
Financiering Clean Energy Hubs
Kickstarters. Impactmakers. Fixers.



Inhoud

1. Achtergrond

2. Project contouren

3. CEF AFIF

Op het presenteerblaadje



Achtergrond

Verduurzaming transport

 Markt op gang helpen (kip ei) door alle partijen

Voor de pompstationhouder:

• Hoge investering en exploitatiekosten

• Op korte termijn sowieso weinig klanten

• Op lange termijn?

 Beperken risico:

• Investeringen spreiden in tijd en over partijen

• Subsidie op onrendabele top (CEF, DKTI?, 

regionaal?)

• Bewezen technologie

• Vraagaggregatie

• Combinatie andere inkomsten: CEH, shop etc.



Project

• Verkenning om te komen 

tot CEF AFIF aanvraag

• Waterstoftankstations:

o 6 locaties

o Optie op meer via 

contacten met BETA en 

individuele pomphouders

o 2 CEF aanvragen

o Synergy zoeken, ook over 

de aanvragen heen



CEF AFIF

De Connecting Europe Facility (CEF) voor 
Transport is het financieringsinstrument om het 

Europese transport- en infrastructuurbeleid te 

realiseren:

• bouwen van nieuwe vervoersinfrastructuur 

• upgraden van de bestaande 

vervoersinfrastructuur

 groene en alternatieve brandstoffen in de 

transportsector

Alternative Fuel Infrastructure Facility (AFIF):

• Elektrische laadstations

• Waterstoftankstations

• LNG tankstations

Uitkomst 1e ronde: 14 aanvragen, 1 voor Horst, 

Oude Tonge, Sliedrecht en Ede



Zero Emissions -
Hydrogen
refuelling
infrastructure

Activiteiten:

a. Hydrogen Refuelling Stations (HRS) on the TEN-

T road network, for LDV’s and long haul HDV’s

b. HRS for public transport

c. HRS for inland waterway and maritime vessels

Voorwaarden alle activiteiten:

• Minimaal 10% externe financiering

• Synergetische elementen zoals vaste energie-

opslag en electrolysers (RES + sustainable use

of water), max. 20%

• Instandhouding minimaal 5 jaar

Basisvoorwaarden a:

• Tanken op 700 bar of 350/700 bar

• Op TEN-T netwerk (core of comprehensive) of 

binnen 10 km daarvan of in urban nodes



Zero Emissions -
Hydrogen
refuelling
infrastructure

Voorwaarden alle publiek toegankelijke infra, 

o.a.:

• 24/7, geen beperkingen

• Ad hoc basis mogelijk

• Geen verschil in prijzen tussen klanten

Subsidie max. 30% op:

• Grondwerk en bestrating

• Utilities

• Apparatuur

• Borden e.d.

• Bouwwerken

• Synergetische elementen

Niet: engineering, project management, land, 

voertuigen, vergunningen, studies, OPEX



Zero Emissions -
Hydrogen
refuelling
infrastructure

Criteria:

• Priority and urgency (beleid sector, EU added

value, synergy andere sectoren)

• Maturity (vergunningen, ontwerp, land etc.)

• Catalytic effect (noodzaak subsidie, hefboom)

• Impact (externaliteiten, innovatie, bijdrage 

netwerk)

• Quality (technisch, financieel en organisatorisch 

plan)

Minimaal 3 van max. 5 punten per criterium, overall 

minimaal 15 punten.



Zero Emissions -
Hydrogen
refuelling
infrastructure

Aandachtspunten:

• Minimaal EUR 1 miljoen subsidie

• Memberstate agreement

• Minimaal 2/3 budget naar projecten met 

Implementing Partner

• Doorlooptijd externe financiering en 

environmental compliance files

• Na indiening aanvraag gemaakte kosten 

subsidiabel

• Projectadministratie en rapportage

Cut-off data: 10-11-2022, 13-4-2023, 19-9-2023



Zero Emissions -
Hydrogen
refuelling
infrastructure

Inhoud aanvraag:

• Part A (administratieve data, GIS)

• Part B (projectplan)

• GANTT

• Simplified Cost Benefit Analysis

• Budget

• Memberstate Agreement

• Financial approval letter (non) IP

• Environmental compliance file

Cut-off data: 10-11-2022, 13-4-2023, 19-9-2023

Betrekken RVO: advies, projectfiche en 80% versie



Ter afsluiting

Op tijd starten = nu (i.v.m. docs en betrekken 

RVO)

Aandacht voor opslag en electrolyse

Benutten elkaars kennis en ervaring

Extra/andere locaties kritisch bekijken en plannen



Igor Savelkouls
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