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Ruimte voor waterstof als schone brandstof in Utrecht 
  
De afgelopen jaren hebben autofabrikanten flink geëxperimenteerd met auto’s die rijden op waterstof en 
daarmee geen schadelijke stoffen in de stad uitstoten. Deze experimenten leiden nu tot resultaat: de 
eerste waterstofauto’s verschijnen op de markt. Het gaat om consumentenmodellen van de populaire 
merken Toyota, BMW en Hyundai. 
  
Onlangs was echter in het nieuws dat deze waterstofauto’s voorlopig niet in Nederland op de markt 
verschijnen omdat hier slechts twee waterstoftankstations zijn voor personenauto’s, in Helmond en 
Rhoon. In Duitsland wordt daarentegen voor het einde van 2015 een infrastructuur van 50 stations 
gebouwd en het streven is om er in 2020 al 200 te hebben.  
  
Ook al is waterstof nu nog een brandstof voor de toekomst, D66 Utrecht ziet de waterstofauto graag 
snel naar Nederland komen. Op die manier kunnen we de toekomst ook hier laten beginnen. In het 
document, Brandstoffentafel - Duurzaam Waterstof’, een deelrapport van het Klimaatakkoord, is de regio 
Utrecht een rol toebedeeld bij de aanleg van infrastructuur die nodig is om waterstofvoertuigen 
succesvol te introduceren in Nederland. Er wordt hierbij gerept over een nationaal 
investeringsprogramma van €250 miljoen dat beschikbaar komt als de aanbevelingen van de 
Brandstoffentafel worden overgenomen. !
Utrecht is al landelijk koploper op het gebied van elektrisch vervoer. D66 Utrecht vindt dat onze stad, 
als belangrijk verkeersknooppunt in het hart van Nederland, ook op het gebied van waterstofbrandstof 
een voortrekkersrol moet spelen. We sorteren daarmee voor op een schone mobiliteitsvorm van de 
toekomst. Als de gemeente Utrecht marktpartijen rond dit thema verbindt, kan het de ontwikkeling van 
de waterstof als brandstof in de Domstad versnellen. 
  
D66 heeft daarom de volgende vragen aan het college: !
1. Deelt het college de mening van D66 Utrecht dat ook waterstof in de toekomst een rol kan 

spelen in duurzame mobiliteit en gezonde lucht in de stad Utrecht, twee zaken waar D66 Utrecht 
zich al langer hard voor maakt? Zo nee, waarom niet?  !

2. Deelt het college de mening van D66 Utrecht dat onze stad voorop moet lopen bij de 
ontwikkeling van rijden op waterstof en om een bijdrage te leveren tijdens de introductie van 
rijden op waterstof? Zo nee, waarom niet?  !

3. Welke mogelijkheden ziet het college om bij te dragen aan een waterstoftankinfrastructuur in 
Nederland? Welke rol ziet zij daarbij weggelegd voor de gemeente Utrecht !

4. Ziet het college mogelijkheden voor OV-bussen die rijden op waterstof? En om ook die bij het 
eventueel te realiseren waterstoftankstation te laten tanken? !

5. Ziet het college de mogelijkheid om één of meerdere waterstofauto’s toe te voegen aan het 
gemeentelijk wagenpark met als doel een voorbeeldfunctie vervullen, en daarmee het voorbeeld 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te volgen?  !

6. Zijn er voor de stad Utrecht op voorhand juridische en/of veiligheidsbepalingen die het stimuleren 
van waterstoftankinfrastructuur belemmeren? Zo ja, welke zijn dat? In hoeverre kan de gemeente 
die zelf oplossen en is ze daartoe bereid? !

7. Is het college bereid om met marktpartijen te onderzoeken hoe een pilot met waterstofbrandstof 
in onze stad mogelijk gemaakt kan worden en hierbij na te gaan of er financieringsmogelijkheden 



zijn uit het bovengenoemde investeringsprogramma van het Rijk en/of Europese subsidies? Zo nee, 
waarom niet? 


