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1. H2-E Waste Logistics: Afvalinzamelvoertuigen als vliegwiel voor waterstof in zware logistiek 
H2-E Waste Logistics heeft een vooronderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid om de vloot van publieke 
afvalinzamelvoertuigen als vliegwiel te gebruiken voor introductie van waterstof in de zware logistiek.  
Dit haalbaarheidsonderzoek is in december 2020 afgerond en gerapporteerd aan direct betrokken partijen. 
 
De conclusie is dat het idee van een planmatige, structurele en langdurige, collectieve aanpak van de vervanging van de 
publieke afvalinzamelvoertuigen door waterstof aangedreven varianten realistisch en kansrijk is. Bij uitvoering van het 
initiatief zouden er bovendien positieve business cases ontstaan voor ca. 30 private waterstof tankstations.  
Hierdoor creëert dit initiatief koppelkansen voor andere lokale waterstof initiatieven en is daarmee het beoogde vliegwiel. 

 
Belangrijk aspect is dat het H2-E initiatief reële kansen biedt om, bezien over de doorlooptijd, gerealiseerd te worden 
zonder subsidie (ergo; zonder meerkosten voor de burger) 
 
2. Aan- en inleiding 

Het idee voor dit burgerinitiatief is geboren vanuit ideële gronden en de maatschappelijke uitdagingen die gemeenten en 
andere overheden zichzelf hebben opgelegd om de uitstoot van schadelijke stoffen in de gebouwde omgeving tot nul te 
reduceren. Deze uitdagingen zijn o.a. opgenomen in het klimaatakkoord, diverse convenanten en de kabinetsvisie 
waterstof. 
 
Diezelfde gemeenten hebben de publieke taak om voor haar burgers de afvalinzameling te verzorgen. 
Hiervoor zijn ze als “Inzamelaar” onder andere eigenaar van een grote vloot aan afvalinzamelvoertuigen die na 
afschrijving vervangen zouden moeten worden door emissievrije types. In Nederland gaat dit totaal om ca. 2200 
voertuigen in publieke bezit. Dit betreffen enkele grote, maar ook veel kleine inzamelaars die voor elke vervanging 
aanbestedingsplichtig zijn.  
 
Collectief georganiseerd zou het jaarlijks volume voor vervanging gemiddeld 100 - 150 voortuigen zijn. Door de principes 
van marktwerking, technologische ontwikkeling, de verplichting van (herhaald) aanbesteding (marktspanning) en het 
langjarig perspectief mag verwacht worden dat de kosten voor aanschaf en gebruik van waterstof aangedreven 
afvalinzamelvoertuigen in de loop van de jaren significant zullen dalen. De verbeterde beschikbaarheid en steeds dalende 
prijs van waterstof heeft hier een belangrijk aandeel in.  
 
Bij een collectieve aanpak moet gedacht worden aan een regionale en/of provinciale benadering, waarbij er 
voertuigclusters gecreëerd worden rond waterstof tankstations. Op deze wijze wordt er lokaal een significante langdurige 
en voorspelbare vraag naar waterstof gecreëerd wat private investeringen in tankstations rechtvaardigt. 
 
3. Grid-Free 

Voor de zware logistiek wordt waterstof Europees gezien als een optimale route naar “zero emissie”. Vooral de relatief 
kleine investeringen in waterstof-tankinfrastructuur (door private partijen) in vergelijking met de enorme investeringen in 
laadinfrastructuur, inclusief en daarbij benodigde verzwaring van de netwerkcapaciteit, zijn een bepalende factoren voor 
snelle opschaling.  
Daarnaast spelen er de bekende factoren als flexibiliteit, inzetbaarheid, laadvermogen maar ook minder bekende als 
ruimtebeslag, uitstoot van fijnstof en de grote economische belangen van de Nederlandse transportbranche op de 
Europese markt.  
 
De inzet van afvalinzamelvoertuigen als frontrunner voor deze zware logistiek heeft, naast het realiseren van de emissie 
doelen, als belangrijk nevendoel het geven van een aanzet voor het verder ontwikkelen van de waterstof-
tankinfrastructuur. Opschaling van zero-emissie in de zware logistiek zal dus,  Grid-Free moeten worden gerealiseerd.   
 
Bij opschaling van zero emissie in de (zware) logistiek worden de uitdagingen voor “energie opladen”, door de 
benodigde verzwaring van het elektriciteitsnet, steeds groter en voor “energie tanken” juist steeds kleiner. 
 
Voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie is het wachten op een flinke extra duw die het vliegwiel in werking kan 
zetten, de kip-ei impasse kan doorbreken en een meer “level playing field” ten opzichte van batterijtechnologie kan 
realiseren.  
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4. Het vooronderzoek naar de haalbaarheid 

Om het idee op haalbaarheid te toetsen zijn er drie aspecten onderzocht. Hierbij zijn er veel gesprekken met betrokken 
instanties geweest, zijn er enquêtes gehouden bij Inzamelaars en Leveranciers, is de media actief gevolgd en is er 
deskresearch gedaan. De uitkomst van dit proces is vastgelegd in een rapport en een presentatie. 
In het vooronderzoek is getracht antwoorden te geven op onderstaande 3 kernvragen:   

 
a) Willen Inzamelaars dit, of willen ze het echt? 

Voor meer dan 70% van de 21 bevraagde frontrunner Inzamelaars (die ca 35% van de publieke vloot vertegenwoordigen) 
blijkt het H2-E initiatief realistisch, wenselijk en haalbaar is mits: 
· de collectieve aanpak niet ten koste gaat van hun autonomie  
· er financiële dekking is voor de tijdelijke meerkosten  
Een meer jaren collectieve aanpak in combinatie met een vanuit de landelijke en lokale politiek breed gedragen en 
gecommuniceerde aanpak is hiervoor het meest geschikt. 
 

b) Hoeveel en welke financiële ondersteuning is er nodig en hoe dat te organiseren? 
Om de benodigde financiële ondersteuning te bepalen zijn berekeningen gemaakt van kostenverloop en TCO gemaakt, 
die een vergelijk opleveren tussen een diesel en waterstof aangedreven afvalinzamelvoertuigen.  
De TCO-berekeningen zijn gebaseerd op 
· de enquêteresultaten en prijsverwachtingen voor 2022 en verder  
· drie scenario’s voor de ontwikkeling van het kostenniveau (hoog, midden, laag) voor 1000 te vervangen voertuigen 
· een geleidelijke verhoging van het jaarlijks aantal te vervangen voertuigen. (Per jaar 20, 40, 80, 130, 130, 130 etc.) 
· een innovatieve benadering met separate afschrijftermijnen voor chassis/aandrijflijn (20 jaar) en Fuel-Cell en opbouw 

(10 jaar). Hiermee wordt tevens een grote bijdrage aan duurzaamheid en circulariteit bewerkstelligd. 
 

Uit de 3 kostenscenario’s volgt dat de business case 
voor het scenario met laag tot gemiddeld ingeschatte 
kosten, binnen 10 jaar positief kan worden.  
 
Er is slechts tijdelijke financiële ondersteuning nodig 
om de meerkosten van de eerste jaren te 
overbruggen.  
 
De benodigde middelen zullen na verloop van tijd 
weer kunnen worden gecompenseerd (Revolverend) 
 
 

 

Voor financiering zijn bestaande subsidieregelingen ontoereikend in verband met de geringe omvang maar vooral ook 
gezien het ontbreken van langjarig perspectief. Hierover moet inventief en innovatief nagedacht worden. Bezien vanuit 
nationaal belang zou een publiek financieringsarrangement door nationale en/of provinciale overheden en aanvullende 
markt financiering een oplossingsrichting kunnen zijn.  
 

c) Kunnen Leveranciers dit en wat zijn bij hen de toekomstverwachtingen m.b.t. waterstof in de logistiek? 
Enquêtes tonen aan dat er bij de OEM chassisleveranciers een grotere terughoudendheid bestaat dan bij de waterstof 
leveranciers. Grotere OEM chassisleveranciers wachten op grotere productie series en gaan “trager” door de bocht dan 
de kleinere pionier bedrijven die met kleinere series zelfstandig groeien of technologische allianties met de grotere OEM’s 
zullen aangaan.  
Het belang van een planmatige, structurele aanpak met betrouwbare vooruitzichten op langere termijn wordt algemeen 
onderschreven als basis voor Leveranciers om ontwikkelingen van de benodigde voertuigen in gang te kunnen zetten.   
Marktwerking zal in dat geval bijdragen aan snel dalende kostprijzen, voor zowel aanschaf als gebruik.  
 
Er kan geconcludeerd worden dat enkele leveranciers op korte termijn al voldoende capaciteit hebben om aan de 
groeiende vraag te voldoen waarbij: 
· kleinere leveranciers een reële kans moeten krijgen om met de vraag mee te groeien 
· grote OEM bezig zijn met alliantievorming en mogelijk pas later zelf belangstelling zullen tonen 
· de geringe ervaring bij aftersales een zorgpunt is wat zich vertaalt in hoge inschattingen van onderhoudskosten 
· H2 leveranciers slechts gestimuleerd hoeven worden met structurele voorspelbare lokale vraag naar waterstof en 

geholpen moeten worden bij vergunningen  
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5. Het vervolg 

Het onderzoek toont aan dat er op korte termijn op kleinere schaal reële marktmogelijkheden zijn om een start te maken 
met het bereiken van de beoogde doelen. Ten aanzien van de uitvoering van de meer jaren aanpak zulen daarbij de juiste 
randvoorwaarden kunnen worden gecreëerd   
In een eers volgende fase zullen verschillende aspecten en elementen hiervoor nader moeten geduid, uitgewerkt en 
concreet moeten worden gemaakt.  
 
In deze concretisering fase moeten bindende antwoorden en bevestigingen komen op vragen als:  
1. Wie zijn de frontrunner Inzamelaars die bereid zijn daadwerkelijk actief te participeren in een collectief? Bij voorbeeld 

door te beginnen met ondertekenen van een waterstofconvenant wat de H2-E doelen onderschrijft.  
2. Wat zijn de aantallen en prijsniveaus waarmee deze frontrunners kunnen en willen participeren? 
3. Hoe kan de door derden reeds verzamelde data over de operationele kosten (onderhoud en energieverbruik) en de 

Fuel-Cell / Accu-configuratie beschikbaar worden gemaakt, zodat deze vanuit algemeen belang ook in meer 
gedetailleerde TCO-berekeningen van het H2-E consortium kan worden gebruikt. 

4. Welke TCO- en kostenscenario’s zijn het meest realistisch en wat zijn de reële bandbreedtes waarbinnen de 
benodigde financiële ondersteuning zich bevindt. 

5. Welke (mate van) financiële zekerheid is hiervoor te verkrijgen en van welke (publieke en private) bronnen. 
6. Hoe moet de optimale en door inzamelaars geaccepteerde financiële en organisatorische structuur er uit gaan zien? 
7. Wat zijn de ondersteuningskosten die voor de concretiseringfase begroot moeten worden? 
8. Welk proces en organisatie past bij de ontwikkeling van het H2-E initiatief en creëert hierbij de mogelijkheid tot 

opschaling 
 

Vast staat dat dit plan naadloos past in de politieke ambities en het waterstof convenant. Het plan vormt de brug tussen 
willen, kunnen én doen. H2-E Waste Logistics en een groot aantal publieke inzamelaars zijn “gebruik bereid”............  
Het juiste moment is nu, de uitdaging is slechts het organiseren van het Collectief: No-Time-To-Waste!  
 
Voor vragen of inzicht in het uitgebreide rapport van het vooronderzoek kan contact worden opgenomen met een van de 
leden van het H2-E team. Een korte presentatie en meer informatie is beschikbaar via de LinkedIn-pagina van H2-E 
Waste Logistics: (www.linkedin.com/company/70471959)  
 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groeten, 
Namens H2-E Waste Logistics, de initiatiefnemers: 
 
Hans van Veen (projectleider) Michel van der Klooster  Evert van de Laar Marc van der Steen 
           Wouter Tettero 
Double V Procurement          
Consultancy    United Quality   E5 Projecten  Rebel 
 
 


