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Code of Conduct

• Tijdens het webinar staan uw 
camera en microfoon 
automatisch uit 

• Vragen kunt u stellen via de Q&A

• Indien u inbelt via laptop/mobiel 
i.p.v. de Zoomlink, kunt u alleen 
luisteren

• Workshop wordt opgenomen, 
presentaties en Q&A worden 
nagestuurd aan de deelnemers



Welkom en introductie

• Nico van den Berg (Rijkswaterstaat)



Welkom bij dit webinar over vergunningverlening

• WVIP

Het WVIP heeft als doelstelling de brede introductie van waterstof, als 
innovatieve en duurzame energiedrager, mogelijk te maken en te versnellen. 
Dat doen we door potentiële risico’s te identificeren en te adresseren, en 
risico’s te beheersen door het nemen van passende voorzorgsmaatregelen. 
Zo willen we de brede, veilige introductie van waterstof mogelijk maken en 
versnellen.

• Werkpakket 1: Handreikingen voor vergunningverlening

We zorgen voor handreikingen die de vergunningverlening overal in het land 
zo eenduidig mogelijk maken. Dit vergemakkelijkt en versnelt het proces van 
vergunningverlening, voor zowel bestuurders en ambtenaren als voor de 
aanvragers.



Programma

13:30 Welkom en introductie

Nico van den Berg (RWS)

13:40 Perspectief en ervaring van initiatiefnemers van waterstoftankstations 

Carlyn Greenhalgh (Shell), Marnix van Berkum (Total Energies)

14:05 Omgevingsdienst & gemeenten – het vergunningverleningstraject

Felix van der Meijden (Omgevingsdienst Haaglanden)

14:30 Veiligheidsaspecten bezien vanuit de Veiligheidsregio’s

Sander Lepelaar (VR Haaglanden), Mark-Olaf Sorkale (VR Groningen)

14:55 Wrap up & sluiting

Presentaties: 20 min per onderdeel, Mogelijkheid voor vragen in de chat

Na iedere presentatie behandelen we enkele vragen
Workshop wordt opgenomen, presentaties en Q&A worden nagestuurd aan de deelnemers



PERSPECTIEF EN ERVARING VAN 

INITIATIEFNEMERS VAN 

WATERSTOFTANKSTATIONS

Delft, 01 oktober 2021                    

Marnix van Berkum en Carlyn Greenhalgh



Hoe ziet vergunning proces eruit? 

7
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Bestemmingsplan wijziging: weken – 1 jaar



Uitdagingen - inpassing

• Het inpassen van de H2 installatie op de locatie

• Greenfield vs brownfield

• Omgeving en andere brandstoffen

• Interne en externe veiligheidsafstanden

• intern - PGS35

• Extern nog steeds discussies over QRA en scenario’s 

• ATEX; Netwerkbeheerder (gaskasten, en trafo’s); Arbo; 

• Veiligheid is leidend waardoor weinig flexibel naar andere aspecten zoals bv welstand

• Niet altijd duidelijk om de normen te interpreteren

• Voorbeeld mobieleopslag ADR vs PGS35 en overdruk beveiliging 

➔ Je hebt verstand van zaken nodig en anders een goede adviseur!

➔ Link naar WVIP WP1 documenten 

https://opwegmetwaterstof.nl/handreikingen-voor-vergunningverlening/


Uitdagingen 
9

QRA CAPELLE EN ARNHEM



Uitdagingen - Multifuel

• Verschillende PGS’en - Veel eisen, normen en 

afstanden

• Grijze ruimtes tussen de normen moeten 

geïnterpreteerd worden

• Afstand tussen bv H2 en andere brandstoffen

• Overzicht houden op het totale design (wie doet 

dat?)
• Gassen en luifel

• Non ATEX laadpalen in brandstoffen omgeving 

• Domino effecten en impact

• Koppeling ESD-systemen. 
• Verschillende leveranciers van equipment

• EU project MultHyFuel: https://multhyfuel.eu/

https://multhyfuel.eu/


Uitdagingen – Beperkte kennis

• Beperkte kennis en ervaring betreffende H2 bij de verschillende partijen

• Gemeente

• Omgevingsdienst

• Veiligheidsregio

• Engineeringsbureaus 

• H2 nog steeds “nieuw” product.

• Zorgt ervoor dat de aanvrager de partijen uitgebreid mee moet nemen

• Zorgt voor veel vragen en verduidelijking

• Overleg over oplossingen lastig

• Goede communicatie is essentieel!!!



Uitdagingen – Doorlooptijd

• Veel tijd kwijt met vooroverleg t/m ontvankelijke indiending 
• Werkgroep opgestart standaardisatie Vergunningverlening (WVIP WP1)

• Voor indiening moet duidelijk zijn wat je gaat bouwen (contract H2 equipment) 

vanwege QRA, interne en externe afstanden en omgaan met veiligheid

https://www.hylaw.eu/

https://www.hylaw.eu/


WVIP WP1 hulpdocumenten

1.Praktische handleiding waterstoftankstations  

2.Waterstoftankstations en de Omgevingswet

3.Vergunningverlening lokale productie waterstof bij waterstoftankstation

4.Vergunningverlening mobiele opslag bij een waterstoftankstation

5.Vergunningverlening verplaatsbaar waterstoftankstation

6.Leidraad inpassing waterstoftankstations in bestemmingsplannen

https://opwegmetwaterstof.nl/wp-content/uploads/2020/03/WVIP_uniforme_vergunnningverlening_rapport_23_03_2020_F-1.pdf
https://opwegmetwaterstof.nl/wp-content/uploads/2021/09/WVIP_vergunningverlening_Waterstoftankstations_en_de_omgevingswet_sept21-1.pdf
https://opwegmetwaterstof.nl/wp-content/uploads/2021/09/WVIP_vergunningverlening_Lokaleproductie_waterstoftankstation_sept21-1.pdf
https://opwegmetwaterstof.nl/wp-content/uploads/2021/09/WVIP_vergunningverlening_mobieleopslag_bij_een_waterstoftankstation_sept21-1.pdf
https://opwegmetwaterstof.nl/wp-content/uploads/2021/09/WVIP_vergunningverlening_verplaatsbaar_waterstoftankstation_sept21-1.pdf
https://opwegmetwaterstof.nl/wp-content/uploads/2021/09/WVIP_vergunningverlening_Waterstoftankstations-en-bestemmingsplan_sept21-1.pdf


Regelgeving H2 stations

Bij de meeste bekend:

• PGS35 (Publicatie Reeks Gevaarlijke stoffen): num. 35 = WaterstofTankstations

• Is een richtlijn, die bindend wordt door de vergunning

• Verteld hoe je veilig H2 station moet bouwen 

De wet (misschien onbekend):

Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur 

van alternatieve brandstoffen

• Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 juni 2017, nr. 

IENM/BSK-2017/124450, Artikel 5a

• Is de implementatie van europese ‘Alternative Fuel Infrastructure Directive 

2014/94/EU Article 5b’



Eisen aan tankstation NL regelgeving

Voor watertstoftankpunt geld Artikel 5:

1. Een waterstoftankpunt voor motorvoertuigen voldoet aan de technische specificaties, bedoeld in bijlage II, onder 2.1 
en 2.3.

2. De zuiverheid van de waterstof die bij waterstoftankpunten kan worden getankt, voldoet aan de technische specificaties, 
bedoeld in bijlage II, onder 2.2.

3. Een connector voor motorvoertuigen voor het tanken van gasvormige waterstof voldoet aan de technische specificaties, 
bedoeld in bijlage II, onder 2.4.

Online bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0039677/2021-07-01

Om die te snappen moet je Artikel 1 hebben gelezen, dat verwijst naar de AFID (Alternative Fuel Infrastructure Directive) 

In deze regeling wordt verstaan onder: bijlage II: bijlage II bij richtlijn 2014/94/EU;

En die AFID is de Europese richtlijn (voor publieke stations)

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32014L0094

En daarin staat in bijlage II onder hoofdstuk 2 “Technische specificaties voor waterstoftankpunten voor motorvoertuigen”:

• 2,1 Waterstoftankpunten in de open lucht waar gasvormige waterstof kan worden getankt voor gebruik in motorvoertuigen, 
dienen te voldoen aan de technische voorschriften van de ISO/TS 20100-specificatie voor de brandstofvoorziening met 
gasvormige waterstof.

• 2.2.De zuiverheid van de waterstof die bij waterstoftankpunten kan worden getankt, dient te voldoen aan de technische 
specificaties van de ISO 14687-2-norm.

• 2.3.Waterstoftankpunten dienen gebruik te maken van algoritmen en apparatuur die voldoen aan de ISO/TS 20100-
specificatie voor de brandstofvoorziening met gasvormige waterstof.

• 2.4.Connectoren voor motorvoertuigen voor het tanken van gasvormige waterstof dienen te voldoen aan de ISO 17268-norm 
voor connectieapparatuur voor de brandstofvoorziening van motorvoertuigen op gasvormige waterstof.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0039677/2021-07-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32014L0094


Normen & Standaarden

• Alle nieuwe of vernieuwde tankstations moeten aan de volgende normen 
voldoen: Vanaf 12/11/2021:

• HRS Technische specificaties: EN 17127

• Waterstof kwaliteit: EN 17124

• Tank algoritme (tankprotocol): EN 17127 (verwijst naar SAE J2601)

• Connectoren (tankpistool/nozzle): EN ISO 17268

• Huidige eisen (sinds) 18/11/2017 kunnen worden gebruikt tot 12/11/2021:

• HRS Technische specificaties:  ISO 19880-1

• Waterstof kwaliteit: ISO 14687

• Tank algoritme (tankprotocol): ISO 19880-1 (verwijst naar SAE J2601)

• Connectoren (tankpistool/nozzle): ISO 17268

* of een ander protocol wat goedgekeurd is door de OEM’s die komen tanken



Keuringen & NoBo

Vergunning:

• Station moet voldoen aan de vergunning met de daarin beschreven voorschriften en normen 
(PGS35, wetgeving) 

Dit leidt tot de volgende (goed)keuringen – om aan te tonen dat het station voldoet:

1. KVI &VVI (keuring en verklaring van ingebruikname) door NoBo (bv door Lloyds)

• Design goedkeur, PED (keuring op druk)

2. Certificering en kalibratie van de H2 dispenser. 

• Certificering OIML 139:2018. Certificering bv door NMi met VSL testcar. 

• Agentschap Telecom handhaaft hierop

3. HRS Interoperability

• FAT & SAT volgens ISO 19880-1 en CEP richtlijn

• Goedkeur door TME en CEP (Zie volgende slide)

4. Waterstofkwaliteitscontrole (samples)

• Bij start operatie 

• Bij wijzigingen die impact op de kwaliteit kunnen hebben. 



Goedkeuringsproces H2 station - interoperability



HET VERGUNNINGVERLENING-

TRAJECT
Delft, 01 oktober 2021                    

Felix van der Meijden, Omgevingsdienst Haaglanden



Een waterstoftankstation is vergunningplichtig op grond van categorie 
4.4, sub l, van bijlage B van het Besluit omgevingsrecht.

Indien sprake is van de opslag van meer dan 5 ton waterstof is het 
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 van toepassing:

• > 5 ton = laagdrempelinrichting

• > 50 ton = hoogdrempelinrichting

https://brzoplus.nl/aanpak/brzo-2015/inleiding-brzo-2015

De inhoud van een flessentrailer (batterijwagen) ligt tussen 450 en 
1.150 kg.

Een bovengrondse tank met een waterinhoud van 50 m3 en een druk 
van 80 bar heeft een inhoud van 324 kg, bij een vullingsgraad van 
90%. 

Vergunningplicht

maandag 1 november 2021 20

https://brzoplus.nl/aanpak/brzo-2015/inleiding-brzo-2015


Bij waterstofproductie (bijvoorbeeld door elektrolyse), is er sprake van 
een IPPC-inrichting. Dit vloeit voort uit categorie 4.2, onder a van bijlage 
I van de Richtlijn Industriële Emissies (Richtlijn 2010/75/EU). 
Voorwaarde is dat sprake is van productie op industriële schaal en 
mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu.

Begrip industriële schaal wordt niet toegelicht. Uitgebreide analyse van 
de provincie Zuid-Holland in samenwerking met een aantal 
omgevingsdiensten.

However, it may not be sufficient to use the “commercial purpose” of an 
activity as the sole determinant of "industrial scale". It may also be 
important to take into account the potential environmental impact of a 
production sequence” 

https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm#annex
1.4

IPPC-richtlijn (1)

https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm#annex1.4


Op grond van de Crisis- en herstelwet (Chw), Bijlage I, categorie 

11.3 (duurzame mobiliteit) geldt een lichtere toetsing voor 

onderzoeken in het kader van vergunningverlening van “tankstations 

met installaties voor kleinschalige productie van waterstof 

bijvoorbeeld via elektrolyse”. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 

de wetgever deze activiteit niet als zeer belastend ziet.

Standpunt provincie Zuid-Holland: Aleen indien een inrichting de 

opslag-hoeveelheden van waterstof overschrijdt, zoals volgt uit de 

BRZO-regelgeving, is GS het bevoegde gezag.

IPPC-richtlijn (2)



• Belangrijk is dat de initiatiefnemer duidelijk de omvang van het 
project voor ogen heeft omdat dit bepalend is voor de gevolgen voor 
de omgeving. Benodigd areaal kan variëren tussen 150 en 400 m2.

• Vaak past het waterstoftankstation niet binnen het bestemmingsplan. 
(bestemming groen, niet opgenomen in Staat van inrichtingen). 
Check vigerend bestemmingsplan en ga tijdig na of 
omgevingsvergunning kan worden verleend (vooroverleg met de 
gemeente).

• Externe veiligheid geen onderdeel van Milieuzonering nieuwe stijl 
(VNG, 2019).

• Veiligheidscontouren op basis van QRA. Orde van grootte PR 10-6

contour 20-30 m.

Ruimtelijke en planologische inpassing (1) 



• In bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving, deel B, onder 
5, is een 10-6 per jaar plaatsgebonden risicocontour van 30 m 
voor de tussenopslag opgenomen als de waterstof wordt 
aangevoerd via een buisleiding of op de locatie wordt 
geproduceerd en 35 m vanaf het vulpunt, als de waterstof (in de 
gasvormige fase) wordt aangevoerd via een batterijwagen 
(flessentrailer). Daarnaast geldt voor de opslagtank een 
brandaandachtsgebied van 55 m.

• Advies: anticiperen op het Besluit kwaliteit leefomgeving bij 
nieuwe initiatieven.

• Invloedsgebied > 300 m

Ruimtelijke en planologische inpassing (2) 



Past het binnen gemeentelijk beleid (voor zover aan de orde)

Zijn alle stukken aangeleverd voor een ontvankelijke aanvraag? De 
volgende documenten zijn belangrijk:

• Aanvraag waarin ook de openingstijden en de jaarlijkse doorzet 
zijn opgenomen (overeenstemming met uitgangspunten QRA) en 
of sprake is van een bemand of onbemand waterstoftankstation

• Duidelijke plattegrondtekening met alle installaties (ook van de 
andere installaties bij een multifuel-tankstation) en interne 
afstanden

• Situatietekening met contouren

• QRA (rapport verifieerbaar en reproduceerbaar): Safeti-NL 8.30

• ATEX-zonering (Arbo, maar ook uit milieuoogpunt van belang)

Ontvankelijkheidstoets (1)



• Op grond van voorschrift 5.2.1 van PGS 35:2015 moeten de 
interne veiligheidsafstanden worden bepaald door middel van 
stralings-berekeningen. Interne afstanden moeten daarom worden 
onderbouwd, ook wanneer bijvoorbeeld een brandwerende muur 
tussen de buffer-opslag en de compressor wordt geplaatst.

• De interne afstanden volgens PGS 35:2021 versie 1.0 zijn 
gebaseerd op het rapport Internal Safety Distances for PGS 35, 
version 1.0.  Deze zijn gebaseerd op een risicoanalyse 
(warmtestralingscontouren). Interne afstanden samengevat in 
bijlage C van de richtlijn.

• Opstelplaats tubetrailer en plaats lospunt.

Ontvankelijkheidstoets (2)



• Via ondergrondse gekoelde leidingen wordt het waterstof vanaf de 

compressor naar de dispensers (afleverzuilen) vervoerd. Inzicht in 

de uitvoering noodzakelijk wanneer de afleverzuilen buiten de 

omheining van de waterstofinstallaties zijn geplaatst (zijn de 

leidingen voldoende bescherm tegen mechanische belasting).

• De leidingen kunnen ondergronds of in een leidinggoot zijn 

aangebracht.

Ontvankelijkheidstoets (3)



• Verantwoording groepsrisico (groepsrisico zal zelden een 

belemmering vormen als waterstoftankstation ter plaatse van een 

(voormalig) LPG-tankstation wordt gerealiseerd. Opslag en lossen 

van LPG bepalend voor de hoogte van het groepsrisico.

• Verwijzing naar maatregelen PGS 35 (alleen milieurelevante 

delen).

• Opname in het RRGS (straks het REV).

Opstellen omgevingsvergunning



• Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen (van 
toepassing op de realisatie en het beheer van 
waterstofafleverinstallaties met een maximale afleverdruk van 
700 bar gasvormige waterstof voor wegvoertuigen met Europees 
type goedkeuring (ook in het Engels beschikbaar).

• Versie 2021 van de richtlijn geldt ook voor werktuigen (dus niet 
publiek toegankelijke tankstations) en het inpandig afleveren. 
Digitaal raadpleegbaar (navigeren via hyperlinks).

• De richtlijn geldt ook voor het aanleveren en de opslag  van 
vloeibare waterstof maar niet voor de plaatselijke productie van 
waterstof.

• Rapport Internal Safety Distances for PGS 35 (ook voor 
elektrolyse).

Reikwijdte richtlijn PGS 35



Bijlage B.1 van PGS 35:2021 versie 1.0 (verwijzing naar normen 

verouderd)

• NEN-EN 1363-1:2020 en

• NPR 7910-1:2020+C1:2021

• NPR 7910-2:2020+C1:2021

NEN-EN 17127:2018 en, eisen voor, in de buitenlucht opgestelde, 

afleverinstallaties

NPR 8099:2010 nl (ingetrokken op 23 februari 2017)

Normen - Nederland



SAE J2601-202005, Fueling Protocols for Light Duty Gaseous 

Hydrogen Surface Vehicles (Society for Automotive Engineering)

SAE J2799-201912, Hydrogen Surface Vehicle to Station 

Communications Hardware and Software (datacommunicatie tussen 

het voertuig en de afleverinstallatie)

FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 7-91 – Hydrogen, 

versie april 2021. Deze beknopte norm is gratis beschikbaar (vereist 

registratie). In de norm is een groot aantal interne afstanden 

opgenomen.

Normen - internationaal



• Praktische handleiding Waterstoftankstations (WVIP, 2020) 

• Inventarisatie en analyse vergunningsaanvragen 

waterstoftankstations in Nederland (WaterstofNet, 2019)

Mate van inzet deskundigheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning 

bepalend voor het verloop van de vergunningprocedure.

Vergunningverlening in de praktijk

https://opwegmetwaterstof.nl/handreikingen-voor-vergunningverlening/
https://opwegmetwaterstof.nl/wp-content/uploads/2020/04/Uitwerking-opdracht-RWS-Vergunningen-H2tankstation.pdf


www.omgevingsdiensthaaglanden.nl

info@odh.nl

Bedankt



WATERSTOF VEILIGHEID INNOVATIE 

PROGRAMMA (WVIP) 

Sander Lepelaar (VRH)

Mark-Olaf Sorkale (VRG)



Veiligheidsketen



Waar lopen wij tegen aan.



Wettelijke adviesbasis

•Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het bevoegd gezag, bedoeld in 

het eerste lid, het bestuur van de veiligheidsregio waarin de inrichting ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de 

gelegenheid om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van 

bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het 

invloedsgebied van de inrichting.

•Wet veiligheidsregio’s
Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet 

aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald.

De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit, het 

voorkomen, beperken en bestrijden van brand.



Waterstoftankstation Binckhorst



Waterstoftankstation Binckhorst



Adviesverzoek vanuit ODH

•ODH vraagt advies i.h.k.v. Bevi en Wvr;

•Beperkte documentatie;

•Verschillende uitgangspunten; 

(Cryogeen, gas, zelf waterstof maken etc.)

•Beperkte kennis;

(Wel of geen drukeffecten)

• Informatie bij andere veiligheidsregio’s ophalen.

(Rhoon, waterstof uit buisleiding)



Belang VRH

•Veilige uitvoering van installatie;

•Conform wet- en regelgeving;

• Informeren van de ploegen;

•Opnemen van aandachtskaarten in Mobiel Data Terminal;

•Aangepaste meters.



Kwantitatieve risico analyse

•Duidelijk overzicht van plaatsgebonden risico contour;

•Duidelijk overzicht van groepsrisico;

•Nog belangrijker de effectafstanden. (Zowel drukeffecten als 

stralingscontouren, 35, 10 en 3 kW/m2);

•Bereken alle QRA plichtige stoffen bij elkaar.



Andere aandachtspunten

•Duidelijke overzichtstekening;

(Blusmiddelen, noodstoppen, afblaasvoorziening)

•Rapport met uitleg van de installatie inclusief drukken;

•Uitwerking van het transport naar het tankstation toe;

•Actueel noodplan.



H2 tankstation Peizerweg Groningen



H2 tankstation Peizerweg Groningen



De installatie

• aanvoer via tubetrailer

• 130 tubes a 235 l

• 200 bar

• volume trailer totaal: 30,6 m3

• fuel buffers (2): 96 cilinders a 133 l 

• druk max. 450 bar

• totale inhoud 12,77 m3

• compressoren (2)

• dispensers (2), 350 bar

• 2 bussen tegelijk tanken

• duur tankbeurt < 10 minuten 

• bereik bus ca. 400 kilometer 



De installatie



De installatie



Aanleiding 



Aanleiding 

➢ Ambities BV Nederland

➢ Ambities prov. Groningen

➢ Ambities gem. Groningen



Aanleiding 

➢ Ambities BV Nederland

➢ Ambities prov. Groningen

➢ Ambities gem. Groningen



Waterstofeconomie



Belangrijke rol voor het noorden



Belangrijke rol voor het noorden



Aanleiding, nieuwe bussen

• Van 2 x 

• Naar 20 x 



Vullen tot nu toe…



• Chemiepark Delfzijl

• gerealiseerd door Pit Point

• geopend februari 2018

• waterstof bijproduct chloorproductie Nouryon

• waterstofleiding tussen chloorfabriek en H2-tankstation

Vullen tot nu toe…



Betrokkenheid VRG  (1) – Leerpunt!

• Via bestaande contacten, ‘oude’ kennissen gemeente

• Project liep al een hele tijd

• Leerpunt: groot project geen garantie dat aan VRG wordt gedacht

• Moet men ons informeren: JA!

• Moeten wij zelf initiatief nemen: JA!



Betrokkenheid VRG (2)

• BP-procedure

• presentatie plan door gemeente en OV bureau

• meedenken locatiekeuze 

• 1e QRA beoordelen

• meedenken over maatregelen in relatie tot de buurterreinen

• voorgesprek na aanbesteding (bouwer, gemeente, ODG, Iederz, adviseurs)

• beoordeling concept aanvraag

• beoordeling 2e QRA

• uitwerking scenario’s met Shell

• aanvullend risico-onderzoek

• noodplan en noodprocedures



Betrokkenheid VRG (3)

• werkgroep uniforme vergunningverlening, 

onderdeel van het WVIP

• procesmatige beschrijving 

vergunningproces openbare 

waterstoftankstations

• procesbeschrijving met 

procesflowdiagram, stappenplan en 

checklists 



Betrokkenheid VRG (4)



Betrokkenheid VRG (4)



Tijdspad

Pilot waterstofbussen

Locatiestudie

1e gesprekken OV bureau & gemeente

Bestemmingsplanprocedure

1e QRA

Aanbesteding tankstation 

Vergunningsprocedure

Realisatie tankstation

Aanvullende risicoberekening

Opening en gebruik

Uithuizing Iederz

2017            2018           2019            2020            2021             2022



De spelers



De spelers



Het speelveld



Het speelveld



Het speelveld



De zaak ‘Iederz’



De toekomst

• Parallellfill-tankvoorziening 

voor 20 bussen gelijktijdig

• extra opslag/bevoorrading, 

(voorraadtanks of trailers)

• vulpunt voor publiek



Het heden



Het heden



Veiligheid+

• Aanvullende scenario’s beschouwd

• op verzoek VRG

• Shell wilde hierop ingaan, opdrachtgever

• meerdere besprekingen Shell, VRG, adviesbureau; later ODG

• Voorjaar 2020

• Uit QRA aantal scenario’s geselecteerd en uitgewerkt

• Bruikbaar voor:

• communicatie gemeente,

• verantwoording gemeente,

• beeldvorming,

• vragen incidentbestrijders,

• communicatie buurt



Leerpunten & tips

• ken ambities stakeholders 

• ken ontwikkelingen

• zoek partners op (netwerk, intern & extern)

• zoek ONS op!

• sta open voor vragen buiten procedure

• lange adem

• opzoeken deskundigen, haal kennis op

• kennis ophalen BRW NL, IFV, VR’s, WVIP, overige platformen

• stel vragen

• samen vroeg aan tafel…







Bedankt voor uw aandacht



Bedankt voor het deelnemen!

• De presentaties, de Q&A en de opname worden zo snel mogelijk 

toegestuurd. 

• Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met: 

• Nico van den Berg, Lennart de Waart: energy@nen.nl

mailto:energy@nen.nl

