto’s, geeft al aan dat ontwikkelingen soms erg snel moeten gaan 

om de streefwaarde te halen. 

De vorm van de curve wordt bepaald door een inschatting van de groei van de vloot 

op basis van een verkoop- of bouwcijfer dat een s-curve beschrijft, en een uitval 

(sloop of export) op basis van een frequentieverdeling van de uitvalleeftijd. 

Daarnaast is een uiteindelijke marktverdeling tussen de brandstoffen aangehouden. 

Dit is gedaan om de vorm van de curves wat realistischer te maken, het is geen 

inschatting van de werkelijke verdeling. De invloed op de curves is meestal beperkt, 

met uitzondering van die voor bussen op waterstof. Daarbij is het vlootaandeel 

waterstof op 30% begrenst. 

2. Waterstof 

Meetwaarden (voertuigen)  

De aantallen voertuigen in 2030 zijn een indicatie van de DEM-werkgroep; dit geldt 

voor personenauto’s, bussen en bestelauto’s. Het totaal aantal zero-emissie-

personenauto’s in 2030 (elektrisch + waterstof) is dan gelijk aan het in het Ontwerp 

Klimaatakkoord genoemde 2 miljoen. Voor vrachtauto’s is het cijfer van het 

Ontwerp Klimaatakkoord gebruikt: 10.000 zero-emissievrachtauto’s in 2030. 

Daarvan wordt ingeschat dat 90% batterij-elektrisch zal zijn en 10% waterstof. Dit 
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is gebaseerd op de huidige marktfase van beide technologieën en de verwachting 

dat de uptake sneller zal zijn voor stadstoepassingen dan voor lange-

afstandstoepassingen. 

 
Spoor Sleutelfactor Indicator Opmerking Domein Veld 

H2 positieve 

marktontwikkeling 

aanbod 

Prijsverhouding 

waterstof t.o.v. 

benzine en diesel: 

prijsverschil per km 

 Aanbod innovatie 

H2 Stabiel beleid met 

lange-termijn 

ambities 

Adequate fiscale 

stimulering nul-

emissie brandstofcel-

elektrische 
voertuigen en 

waterstof tijdens 

marktintroductiefase 

Belang hiervan alleen 

impliciet benoemd 

hulpbronnen innovatie 

H2 Stabiel beleid met 

lange-termijn 

ambities 

Instrumentatie van 

het streven om 

uiterlijk in 2030 alle 

nieuwe auto's 

emissieloos te 

hebben 

(Regeerakkoord 

2017-2021, 
Vertrouwen in de 

Toekomst) 

Indicator wel 

genoemd, maar 

beleidsinstrumentatie 

ervan nog niet rond 

hulpbronnen innovatie 

H2 Positieve 

marktontwikkeling 

aanbod 

Aantal merken met 

aanbod in NL 

Personenauto’s Aanbod innovatie 

H2 Positieve 

marktontwikkeling 

aanbod 

Aantal modellen 

beschikbaar in NL 

Bussen Aanbod innovatie 

H2 Kverschil in TCO 

terugbrengen 

Relatief gemiddeld 

verschil kostprijs met 

conventioneel 

alternatief inclusief 

stimulering 

Generiek genoemd, 

maar geen uitsplitsing 

TCO 

particulier/zakelijk 

Aanbod innovatie 

H2 Kverschil in TCO 

terugbrengen 

Relatief gemiddeld 

verschil TCO-
zakelijke markt met 

conventioneel 

alternatief 

Generiek genoemd, 

maar geen uitsplitsing 
TCO 

particulier/zakelijk 

Aanbod innovatie 

H2 Kverschil in TCO 

terugbrengen 

Relatief gemiddeld 

verschil TCO-

particuliere markt 

met conventioneel 

alternatief 

Generiek genoemd, 

maar geen uitsplitsing 

TCO 

particulier/zakelijk 

Aanbod innovatie 

H2 stabiel beleid met 

long term ambities 

Beschikbaar budget 

(publiek en privaat 

samen) voor 

proeftuinen 

Wel generiek 

benoemd: Deelname 

in (EU) 

demoprojecten 

sturing en 

hulpbronnen 

innovatie 

Gebruikte sleutelfactoren en indicatoren 

3. CNG/LNG 

Meetwaarden (voertuigen) 
In de curves voor het aantal vrachtauto’s, binnenvaartschepen en zeeschepen zijn 

de waarden voor 2030 afgeleid uit de eerdere brandstofvisiedocumenten: TNO 2016 

R11467: Monitoring brandstofvisie: PMC format en platformgesprekken. 
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Gebruikte sleutelfactoren en indicatoren  
Spoor Sleutelfactor Indicator Opmerking Domein Veld 

LNG Adequate 
bunkerinfrastructuur is 
beschikbaar voor 
vrachtwagens 

Mate van 
standaardisatie 
vulpistolen, drukken 
e.d. 

 sturing innovatie 

LNG Verschil in TCO 
terugbrengen 

Prijsvoordeel  lng 
t.o.v. Diesel: 
prijsverschil per liter of 
per km 

Generiek 
genoemd 

Aanbod innovatie 

LNG Verschil in TCO 
terugbrengen 

Prijsvoordeel  lng 
t.o.v. Mgo: 
prijsverschil per liter of 
per km 

Generiek 
genoemd 

Aanbod innovatie 

LNG Positieve 
marktontwikkeling: 
aanbod bio-lng 

Aandeel bio-lng in 
geleverde lng 

 Aanbod innovatie 

LNG Milieuvoordeel is 
bekend 

Meerverbruik in mj/km 
van gas otto-motoren 
t.o.v. Dieselmotoren 

 Aanbod innovatie 

LNG Milieuvoordeel is 
bekend 

Methaanemissie van 
lng 
binnenvaartmotoren is 
bekend en acceptabel 

 Aanbod innovatie 

LNG Verschil in TCO 
terugbrengen 

Meerkosten  lng 
aandrijving t.o.v. 
Conventionele 
dieselaandrijving 

Generiek 
genoemd 

Aanbod innovatie 

LNG Verschil in TCO 
terugbrengen 

Meerprijs lng trucks Generiek 
genoemd 

Aanbod innovatie 

 

4. Biobrandstoffen 

 
Spoor Sleutelfactor Indicator Opmerking Domein Veld 

Bio Milieuvoordeel is 

bekend 

(personenauto's, 

vrachtauto's, 
zeevaart) 

Well-to-wheel CO2-

reductie door 

biobrandstoffen in 

NL t.o.v. Fossiele 
diesel 

 Aanbod Straatbeeldmonitorin

g en innovatie 

Bio Milieuvoordeel is 

bekend voor 

luchtvaart 

Well-to-wheel CO2-

reductie door 

biokerosine in NL 

t.o.v. Fossiele diesel 

 Aanbod Straatbeeldmonitorin

g en innovatie 

Bio Milieuvoordeel is 

bekend 

Percentage 

bunkerfacliteiiten/ 

pompen die 

informatie 

verschaffen over 

grondstoffen en 

herkomst (% binnen 
EU,  % buiten EU, % 

conventioneel en % 

geavanceerde 

biobrandstof)  

 Aanbod innovatie 

Gebruikte sleutelfactoren en indicatoren 
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Overzichtstabel van DEM-werkgroep 

 

 

Uitgangspunten: 2030 aantallen 
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