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EU CO2-emissies: 18% door gebruik wegen

Bron: European Environment  Agency via ACEA 
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EU-bronbeleid: Nederland zuinigste wagenparken EU

Bron: ACEA reducingCO2together 2018

Bron: European Environment  Agency met RAI 
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Hoe? Fabrikant kiest strategie CO2-reductie

• FCEV’s bieden grote range: tanken in 3 minuten 400-800 elektrische kilometers

• Weersinvloed op range FCEV’s is nihiel

• FCEV is veilig, betrouwbaar en voldoet aan wensen van veeleisende consument



Sectie Personenauto's en lichte bedrijfswagens

Hoe? Fabrikant kiest strategie CO2-reductie

• Bestelwagens: hoger gewicht en lading en klant wil reguliere range => FCEV

• Kan een fabrikant de consument verleiden tot het kopen van haar product?

• Welke plek krijgt dit product in de energietransitie van EU-lidstaten?

Bron: Automotive survey, KPMG 2018.

MB Sprinter: PH-FCEV 300-500 km range. Hyundai H350 FCEV: 400 km range. VW Crafter FCEV: +500 km range. Hyundai bakwagen +9t: 400 km range.

Toyota Sora: 79 pers.: range idem ICE  
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NL - Klimaatwet.. komt van ver

2013 2014 2015 2017 2018

Mobiliteitstafel 2018: 100% nieuw verkochte voertuigen zero emissie per 2030 versus 30% in EU-bronbeleid
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H2Platform sinds 2013 

• Brengt stakeholders waterstof samen: 

• industrie, productie en voertuigen. 

• ‘Demand Gatering’ – commitment vraag en aanbod

• RAI Vereniging: eerst tankstations dan FCEV’s

• ‘20 in 2020’ stelde Stas Dijksma in 2016

• Subsidie tankinfra:                                 
‘DKTI’ en ‘klimaat enveloppe’

• ± 10 HRS in 2019

• ± 17 HRS in 2020
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‘Green Hydrogen Economy’ vliegwiel voor ZE-mobiliteit
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Energie 

Hydrogen
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• Nauwe samenwerking vereist tussen álle Rijksoverheden, Energiesector, Industrie en Autofabrikanten

• Bestaande gasnetwerk gebruiken voor H2-transport (Prof.  Ad van Wijk, 2017)

• Oproep aan u allen en de Mobiliteitstafel: 

• transitie naar Zero Emission mobiliteit moet technologieneutraal

• klimaatbelang is te groot om op één paard te wedden (batterij elektisch)

• EU-lidstaten streven Nederland voorbij als we niet inzetten op waterstof: is geen FCEV’s

• Betrek de experts écht: zonder waterstof doelen klimaatwet niet haalbaar
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Bedankt

Drs. Ing. Chris van Dijk

• Beleidsadviseur Duurzame Mobiliteit

• +31 - 6 - 233 463 41

• c.v.dijk@raivereniging.nl

• www.raivereniging.nl

• RAI Positionpaper Waterstof elektrisch: 

www.raivereniging.nl/artikel/position-papers-rai-vereniging.html
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