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Samenvatting

In deze haalbaarheidsstudie is de technische en economische haalbaarheid van een tankstation met

tenminste één waterstofstation met twee uitgiftepunten en enkele snelladers voor elektrische voertuigen

verkend. Hierbij is het uitgangspunt om de energie voor zowel de waterstof als de snelladers zo veel als

mogelijk lokaal op te wekken en lokaal te gebruiken. Deze haalbaarheidsstudie is uitgevoerd op de locatie

van tankstation Van der Knaap, aan de noordoostzijde van Rotterdam. De locatie is ruim opgezet en leent

zich bij uitstek voor aanvullende activiteiten zoals grootschalige opwek van energie en het aanbieden van

waterstof.

Bij de haalbaarheidsstudie is een groot aantal partijen betrokken. Enerzijds deskundigen op het gebied van

onder meer waterstof, snelladen, batterijopslag, installatietechniek, vergunningen en elektriciteitsnetten.

Anderzijds partijen waarmee een samenwerking voorstelbaar is, zoals tuinders en potentiele afnemers van

waterstof.

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie is een groot aantal conclusies en aanbevelingen. Hiervoor wordt

verwezen naar hoofdstuk 10 van dit rapport. Daarnaast heeft het geleid tot ‘spin-off’ en verspreiding van de

opgedane kennis. Zo is het proces van aanvraag van vergunningen in voorbereiding en zal Van der Knaap op

korte termijn aanvullende capaciteit krijgen op zijn netaansluiting. Naar verwachting worden dit jaar (2020)

snelladers gerealiseerd. Daarnaast is en wordt de vergaarde kennis gedeeld met andere tankstation

exploitanten via de Belangenvereniging Tankstations (BETA).
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1. Inleiding

Van der Knaap wil voorbereid zijn op de toekomst en investeren in duurzame energiedragers voor

transport en mobiliteit. Het terrein van het huidige tankstation leent zich hier goed voor. Het is gelegen

aan de N219 en in de nabijheid van de A20, ten noordoosten van Rotterdam. Op het terrein zijn

ruimschoots mogelijkheden voor de duurzame opwek van zonne-energie.

Van der Knaap wil zijn tankstation moderniseren en verduurzamen door de realisatie van twee waterstof

vulpunten voor personen- en vrachtvervoer, gecombineerd met enkele snelladers voor elektrisch

vervoer. Hierbij wil Van der Knaap lokaal duurzaam opgewekte energie optimaal inzetten. Dat wil

zeggen: lokaal opgewekte energie gebruiken voor het opladen van batterij-elektrische voertuigen én

voor de productie van waterstof. Deze wijze garandeert energiedragers met een zo laag mogelijke CO2

druk én het bespaart de belasting op het lokale elektriciteitsnet.

Doelstelling

Het doel van het project is het onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van een

tankstation met tenminste één waterstofstation met twee uitgiftepunten en enkele snelladers voor

elektrische voertuigen. De energie voor zowel de waterstof als de snelladers worden zo veel als mogelijk

lokaal opgewekt met zonnepanelen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van slim energiemanagement.

Deze oplossing zorgt voor een lokale benutting van duurzame opwek, waarbij het elektriciteitsnet zo

min mogelijk wordt belast. Daarnaast is verkend in hoeverre overschotten bij de opwek kunnen worden

benut om het elektriciteitsnet te balanceren.
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Hierbij zijn ook tuinders in de omliggende omgeving betrokken bij het

haalbaarheidsonderzoek. Zij zijn namelijk zowel potentiële afnemers als

producenten van energie van het tankstation. Met hen is een aantal scenario’s

voor uitwisseling van energie verkend.

Werkwijze

De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd in de volgende werkpakketten:

1. Een technische verkenning van beoogde oplossing, inclusief een raming van

de kosten.

2. Het onderzoeken van de fysieke inpassing van de voorgestelde oplossing.

3. Verkennen van een samenwerking met andere partijen, waaronder

ontwikkelaars en afnemers om het regionale wagenpark te verduurzamen.

4. Duidelijkheid krijgen over benodigde vergunningen voor realisatie en

exploitatie van het tankstation van de toekomst.

5. Financiële haalbaarheid van het Rotterdamse tankstation van de toekomst.

6. Ontwikkelen van de business case met zicht op mogelijk verdienpotentieel.

7. Ontwikkelen format voor andere tankstations.

8. Toegevoegde waarde met lokale ondernemers zoals tuinders.

Betrokken partijen

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de betrokken partijen.

Over deze rapportage

In deze rapportage doen wij verslag van de resultaten van de haalbaarheidsstudie.

De resultaten vormen enerzijds een verantwoording van de werkzaamheden

waarvoor een DKTI subsidie is verleend.

Anderzijds is de rapportage bedoelt als naslagwerk voor tankstationondernemers

die plannen hebben om hun bestaande station te verduurzamen. Hiervoor is ook

de Belangenvereniging Tankstations (BETA) aangehaakt. De BETA zorgt voor een

verspreiding van de rapportage – en informatie A4. Daarnaast wordt voor de

kennis gedeeld in een bijeenkomst in oktober 2020, georganiseerd door de BETA.

Door Corona heeft deze bijeenkomst niet eerder kunnen plaatsvinden.

Hoofdstuk 1: Inleiding
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Partij Wijze van betrokkenheid

Knaap Tankstation BV • Penvoerder haalbaarheidsstudie. 

Joulz • Leveren technisch inhoudelijke kennis ten 

aanzien elektrotechniek.

Belangenvereniging 

Tankstations (BETA)

• Verspreiden opgedane kennis onder de 

achterban van tankstationondernemers.

Gemeente Rotterdam • Verkenning afname waterstof voor gemeentelijke 

voertuigen

• Verkenning medefinanciering 

waterstoftankstation

DCMR • Verkenning wat nodig is voor de aanvraag van 

een vergunning.

• Toetsing concept Qualitative Risk Analysis (QRA)

• Aanvraag vergunning voor 

waterstoftankinstallatie

Alfen • Verkenning mogelijkheden en kosten 

batterijopslag

Time Shift Energy Storage • Verkenning mogelijkheden batterijopslag en 

verdienpotentieel

ABB • Verkennen mogelijkheden en kosten voor 

snelladers

Shell • Verkenning mogelijkheden waterstoftankstation 

inclusief potentiele afname

Liander • Verkennen mogelijkheden afname en 

teruglevering elektriciteit op het lokale 

elektriciteitsnet

• Aanvragen netaansluiting

Transporteurs en 

vervoerders

• Post-Kogeko, Hoogvliet, bouwbedrijf Van  der 

Knaap BV, en anderen.

Waterstoftankstations in de 

omgeving

• BP Kerkhof & Zn

Fountain Fuel • Verkenning samenwerking exploitatie 

waterstoftankstation

D!vers Woerden (tankstation-

exploitant)

• Uitwisseling informatie over planvorming van Van der 

Knaap en D!vers Woerden

Tuinders • Verkenning mogelijkheden samenwerking met 

omliggende tuinders.

WaterstofNet • Dimensionering, uitdenken en raming van kosten van 

waterstofinstallatie op basis van een scenario voor 

toekomstige afname.

ContrALL • Fysieke inpassing, vergunningentraject, uitvoeren QRA 

en akoestisch onderzoek.

Eternergy • Intekenen potentieel zonne-energie, aanvragen SDE+ 

subsidie voor realisatie van de zonnepanelen.

E-Trucks Europe • Bijeenkomst met een verkenning van mogelijkheden 

voor waterstof elektrische trucks voor bedrijven

Haute Equipe • Haalbaarheidsscan subsidiemogelijkheden.

RVO • Verkenning subsidiemogelijkheden voor 

waterstoftankstation vanuit Europese (CEF) en nationale 

regelingen (DKTI)

APPM Management Consultants • Uitvoeren overall projectmanagement, verbinden inhoud 

en partijen, opstellen eindrapportage.
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Werkpakket 1: Technische verkenning

Zoals aangegeven wil Van der Knaap zijn tankstation verduurzamen door de realisatie van twee

waterstofvulpunten en een aantal snelladers voor elektrische voertuigen. Hierbij is het de bedoeling

lokaal geproduceerde energie zoveel mogelijk lokaal in te zetten en het lokale net zo min mogelijk te

belasten.

Het tankstation bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk vorm geven aan productie, opslag

en afgifte van energie in meerdere vormen: elektriciteit, waterstof en fossiele brandstoffen. Dit betreffen

de volgende onderdelen:

1. Het bestaande tankstation

2. De waterstofinstallatie inclusief vulpunten

3. De snelladers

4. De zonnepanelen

5. Batterijopslag

6. De netaansluiting

7. Installatie: kabels, middenspanningsinstallatie, etc.

Deze onderdelen zijn uitgewerkt in dit werkpakket. Daarnaast is een aantal scenario’s onderzocht,

waarbij is gevarieerd in de grootte van de netaansluiting. Hierbij waren we met name geïnteresseerd in

de vraag in hoeverre de omvang van de netaansluiting beperkt kon blijven, energie lokaal kon worden

benut en het lokale net niet te zeer werd belast.

Op de volgende pagina staat een overzicht van de onderzochte scenario’s met een korte beschrijving

van de bevindingen en het voorkeursscenario. Aansluitend tonen we schematisch overzicht van het

voorkeursscenario, ingetekend op het tankstation.

Foto
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Scenario’s

Werkpakket 1: technische verkenning

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 (voorkeursscenario)

Referentiescenario Beperkte netaansluiting op laagspanningsnet 

met batterij

Netaansluiting uitgelegd op piek van de 

energievragers met batterij

Algemene beschrijving Alle onderdelen van het station (snelladers, 

zonnepanelen, etc) worden gerealiseerd, 

waarbij geen slim lokaal 

energiemanagement wordt toegepast. De 

netaansluiting wordt uitgelegd op piek van 

de energievragers (630kVA)

Alle onderdelen van het station (snelladers, 

zonnepanelen, etc) worden gerealiseerd, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

aansluiting op het laagspanningsnet (max 

160kVA). Extra benodigd vermogen boven 

deze waarde wordt geleverd door een lokale 

batterij met een maximaal aanvullend 

vermogen van 500 kW en capaciteit van 

600kWh. 

Alle onderdelen van het station (snelladers, 

zonnepanelen, etc) worden gerealiseerd, 

waarbij de netaansluiting wordt uitgelegd 

op de piek van de energievragers. Een 

batterij wordt ingezet voor 

frequentiebalancering (FCR) van het 

elektriciteitsnet. Een deel van het vermogen 

van de batterij wordt gereserveerd voor de 

snelladers.

Kosten netaansluiting (opex en 

capex) en daarbij behorende 

elektrotechnische installatie en 

evt. batterij

- looptijd van 10 jaar

€ 230.482 € 509.249 € 530.482

Bevindingen Dit is het scenario zonder slim 

energiemanagement en maximale belasting 

van netaansluiting en het lokale net. Draagt 

niet bij aan de stabiliteit van het lokale net.

Batterij heeft onvoldoende capaciteit om 

lokaal vraag en aanbod van energie te 

regelen. Meerkosten voor batterij overstijgen 

de lagere kosten van de netaansluiting van 

scenario 0. 

Kosten zijn het hoogst in dit scenario, maar 

met frequentiebalancering kunnen 

aanzienlijke inkomsten worden gegenereerd. 

Bovendien biedt het flexibiliteit voor de 

snelladers.

Conclusie Minst kostbare oplossing. Het lokale net 

wordt wel maximaal belast.

Het is technisch en financieel aantrekkelijker 

om gebruik te maken van aansluiting op de 

middenspanningaansluiting conform 

scenario 0. 

Dit scenario biedt flexibiliteit in vermogen 

aan snelladers en levert een bijdrage aan de 

stabiliteit van het elektriciteitsnet met 

frequentiebalancering. Financieel 

aantrekkelijk door verdienmodel van de 

batterij. 



Voorkeurscenario 

Snelladers

Zonnepanelen

Batterijopslag

Netaansluiting en middenspanningsstation en transformatorWaterstof

Netaansluiting 

Waterstof 
Hardware: Vulpunt: 1
Aantal afgiftepunten: 2
Vermogen: 130 kW
Aanlevering van 
waterstof: Tube 
Trailers

Snelladers 
Hardware: Aantal snelladers: 2 
Vermogen: Type: 175 kW (350 kW)

Huidig station
Vermogen: max. 80 kW
Per maand: 20.000 kWh
Gecontracteerd: 86 kW

Netaansluiting op 
middenspanning

630 kVA 

Batterij  
Capaciteit: 600kWh
Vermogen : 500kW

Middenspanning
installatie en trafo
Vermogen:  630KVA

PV Panelen
Hardware: 880 panelen: 
max. 300 - 350 watt peak
Jaarlijks opwek potentieel: 300.000 
kWh Max. vermogen: 246 kW

Vulpunt waterstof 
(tubetrailer)



Bestaande tankstation

Het bestaande tankstation

Het bestaande tankstation bestaat uit een aantal vulpunten voor benzine, diesel

en LPG. Daarnaast beschikt de locatie over een winkel met de lunchgelegenheid,

een wasstraat en was- en stofzuigboxen.

Het station heeft gemiddeld 450 tankende klanten per dag en kent een verdeling

over één dag zoals rechtsboven weergegeven. Hierbij wordt duidelijk dat er een

piek ligt tussen 07:00 en 09:00 uur en tussen 15:00 en 19:00 uur. Vrachtverkeer

komt vooral in de spitsuren (begin en einde dag). Dit vrachtverkeer is

verantwoordelijk voor 2% van het volume. Bijna 50% van het volume zit tussen de

30 en 60 liter per tankbeurt.

Ten aanzien van de elektriciteitsconsumptie over de dag, zie de weergave

rechtsonder. Het tankstation heeft momenteel een aansluiting op het

laagspanningsnet met een maximaal vermogen van 80kW voor afname. Er is geen

capaciteit voor teruglevering aan het net.

Kerncijfers

Geschatte investeringskosten: geen

Max. vermogen in: 80 kW

Max. vermogen uit: 0 kW

Werkpakket 1: technische verkenning



Waterstofinstallatie

Afnamescenario waterstof

Voor de technische uitwerking van het waterstoftankstation zijn we uitgegaan van

een afnamescenario zoals hiernaast opgenomen. Dit scenario is getoetst bij Shell

en WaterstofNet. Het is echter onzeker of deze voertuig aantallen gehaald gaan

worden. Bij het opstellen van de business case is daarom gewerkt met scenario’s

met een positieve en negatieve variant van dit scenario.

In het afnamescenario gaan we er vanuit dat zowel personenauto’s als zware

voertuigen (vracht) waterstof kunnen tanken. Vanaf 2023 verwachten we een

groei van afname te zien door het beschikbaar komen van een breed scala aan

waterstoftrucks. Met name deze voertuigen zijn in het begin stadium

aantrekkelijke afnemers voor het waterstoftankstation. In de eerste plaats omdat

zij per keer grotere volumes afnemen dan personenauto’s. Daarnaast is het

mogelijk met deze afnemers vaste afspraken te maken over afname. Deze vaste

afspraken zijn een voorwaarde om een waterstoftankstation te kunnen bouwen,

omdat zekerheid over afname een must is voor de businesscase van een

waterstoftankstation.

Kerncijfers

Geschatte investeringskosten: € 2.500.000

Max. vermogen in: 130 kW

Max. vermogen uit: 0 kW

Werkpakket 1: technische verkenning
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Waterstofinstallatie

On-site elektrolyse

De toepassing van elektrolyse is onderzocht. De aanvankelijke gedachte was het

opslaan van lokale zonne-energie in de vorm van waterstof. Hier is in een vroeg

stadium vanaf gezien, om de volgende redenen:

• De kosten van een elektrolyser liggen zeer hoog. Om deze rendabel te maken

moet deze ongeveer 80% van de tijd draaien. Dit is onmogelijk met enkel de

lokale productie van zonne-energie.

• Bij de omzetting van elektriciteit in waterstof gaat veel energie verloren. Het is

zinvoller deze direct te gebruiken, lokaal op te slaan in een batterij of terug te

leveren aan het net.

• Voor de productie van de verwachte afname van waterstof is een hoog

vermogen aan elektriciteit nodig (1MW), met bijbehorende belasting van het

lokale elektriciteitsnet.

Hoeveel elektriciteit is nodig voor de productie van waterstof?

• Voor de productie van 1kg waterstof door middel van elektrolyse 

is 55kWh aan stroom nodig.

• We verwachten op termijn ongeveer 400kg per dag af te zetten.

• Hiervoor is per dag (55 maal 400) 22.000 kWh nodig. 

• Er van uitgaande dat de elektrolyser 22 uur per etmaal produceert 

is een vermogen van 1MW nodig (22.000kWh delen door 22).

• De zonnepanelen (880 stuks) hebben een piekvermogen van 

maximaal 250 kW. Dit is uiteraard alleen als de zon schijnt. 

Conclusie: voor voldoende productie van waterstof zal aanvullend 

vermogen nodig zijn vanuit het elektriciteitsnet. Hiermee schiet de 

toepassing van waterstof zijn doel voorbij: het idee is juist om het 

lokale elektriciteitsnet zoveel als mogelijk te ontzien. 

Werkpakket 1: technische verkenning



Aannames voor uitwerking van de technische installatie

• Waterstofbelevering: Het station wordt van waterstof voorzien van tube trailers

en derhalve dus geen onsite waterstofproductie zoals elektrolyse. De

aanlevering van waterstof wordt verondersteld middels een standaard tube

tailer: 313 kg (9 tubes) op maximaal 20 MPa. De overslag van waterstof vanuit

de tube trailer naar de lagedrukbuffer zal plaatsvinden door druknivellering (al

dan niet in cascade). De belevering van waterstof wordt verondersteld buiten

de betankingswindow van voertuigen (6-22h) plaats te vinden (dus van 22-6h).

• Dispenser afleverdruk: Het station wordt verondersteld waterstof te leveren op

35 MPa voor het heavy duty segment en 70 MPa voor het segment

personenvervoer.

• Voertuigen: De afname van waterstof van voertuigen per tankbeurt wordt

verondersteld op 5 kg voor een personenvoertuig (70 MPa) en 15 kg voor een

heavy duty voertuig (35 MPa). Voor de dimensionering van het station worden

als “model” voertuigen de Hyundai Nexo (70 MPa) en de Hyundai H2 XCIENT

(35 MPa) gebruikt.

• Scenario afname waterstof: Van der Knaap heeft een scenario opgesteld voor

de afnames van waterstof in functie van tijd. Er is voor gekozen om het 2026

scenario aan te houden voor het dimensioneren van het 325 kg/dag

waterstofstation waarbij er 11 betankingen van personenvoertuigen (55 kg) en

9 betankingen van heavy duty voertuigen (270 kg) plaatsvinden.

De piek tijdspannes is van 16-19h met 4 betankingen van personenvoertuigen (20

kg) en 6 betankingen van heavy duty voertuigen (90 kg). In de opvolgende en

tevens laatste betankingstijdspanne van 19-22h wordt er verondersteld 1

betankingen van een personenvoertuig (5 kg) en 2 betankingen van een heavy

duty voertuig (30 kg) plaats te vinden.

Dimensionering waterstoftankstation

Bij een belevering van waterstof buiten de betankingswindow van voertuigen (22-

6h) is de meest kritische betankingstijdspanne die van 16-19h omdat 1) er 10

voertuigen in drie uur 110 kg waterstof moeten kunnen tanken, 2) dat 6 van de 7

voertuigen heavy duty voertuigen zijn (90 van 110 kg waterstof) en 3) dat de lage

druk buffer reeds 180 kg waterstof heeft afgestaan aan de voertuigen die waterstof

komen tanken (11 voertuigen tussen 6-16h). Daartoe zal de dimensionering van

het waterstofstation gebaseerd zijn op dit betankingstijdspanne. De vereisten die

gelden zijn:

• Vullen van 6 heavy duty voertuigen met elke een vraag van 30 kg waterstof

binnen 3 uur tussen 16-19h

• Vullen van vier personenvoertuigen met elke een vraag van 5 kg waterstof

binnen 3 uur tussen 16-19h

• Het mogelijk maken van 2 betankingen in de betankingstijdspanne 19-22h.

Waterstofinstallatie
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Betankingsstrategie

De betankingsstrategie bestaat uit het betanken van voertuigen door middel van

een cascade (druknivellering met meerdere banken) methodiek aangevuld, indien

mogelijk, met een extra “valse” bufferbank zijnde de lagedrukbuffer. In de

betankingstijdpanne tussen 16-19h is de inzet van de extra bufferbank alleen

toepasbaar voor heavy duty voertuigen; voor de personenvoertuigen is de druk in

de lagedrukbuffer te laag om als valse buffer te gebruiken. De lagedrukbuffer

wordt voorzien van een tweede lagedrukbufferbank die de bevoorrading van de

hogedrukbuffer kan ondersteunen. Gedurende de betanking van de heavy duty

voertuigen wordt de compressor aangewend om de niet-aangewende buffer

banken aan te vullen. Voor het bijvullen van de hogedrukbuffer wordt de

compressor ook aangewend, maar niet tijdens de betanking en in een in principe

in prioriteitsrangschikking lager dan die van de heavy duty betankingslijn.

Daartoe wordt in deze betankingstijdspanne een back-to-back optie toegepast

voor 2 personenvoertuigen.

Componenten

Aangezien waterstof wordt aangeleverd door middel van tube trailers dient de

grote lagedrukbuffer als waterstofopslag die het tankstation gedurende één dag

van waterstof voorziet. Na het vertanken van 325 kg waterstof is het aanleveren

van nieuwe waterstof nodig. Deze aanlevering vindt plaats door middel van 3 of 4

trailer drop-offs, e.e.a. afhankelijk van de manier waarop de waterstof drop-off

door de trailer aan het station wordt voorzien (1 afsluiter op de trailer of 1 afsluiter

per tube die onafhankelijk van elkaar bedienbaar zijn). De totale hoeveelheid die zo

aan het station wordt toegevoegd is even groot als de dagelijkse vraag in 2026:

325 kg. De lagedrukbuffer zal maximaal 20 MPa waterstof kunnen herbergen, maar

praktisch zal dit niet meer zijn dan 17.5-18 MPa (vanwege het bijvullen van de

lagedrukbuffer door middel van druknivellering met de trailer (tubes)). De

ondergrens van de lagedrukbuffer wordt bepaald door de minimum inlaatdruk van

de compressor. Dat is in dit geval 3.5 MPa. De grootte van de lagedrukbuffer is

31000 liter (413 kg). De lagedrukbuffer kan zoals gezegd dienen als “valse” bank en

derhalve worden ingezet tijdens het vullen van voertuigen. Gelet op de grootte van

de lagedrukbuffer is het niet nodig om deze verder op te delen in meerdere valse

banken. Derhalve is er in principe een vrij keuze voor de grootte van de tubes

(bijvoorbeeld van 2300 liter elk of 1000 liter elk). Daarnaast wordt een tweede

lagedrukbuffer toegepast.

Waterstofinstallatie

Werkpakket 1: technische verkenning



De functie van deze tweede lagedrukbuffer is tweeledig: 1) het dient als bank

gedurende de betanking van heavy duty voertuigen en 2) wordt benut om de

hogedrukbuffer te bevoorraden. Dat laatste is noodzakelijk omdat in de

betankingstijdspanne 16-19h de druk in de grote lagedrukbuffer te laag is voor

het bereiken van de gewenste capaciteit van de compressor (nl. hoe lager de

ingangsdruk bij gelijk blijvende uitgangsdruk, hoe lager de capaciteit). De grootte

van deze lagedrukbuffer is 4000 liter op maximaal 20 MPa (61 kg). Daarnaast

geldt dat voor drukken groter dan 20 MPa de maximale uitgangsdruk van de

compressor niet 103.5 MPa maar 58.6 MPa is, waardoor het nauwelijks een

bijdrage kan leveren in het bijvullen van de hogedrukbuffer.

De middendrukbuffer moet groot genoeg zijn om 3 heavy duty voertuigen in drie

uur te kunnen vullen in de betankingstijdspanne 16-19h. Daartoe wordt de buffer

in vier banken op midden druk verdeeld. De grote en tweede lagedrukbuffer

worden ook ingezet als banken. De vier middendrukbanken zijn gemaximeerd op

45 MPa. De grootte van de 4 middendrukbanken zijn: 8500 liter op 45 MPa (248

kg). Dat zijn in totaal 16 (4x4) tubes van 531 liter. Na een betanking (+/- 10

minuten) is een wachttijd van 45-55 minuten vereist in de tijdspanne 16-19h

voordat de volgende heavy duty betanking kan plaatsvinden. De hogedrukbuffer

wordt aangevuld vanuit de grote en tweede lagedrukbuffer. De hoge drukbuffer

bestaat uit drie banken met dezelfde druk: 95 MPa.

In totaal is er 1050 liter (21 flessen van 50 liter; 51 kg) aan hogedrukbuffer nodig

zodat 2 personenvoertuigen achter elkaar van waterstof kunnen worden voorzien.

In de tijdspanne 16-19h zal na de betanking van 2 personenvoertuigen in totaal 20

minuten moeten worden gewacht om de volgende 2 personenvoertuigen te

kunnen laten tanken.

De gekozen compressor heeft een minimum ingangsdruk van 3.5 MPa en wordt

gebruikt om zowel de tweede lagedrukbuffer (maximaal 20 MPa), de

middendrukbuffer (maximaal 45 MPa) en de hogedrukbuffer (maximaal 95 MPa) te

voorzien van waterstof. Voor drukken boven de 20 MPa geldt een uitgangsdruk

restrictie van 58.6 MPa, echter deze operatie modus zal nauwelijks worden gebruikt

omdat alleen de eerste hogedrukbufferbank na de betanking van de tweede

personenvoertuig deze operatie modus voor korte tijd toegankelijk maakt. De

capaciteit van de compressor ligt tussen 12 en 70 kg/h voor de aanvulling van de

tweede lagedrukbuffer vanuit de grote lagedrukbuffer, tussen 12 en 53 kg/h voor

de aanvulling van de middendrukbuffer vanuit de grote lagedrukbuffer, tussen de

8 en 40 kg/h voor de de aanvulling van de hogedrukbuffer vanuit de grote

lagedrukbuffer en tussen de 30 and 40 kg/h voor de aanvulling van de

hogedrukbuffer vanuit de tweede lagedrukbuffer. De wachttijden voor heavy duty

voertuigen zijn tussen 25 en 45 minuten in de betankingstijdspanne vóór 16-19h.

Waterstofinstallatie

Werkpakket 1: technische verkenning



Op beide betankingslijnen (35 en 70 MPa) wordt het waterstofgekoeld door

middel van een koeler: -40⁰C voor personenvoertuigen en -20⁰C voor heavy duty

voertuigen. Dit zorgt er voor dat er snel getankt kan worden (3-5 minuten voor

personenvoertuigen en ongeveer 10 minuten voor heavy duty voertuigen). Er

worden twee dispenser voorzien: 35MPa high flow voor heavy duty voertuigen en

70 MPa normal flow voor personenvoertuigen.

Kosten: De kosten van het station zoals bovenstaand gepresenteerd worden

geraamd op 2.5 MEUR.

Waterstofinstallatie

Werkpakket 1: technische verkenning



Eenmalig

Aansluiting Liander € 28.000

Middenspanningstation en transformator € 54.000

LS verdeler en transformator € 17.500

Jaarlijks

Periodiek vastrecht € 548

Vastrecht transport € 441

Variabele tarieven € 560

Piek € 800

B&O middenspanningsinstallatie € 1.500

Netaansluiting

Uitbreiding netaansluiting

Om het tankstation van de toekomst mogelijk te maken is een uitbereiding van

de bestaande netaansluiting nodig. De huidige aansluiting is aangesloten op het

laagspanningsnet met een gecontracteerd vermogen van 86 kW voor afname van

elektriciteit.

In het voorkeursscenario is opgeteld een piekvermogen nodig van 560 kW voor

afname. Dit piekvermogen is opgebouwd in de volgende elementen;

• Bestaande was- en tankstation: 80 kW

• Twee snelladers (175kW per stuk): 350 kW

• Waterstofinstallatie 130kW

Daarnaast is teruglevering op het net nodig met een vermogen van 250kW voor

zonnepanelen.

Kerncijfers

Geschatte investeringskosten: € 200.000

Max. vermogen uit: 630 kW

Max vermogen in: 630 kW

Aansluiting op het middenspanningsnet

Voor het benodigde vermogen is een aansluiting op het middenspanningsnet

noodzakelijk (>160kW). Hiervoor moeten op locatie de volgende aanpassingen

worden gedaan:

• Een aansluiting op het middenspanningsnet.

• De realisatie van een middenspanningsstation en transformator.

• Een laagspanningsverdeler en transformator.

De eenmalige en periodieke kosten voor deze aansluiting staan weergegeven in

tabel hiernaast.



Teruglevering

Voor teruglevering is een beperking voor het gecontracteerde vermogen hoger

dan 0kW. Dat betekent dat er niet teruggeleverd mag worden. Door de vele

tuinders in de regio met WKK’s en het groeiende aantal zonneparken is er

simpelweg geen ruimte meer. Deze transportbeperking blijft naar verwachting van

kracht tot het nieuwe onderstation in Waddinxveen gereed is. Dit gaat nog enkele

jaren duren

Met Liander is verkend of er in specifieke tijdvlakken wel kan worden

teruggeleverd. Dit bleek niet mogelijk.

Netaansluiting

Gebrek aan transportcapaciteit

Door het gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is er momenteel

onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar. Dit geldt zowel voor verbruik als

teruglevering.

Verbruik

Momenteel is er een beperking op een vermogen hoger dan 86kW (het huidige

gecontracteerde vermogen van het station). Pas na het geven van de opdracht

aan Liander voor het maken van een grote aansluiting (1 MVA) gaat Liander het

aanpassen van het lokale elektriciteitsnet inplannen. Dit houdt in dat er nieuwe

kabels onder de grond aangelegd moeten worden. Na akkoord geven van de

grotere aansluiting kan dat naar verwachting eind 2020 gerealiseerd worden. Als

deze werkzaamheden zijn afgerond is er nog steeds een beperking op een

vermogen hoger dan 400 kW.

Werkpakket 1: technische verkenning



Snelladers

Van der Knaap is voornemens twee snelladers voor batterij-elektrische

personenauto’s te realiseren op zijn terrein. Hierbij gaan we uit van 2 snelladers

met een maximaal vermogen van 175 kW per stuk.

Snelladers

Via een snellader wordt de batterij van een elektrisch voertuig met groot

vermogen, met gelijkstroom volgeladen. Hoewel dit laden langer duurt dan het

tanken van benzine of diesel, komt de ‘tankbeleving’ deels overeen met het vullen

met conventionele brandstoffen. Men verblijft in de shop of in buurt van de auto

en de locatie van de snellader is vaak vlakbij een doorgaande (snel)weg.

Snelladen wordt vooral gedaan wanneer er langere afstanden moeten worden

afgelegd die niet met de beschikbare batterijomvang van het voertuig kan

worden afgelegd.

Snelladen is ook nodig om intensief gebruikte voertuigen als taxi’s, bestelvervoer

of elektrische bussen van stroom te voorzien. laadinfrastructuur in de openbare

ruimte.

Ook wordt snelladen gezien als alternatief voor bestemmingsladen, in met name

hoogstedelijke gebieden. Omdat de parkeerruimte daar beperkt is, is er ook

minder ruimte voor

Er bestaan verschillende ideeën over inrichting van een snellaadstation. Bedrijven

als Shell zien snelladers als aanvulling op bestaande diensten en plaatsen

snelladers naast bestaande parkeerplekken, net buiten de overkapping van het

tankstation (vanwege het veiligheidsvoorschrift). Het bedrijf Fastned werkt

daarentegen met een overkapping met herkenbare kleuren waarvoor minimaal 300

m2 grond nodig is. Zij maken ‘dedicated’ snellaadstations, die ingericht zijn als

tankstation met een vaste in- en uitrit. Zij zien dit als een concept dat

gebruiksvriendelijk is en gemakkelijk kan worden opgeschaald naar grotere

aantallen laders.

Omdat gebruikers van snelladers tijdens het laden verblijven bij het voertuig, is de

kwaliteit van de omgeving belangrijk. Sociale veiligheid (voldoende verlichting en

mensen in de buurt) en beschutte omgeving (uit de regen en de wind) zijn aan te

raden. Daarnaast is het aanbieden van aanvullende diensten belangrijk: internet,

lunchmogelijkheden, etc.

Zoals gezegd is Van der Knaap voornemens een aantal snelladers te realiseren. Ten

aanzien van de verwachte afname van de snelladers, meer op de volgende pagina.

Kerncijfers

Geschatte investeringskosten: € 150.000

Max. vermogen in: 350 kW

Max. Vermogen uit: 0 kW



Snelladers

Verwachte afname: referentie Fastned

Voor de verwachte afname aan de snelladers zijn (geschatte) gebruikscijfers van

snellaadexploitant Fastned als referentie gebruikt. Op basis van de jaarverslagen

van Fastned is een inschatting gemaakt van de afname per snellaadpunt per jaar.

Deze inschatting is samengevat in onderstaande tabel.

Hierin is goed te zien dat er een enorme groei van afname heeft plaatsgevonden

in de afgelopen jaren. De groei per laadpunt (in afgenomen kWh) was 100% per

jaar. Dat komt met name door de grote groei van het aantal volledige elektrische

auto’s.

De snellaadstations van Fastned zijn voor het overgrote deel gelegen op

verzorgingsplaatsen aan snelwegen met veel passerend verkeer. Het tankstation

van Van der Knaap heeft een andere ligging: het is gelegen in de nabijheid van een

provinciale weg en twee grote rijksverkeersaders (de A12 en de A20), maar niet

langs de snelweg met veel meer passerend verkeer. Gezien de setup van de

snelladers kiezen we niet voor het snelladen van bussen of vrachtwagens, maar

richt van de Knaap zich met name op het laden van personenauto's en busjes

De daadwerkelijke afname bij Van der Knaap is lastig in te schatten. Voor een

inschatting van de afname is daarom uitgegaan van scenario’s waarbij geldt:

• Best case: dezelfde afname per laadpunt als Fastned.

• Normal case: 50% van de afname per laadpunt bij Fastned.

• Worst case: 25% van de afname per laadpunt bij Fastned.

Daarnaast is uitgegaan van een jaarlijkse groei in afname van 25%. Op basis van de

getoonde groeicijfers van Fastned over de afgelopen jaren (van 100% per jaar) is

dit een conservatieve inschatting. Tot slot is een aanname gedaan voor het

gemiddelde volume per laadsessie, te weten 25kWh.

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van het verwachte gebruik

van snelladers op het tankstation van Van der Knaap.
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Zonnepanelen

Het terrein van Van der Knaap is zeer ruim opgezet. Er is veel dakoppervlak

beschikbaar voor zonnepanelen. Dakoppervlak omvat onder meer de

overkapping van het bestaande tankstation, de wasboxen, stofzuigerplaatsen en

het kantoor.

Door Eternergy is berekend dat er ruimte is voor in totaal 880 zonnepanelen.

Hiermee is op jaarbasis een elektriciteitsproductie mogelijk van 300.000 kWh.

Eternergy heeft becijferd dat veel van productie van de panelen meteen lokaal

gebruikt zal worden. In bovenste figuur hiernaast is de afname van elektriciteit

van het huidige tankstation opgenomen. Dit verbruik is behoorlijk stabiel over alle

maanden van het jaar. In de figuur daaronder is de verwachte productie van de

zonnepanelen weergeven. Deze komt behoorlijk overeen met de huidige afname.

Kerncijfers

Geschatte investeringskosten: € 200.000

Max. vermogen uit: 246 kW

Max. vermogen in: 0 kW

Opbrengstprognose per jaar: 300.000 kWh Werkpakket 1: technische verkenning



Zonnepanelen

Teruglevercapaciteit

Hoewel veel van de lokaal geproduceerd energie meteen lokaal zal worden

gebruikt, is teruglevering aan het elektriciteitsnet nodig. Ter illustratie: de 880

zonnepanelen hebben een piekvermogen van ongeveer 250 kW, de maximale

vraag van het bestaande tankstation is 80kW. Hiervoor moet de netaansluiting

worden vergroot. Daar is uiteraard voldoende beschikbare capaciteit op het lokale

elektriciteitsnet nodig.

Bij de aanvraag van SDE+ subsidie geeft de netbeheerder een transportindicatie

af. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag: is er voldoende ruimte op het

lokale net stroom aan lokale net te kunnen terugleveren. Bij een positief

antwoord op deze vraag wordt een positieve transportindicatie afgegeven.

Meer achtergronden rondom de netaansluiting staan in het onderdeel

netaansluiting.

Werkpakket 1: technische verkenning

SDE+ subsidie

Voor de zonnepanelen is een SDE + subsidie aangevraagd. Deze is in februari

afgewezen wegens budgetoverschrijding.

Tijdens het moment van aanvragen van een SDE+ subsidie is het van belang dat 

de netbeheerder groen licht geeft voor het terug te leveren vermogen. Ten tijde 

dat de SDE + subsidie was aangevraagd had Liander nog groen licht gegeven 

voor het terug te leveren vermogen. Het scheve is dat ook bij een toekenning van 

de subsidie realisatie niet mogelijk had geweest door de huidige 

transportbeperking.

Een nieuwe aanvraag in maart 2020 was door de huidige transportbeperking dan 

ook niet mogelijk.

Het is wel mogelijk om een SDE + subsidie aan te vragen als je bij de 

netbeheerder aangeeft dat je niet van plan bent het opgewekte vermogen terug 

te leveren. Hierbij wordt de energie afgeven aan een accu interessant. Het 

paradoxale is dat het verdienmodel van een bovengrondse accu vooral berekend 

is op het balanceren het net, waarvoor ruimte van teruglevering nodig is. 



Batterijopslag

Voor de haalbaarheidsstudie is gekeken naar de toepassing van lokale

batterijopslag. Vanuit de gedachte om zo veel als mogelijk lokaal energie te

produceren en te gebruiken, is lokale energieopslag nodig.

Het gebruik van batterijen op de locatie van Van der Knaap heeft de volgende

voordelen:

• Opslag van lokale productie van zonne-energie. Deze energie hoeft niet te

worden teruggeleverd aan het lokale net. Hiermee wordt dit net minder zwaar

belast.

• Flexibiliteit in de beschikbaarheid van energie. Dit is vooral aantrekkelijk bij het

gebruik van de snelladers. Deze vragen immers in korte tijd hoge vermogens.

Kortstondige pieken kunnen door deze batterij worden opgevangen.

Kerncijfers

Geschatte investeringskosten: investering door Time Shift

Max. vermogen uit: 500 kW

Max vermogen in: 500 kW



Batterijopslag

Time Shift Energy Storage

Voor deze haalbaarheidsstudie hebben we een samenwerking verkend met Time

Shift energy storage. Dit bedrijf maakt stationaire batterijenpakketten van oude

accupakketten uit elektrische auto’s. Deze accupakketten ontvangt TimeShift

vanuit de auto-industrie. Deze worden getest op kwaliteit en vervolgens

ingebouwd in zeecontainers. Hierbij worden noodzakelijke elementen als een

batterijmanagementsysteem en brandveiligheidsinstallaties toegevoegd.

De oplossing van TimeShift is charmant, omdat er een tweede bestemming (2nd

life) voor de batterijen uit de elektrische auto’s wordt gevonden. Daarnaast kan

een dergelijke stationaire batterij tegen lage kosten worden geproduceerd.

Samenwerking Time Shift en Van der Knaap

Time Shift en Van der Knaap hebben de intentie uitgesproken een samenwerking

aan te gaan. Time Shift is bereid om tegen eigen kosten een batterij te plaatsen.

Met deze batterij kan Time Shift inkomsten genereren door deel te nemen in het

FCR programma. Hiervoor maakt TimeShift gebruik van de netaansluiting van Van

der Knaap. In ruil krijgt ontvangt Van der Knaap een percentage van het

beschikbare vermogen (intentie is 30%). Hiermee kan Van der Knaap tijdelijke

piekvraag voor de snelladers opvangen. Hiermee heeft Van der Knaap een minder

grote netaansluiting nodig, wat zorgt voor een minder grote belasting van het

lokale net.

Verdienmodellen

Met een batterijpakket zijn op het terrein van Van der Knaap 2 verdienmodellen:

1. De batterij wordt beschikbaar gesteld aan Tennet voor Frequency

Containment (FCR). Dit is een proces dat door Tennet wordt gebruikt voor het

behouden van juiste frequentie van het elektriciteitsnet (op 50Hz). Dit door op

de juiste moment elektriciteit toe te voegen of af te nemen van het net.

Hiervoor zijn batterijen bij uitstek geschikt.

2. Tijdelijk gebruik van vermogen voor snelladers. Dit voorkomt belasting van

lokale elektriciteitsnet (peakshaving). Hiermee worden hogere

aansluitkomsten op het net voorkomen, vooral bij opschaling.

Koppeling snellader en batterijpakket

Er wordt gemeten waar gepeak-shaved moet worden. De twee snelladers worden

op een gecombineerd veld aangesloten. Het verbruik op dat veld wordt dan

gemeten. Als dit verbruik boven een grens komt, levert de batterij vermogen het

net in, zodat de hoofd aansluiting wordt ontzorgd.

Het probleem van de netaansluiting

Het is technisch en financieel aantrekkelijk om aan de slag te gaan met

batterijopslag op locatie. Er is echter op korte termijn onvoldoende capaciteit op

het lokale elektriciteitsnet, zie hoofdstuk “netaansluiting” (m.n. voor

teruglevering).



Installatie

Met installatie worden alle onderdelen bedoeld om de verschillende

energievragers en –afgevers aan elkaar te koppelen. In de tabel hiernaast is

hiervan een overzicht opgenomen, inclusief een inschatting van de kosten.

Kerncijfers

Geschatte investeringskosten: € 97.500

Max. vermogen uit: n.v.t.

Max vermogen in: n.v.t.

Werkpakket 1: technische verkenning

Onderdeel Kosten

Aansluiting Liander € 18.000 

MS-station + trafo € 54.000 

LS verdeler + kabel € 17.500 

LS bekabeling waterstof € 5.000 

LS kabel zonnepanelen € 500 

LS kabel snelladers (pos 1) € 2.500 

Batterij € 300.000               

Totaal € 397.500 

Netbeheer (jaarlijks) € 548,04 

Transportkosten (jaarlijks) € 12.750 



Energievraag en lokale productie

Werkpakket 1: technische verkenning

Lokale energieproductie voldoende om te voorzien in energievraag?

De doelstelling van de haalbaarheidsstudie was dat de energie voor zowel de

waterstof als de snelladers zo veel als mogelijk lokaal wordt opgewekt met

zonnepanelen. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden hiervoor, is de

verwachte energievraag van zowel het bestaande tankstation, de snelladers en

het waterstoftankstation in kaart gebracht over de komende jaren. Hierbij is

uitgegaan van een aantal scenario’s, voornamelijk gebaseerd de verwachte

afname van de snelladers.

Op de grafiek hiernaast is te zien, dat de lokale productie van zonne-energie in

geen geval voldoende is om in de lokale vraag te kunnen voorzien. De blauwe lijn

in de grafiek geeft een indicatie van de aanvullende benodigde energievraag

naast de productie van zonne-energie.

Aanvullende lokale productie van energie is in theorie mogelijk door de realisatie

van een windmolen. Echter, door de ligging bij de woonwijk is deze optie niet

realistisch.

Aannames: snelladers operationeel vanaf begin 2021, de zonnepanelen en

waterstoftankstation in 2022.
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Werkpakket 2: Fysieke inpassing

In dit werkpakket is de fysieke inpassing van het tankstation van de toekomst ingetekend. Op de

volgende pagina staat hier een weergave van.

Het huidige verkooppunt voor personenauto’s en vrachtwagens heeft de beschikbare afgifte:

• Benzine(s),

• Diesel(s),

• LPG,

• AdBlue.

Het gehele verkooppunt voor de personenauto’s en vrachtwagens, bestaat uit 5 dubbelzijdige

tankeilanden met afleverzuilen met totaal 10 opstelposities. Vrijgave voor afname van genoemde

brandstoffen vindt plaats door gebruikmaking van de afgiftepunten, met en afrekenen vanuit de shop.

We gaan nu met name in op de inpassing van waterstofinstallatie en faciliteiten voor de elektrische

voertuigen. Op de volgende pagina is een technische tekening opgenomen met de inpassing van de

verschillende onderdelen.

Foto

Foto

Werkpakket 2: fysieke inpassing





Fysieke inpassing

Waterstofinstallatie

Een. waterstofinstallatie bestaat uit de volgende hoofdcomponenten

• Lokale opslagbuffers en overslagappendage;

• Waterstof compressie installatie:

• Compressor;

• Koeling;

• Bufferopslag;

• Afgiftezuilen 350 bar en 750 bar.

Waterstofgas kan op verschillende manieren aangeleverd worden, voorbeelden

zijn gasflessen, tubetrailer en waterstofgasleiding. Voor het H2 station bij Knaap is

in eerste instantie gekozen om de waterstof middels tubetrailers aan te voeren

en via nivellering over te slaan in de lokale de opslagbuffer. Waterstof wordt op in

horizontale buffercilinders opgeslagen

Zie de onderstaande figuur voor een schematische weergave van deze

configuratie.

Voor de aanlevering van waterstof staat een tubetrailer tijdelijk opgesteld bij het

tankstation en zal het in ongeveer 1,5 uur tijd de opslagtank vullen met waterstof.

QRA ten behoeve van de waterstofinstallatie

Om de risico’s in kaart te brengen is een Kwantitatieve Risico Analyse opgesteld.

(QRA) In deze analyse wordt ingegaan op het plaatsgebonden en het

groepsrisico. Bij het plaatsgebonden risico in het van belang de contour op eigen

terrein of openbaar gebied te houden en niet over (beperkt) kwetsbare objecten

van derden.

De bovengrondse waterstof techniek wordt grotendeels aan het zicht onttrokken

door een nagenoeg gesloten bestaande wand en open overkapping. Het hekwerk

aan de voorzijde heeft een opener karakter. Door deze positie te kiezen zijn de

afstanden tot de afgifte zuilen beperkt. Tevens is hier geen gevaar voor aanrijden.

Het vulpunt bevindt zich op het voorterrein waar een veilige opstelplaats en

vluchtroute is voor de tubetrailer. De afgifte zuilen worden net voor de bestaande

afgifte zuilen aan de rand van de luifel geplaatst. Op deze wijze is voor alle

componenten nagedacht over Atex zonering/ voldoende ventilatie en passend in

de bestaande risico contouren van de LPG installatie.
tubetrailer Opslag

tank
Technische
installatie

Afgifte
zuil

Voertuig 
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Werkpakket 3: Samenwerking partijen

In dit werkpakket zijn potentiele afnemers van het waterstoftankstation benaderd. Hierop is ingezet,

omdat vaste afspraken met afnemers van waterstof een voorwaarde zijn voor de investering en bouw in

een waterstoftankstation.

In de omgeving is een groot aantal bedrijven (45 bedrijven) benaderd voor een gesprek hierover. Dit

waren met name bedrijven die actief zijn in transport en logistiek. Zij maken gebruik van zwaardere

voertuigen, waarvan het voorstelbaar is dat deze gebruik gaan maken van waterstof. Met deze bedrijven

is contact gezocht om de volgende redenen:

• De zware voertuigen hebben een relatief grote afname van waterstof.

• Met dergelijke bedrijven – met een constant rittenpatroon – zijn vaste afspraken over afname van

waterstof voorstelbaar.

Uiteindelijk is een inhoudelijke bijeenkomst georganiseerd met onder meer Post Kogeko en Hoogvliet.

Gezamenlijk met E-trucks Europe heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden waarin de ins- en outs van

waterstofvoertuigen zijn gepresenteerd en besproken.

Partijen gaven allen aan geïnteresseerd te zijn in de aanschaf van waterstof-elektrische voertuigen.

Grote bezwaar is echter de aanzienlijk hogere aanschafkosten van de voertuigen, met name door het

ontbreken van schaal van de productie van de voertuigen. E-trucks zelf produceert de voertuigen, door

conventionele voertuigen om te bouwen. De aanschafprijs van een truck ligt vaak factor 3 hoger dan de

prijs van een conventioneel voertuig. Hierin wordt een verandering verwacht van 2023, omdat dan in

serie geproduceerde voertuigen worden verwacht.
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Werkpakket 3: Samenwerking partijen

Gemeente Rotterdam

Een belangrijke potentiële afnemer van het waterstoftankstation is de gemeente Rotterdam. Deze

gemeente heeft een wagenpark met 1.281 voertuigen, waarvan 619 zware bedrijfsvoertuigen. De

gemeente Rotterdam heeft onlangs een plan vastgesteld voor verduurzaming van het eigen wagenpark.

In het “Meerjarenplan 2020-2023 “Op weg naar een emissieloos wagenpark” is een concrete uitwerking

van de ambitie om het gehele gemeentelijke wagenpark in 2030 emissieloos te hebben. Met

emissieloos wordt in dit geval waterstof- en batterij-elektrisch verstaan.

De keuze voor een waterstof – of batterij elektrisch voertuig hangt af van een aantal factoren. Hiervoor

hanteert de gemeente een afwegingskader. Toekomstige ontwikkelingen moeten uitwijzen voor welke

oplossing gekozen wordt. Wel geeft de gemeente aan dat met name het zwaardere segment vervangen

zal worden door waterstof.

De gemeente Rotterdam heeft reeds een verkenning uitgevoerd naar hun behoefte aan

waterstoftankstations. Zij geeft aan dat er voor 2023 een nieuw waterstoftankstation dient te worden

gerealiseerd.

Gedurende de haalbaarheidsstudie is meerdere malen gesproken met de gemeente Rotterdam. Zij

gaven aan dat op korte termijn wordt overgegaan op de aanschaf van een aantal waterstof elektrische

Renault Kangoo’s en een kolkenzuiger. Door de gemeente is wens voor een waterstoftankstation op het

terrein voor een waterstoftankstation meerdere keren uitgesproken. Hierbij is aangegeven dat

ondersteuning vanuit de gemeente hiervoor denkbaar is.
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Werkpakket 4: Vergunningen

In dit werkpakket is onderzocht met welke vergunningen en regelgeving rekening gehouden dient te

worden bij de realisatie van het Rotterdamse Tankstation van de Toekomst.

Dit is onderzocht op basis van de beoogde fysieke inpassing en de beoogde opstelling van de

waterstofinstallatie, de snelladers en de batterijopslag. Hiervoor is overlegd met de Milieudienst

Rijnmond (DCMR).
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Vergunningen

Een waterstoftankstation is enkel inpasbaar op locaties met voldoende ruimte

voor materieel en veiligheidsafstanden.

Om een vergunning voor waterstof te bemachtigen zijn minimaal zijn minimaal

de volgende ondersteunende onderzoeken nodig (kosten rond de 5.000 euro):

• Een kwalitatieve risico analyse (QRA). In de QRA worden het plaatsgebonden

risico en het groepsrisico en verder uitgewerkt. Het plaatsgebonden risico is de

kans dat een persoon die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats

in de inrichting bevind, overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor

de PR contour dient in de basis 35 meter vanaf het vulpunt aangehouden te

worden. Binnen dit gebied mogen zicht geen (beperkt) kwetsbare objecten van

derden bevinden. In de praktijk betekent dit om de plaats van de installatie

onderdelen en het vulpunt handig te kiezen zodat de risico contour binnen de

eigen inrichting blijft of op openbaar groen of wegen. Het groepsrisico geeft

aan wat de kans is op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers in de

omgeving van de inrichting. Het groepsrisico dient kleiner te zijn dan de

oriëntatie waarde.

• Daarnaast akoestisch onderzoek is nodig.

• Een controle en mogelijk aanpassing op het bestemmingsplan. Hierin dient

een bepaalde milieucategorie met veiligheidscirkels te zijn benoemd.

De aanwezigheid van bestaande LPG risico cirkels kan hierbij helpen omdat de

risicocontour van waterstof hier mogelijk binnen kan vallen en er in feite geen

uitbreiding van het risico gebied is.

Wanneer er geen risico cirkels op de locatie zijn zal er een bestemmingsplan

procedure met complete ruimtelijke onderbouwing doorlopen moeten worden.

• Voor realisatie van de waterstofinstallatie is een bouwvergunning nodig.

Regelgeving

De locatie zal voldoen aan de regels gesteld in de verschillende PGS en BBT

documenten en regelgeving:

• PGS-16, Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige

aflevering van LPG’ (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-

2010));

• PGS-28, Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en

afleverinstallatie, december 2011;

• BRL-K903/08 Regeling erkenning installateurs tankinstallaties (REIT)

(Ontwerp-BRL 7800 'Tankinstallaties' (voorheen BRL-K903/08) ligt ter kritiek);

• PGS-35, Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen’,

(nieuwe, ter commentaar gepubliceerde), 2017;
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Werkpakket 5: Financiering en exploitatie

In dit werkpakket zijn financiering en exploitatie van het Rotterdams Tankstation van de Toekomst

onderzocht.

Financiering is mogelijk uit de volgende bronnen :

1. Eigen middelen.

2. Financiering met een bancaire lening.

3. Financiering door middel van subsidies.

4. Financiering door derden door hen recht van exploitatie te verlenen.

Punten 2, 3 en 4 zijn in deze haalbaarheidsstudie onderzocht.

Financiering met een bancaire lening

Bij het krijgen van een bancaire lening voor dit project wordt gekeken naar het investeringsdoel, je

huidige financiële positie en je eigen inbreng. Het project zal alleen doorgang vinden als een groot deel

van het waterstoftankstation gesubsidieerd wordt.
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Financiering en exploitatie

Financiering door middel van subsidies

Voor de haalbaarheidsstudie is een subsidiescan uitgevoerd. Hiervoor zijn

verschillende nationale en Europese regelingen onderzocht. Hieruit bleek dat de

volgende regelingen (in meer of mindere mate) kansrijk zijn.

Connecting Europe Facility (CEF) Blending Facility

Deze regeling is een innovatieve aanpak om de deelname van private

investeerders en de financiële sector aan projecten op het gebied van duurzaam

en efficiënt transport te stimuleren. De financiering bestaat uit een subsidie en

een lening. Een voorwaarde om de subsidie te krijgen is dat partijen een deel van

het project combineren met een lening.

DKTI Proeftuin

Bij deze regeling gaat het om investeringsprojecten in combinatie met

experimentele ontwikkeling, waarbij wordt geïnvesteerd in lokale infrastructuur

voor alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen. Deze regeling staat

alleen open voor samenwerkingsverbanden. Van der Knaap kan dus niet als enige

partij aanspraak maken op deze regeling

DKTI Cofinanciering

Bij een project Cofinanciering gaat het om investeringsprojecten in lokale

infrastructuurvoorzieningen die onderdeel is van een project waarvoor eerder een

Europese subsidie is toegekend. Om voor dit onderdeel van DKTI in aanmerking

te komen, zal eerst een succesvolle aanvraag bij een Europees programma

moeten worden doorlopen.

Aanspraak op een DKTI regeling kan Van der Knaap overigens pas in de eerste

helft van 2021 doen. Het is nog onduidelijk op welke wijze de DKTI regeling wordt

ingericht, en in hoeverre Van der Knaap hier aanspraak op kan maken.

Nieuwe Europese programma’s vanaf 2021

Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan een nieuwe begroting voor de

periode 2021-2027. Uit deze begroting komen nieuwe subsidieprogramma’s tot

stand, die ook kansrijk zijn voor waterstoftankstations.

Financiering vanuit de gemeente

Voorstelbaar is het dat de gemeente Rotterdam op termijn subsidies beschikbaar

stelt voor de realisatie van een waterstoftankstation.
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Financiering en exploitatie

Financiering door exploitatie door derden

Een deel van het Rotterdams Tankstation van de Toekomst kan worden

gerealiseerd door derden de investering te laten doen. Deze partijen krijgen dan

het recht om een deel van het tankstation te exploiteren. Hiervoor is aantal

onderdelen verkend.

Batterijopslag

TimeShift Energy Storage heeft aangegeven de investering voor de batterijopslag

te kunnen doen. Zij plaatsen hiervoor een batterij en maken gebruik van de

netaansluiting van Van der Knaap. Dit geeft TimeShift de mogelijkheid inkomsten

te generen met Frequency Containment Reserve (FCR). In ruil hiervoor krijgt Van

der Knaap de beschikking over een deel van het vermogen uit batterij.

Snelladers

Chargepoint Operators (CPO) zoals Allego en Vattenfall hebben interesse in de

investering en exploitatie van snelladers. Vattenfall plaatst bijvoorbeeld voor

eigen rekening snelladers bij restaurant van McDonalds. Afhankelijk van de locatie

(hoeveelheid klanten en aantrekkelijkheid) kunnen tankstationondernemer en

CPO afspraken maken over huur, het gebruik van de netaansluiting of het delen

van kosten.

Waterstoftankstation

Partijen als Pitpoint en Orangegas hebben interesse in de bouw en exploitatie van

waterstoftankstations. Een samenwerking met dergelijke partijen is ook denkbaar

in het geval van Van der Knaap.
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Werkpakket 6: business case

Voor het Rotterdamse Tankstation van de Toekomst is een businesscase opgesteld. In deze business is

een inschatting van de investeringskosten, periodieke kosten en baten van de volgende onderdelen van

het Rotterdams tankstation opgenomen (let op: dit is exclusief de kosten en baten van het bestaande

tankstation):

1. De snelladers

2. Het waterstoftankstation

3. De batterijopslag

4. Aanpassingen aan de netaansluiting inclusief aanpassing van bekabeling en elektrotechnische

installaties

5. De zonnepanelen

In deze rapportage is een overzicht van de business case opgenomen, waarbij geldt:

- Er is geen rekening gehouden met een indexering van de bedragen.

- De berekeningen zijn exclusief eventuele subsidies.
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Business case

Toelichting op de businesscase

Op de volgende pagina’s zijn overzichten opgenomen van achtereenvolgens:

- Een overzicht van de geschatte eenmalige investeringskosten.

- Een overzicht van de jaarlijkse kosten, afhankelijk van de verwachte verkoop

van waterstof en elektriciteit.

- Een overzicht van de verwachte kosten, opbrengsten en cumulatief resultaat

van de waterstof.

- Een overzicht van de verwachte kosten, opbrengsten en cumulatief resultaat

van de snelladers.

- Een overzicht van de verwachte kosten, opbrengsten en cumulatief resultaat

van het gehele tankstation, exclusief het bestaande tankstation.

Bevindingen

Het maken van een business case van het Rotterdamse Tankstation is met veel

onzekerheden omgeven. De toekomstige baten zijn behoorlijk onzeker en kennen

grote bandbreedtes. Dit is zichtbaar bij zowel de verkoop van waterstof- als bij de

snelladers.

Voor zowel waterstof als snelladen geldt dat er een groot verdienpotentieel ligt,

maar dat het risico op verlies ook reëel is. Het risico voor investering in snelladers

is veel lager, omdat de investeringen ook veel lager liggen.
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Werkpakket 6: business case

Eenmalige kosten
Eenheid Prijs per eenheid Aantal eenheden Kosten

Laadinfrastructuur

Snellader | 175kW Snellader € 75.000 2 € 150.000

Bekabeling Per kost € 5.000 1 € 5.000

Subtotaal € 155.000

Eenheid Prijs per eenheid Aantal eenheden Kosten

Waterstofstation

Indicatieve prijs Per station (2 vulpunten) € 2.500.000 1 € 2.500.000

Bekabeling Per kost € 5.000 1 € 5.000

Subtotaal € 2.505.000

Eenheid Prijs per eenheid Aantal eenheden Kosten

Accu

Time shift energy storage Per batterij € 300.000 1 € 300.000

Bekabeling Per kost € 5.000 1 € 5.000

Subtotaal € 305.000

Eenheid Prijs per eenheid Aantal eenheden Kosten

Inrichting

Bestrating etc Per vierkante meter € 40 300 € 12.000

Subtotaal € 12.000

Eenheid Prijs per eenheid Aantal eenheden Kosten

Uitbreiding netaansluiting 5

Aansluiting Liander per aansluiting € 28.000 1 € 28.000

MS station + trafo per aansluiting € 54.000 1 € 54.000

LS verdeler + kabel per aansluiting € 17.500 1 € 17.500

Subtotaal € 99.500

Eenheid Prijs per eenheid Aantal eenheden Kosten

Zonnepanelen

Zonnepanelen Per kost 880 panelen € 200.000 1 € 200.000

AC zijdige werkzaamheden Per kost € 10.000 1 € 10.000

Subtotaal € 210.000

Totale kosten eenmalige kosten € 3.286.500
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Jaarlijkse kosten

J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Snelladers Eenheid Prijs per eenheid (€)

Levering elektriciteit kWh € 0,060

Best case € 2.097 € 2.621 € 3.277 € 4.096 € 5.120 € 6.400 € 8.000 € 10.000 € 12.500 € 15.625 € 19.531

Normal case € 1.049 € 1.311 € 1.638 € 2.048 € 2.560 € 3.200 € 4.000 € 5.000 € 6.250 € 7.812 € 9.765

Worst case € 524 € 655 € 819 € 1.024 € 1.280 € 1.600 € 2.000 € 2.500 € 3.125 € 3.906 € 4.883

Onderhoud /schoonmaak

Best case € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Normal case € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Worst case € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Back-office Aantal sockets 2

Best case € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228

Normal case € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228

Worst case € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228

Subtotalen

Best case € 2.325 € 2.849 € 3.505 € 4.324 € 5.348 € 6.628 € 8.228 € 10.228 € 12.728 € 15.853 € 19.759

Normal case € 1.277 € 1.539 € 1.866 € 2.276 € 2.788 € 3.428 € 4.228 € 5.228 € 6.478 € 8.040 € 9.993

Worst case € 752 € 883 € 1.047 € 1.252 € 1.508 € 1.828 € 2.228 € 2.728 € 3.353 € 4.134 € 5.111

Waterstof tankstation Eenheid Prijs per eenheid (€)

Inkoop waterstof kg --> check michel € 4,00

Best case € 0 € 45.625 € 120.450 € 208.050 € 295.650 € 416.100 € 536.550 € 657.000 € 777.450 € 930.750 € 1.084.050

Normal case € 0 € 36.500 € 80.300 € 138.700 € 197.100 € 277.400 € 357.700 € 438.000 € 518.300 € 620.500 € 722.700

Worst case € 0 € 18.250 € 40.150 € 69.350 € 98.550 € 138.700 € 178.850 € 219.000 € 259.150 € 310.250 € 361.350

Onderhoud Onderhoud

Best case € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Normal case € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Worst case € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Totalen waterstof

Best case € 100.000 € 145.625 € 220.450 € 308.050 € 395.650 € 516.100 € 636.550 € 757.000 € 877.450 € 1.030.750 € 1.184.050

Normal case € 100.000 € 136.500 € 180.300 € 238.700 € 297.100 € 377.400 € 457.700 € 538.000 € 618.300 € 720.500 € 822.700

Worst case € 100.000 € 118.250 € 140.150 € 169.350 € 198.550 € 238.700 € 278.850 € 319.000 € 359.150 € 410.250 € 461.350

Batterijopslag

Kosten onderhoud, verzekering en operatie

€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Netaansluiting Eenheid Prijs per eenheid (€)

kWh

Periodiek tarief 548,04 € 548 € 548 € 548 € 548 € 548 € 548 € 548 € 548 € 548 € 548 € 548

Vastrecht transport 441,00 € 441 € 441 € 441 € 441 € 441 € 441 € 441 € 441 € 441 € 441 € 441

Variabele tarieven 560,00 € 560 € 560 € 560 € 560 € 560 € 560 € 560 € 560 € 560 € 560 € 560

Piek 800,00 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800

Beheer en onderhoud 

middenspanningsinstallatie 1.500,00 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500

Totaal € 3.849 € 3.849 € 3.849 € 3.849 € 3.849 € 3.849 € 3.849 € 3.849 € 3.849 € 3.849 € 3.849

Totalen
Best case € 111.174 € 157.323 € 232.804 € 321.223 € 409.847 € 531.577 € 653.627 € 776.077 € 899.027 € 1.055.452 € 1.212.658

Normal case € 110.126 € 146.888 € 191.015 € 249.825 € 308.737 € 389.677 € 470.777 € 552.077 € 633.627 € 737.389 € 841.542

Worst case € 109.601 € 127.982 € 150.046 € 179.451 € 208.907 € 249.377 € 289.927 € 330.577 € 371.352 € 423.233 € 475.310
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Eenmalige kosten

Realisatie waterstoftankstation € 2.505.000

Periodieke jaarlijkse kosten

Onderhoud per jaar € 100.000

Prijs inkoop H2/kg € 4

Inkoop conform de scenario’s zoals opgenomen in 

werkpakket 1.

Baten

Prijs verkoop H2/kg € 10

Verkoop conform de scenario’s zoals opgenomen in 

werkpakket 1.
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Cash in / cash out totaal

Kosten Baten Cumulatief



Business case snelladen

Werkpakket 6: business case

Eenmalige kosten

Realisatie 2 snelladers, excl. 

netaansluiting
€ 155.000

Periodieke jaarlijkse kosten

Backoffice, beheer & onderhoud € 1.728

Prijs inkoop elektriciteit € 0,06

Inkoop conform de scenario’s voor snelladen zoals 

opgenomen in werkpakket 1.

Baten

Prijs verkoop elektriciteit € 0,59

Verkoop conform de scenario’s voor snelladen zoals 

opgenomen in werkpakket 1
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Eenmalige kosten

Realisatie gehele station, inclusief 

batterij en zonnepanelen
€ 3.286.500

Periodieke jaarlijkse kosten

Kosten conform de scenario’s zoals opgenomen in 

werkpakket 1

Baten

Baten conform de scenario’s zoals opgenomen in 

werkpakket 1
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Werkpakket 7: format tankstations

De geleerde lessen uit deze haalbaarheidsstudie worden gedeeld met andere tankstation exploitanten

in Nederland. Om deze reden is de Belangenvereniging Tankstation (BETA) betrokken bij deze

haalbaarheidsstudie.

De lessen uit de haalbaarheidsstudie zijn samengevat in een korte brochure die wordt verspreid onder

de leden van de BETA. Daarnaast vindt in oktober 2020 een evenement plaats, waarin de bevindingen

uit deze haalbaarheidsstudie worden gedeeld. Tot slot fungeert dit hoofdrapport als naslagwerk voor

tankstation ondernemers. Beide documenten zijn door de BETA verspreid onder haar leden.

Foto

Foto

Werkpakket 7: format tankstations



Werkpakket 8: 
Tuinders



Werkpakket 8: Tuinders

In dit werkpakket is een eventuele samenwerking met omliggende tuinders onderzocht. De tuinders zijn

potentieel interessant om mee samen te werken om de volgende redenen:

1. Ze produceren zelf veel elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Deze WKK

produceren warmte, elektriciteit en CO2. door gebruik van aardgas. Deze producten worden gebruikt

voor productie in de kassen. Elektriciteit wordt ook teruggeleverd aan het net, als de

elektriciteitsprijs hiervoor gunstig is. Tuinders zijn daarmee zelf ook energieproducenten.

2. Ze hebben grote oppervlakken waarmee mogelijk zonne-energie kan worden geproduceerd.

3. Tuinders zoeken ook naar mogelijkheden te verduurzamen. Het gebruik van waterstofgas is voor

hen mogelijk interessant.

Met omliggende tuinders is verkend is op welke wijze de vormen van de uitwisseling van energie tussen

het tankstation en de tuinders nuttig kan zijn. Hierbij is gekeken naar de volgende vormen van energie:

1. Elektriciteit

2. Waterstof

3. Warmte

Voor alle energievormen is bezien of het interessant is om van de tuinders een vorm van energie te

leveren of af te nemen. Op de volgende pagina staat hiervan een overzicht.
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Tuinders

Werkpakket 8: tuinders

Afnemen van tuinders Leveren aan tuinders 

Elektriciteit Hiervoor zijn 2 mogelijkheden: afname van elektriciteit van 

de WKK installatie of van opwek van zon op de kassen.

Afname elektriciteit vanuit WKK zou kunnen. Deze stroom 

wordt door tuinder normaliter verhandeld op de 

elektriciteitsmarkt.

Productie van zonne-energie op de kassen is niet 

mogelijk, omdat dit gaat ten koste van productie van de 

gewassen door wegnemen licht.

Geen optie, hiervoor produceert Van der Knaap te weinig 

energie: alle energie van de 880 zonnepanelen wordt 

gebruikt door Van der Knaap zelf.

Waterstof Omliggende tuinders hebben aangegeven nog niet aan de 

slag te gaan met waterstof, want te duur.

Van der Knaap gaat niet zelf waterstof produceren, want te 

kostbaar. Daarnaast is er te weinig productie van eigen 

energie. 

Warmte Er is onvoldoende behoefte aan warmte op het 

tankstation om investeringen in hiervoor benodigde 

infrastructuur te rechtvaardigen.

Eventuele warmteproductie vanuit elektrolyse op het 

tankstation is niet substantieel genoeg voor de tuinders.
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Conclusies en aanbevelingen

Waterstof enkel haalbaar met vaste kopgroep afnemers en subsidie

De business case voor een waterstoftankstation is onzeker en investeringen zijn hoog. Dit risico is te

groot, zeker voor individuele tankstationexploitanten. Daarom is een subsidie noodzakelijk om aan de

slag te gaan met waterstof. Daarnaast is garantie op afname, voorafgaand aan de investeringsbeslissing

voor het tankstation een voorwaarde; zeker in de beginjaren zijn vaste afnemers nodig.

Subsidiemogelijkheden op dit moment beperkt

Europees en nationaal zijn er tot op heden weinig mogelijkheden. Samenwerking met lokale of

provinciale overheden is voor alternatieve subsidiering is voorstelbaar en verkend, maar zal verder vorm

moeten krijgen. Landelijk zijn de mogelijkheden bij overheden uiteraard sterk afhankelijk van lokaal

beleid.

Waterstofvoertuigen (met name de zwaardere) nog duur en onvoldoende beschikbaar

De aanschafprijs van met name de zwaardere waterstofvoertuigen is nog zeer hoog. De voertuigen zijn

op korte termijn nog onvoldoende beschikbaar. Rond 2023 wordt hier wel een kentering in verwacht,

door de introductie van nieuwe seriematig geproduceerde modellen.

Elektrolyse niet haalbaar en nodig

De kosten voor een elektrolyser liggen zeer hoog. Deze is op korte termijn niet rendabel te maken. Een

hoge subsidie is hiervoor nodig. Daarmee is voor de opslag van lokaal geproduceerde energie

elektrolyse geen aantrekkelijke optie. Bovendien kan lokaal geproduceerde energie doelmatiger worden

opgeslagen later wordt gebruikt door het opslaan in batterijen. Met het gebruik van batterijen is veel

minder energieverlies.
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Conclusies en aanbevelingen

Te weinig ruimte om lokaal te voorzien in de energievraag

Ondanks de behoorlijke ruimte voor lokale productie en opslag van elektriciteit, is

er onvoldoende ruimte om voldoende energie te produceren voor het bestaande

tankstation, de snelladers en de waterstofinstallatie.

Probleem van beperkte lokale netcapaciteit

Met lokale batterijopslag kunnen kortstondige pieken in vermogen worden

opgevangen, echter is lokale productie, opslag en gebruik uitsluitend op locatie

niet mogelijk. Voldoende aansluitcapaciteit op het lokale net is daarmee

onvermijdelijk. Door beperkte lokale netcapaciteit is het voor Van der Knaap op

korte termijn niet mogelijk om alle onderdelen van het tankstation van de

toekomst te realiseren. Het zo spoedig mogelijk aanvragen van aanvullende

netcapaciteit is daarom belangrijk.

Oproep aan overheden en netbeheerder: maak het mogelijk flexibel om te gaan

met ruimte op het net. Bijvoorbeeld door het toe te staan om in tijdsvensters met

hogere vermogen elektriciteit af te nemen of terug te leveren aan het net.

Werken met een batterij om meerdere redenen nu wel meteen aantrekkelijk

Een batterij kent al een positieve business case, als deze beschikbaar kan worden 

gesteld aan Tennet voor Frequency Containment (FCR). Bijkomend voordeel is dat 

een deel van het tijdelijk ongebruikt vermogen van de batterij kan worden 

ingezet voor snelladers. Dit biedt flexibiliteit en een aantrekkelijk verdienmodel. 

Start met snelladers redelijk laagdrempelig en gemakkelijk opschaalbaar bij 

groeiende vraag 

Er veel fysieke ruimte nodig voor de inpassing van een waterstofinstallatie

Waterstofinstallaties, en met name de opslagtanks kunnen enkel worden 

gerealiseerd met veiligheidscirkels van 35 meter rondom de installatie. Binnen 

deze veiligheidscirkels mag geen bebouwing zijn. Verwacht wordt dat lang niet 

op iedere bestaande tankstationlocatie voldoende ruimte beschikbaar is. 

Exploitatie met derden is een serieuze optie

Tankstationexploitanten hoeven niet geheel voor eigen rekening en risico te

werken. Samenwerking met andere ervaren partijen – die tevens (een gedeelte

van) de investering en exploitatie kunnen overnemen is een serieuze optie. Denk

hierbij aan een partij als TimeShift die investering en exploitatie van de batterij

voor haar rekening neemt. In ruil ontvangt Van der Knaap tijdelijk extra vermogen

voor de snelladers.

Lokaal geproduceerde zonne-energie wordt voor een groot deel lokaal

gebruikt, zonder de noodzaak voor slimme sturing.

De profielen van opwek van zonne-energie en het elektriciteitsgebruik van het

bestaande tankstation lijken veel op elkaar. Veel wordt dus meteen lokaal

gebruikt, zonder slimme sturing van energie.
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Conclusies en aanbevelingen

Samenwerking met tuinders niet meteen toegevoegde waarde

In de gesprekken met de tuinders is gebleken dat er geen directe aanleiding is 

voor de samenwerking met de tuinders. Bekeken is op welke manieren energie 

onderling is uit te wisselen. Om verschillende redenen is dit op korte termijn niet 

nuttig of haalbaar.  

Vergunningen 

Voor de realisatie van een waterstoftankstation zijn verschillende vergunningen 

en onderzoeken nodig. Voor de vergunningen een kwalitatieve risicoanalyse en 

een akoestisch onderzoek. Daarnaast is een bouwvergunning en mogelijk een 

wijziging in het bestemmingsplan nodig. Het is raadzaam om de lokale 

milieudienst en de gemeente vroegtijdig te betrekken in de planvorming.
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Spin-off en vervolgactiviteiten

Opdracht voor aanvullende netcapaciteit met aansluiting op het middenspanningsnet

Door Van der Knaap is opdracht gegeven voor de realisatie van een aansluiting op het

middenspanningsnet. Deze aansluiting heeft een vermogen van maximaal 1 MW. Door beperkte lokale

capaciteit is het gecontracteerde vermogen voorlopig beperkt tot 400 kW afname. Teruglevering is naar

verwachting de komende 2 jaar nog niet mogelijk.

Realisatie snelladers

Van der Knaap is inmiddels gestart met voorbereiding van realisatie van 2 snelladers. Hiervoor is bij

verschillende partijen een offerte opgevraagd. Naar verwachting worden de snelladers nog in 2020

gerealiseerd.

Apart traject voor de waterstofinstallatie

Van der Knaap is voornemens een apart traject te starten voor de realisatie van het

waterstoftankstation. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden gezien:

• Het zelf in gang zetten met Europees traject in combinatie met vaste groep afnemers

• Eenzelfde traject in gang zetten in samenwerking met andere tankstationondernemers (bijvoorbeeld

in BETA verband).

• In een samenwerking met de gemeente Rotterdam die grote ambities heeft voor verduurzaming van

het eigen wagenpark en in wil zetten op waterstof.

Vergunning voor waterstof is in voorbereiding

De eerder genoemde onderdelen voor de vergunning zijn zo goed als afgerond. Na verlening van de

vergunning moet de bouw van het waterstoftankstation binnen 3 jaar zijn afgerond.
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Uitvoering van het project

• Problemen (technisch en organisatorisch) die zich hebben voorgedaan.

Het vinden van potentiele afnemers van waterstof is lastiger gebleken dan oorspronkelijk gedacht. Een

groot aantal organisaties in de regio is benaderd, echter heeft dit nog niet geleid tot afspraken over

afname. Voor realisatie van een waterstoftankstation zal een nieuw traject in gang moeten worden

gezet dat resulteert in zekerheid over financiering (subsidiëring) en vaste afname.

• Toelichting op wijzigingen ten opzichte van het projectplan

De bijeenkomst met de tankstationondernemers kon door de Corona crisis niet doorgaan en moet

anders worden ingevuld. Dit zal naar verwachting in oktober van dit jaar plaatsvinden.

• Toelichting op de verschillen tussen de begroting en de werkelijk gemaakte kosten

Geen.

• Toelichting wijze van kennisverspreiding

De geleerde lessen van deze haalbaarheidsstudie zijn opgenomen in deze rapportage. Deze wordt

verspreid onder tankstationondernemers via de Belangenvereniging Tankstations (BETA). Daarnaast is

een verkorte brochure opgesteld met de lessons learned. Ook wordt in een bijeenkomst in oktober

2020 aandacht besteed aan de haalbaarheidsstudie.

• Toelichting PR project en verdere PR mogelijkheden

Idem als bij toelichting van kennisverspreiding.
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