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Clean Energy Hubs

➢Werkgroep onder de samenwerking MIRT goederenvervoercorridors Oost en Zuid 
Oost

➢ Samenwerking van de provincies Zuid Holland, Noord Brabant, Zeeland, 
Flevoland, Overijssel, Limburg, Utrecht, Gelderland, Drenthe, RWS, het ministerie 
van IenW en het havenbedrijf Rotterdam en in toekomst waarschijnlijk ook 
Groningen, Friesland

➢De partijen werken samen om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van 
clean energy hubs.  

➢Provincies, HbR en RWS pakken hun rol door voorlichting te geven naar 
marktpartijen en gemeenten, kennis te delen, gezamenlijke onderzoeken 



Clean Energy Hubs

➢Learning community
➢Stakeholdersbijeenkomsten met de markt
➢Faciliteren initiatiefnemers zodat er een levensvatbare clean energy 

hub kan ontstaan die past binnen het beleid van de provincies waar 
deze gesitueerd is.

➢Samen optrekken met marktpartijen 
➢Intermediair (overwinnen hindernissen, weg te wijzen om tot 

realisatie te komen, ondersteuning business development)



Clean Energy Hubs

Definitie Clean energy hub 

Clean Energy Hubs zijn (semi) openbaar toegankelijke tank-, laad- of 
bunkerfaciliteiten met minimaal twee alternatieve, duurzame energiebronnen, en 
waar wenselijk in combinatie met andere faciliteiten zoals openbaar vervoer, 
horeca, truckparking, vergaderruimtes etc. 



Type Clean Energy Hubs

Bron: BCI, 2021



CEH’s
Bestaand en 
gepland



Acties in 2022

Beheer locatietool via 
RWS

Ondersteuning 
consortiumvorming CEH 

voor aanvraag CEF

Handboek vergunningen

Onderzoek naar 
benodigde 

tankinfrastructuur op 
basis Europese en 

nationale regelgeving

Haalbaarheidsstudies 
clean energy hubs



Handboek vergunningen

• Het handboek is bestemd voor initiatiefnemers van clean energy hubs die inzicht willen hebben in de procedures 
voor het realiseren van nieuwe voorzieningen met duurzame energiedragers en brandstoffen.

• Ook kan het handboek omgevingsdiensten en gemeenten helpen die als bevoegd gezag en vanuit 
vergunningverlening verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van vergunningaanvragen van initiatiefnemers 
voor clean energy hubs.

• Per duurzame energiedrager/brandstof (waterstof, elektrisch, LNG, CNG, HVO) een overzicht van:
• De betrokken stakeholders, 
• De technische scope, 
• De benodigde vergunningen, 
• De documenten die hiervoor moeten worden aangeleverd, 
• Het traject en de bijbehorende proceduretermijnen, 
• Beslisboom op basis waarvan een initiatiefnemer de juiste keuzes kan maken, 
• Voorbeelden van verschillende typen toepassingen van de inzet van de betreffende energiedragers



Onderzoek tank- en laadinfra

Het doel van dit onderzoek is om een directe link te leggen tussen de benodigde tank- en laadinfrastructuur 
en de diverse verplichtingen voor hernieuwbare energiedragers vanuit relevante beleid en 
beleidsprogramma’s (o.a. jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, Klimaatakkoord, EU-Richtlijn 
Hernieuwbare Energie/Renewable Energy Directive II/REDIII, AFIR) voor 2030. 

Inzicht hoe dit staat ten opzichte van bestaande uitrol van tank- en laadinfrastructuur die reeds is uitgerold 
en welke plannen er zijn aangekondigd

Soorten aspecten die verzameld moeten worden:

• Overzicht bestaande inboeking hernieuwbare energiedragers voor transport en de kaders die de 

jaarverplichting stelt voor 2022-2030. 

• Overzicht doelstellingen per energiedrager die ingezet kunnen worden bij de bestaande implementatie 

van de RED. 

• Inzicht in capaciteit per tank- of laadinfrastructuur 

• Verschillende strategieën qua toevoer van energiedragers (grijs en groen) door brandstofleveranciers. 

• Een overzicht van de groeiende vraag naar hogere blends en pure biobrandstoffen (bijv. HVO100) die 

niet direct worden gestimuleerd vanuit de Jaarverplichting. 



Locatietool

Clean Energy Hubs (rws.nl)

https://geostenen.grid.rws.nl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d443c60ff1634a8c90185756b896ecbc


Locatietool
• Update kaartlagen (o.a. ZE zones)
• Nieuwe kaartlagen (truckstoplocaties, ZES netwerk, HVO)
• Filterfunctie binnen kaartlagen
• Bufferfunctie



Locatietool



Verkenning consortiumaanvraag 
clean energy hubs AFIF

• AFIF biedt Europese subsidiemogelijkheden voor clean energy hubs
• 2 rondes per jaar
• Samen met ERAC verkenning uitgevoerd om te komen tot 

consortium voor indienen van een Europese aanvraag voor clean 
energy hubs

• Projectoutline opgesteld door ERAC
• Consortium met marktpartijen die willen gaan indienen
• Deadline november



Haalbaarheidsonderzoeken CEH

• Vanuit het Rijk SPUK middelen beschikbaar gesteld voor versnellen 
uitrol van clean energy hubs

• Beschikbaar voor 9 provincies en havenbedrijf Rotterdam
• Hiermee kunnen haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd 

naar de haalbaarheid van realisatie van clean energy hubs.
• Doel is om in 2022 deze haalbaarheidsonderzoeken te hebben 

uitgevoerd
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