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Initiatief 

 
Voorverkenning 
1. Ligging / locatie: quick-scan of en onder welke voorwaarden een 

HRS op de betreffende locatie in principe vergunbaar zal zijn. 
2. Afzet: quick-scan of en voor welke fleetowners waterstof een 

interessant alternatief is en de beoogde locatie aantrekkelijk. 
3. Lokaal beleid: quick-scan van gemeentelijke klimaat- en 

duurzaamheidsambities op zero emissie voertuig voornemens 
waar met waterstof op kan worden ingehaakt. 

4. Omgeving: quick-scan van de omgeving, de omwonenden en 
eventuele bedrijfs- of bewonersorganisaties. 

5. HRS: quick-scan van de opties om een HRS te bouwen / aan te 
kopen en van de voor- en nadelen om realisatie in eigen beheer 
te doen dan wel turn-key. 

6. Concept begroting met voorlopig inzicht in de operationele 
kosten. 

7. Subsidiemogelijkheden Europees, nationaal, regionaal, lokaal. 
8. Aannemers en leveranciers 
 
 
Intentieovereenkomst 
1. Intentieovereenkomst met de gemeente (en bij voorkeur gelijk 

fleetowner(s) en voertuigleverancier(s) waarin het gedeelde 
voornemen om een HRS te realiseren en de intentie om de 
daarvoor noodzakelijke volgende stappen en daarbij horende 
acties in gang te zetten en uit te voeren worden vastgelegd. 
 

 
Voorverkenning 
a) Voorverkenning zelf doen of uitbesteden aan een met 

waterstof en HRS bekende adviseur. 
b) Contact zoeken en (samen met je adviseur) oriënterend 

praten met de gemeente, liefst op ambtelijk én bestuurlijk 
niveau (wethouder). In overleg met de gemeente hierbij 
direct de omgevingsdienst en de veiligheidsregio betrekken. 

c) Contact zoeken en (samen met je adviseur) oriënterend 
praten met fleetowners voor wie waterstof een interessant 
alternatief is. 

d) Contact zoeken en (samen met je adviseur) oriënterend 
praten met (organisaties van) omwonenden en nabije 
bedrijven. 

e) Ondernemersbesluit realisatie in eigen beheer of turn-key. 
f) De concept begroting en subsidiemogelijkheden (samen 

met je adviseur) in kaart brengen. 
g) De in aanmerking komende aannemers en leveranciers 

(samen met je adviseur) in kaart brengen. 
 
Intentieovereenkomst 
a) Intentieovereenkomst in concept (laten) opstellen en 

akkoord krijgen van alle potentiële ondertekenaars: 
gemeente, fleetowner(s) en voertuigleverancier(s). 

b) Ondertekening en feestelijke presentatie van de intentie-
overeenkomst plus communicatie (persbericht e.d.).  
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Definitie 

 
Ontwikkelen en vaststellen compleet eisenpakket 
1. Randvoorwaarden (harde eisen): eigenaarschap grond, 

Bestemmingsplan(wijziging), milieu- en bouweisen (bodem, 
geluid, flora en fauna, fundering), veiligheidseisen (QRA, 
noodplan, PGS 35 conformiteit), nutsvoorzieningen (vereiste 
stroomaansluiting), businesscase en vereiste subsidies. 
 

2. Functionele eisen: type en aantal voertuigen en daarvoor 
vereiste prestaties van het HRS qua capaciteit, vulsnelheid, 
redundancy, et cetera. 

 
3. Operationele eisen / gebruikerseisen: vereiste aanrijroutes en 

ruimte bij/rondom het HRS, specificaties tankzuil / dispenser, 
afrekenmogelijkheden, et cetera. 
 

4. Wensen (als het even kan, dan …). 
 

 
Ontwikkelen en vaststellen compleet eisenpakket 
a) Contracteren projectmanager/directievoerder (bij realisatie 

in eigen beheer) of turn-key leverancier. 
 

b) (Laten) uitwerken concept compleet eisenpakket door 
projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier in 
overleg met gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio, 
nutsbedrijf, subsidieverstrekker(s), fleetowner(s), 
OEM(‘s)/dealer(s) en eventueel ook omwonenden en nabije 
bedrijven. 

 
c) Terugkoppeling van concept compleet eisenpakket met alle 

relevante betrokkenen en akkoord. 
 
d) Vaststellen compleet eisenpakket door opdrachtgever / 

tankstation-ondernemer. 
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Ontwerp 

 
Ontwerpen HRS binnen het eisenpakket 
1. Beschrijving HRS. 
2. Bouwtekeningen HRS. 
3. QRA HRS. 
4. Subsidieaanvraag c.q. -aanvragen HRS. 
 
 
 
 
 
 
Clusterdeal 
1. Clusterdeal HRS (nadere uitwerking intentieovereenkomst) 

 
Ontwerpen HRS binnen het eisenpakket 
a) Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier 

laat een complete beschrijving van het HRS opstellen, 
binnen alle eisen van het eisenpakket. 

b) Idem voor de bouwtekeningen. 
c) Idem voor de QRA. 
d) Idem voor het opstellen en indienen van de 

subsidieaanvraag c.q. -aanvragen. Het verdient 
aanbeveling hier een gespecialiseerde subsidieadviseur 
bij te betrekken. 

 
Clusterdeal 
a) Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier 

laat de intentieovereenkomst uitwerken en concre-
tiseren in een clusterdeal: wie doet wat, wanneer en 
welke consequenties heeft ‘niet (tijdig) leveren’? 

b) Ondertekening en feestelijke afsluiting clusterdeal plus 
communicatie dat de voorbereiding en realisatie van 
start gaan (persbericht e.d.). 
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Voorbereiding 
 

 
Voorbereiding van de realisatie 
1. Bestemmingsplan(wijziging) voor locatiezekerheid. 
2. Subsidiebeschikking(en). 
3. Vergunning toets. 
4. Nutsvoorzieningen (tijdige aanleg). 
5. Aannemer en leveranciers (selectie en contractering). 
6. Voertuigen (tijdige levering in ingebruikname) 

 
Voorbereiding van de realisatie 
a) Gemeente geeft op verzoek van de projectmanager/directie-

voerder of de turn-key leverancier locatiezekerheid c.q. zorgt 
voor inpassing van het HRS in het Bestemmingsplan. Snelle 
escalatie van besluitvorming door de ondernemer indien nodig 
(inschakelen wethouder). 

b) Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier stelt 
(eventueel samen met de betrokken subsidie-adviseur) de 
noodzakelijke subsidies zeker c.q. geeft conform de aange-
geven voorwaarden opvolging aan de ontvangen subsidie-
beschikkingen van subsidieverstrekkers. 

c) Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier stelt 
het complete dossier voor de vergunning toets samen en 
treedt in overleg met het bevoegd gezag voor de toets. 

d) Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier stellen 
de tijdige aanleg van de noodzakelijke nutsvoorzieningen 
zeker. 

e) Projectmanager/directievoerder en ondernemer selecteren en 
contracteren de aannemer en leveranciers voor de realisatie 
van het HRS (bij realisatie in eigen beheer; bij turn-key zorgt de 
betreffende turn-key leverancier voor de bouw en alle 
leveringen). 

f) Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier 
bewaken de voorbereiding van het tijdig beschikbaar komen 
van voertuigen van OEM’s/dealers, alsmede de geplande 
ingebruikname van voertuigen door fleetowners (bewaken 
opvolging clusterdeal door medeondertekenaars). 
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Realisatie 

Realisatie HRS 
1. Subsidiegelden en rapportageverplichtingen. 
2. Nutsvoorzieningen. 
3. Formele vergunningaanvraag. 
4. Bouwwerkzaamheden en inrichting locatie en infrastructuur. 
5. Inkoop onderdelen en installatie HRS. 
6. Oplevering en ingebruikname HRS. 
7. Oplevering en ingebruikname voertuigen. 
 

Realisatie HSR 
a) Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier 

geeft conform de aangegeven voorwaarden opvolging 
aan de ontvangen subsidiebeschikkingen: subsidiegelden 
ontvangen, besteden en conform de voorwaarden (via 
rapportages) verantwoorden. 

b) Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier 
volgt en bewaakt de (tijdige) aanleg van de noodzake-
lijke nutsvoorzieningen. 

c) De ondernemer dient de formele vergunningaanvraag in 
bij het bevoegd gezag. Vervolgens beantwoording van 
eventuele vragen van het bevoegd gezag en bewaken 
tijdige afgifte vergunning. 

d) Projectmanager/directievoerder volgt en bewaakt de 
bouw- en inrichtingswerkzaamheden van de aannemer 
voor de realisatie van het HRS (bij turn-key volgt de 
ondernemer de voortgang van de turn-key leverancier). 

e) Projectmanager/directievoerder volgt en bewaakt de 
(tijdige) levering en kwaliteit van onderdelen en de 
(tijdige) installatie van het HRS (bij turn-key volgt de 
ondernemer de voortgang van de turn-key leverancier). 

f) Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier 
volgen en bewaken de tijdige oplevering van voertuigen 
van OEM’s/dealers, alsmede de geplande ingebruikname 
van voertuigen door fleetowners (bewaken opvolging 
clusterdeal door medeondertekenaars). 
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Beheer en 
onderhoud 

 
 
 
 
 
 

 
Beheer en onderhoud HRS 
1. Beheer- en onderhoudsplan HRS 

 
 
 
 

 
Beheer en onderhoud HRS 
1. Projectmanager/directievoerder of turn-key leverancier 

leveren een beheer- en onderhoudsplan voor het HRS 
op aan de ondernemer. 

2. De ondernemer borgt de uitvoering van het beheer en 
onderhoud conform het beheer- en onderhoudsplan. 

 

 


