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Datum 6 oktober 2022
Betreft Toezicht op waterstofpilots en demonstratieprojecten

Geachte heer Kockelkoren,

Waterstof gaat naar verwachting een belangrijke rol spelen in een duurzame 
energievoorziening voor industrie, transport, verkeer en mogelijk ook bij de 
verwarming van gebouwen. Wat betreft laatstgenoemde toepassing wordt op dit 
moment een viertal projecten voorbereid, waarvan twee pilotprojecten volgens de 
Green Deal H2-Wijken en twee andere, kleinschaligere demonstratieprojecten die 
een vergelijkbare opzet kennen, waarbij op beperkte schaal waterstof aan 
consumenten zal worden geleverd als warmtevoorziening in woonwijken.

De directie Energiemarkt heeft daarom het initiatief genomen om, samen met een 
interdepartementale werkgroep, een richtsnoer^ te ontwikkelen voor het omgaan 
met de risico's van waterstof en een aanvullend veiligheidsrichtsnoer voor de vier 
waterstofpilots in de gebouwde omgeving (hierna aanvullend richtsnoer). Gezien 
de Green Deal H2-wijken zijn deze ook afgestemd met o.a. BZK (Directie Bouwen 
en Energie). De beide richtsnoeren zijn op 5 oktober vastgesteld door een 
interdepartementale stuurgroep, en te vinden op de website van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO): Waterstof (rvo.nij (zie doorverwijzing).

De richtsnoeren zijn gebaseerd op de wijze van omgaan met risico's en 
onzekerheden in de energietransitie die interdepartementaal is afgestemd en die 
de minister voor KenE heeft goedgekeurd. Momenteel loopt de consultatie 
hiervan. Medewerkers van de directie Strategie Energiesysteem zullen dit op korte 
termijn komen toelichten in het directieteam van uw organisatie.

Toepassing van waterstof in de demonstratieprojecten betreft verschillende 
aspecten waarop door verschillende instanties wordt toegezien. Op het gebruik 
van waterstof binnen inrichtingen wordt toegezien door gemeenten, provincies, 
omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. Het toezicht op de veiligheid van de 
binnenhuisinstallaties, zoals ook aardgasinstallaties, ligt bij de gemeente. Graag 
nodig ik u hierbij uit te bevestigen dat uw organisatie het veiligheidstoezicht voor 
de activiteiten van de netbeheerder met betrekking tot de distributie van 
waterstof (overeenkomstig de taak die u heeft voor vergelijkbare activiteiten met 
aardgas) in de bedoelde vier projecten voor de duur van de uitvoeringsperiodes 
van deze projecten ter hand zal nemen. De bovenvermelde richtsnoeren vormen
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hierbij het beleidsmatige kader voor de betrokken netbeheerders en uw 
organisatie. Het door uw organisatie geformuleerde en te hanteren 
toezichtsarrangement dient hierop gebaseerd te zijn.

Medewerkers van onze directie hebben in dit verband constructief overleg gevoerd 
met medewerkers van uw dienst hoe het veiligheidstoezicht kan worden 
uitgevoerd, mede gelet op het Tijdelijk kader waterstofpUots^ van de Autoriteit 
Consument en Markt waarbinnen betrokken netbeheerders moeten opereren.

Ik stel het op prijs om regelmatig, naar aanleiding van de uitvoering van de 
toezichthoudende activiteiten, geïnformeerd te worden over uw ervaringen met de 
uitvoering van dit toezicht, de bevindingen uit de inspecties, eventuele meldingen 
van incidenten en of calamiteiten en de wijze waarop de netbeheerder opvolging 
geeft aan uw aanwijzingen. Doel hierbij is onder meer het verder opdoen van 
kennis over de uitvoeringspraktijk zodat dit kan worden meegenomen bij het 
ontwikkelen van nader beleid en (aanpassing van) wet- en regelgeving rond 
waterstof.

Indien naar uw oordeel een adequate invulling van de genoemde 
veiligheidsrichtsnoeren ten aanzien van het gebruik van gastransportleidingen 
voor de distributie van waterstof bij een pilot of demonstratieproject onvoldoende 
geborgd wordt door de betreffende netbeheerder, verzoek ik u dit onverwijld te 
melden aan mij en aan de ACM.

Graag zie ik dat verdere procesafspraken gemaakt worden die zien op de 
informatie-uitwisseling met betrekking tot de ervaringen bij de uitvoering, en die 
borgen dat SodM en EZK elkaar tijdig informeren over de externe communicatie 
die voor elkaar relevant is.

De wijze waarop het toezicht wordt ingevuld is tevens onderdeel van de evaluatie 
(als aangeduid in het aanvullend richtsnoer) van de betreffende vier projecten, en 
daarmee van betekenis voor de oriëntatie wat bij een eventuele verdere 
introductie van waterstof in de gebouwde omgeving wenselijk is voor de 
vormgeving van het toezicht. De genoemde evaluatie zal zowel tussentijds (in 
ieder geval jaarlijks) gedurende de looptijd van de projecten plaatsvinden, als na 
afronding daarvan.

Mijn directie zal het initiatief nemen voor de organisatie van de uitwisseling van 
informatie tussen de verschillende toezichthouders. Alle betrokken 
toezichthouders werken rolvast binnen hun eigen toezichtveld en werken samen 
op de snijvlakken van de toezichtvelden. Op deze manier kunnen ervaringen 
worden uitgewisseld en eventuele leemten in beleid, regelgeving of het toezicht 
worden opgemerkt.

Mocht u vragen hebben, kunt contact opnemen met  
( Pminezk.nn.
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2 Gedoogbeieid voor betrokkenheid van netbeheerders bij piiots met waterstof in de gebouwde omgeving, 
gepubiiceerd op 5 juii 2022.
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Mij verheugend op een prettige en constructieve samenwerking ter bevordering 
van de energietransitie,
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Hoogachtend,

Michei Heijdra 
Directeur Energiemarkt
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