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Voorwoord 
 
Voor u ligt een afstudeerverslag dat gedurende de eerste zes maanden van 2007 
geschreven is als sluitstuk van een studie aan de faculteit Technologie Management 
van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij 
en in opdracht van de Provincie Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch. 
 
Toen in de zomer van 2006 duidelijk werd dat ik welkom was bij de Provincie Noord-
Brabant om mijn afstudeerproject uit te voeren, was het onderwerp nog geheel 
open. Bij mijn eerste bezoek aan het Provinciehuis bleek dat er toch al wel ideeën 
bestonden: 'Of onderzoek naar mogelijkheden voor brandstofceltechnologie me iets 
leek', was de vraag. Dit onderwerp viel bij mij niet alleen in de smaak vanwege het 
feit dat deze technologie een interessante rol kan spelen in de overgang naar een 
duurzame samenleving, ook mijn elektrotechniek-hart ging er sneller van kloppen.  
Dit was enkele dagen voordat ik naar Berkeley vertrok om daar een semester te 
gaan studeren. Mijn activiteiten in California heb ik deels kunnen afstemmen op mijn 
aanstaande afstudeeronderzoek, zowel binnen als buiten de universiteit. Gevolg was 
dat ik me begin januari 2007 al voorbereid in het Provinciehuis kon melden. Daar 
werd ik geconfronteerd met een enthousiaste groep mensen die zich met 
energiebesparing en duurzame energie in de breedste zin des woords bezighoudt. 
Hun deskundigheid en gezelligheid hebben mijn verblijf tot een plezier gemaakt. 
Dank aan Bart, Bregje, Dirk, Evert, Frank, Karin, Koos, Laurens, Lisette, Marja, 
Miriam, Pierre, Tim, Ton en Wouter. 
 
Een bijzonder woord van waardering is op zijn plaats voor mijn begeleiders. Bij de 
Provincie Noord-Brabant waren dat Jaap van der Velden en Harmen Bijsterbosch. 
Jaap is een kritische deskundige gebleken die op uitstekende wijze een balans heeft 
weten te vinden tussen begeleider en collega. Harmen heeft me met name in de 
beginperiode wegwijs gemaakt in de activiteiten die de Provincie Noord-Brabant op 
het gebied van innovatie onderneemt. 
Mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven waren Rob Raven en 
Geert Verbong. Voor beide geldt dat ik naast hun deskundigheid en kritische 
commentaar ook hun flexibiliteit bijzonder waardeer: gemakkelijk bereikbaar, altijd 
snel antwoord op e-mail en geen probleem om op korte termijn een afspraak te 
regelen. 
Ten slotte bedank ik Joop Lauer voor zijn hulp bij het tekenwerk. 
 
Ik kijk terug op een interessante en vooral uitdagende periode waarin ik veel geleerd 
heb, zowel binnen als buiten het Brabantse Provinciehuis. Met een goed gevoel sluit 
ik mijn onderzoek af. 
 
 

 
 
Albert van der Molen 
Rosmalen, augustus 2007 
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Managementsamenvatting 
 
In dit rapport zijn kansen voor brandstofceltechnologie in Noord-Brabant beschreven 
en wat de Provincie Noord-Brabant kan doen om deze technologie te stimuleren.  
 
Inleiding 
Op mondiaal niveau zijn er trends die aanleiding geven om te streven naar een 
duurzamer samenleving: het aantal inwoners op aarde stijgt, grondstoffen 
waaronder fossiele brandstoffen raken een keer op, terwijl de industriële activiteit 
door opkomende economieën als India en China toeneemt. Daardoor groeit de 
energieconsumptie, wat repercussies heeft op klimaat en milieu. In een tijd van 
globalisering is de Provincie Noord-Brabant zich bewust van haar 
verantwoordelijkheden. De ideeën achter de Trias Energetica vinden navolging.1 
Energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen zijn zaken die hoog op 
de agenda staan. Redenen daarvoor zijn zorg voor het milieu en een streven naar 
diversificatie van energiebronnen wat de voorzieningszekerheid ten goede komt. Op 
een duurzame wijze omgaan met energie in combinatie met nieuwe technologieën 
kan voordeel brengen, bijvoorbeeld in de vorm van werkgelegenheid. De Provincie 
Noord-Brabant streeft naar een situatie waarbij duurzaam omgaan met energie een 
positieve uitwerking heeft op de economie. Ook lange-termijn-ontwikkelingen krijgen 
aandacht. In dat kader is de interesse voor brandstofceltechnologie te plaatsen. 
 
 
In een brandstofcel wordt chemische energie, bijvoorbeeld afkomstig uit fossiele 
brandstoffen of uit de energiedrager waterstof, direct omgezet in elektriciteit. In 
tegenstelling tot conventionele opwekkingsmethoden voor elektriciteit verloopt de 
conversie in een brandstofcel niet via warmte en beweging. Gevolg daarvan is dat 
het rendement van de elektriciteitsopwekking in een brandstofcel hoger kan zijn 
dan bij conventionele technieken. Vanwege het ontbreken van bewegende delen is er 
geen sprake van trillingen en geluidsproductie. Wanneer waterstof de brandstof 
is, produceert de brandstofcel als restproduct alleen water en warmte, geen CO2.  
 
 
Het idee dat brandstofceltechnologie en waterstof onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn is wijdverbreid. Dat is begrijpelijk omdat bij gebruik van waterstof 
geen CO2 uit de brandstofcel komt, wat waterstof de ideale brandstof maakt. 
Waterstof komt echter niet vrij voor in de natuur. Het moet geproduceerd worden. 
Op dit moment gebeurt dat voornamelijk met behulp van fossiele brandstoffen. 
Duurzaam is het pas als hiervoor energiebronnen als biomassa, zonne- of 
windenergie gebruikt worden. Op het gebied van transport en opslag van waterstof is 
de techniek nog volop in ontwikkeling. 
Naast brandstofcellen die waterstof gebruiken, zijn er types die direct op 
bijvoorbeeld methanol of ethanol werken. Een andere mogelijkheid is omzetting van 
bijvoorbeeld diesel naar waterstof, bij de brandstofcel zelf. Dat proces staat bekend 
als reforming. Brandstofceltechnologie is uitstekend schaalbaar en daardoor 
bruikbaar in zowel laag- als hoogvermogenstoepassingen. De ontwikkeling is zodanig 
vergevorderd dat gebruik in het kader van demonstratieprojecten mogelijk is. Voor 
de consument is op dit moment de prijs een belangrijke beperking. 
 
Op basis van mission statements van de Provincie Noord-Brabant, het Brabants 
Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken Telos, en de Brabantse 
OntwikkelingsMaatschappij (BOM) zijn criteria bepaald waaraan 
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brandstofcelapplicaties moeten voldoen om kansrijk te zijn. De criteria zijn 
'duurzaam', 'economisch interessant' en 'innovatief'. Het laatste criterium is voor de 
Provincie Noord-Brabant geen doel op zich maar een middel om 
duurzaamheidsdoelen te bereiken en economische activiteit te stimuleren. Daarom is 
het criterium 'innovatief' in deze context ondergeschikt aan 'duurzaam' en 
'economisch interessant'.  
Onder brandstofceltechnologie valt naast de productie van brandstofcellen ook de 
realisering van applicaties eromheen. Voor het laatste is in Noord-Brabant plaats, in 
het bijzonder de categorie van mini-applicaties met vermogens tussen 1 en 10 kW. 
 
Ontwikkelingen 
Binnen de genoemde categorie van mini-applicaties vallen bijvoorbeeld 
brandstofceltoepassingen die conventionele aggregaten met een dieselmotor 
vervangen. Dergelijke apparaten produceren ongewenste uitlaatgassen, trillingen en 
geluid. Brandstofceltechnologie heeft hier meerwaarde. Uit een wereldwijde enquête 
onder bedrijven uit de brandstofcelbranche blijkt dat een meerderheid van de 
respondenten denkt dat mini-brandstofcelapplicaties ter vervanging van 
dieselgevoede aggregaten binnen vijf jaar op de markt geaccepteerd zullen zijn. 
Brabantse kennisinstellingen hebben expertise, twee Brabantse bedrijven zijn op dit 
moment bezig met dergelijke toepassingen. Er is ook al een klant: Rijkswaterstaat 
fungeert als launching customer. De keten lijkt hiermee compleet: er is expertise, er 
zijn projecten gaande en er is een afnemer. Dat maakt dat er kansen zijn voor mini-
toepassingen op basis van brandstofceltechnologie. 
Bedrijven die in Noord-Brabant actief zijn met brandstofceltechnologie zijn getriggerd 
door een opdracht van Rijkswaterstaat. Deze organisatie heeft in het kader van het 
project 'Wegen naar de Toekomst' een tender uitgeschreven om mobiele 
verkeersinformatieborden middels brandstofcellen van elektriciteit te voorzien, 
teneinde overlast bij wegwerkzaamheden voor omwonenden te reduceren. Er is 
gebruikgemaakt van een organisatorisch concept dat sinds 1982 met succes is 
ingezet in de Verenigde Staten om R&D onder te brengen bij het MKB: Small 
Business Innovation Research, afgekort SBIR. De regeling is gericht op financiering 
van innovatieve projecten door kleine bedrijven in een vroeg stadium. Een vast 
percentage van de budgetten van diverse ministeries is bij wet voor SBIR 
gereserveerd. Dat komt de continuïteit ten goede. Onderzoeksgelden van de 
overheid monden zo uit in commercieel succes voor het MKB: de overheid speelt op 
deze manier een actieve rol in het innovatieproces. 
In 2006 is besloten ook in Nederland SBIR toe te gaan passen. In het 
Beleidsprogramma 2007-2011 dat onlangs door premier Balkenende is 
gepresenteerd, wordt SBIR expliciet genoemd. Met behulp van een SBIR-regeling 
heeft Rijkswaterstaat activiteit met brandstofcellen op gang gebracht. De betrokken 
Brabantse bedrijven zijn DutchCell uit Breda die zijn brandstofcel wil voeden met 
waterstof, en Bradford Instruments uit Heerle die reforming van diesel naar 
waterstof wil toepassen. DutchCell is ook betrokken bij een bewustwordingsproject 
voor waterstof en brandstofcellen dat ook gericht is op onderwijstoepassingen. 
Bradford Instruments werkt o.a. samen met Brotec die geïnteresseerd is in het 
brandstofcelproject omdat het de technologie wil gebruiken voor standairco in 
vrachtwagens. Het betreft elektriciteitsvoorziening voor airconditioning in cabines 
van vrachtwagens bij stilstand. Nu moet 's nachts vaak een hulpdieselmotor of zelfs 
de vrachtwagenmotor draaien om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Een 
brandstofcel vormt een alternatief dat niet trilt, geen geluid maakt en minder 
schadelijke uitlaatgassen produceert. Ook DAF heeft interesse in deze toepassing. 
Bradford Instruments heeft al ervaring met brandstofceltechnologie door deelname 
aan een demonstratieproject rond een brandstofcelkart: Formula Zero. 
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Mogelijke rol Provincie Noord-Brabant 
Om te bepalen welke rol de Provincie Noord-Brabant kan vervullen bij de stimulering 
van brandstofceltechnologie, is eerst de technologie als innovatie getypeerd: de 
innovatie is radicaal, disruptief en open. Radicaal betekent in deze context dat in het 
geval van brandstofceltechnologie sprake is van een trendbreuk. Disruptief betekent 
dat introductie van de technologie leidt tot wezenlijke veranderingen in de markt 
waardoor gevestigde bedrijven die zich met concurrerende dominante technologieën 
bezighouden niet snel geneigd zijn de nieuwe technologie te accepteren. Dat blijkt 
ook in Noord-Brabant zo te zijn: DutchCell en Bradford Instruments zijn 
nieuwkomers op de markt voor mobiele elektriciteitsvoorziening die kansen zien. Het 
feit dat de innovatie open is betekent o.a. dat bedrijven bewust gebruikmaken van 
externe kennis en dat binnen de volledige innovatieketen de invloed van andere 
actoren sterk is. Ook dat strookt met de situatie in Noord-Brabant: voor beide 
bedrijven is de brandstofcel een koopdeel. Het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden. 
Kennis halen de bedrijven o.a. bij Energieonderzoek Centrum Nederland en TNO. 
Rijkswaterstaat oefent via de opdrachtomschrijving invloed uit op het 
innovatietraject. Een kenmerk van open innovaties is dat de overheid een rol heeft 
als aanjager van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en 
kennisinstellingen. 
Om de rol van de Provincie Noord-Brabant te bepalen is een SWOT-analyse 
uitgevoerd. Een samenvatting van de resultaten is in de volgende figuur 
weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1  SWOT-analyse toegepast op de Provincie Noord-Brabant in relatie 
tot de introductie van brandstofceltechnologie. 
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Op basis van de gegevens van de SWOT-analyse, de typering van 
brandstofceltechnologie als innovatie, en binnen het denkkader van Strategic Niche 
Management (SNM) kan de Provincie Noord-Brabant diverse rollen vervullen. De 
basis van SNM wordt gevormd door de interactie van drie processen:2 
 

• Ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en een duidelijke visie; 
• Opbouwen van een sociaal netwerk; 
• Leren van opgedane ervaringen. 

 
Binnen elk van deze processen kan de Provincie Noord-Brabant een bijdrage leveren 
en zijn de rollen verder in te vullen. 
 
I  Ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en een duidelijke visie. 
 Rol als facilitator (one that makes progress easier). 
  Op het terrein van informatievoorziening. 
   Laagdrempelig aanspreekpunt bieden. 
   Informatie verschaffen via website. 
   Aandachtstrekkend evenement organiseren. 
  Op het gebied van financiële ondersteuning. 
   Subsidieverstrekking. 
  Aanjagen van nieuwe ontwikkelingen. 
   Latente kennis losweken zoals met SBIR. 
   Als launching customer ruimte voor experimenten creëren. 
 
II  Opbouwen van een sociaal netwerk. 
 Rol als broker (one that functions as an intermediary between parties). 
  Ontmoetingsmomenten regelen bij Brabantse Innovatieconferentie. 
  Helpen bij matchmaking. 
 
III  Bevorderen van het leerproces van opgedane ervaringen. 
 Hierbij passen de genoemde rollen van facilitator en broker. In alle fases van 
 bijvoorbeeld een demonstratieproject hoort van een leerproces sprake te zijn, 
 in welke rol dan ook. 
 
Toelichting 
Aan beginnende bedrijven kan een laagdrempelig en deskundig aanspreekpunt 
worden geboden, bij voorkeur via één persoon die als coördinator optreedt en die 
goed is ingebed in zowel de wereld van brandstofcellen als in de provinciale 
organisatie. Als de Provincie Noord-Brabant van mening is dat projecten met 
brandstofceltechnologie prioriteit hebben, dan behoort dat ook tot uiting te komen in 
de relatie met technostarters die bereid zijn hun nek uit te steken. Klantgerichtheid 
dient het devies te zijn: een flexibele opstelling in combinatie met snelle afhandeling 
van correspondentie. 
Deskundigheid op het terrein van brandstofceltechnologie is zinvol bij de beoordeling 
van subsidieaanvragen: bij SBIR moet uit meer gegadigden de beste worden 
gekozen, bij subsidies voor lopende projecten is kennis belangrijk om diversiteit te 
waarborgen. Meer dan eens een vergelijkbaar experiment uitvoeren is niet zinvol. 
Expertise binnen de eigen organisatie kan er ook voor zorgen dat het imago van de 
Provincie Noord-Brabant als serieuze partner in stand blijft. In deze context is het 
belangrijk dat onrealistische uitspraken over brandstofceltechnologie van 
kanttekeningen worden voorzien voordat ze naar buiten worden gebracht. Het 
voorkomt ongeloofwaardigheid bij experts en deceptie bij burgers. De Provincie 
Noord-Brabant dient zich er te allen tijde bewust van te zijn dat ze al lang niet meer 
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het centraal orgaan op energiegebied is dat ze vroeger was. De 'Splitsingswet voor 
energiebedrijven' verzwakt die positie alleen maar verder. In een tijd van 
liberalisering is de rol 'slechts' faciliterend. Daarbij past het om met beide benen op 
de grond te blijven staan: invloed laten gelden maar tegelijkertijd mogelijke 
pijnpunten relativeren (verwachtingsmanagement), en afzien van loze beloften. 
Omdat de Provincie Noord-Brabant binnen bepaalde sectoren – waaronder die van 
brandstofceltechnologie – een goed overzicht heeft van de activiteiten die Brabantse 
bedrijven ontplooien, is het verstandig als een vaste vertegenwoordiger plaatsneemt 
in of het initiatief neemt tot oprichting van een Brabantse 
brandstofcelklankbordgroep om voeling te houden met wat er speelt. 
De Provincie Noord-Brabant staat bekend als een onafhankelijk overheidsorgaan. Om 
dreigende polarisatie rond brandstofceltechnologie tegen te gaan is correcte en goed 
toegankelijke informatie vereist. Die kan geplaatst worden op een website over 
Brabantse brandstofcelactiviteiten, vergelijkbaar met de succesvolle Brabantse 
KWO-website die alom lof oogst. De beoogde brandstofcelwebsite is bedoeld voor de 
burger. Om de gewone Brabander zo ver te krijgen dat hij zich in 
achtergrondinformatie wil verdiepen, is eerst een aandachttrekkende activiteit 
nodig. Een suggestie is deelname aan Formula Zero. In dit project is sprake van een 
combinatie van brandstofceltechnologie, innovatie, duurzaamheid en plezier: 
racewagens met brandstofcellen. De Provincie Noord-Brabant kan haar naam hieraan 
verbinden door partner te worden en vervolgens een brandstofcelevenement te 
organiseren. Stel dat bij de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch een tijdelijk race-
circuit wordt aangelegd. Van stank- of geluidsoverlast zoals bij Formula One is in dit 
geval geen sprake. De Brabantse bedrijven die zich actief met 
brandstofceltechnologie bezighouden, kunnen zich daar presenteren. Een 
brandstofcelbus uit Amsterdam kan passagiers vervoeren van het centraal station 
van 's-Hertogenbosch naar de Brabanthallen. Energieonderzoek Centrum Nederland 
kan het eerste Nederlandse brandstofcelvoertuig tonen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2  Formula Zero wil kartraces op 
brandstofcellen organiseren. Met een mobiele 
racebaan die midden in een stad kan worden 
opgezet, kunnen de races dicht bij het publiek 
plaatsvinden. 
 

 
Slaat dit alles aan, dan is het de moeite waard om te proberen een 'echte' 
brandstofcelauto tijdelijk over te laten komen. Ik denk aan types zoals die nu o.a. 
rijden bij de California Fuel Cell Partnership in Sacramento: populaire voertuigen die 
iedereen kent, alleen nu voorzien van brandstofceltechnologie. Een chauffeur kan de 
mensen rondrijden over het terrein van de Brabanthallen. 
Een dergelijk brandstofcelevenement zie ik als middel om Brabantse burgers te 
interesseren in achtergrondinformatie die te vinden is op de brandstofcelwebsite. 
Commerciële kansen zijn er niet direct maar er kunnen indirecte gevolgen zijn: een 
voorbeeld is de ervaring die met name Bradford Instruments heeft opgedaan door 
aan Formula Zero deel te nemen. Daarnaast zien mensen dat een nieuwe 
technologie ook leuk kan zijn. 
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Publieke opinie 
 
Burgers gebruiken internet als bron van informatie om zelf afwegingen te maken. Aangezien 
een kleine groep tegenstanders via moderne media de publieke opinie over 
brandstofceltechnologie blijvend negatief kan beïnvloeden, is correcte informatie essentieel. 
Onterechte associatie tussen het ongeluk met de Hindenburg in 1937 en waterstof enerzijds, 
en tussen waterstof en brandstofceltechnologie anderzijds, kan tot angst leiden bij de burger. 
Anticiperen op te verwachten weerstand is belangrijk bij de introductie van een nieuwe 
technologie. Zonder acceptatie kan technologie de samenleving immers geen voordeel 
brengen. Weerstand voorkomen is verstandiger dan te proberen eenmaal ontstane negatieve 
gevoelens achteraf weg te werken.  
Hoe kan concreet op het risico van maatschappelijke polarisatie worden geanticipeerd? Door 
op dit moment brandstofceltechnologie te verbreden voor wat betreft de keuze van de 
brandstof. Nu associëren veel mensen enerzijds brandstofceltechnologie met waterstof en 
anderzijds waterstof met explosiegevaar. Het is belangrijk dat mensen weten dat 
brandstofcellen middels reforming bijvoorbeeld ook met diesel kunnen functioneren. Dat kan 
anno 2007 al gebeuren. 
 
 
 
Op de website dient duidelijk te worden gemaakt dat brandstofcellen die werken op 
diesel enkel bedoeld zijn om de inzetbaarheid nu te vereenvoudigen. Zoals het er nu 
naar uitziet is het doel op lange termijn waterstof. Om op dit moment al te kunnen 
experimenteren met brandstofcellen hoort reforming van bijvoorbeeld diesel een 
optie te zijn. Ook met waterstof horen experimenten plaats te vinden. Beide 
mogelijkheden verdienen op dit moment inzet. 
 
 
 
Transitietechnologie 
 
Er is een andere reden om brandstofceltechnologie niet alleen op waterstof te baseren: het 
kip-en-ei-probleem. Aanleg van een waterstofinfrastructuur zal economisch pas interessant 
zijn wanneer er voldoende brandstofcellen zijn om de waterstof nuttig in te gebruiken. 
Omgekeerd zal het ontbreken van een waterstofinfrastructuur de diffusie van brandstofcellen 
in allerlei applicaties negatief beïnvloeden. Deze cirkel is te doorbreken door brandstofcellen te 
voeden met brandstoffen waarvoor al wel een infrastructuur aanwezig is, waartegen minder of 
geen maatschappelijke weerstand bestaat.  
Brandstofceltechnologie is daarom te beschouwen op twee manieren: ten eerste als de 
gewenste technologie op lange termijn, in combinatie met duurzaam geproduceerde waterstof, 
compleet met infrastructuur. Om zover te komen is het belangrijk dat onderzoek en projecten 
met brandstofcellen gevoed met waterstof doorgang vinden. 
Ten tweede kan brandstofceltechnologie fungeren als een transitietechnologie. De stap van de 
huidige samenleving naar een waterstofeconomie is te groot om de transitie in één keer te 
maken. Brandstofceltechnologie is in te zetten om de overbrugging mogelijk te maken. Door 
gebruik van brandstofcellen in allerlei applicaties – nu al, gevoed met diverse (ook fossiele) 
brandstoffen – kan volume ontstaan. Dat leidt tot uitontwikkeling van de technologie en 
vervolgens prijsdaling. Komt over enkele decennia het moment dat productie, transport en 
opslag van waterstof verbeterd zijn, dan is de stap naar een waterstofinfrastructuur 
eenvoudiger te maken, als brandstofceltechnologie zowel volwassener als betaalbaarder is. 
Een grafische representatie is te zien in de volgende figuur. 
 
 



   
 

 
Managementsamenvatting  10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 3  Inzet van brandstofceltechnologie als  
transitietechnologie en vervolgens als eindtechnologie, 
resulterend in een waterstofeconomie. 
 
Met brandstofceltechnologie is het mogelijk om op korte termijn actie te ondernemen 
teneinde op lange termijn een ideaal doel te bereiken. Daarom is het belangrijk de 
horizon voldoende ver weg te leggen. Het feit dat op lange termijn duurzaamheid het 
doel is, wil niet zeggen dat het middel om daar te geraken ook per se duurzaam 
moet zijn. Dit is informatie waarover de Brabantse burger dient te beschikken om 
een mening te kunnen vormen, bijvoorbeeld via de voorgestelde website. 
 
De Provincie Noord-Brabant kan brandstofceltechnologie stimuleren door aan de 
reguliere Brabantse Innovatieconferentie een brandstofcelsessie toe te voegen. Zo 
ontstaat een ontmoetingspunt voor hen die actief zijn met deze technologie en een 
netwerkgelegenheid voor zich oriënterende ondernemers. Een actief vervolg is van 
belang om te voorkomen dat succesvolle projecten doodbloeden. Uit gesprekken met 
Brabantse bedrijven is naar voren gekomen dat ze op het gebied van matchmaking 
een rol zien voor de Provincie Noord-Brabant.  
De Provincie Noord-Brabant kan het gebrek aan expertise nu en in de toekomst 
wegwerken door bewustwordingsprojecten te stimuleren. Er ligt inmiddels een 
subsidieaanvraag voor een dergelijk project waarbij o.a. scholen onderwijsfaciliteiten 
krijgen op het gebied van waterstof en brandstofcellen. Ook in het eigen netwerk kan 
de Provincie Noord-Brabant aan voorlichting doen, zoals tijdens bijeenkomsten van 
het Provinciaal Platform Duurzame EnergieHuishouding (PPDEH). 
Bekendheid geven aan de mogelijkheden van brandstofceltechnologie kan de 
Provincie Noord-Brabant ook op een andere wijze doen: door binnen de eigen 
organisatie applicaties in te zetten waarin de technologie is geïntegreerd. Te 
denken valt aan aandrijving van groenvoorzieningsgereedschap rond het 
Provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Als een waterstofvulpunt ontbreekt, is dit een 
goede gelegenheid om het idee van reforming van fossiele brandstoffen uit te 
dragen. Ook een combinatie met een vulpunt voor biobrandstoffen is een optie: dan 
is ook daar extra aandacht voor. Op deze manier creëert de Provincie Noord-Brabant 
ruimte voor experimenten. Dat kan ook door subsidieverstrekking. Dat is nodig 
omdat succes bij een radicale innovatie als brandstofceltechnologie onzeker is. Nu 
volstaat ondersteuning vanuit het Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid (UEB).  
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De Provincie Noord-Brabant kan doen waar ook Rijkswaterstaat in is geslaagd: 
latente kennis op het gebied van brandstofceltechnologie losweken en Brabantse 
ondernemers stimuleren om applicaties te ontwerpen en te realiseren. Een SBIR-
regeling of een vergelijkbaar instrument is daarvoor geschikt. 
 
Beleidsadvies 
Op grond van de resultaten van dit afstudeeronderzoek, is mijn conclusie dat het 
verstandig is als de Provincie Noord-Brabant het volgende onderneemt. 
 
 
Gefaseerd beleidsadvies (uitgaande van de huidige situatie) 
 
De voorbereidende fase (fase 1) bevat de zaken die nu behoren te gebeuren. 
Intern horen er verwachtingen te worden geformuleerd en hoort er een visie te 
komen over wat de Provincie Noord-Brabant voor ogen staat met 
brandstofceltechnologie. Alvast bedenken wat er na de huidige activiteiten kan 
plaatsvinden hoort daar beslist bij. Het Brabantse brandstofcelnetwerk is nu immers 
beperkt van omvang en fragiel: voorkomen van doodbloeden is een belangrijk 
aandachtspunt. Om binnen de eigen organisatie verzekerd te zijn van voldoende 
draagvlak dient het op de politieke agenda te komen, bijvoorbeeld door de 
technologie onder te brengen in een of meer van de nieuwe programma's van het 
recente bestuursakkoord. Extern is het van belang dat er bij de Provincie Noord-
Brabant een laagdrempelig en eenduidig aanspreekpunt komt voor bedrijven die zich 
bezighouden met brandstofceltechnologie.  
 
Tijdens de opbouwfase (fase 2) is met name informatievoorziening door de 
Provincie Noord-Brabant als facilitator van belang: plaatsnemen in een Brabantse 
klankbordgroep voor bedrijven en instellingen die zich met brandstofceltechnologie 
bezighouden en de opzet van een brandstofcelwebsite om zowel burger als 
bedrijfsleven van correcte informatie te voorzien. Facilitair kan de Provincie Noord-
Brabant op financieel gebied steun bieden aan bewustwordingsprojecten rond 
waterstof en brandstofcellen die reeds op stapel staan.  
Als broker is het verstandig dat de Provincie Noord-Brabant tijdens deze fase 
contactmomenten organiseert voor betrokken actoren. 
 
De derde fase is de publieksfase (fase 3), direct gericht op de Brabantse burger: 
als facilitator op het gebied van informatievoorziening de organisatie van een 
publiekstrekkend evenement zoals Formula Zero ter hand nemen. 
 
In de toekomstgerichte fase (fase 4) is het de bedoeling dat de Provincie Noord-
Brabant als financieel ondersteunende en aanjagende facilitator latente kennis 
losweekt bij Brabantse bedrijven, eventueel door te fungeren als launching 
customer.  
 
 
Kanttekeningen 
Gedurende alle fases is het van belang te leren van ervaringen en flexibel genoeg te 
zijn om verwachtingen en visies bij te stellen.  
De definitie van 'eindgebruiker' is afhankelijk van de mate waarin 
brandstofceltechnologie in de samenleving is verspreid. Bij opzet en uitvoering van 
demonstratieprojecten spelen eindgebruikers een belangrijke rol. In het stadium 
waarin brandstofceltechnologie zich anno 2007 bevindt, zijn voor de Provincie Noord-
Brabant 'eindgebruikers' voornamelijk launching customers die bereid zijn extra voor 
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de applicaties te betalen. De Brabantse burger is op dit moment alleen in beeld als 
het gaat om voorlichting ter voorkoming van negatieve beeldvorming. Zodra de 
gewone man betrokken raakt bij demonstratieprojecten met brandstofceltechnologie, 
wordt dat de eindgebruiker. 
  
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, is mijn conclusie dat het 
zinvol is voor de Provincie Noord-Brabant om brandstofceltechnologie te 
stimuleren. Hoe dat concreet te doen, is te lezen in het voorgaande 
beleidsadvies. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Energie is een van de pijlers van onze moderne samenleving. Beschikking over 
voldoende energie kan welvaart stimuleren en het leven veraangenamen.3 Op dit 
moment vindt het grootste deel van onze energieproductie plaats met fossiele, niet-
duurzame brandstoffen wat tot belasting van het milieu leidt: klimaatverandering 
door uitstoot van ongewenste producten is een actueel onderwerp. Daarnaast zijn de 
voorraden fossiele brandstoffen beperkt.4 5 Door transitie naar duurzame 
energiebronnen is het mogelijk energieconsumptie aan de ene kant en milieu- en 
klimaatproblematiek aan de andere kant van elkaar los te koppelen. 
 
Klimaatproblematiek staat internationaal op de agenda.6 7 Een mijlpaal was de 
totstandkoming van het Kyoto-protocol in 1997 als vervolg op het Klimaatverdrag 
van 1992 waarin diverse geïndustrialiseerde landen hebben afgesproken hun 
gezamenlijke emissie van broeikasgassen met 5% te reduceren ten opzichte van het 
peiljaar 1990.8 Een kanttekening is op zijn plaats: twee landen hebben het Kyoto-
protocol wel ondertekend maar zijn niet van zins het te ratificeren. Het betreft de 
Verenigde Staten en Australië. 
 
Nederland heeft als lid van de Europese Unie de Kyoto-aanbevelingen overgenomen. 
Ons land streeft naar een CO2-reductie van 6% in 2012, onder andere door meer 
gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Om deze doelstelling te realiseren 
is naast technologie ook maatschappelijke aanpassing nodig. De transitie naar 
duurzaam energiegebruik is een zaak van lange adem: decennia in plaats van jaren. 
 
Energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen zijn niet alleen 
belangrijk uit milieuoogpunt, er zijn andere gronden: diversificatie van 
energiebronnen reduceert afhankelijkheid van instabiele regio’s zoals het Midden-
Oosten en vergroot de voorzieningszekerheid.9 Daarnaast kan toepassing van nieuwe 
technologieën een positief effect hebben op de werkgelegenheid. Zo worden op 
innovatieve wijze ecologische oplossingen gebruikt om ook op economisch gebied 
kansen te creëren. Op duurzame wijze omgaan met energie hoeft op deze manier 
geen bedreiging voor de Brabantse economie te vormen maar kan juist een positieve 
uitwerking hebben.  
In een beleidsplan geeft de Provincie Noord-Brabant prioriteit aan terreinen waar 
substantiële CO2-reductie mogelijk is en beïnvloeding een reële optie. Noord-Brabant 
zoekt daarvoor samenwerking met onder andere gemeentes, bedrijven en 
kennisinstellingen. 
 
Ook op provinciaal niveau is duurzame energie belangrijk. De twaalf Nederlandse 
provincies hebben samen met onder andere diverse ministeries het convenant 
'BestuursAkkoord Nieuwe Stijl', afgekort BANS, ondertekend. Daarin is vastgelegd 
wat provincies van plan zijn bij te dragen aan de realisering van de 
klimaatdoelstellingen. In samenwerking met SenterNovem is per provincie bepaald 
waar kansen liggen.10 
De Provincie Noord-Brabant streeft naar een efficiencyverbetering van 1 tot 2% per 
jaar en een situatie waarbij 5% van de gebruikte energie duurzaam wordt opgewekt 
in 2010.11 Daartoe ondersteunt de Provincie Noord-Brabant actief samenwerking 
rond energie en klimaat. Er zijn beleidskaders bepaald om het gebruik van duurzame 
energie te stimuleren. Daarbinnen vallen naast subsidieverstrekking en 
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projectondersteuning ook -uitvoering. Daarnaast is voorlichting zoals verstrekt door 
het Programmateam Energie 2050 van belang.  
 
Al deze inspanningen hebben de afgelopen jaren een positieve uitwerking gehad op 
het draagvlak voor duurzaam energiegebruik in Noord-Brabant op bestuurlijk niveau. 
De provincie heeft vanaf 2000 financieel bijgedragen om onvoldoende capaciteit en 
deskundigheid in regio's en gemeenten weg te werken. Regionale 
energiecoördinatoren hebben inmiddels een gemeenschappelijk plan van aanpak wat 
samenwerking op het gebied van energiebesparing en duurzame energie ten goede 
komt. Van de 68 gemeenten in Noord-Brabant voeren er 55 een klimaatbeleid uit dat 
zowel aansluit bij de plannen van de Provincie als regio-specifiek is, zoals 
gezamenlijke energie-inkoop. Er is een Provinciaal Platform Duurzame 
EnergieHuishouding (PPDEH) in het leven geroepen. Daarin wisselen regionale 
energiecoördinatoren, energiemedewerkers van de zogenaamde B5-gemeenten 
Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg, SenterNovem en de 
Brabantse MilieuFederatie (BMF) kennis uit. Binnen het project EnergiePrestatie op 
Locatie (EPL) zijn afspraken gemaakt over energiebesparende maatregelen en het 
gebruik van duurzame energiebronnen op nieuwbouwlocaties.11 Uit een evaluatie 
blijkt dat gemeenten en regio's actief bezig zijn maar dat de plannen vaak een 
vrijblijvend karakter hebben en dat samenwerking beter kan.12 13 

1.2 Onderzoeksaanleiding 
Het beleid van de Provincie Noord-Brabant, de opdrachtgever van dit onderzoek, is 
gericht op directe uitvoering en op lange termijn. In dat kader heeft de afgelopen 
jaren onderzoek plaatsgevonden door eerdere afstudeerders. Tot op heden 
concentreerden de activiteiten zich op inventarisatie van mogelijkheden voor 
biobrandstoffen. Brandstofceltechnologie is niet eerder onder de loep genomen. Nu 
doet de Provincie Noord-Brabant dat wel. Hoewel de productie van waterstof – de 
brandstof die vaak met brandstofceltechnologie geassocieerd wordt – op dit moment 
niet of nauwelijks op duurzame wijze plaatsvindt, bestaat er toch interesse in 
brandstofceltechnologie. Bij omzetting van waterstof in elektriciteit in een 
brandstofcel komt geen CO2 vrij. Daarnaast is bij deze omzetting een hoger 
rendement mogelijk is dan bij conventionele technieken. 
 
Brandstofceltechnologie is echter niet onlosmakelijk met waterstof verbonden. 
Andere kandidaatbrandstoffen zijn alcoholvarianten zoals ethanol en methanol. 
Hoewel op technische gronden minder populair dan waterstof, is het uit 
applicatieperspectief wellicht interessant. De Provincie Noord-Brabant verwacht veel 
van ethanol uit biomassa. Daarom komt deze brandstof lokaal in beeld om in 
combinatie met brandstofceltechnologie een bijdrage te leveren aan een duurzame 
energievoorziening. 

1.3 Probleemstelling 
De onderzoeksvragen van dit afstudeerproject vallen uiteen in één hoofdvraag en 
drie subvragen. De hoofdvraag luidt: 
 
 
Is het zinvol voor de Provincie Noord-Brabant om brandstofceltechnologie te 
stimuleren en op welke wijze kan dat gebeuren? 
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Beantwoording van de hoofdvraag volgt nadat de volgende drie subvragen zijn 
beantwoord: 
 
 
Wat is op dit moment de stand van de technologie van brandstofcellen? 
 
Liggen er op het gebied van brandstofceltechnologie kansen voor Brabantse 
bedrijven en kennisinstellingen? 
 
Welke rol kan de Provincie Noord-Brabant spelen bij de benutting van kansen op het 
gebied van brandstofceltechnologie? 
 
 

1.4 Leeswijzer 
De volgorde van de drie subvragen ligt in lijn met de opbouw van dit rapport. Nadat 
is hoofdstuk 2 de onderzoeksaanpak is belicht, komen in hoofdstuk 3 achtergronden 
en begripsbepaling aan bod. Hoofdstuk 4 betreft de stand van de technologie. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van interviews waaruit een beeld is verkregen 
over kansen voor brandstofceltechnologie voor Brabantse bedrijven en instellingen. 
Hoofdstuk 6 gaat in op de rol die de Provincie Noord-Brabant bij de benutting van 
kansen kan spelen. Ten slotte volgen in hoofdstuk 7 een opsomming van de 
resultaten naar aanleiding van de antwoorden op de drie deelvragen, beantwoording 
van de hoofdvraag en een concreet beleidsadvies. 

1.5 Onderzoeksrelevantie in relatie met de opleiding 
De ontwikkelingen op het gebied van brandstofceltechnologie zijn in volle gang. Het 
is daarom zinvol de huidige stand der techniek te onderzoeken. Succesvolle 
introductie van brandstofcellen is niet een zaak van technologie alleen: diverse 
maatschappelijke aspecten spelen een minstens zo belangrijke rol. In dit onderzoek 
is interactie tussen diverse domeinen van belang. Het eerste deel van het onderzoek 
– het in kaart brengen van de huidige stand van de techniek – is praktisch-technisch 
van aard. Welke technologische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, waar liggen 
technische beperkingen en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst van 
brandstofceltechnologie? 
Het tweede deel van het onderzoek betreft de Brabantse situatie. Naast technologie 
spelen ook beleid en politiek een belangrijke rol. Relevante actoren, concurrerende 
regimes en acceptatie door gebruikers zijn in dit verband van belang.  
De rol die de Provincie Noord-Brabant wellicht kan spelen bij de benutting van 
kansen voor Brabantse bedrijven en kennisinstellingen – ontwikkeling van beleid – 
komt in het laatste deel van dit verslag aan bod. 
 
Voor het succes van zowel ontwikkeling als toepassing van brandstofceltechnologie is 
het cruciaal dat de vaak separate werelden – die van ontwikkeling en toepassing – 
bij elkaar komen. Daarom is inzicht in de totale situatie rond brandstofceltechnologie  
– op het raakvlak van techniek en maatschappij – essentieel, wat het onderzoek 
relevant maakt in het kader van de opleiding Technische InnovatieWetenschappen.14
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2 Onderzoeksaanpak 

2.1 Beantwoording eerste subvraag 
Voor beantwoording van de eerste subvraag – het in kaart brengen van de huidige 
stand der techniek van brandstofcellen – is een maand uitgetrokken. 
Literatuuronderzoek is gebruikt om een eerste indruk van de situatie krijgen. 
Informatie is beschikbaar in de vorm van wetenschappelijke publicaties. Daarnaast is 
gedurende de tweede helft van 2006 documentatie verzameld in California. Daar 
vinden pilot projects op het gebied van brandstofceltechnologie plaats, onder andere 
in Sacramento bij de 'California Fuel Cell Partnership'.15 
Aan de University of California in Berkeley is gedurende de tweede helft van 2006 
onderwijs gevolgd waarbij brandstofceltechnologie binnen een breed energiepalet is 
besproken: naast techniek zijn kosten-, milieu- en acceptatie-aspecten 
bediscussieerd. Op basis van de hier genoemde bronnen is de stand der techniek van 
brandstofcellen in kaart gebracht. 
Bij de technische analyse zijn brandstofcellen gecategoriseerd op basis van: 
 

• Brandstof; 
• Elektrolyt; 
• Formaat; 
• Applicatie. 

 

2.2 Beantwoording tweede subvraag 
De tweede subvraag – kansen beschrijven voor Brabantse bedrijven en 
kennisinstellingen op het gebied van brandstofceltechnologie – is specifiek op Noord-
Brabant gericht. Interviews met diverse relevante actoren van bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheid hebben in combinatie met het bezoeken van 
evenementen in binnen- en buitenland nuttige informatie opgeleverd. 
Strategic Niche Management is gebruikt als denkkader voor de vraagstelling tijdens 
interviews: proberen om visies helder te krijgen, een beeld proberen te vormen van 
het sociale netwerk, letten op diversiteit, en diverse dimensies van 
brandstofceltechnologie beschouwen zoals techniek, infrastructuur, regelgeving, 
gebruikersvoorkeuren en acceptatie. 
In dit afstudeeronderzoek is het van belang inzicht te verkrijgen in de richting waarin 
brandstofceltechnologie zich ontwikkelt. Daarnaast is het van belang om te bekijken 
hoe sturing in een bepaalde beleidsrichting kan plaatsvinden. Voor beide zaken is 
Strategic Niche Management een optie: enerzijds als onderzoeksmodel om 
technologische veranderingen te begrijpen, anderzijds als beleidsinstrument om 
technologische veranderingen te sturen.16 Het laatste deel van het onderzoek zal zich 
met name richten op de mogelijkheid tot concretisering in de vorm van projecten – 
mits interessant – als manier om in Noord-Brabant een technologische niche voor 
brandstofceltechnologie te creëren. Meer informatie over Strategic Niche 
Management is te vinden in paragraaf 3.5. 
 
Er zijn criteria bepaald waaraan 'kansen' moeten voldoen: duurzaam, economisch 
interessant en innovatief. Brandstofcelapplicaties zijn onderverdeeld in transport-, 
binnenhuis-, en mini- en micro-toepassingen. Per categorie is vanuit verschillende 
perspectieven gekeken: vanuit bedrijven, kennisinstellingen, eindgebruikers en de 
Provincie Noord-Brabant.
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De situatie op het gebied van brandstofceltechnologie in Noord-Brabant is in beeld 
gebracht op basis van informatie die verkregen is uit gesprekken met diverse 
actoren. Met de volgende personen is gesproken. 
 
 
Tabel 1  Personen van wie informatie is verkregen in het kader van dit onderzoek. 
Beleidsmedewerkers Provincie Noord-Brabant Harmen Bijsterbosch 

Wouter van der Laak 
Bart van de Sande 
 

Specialist energiemanagement van DAF Nederland, DAF Trucks NV 
 

Paul Sterk 

Chemisch technoloog, heeft promotie-onderzoek gedaan naar reformer 
ten behoeve van notebook-brandstofcel 
 

Erik Delsman 

Programmamanager ontwikkeling en innovatie, maakindustrie, 
Brabantse OntwikkelingsMaatschappij 
 

John Blankendaal 
 

Adviseur van 'DutchCell small stationary fuel cell applications' uit Breda 
 

Norbert Koolen 

Vertegenwoordiger van de Provincie Noord-Brabant voor Euregio- 
Benelux-middengebied 
 

Ger Becker 

Onderzoekster naar acceptatie van waterstof als energiedrager, 
Technische Universiteit Eindhoven 
 

Fiona Montijn-Dorgelo 
 

Medewerker Shell Hydrogen en hoogleraar moleculaire analyse, 
Technische Universiteit Eindhoven 
 

Gert Jan Kramer 
 

Programmamanager ontwikkeling en innovatie, duurzame energie, 
Brabantse OntwikkelingsMaatschappij 
 

Paul Gosselink 

Senior manager van Bradford Instruments uit Heerle (Noord-Brabant) 
 

Silvester van Voorthuisen 

Sales and marketing manager van 'Nedstack fuel cell technology' 
 

Margien Storm van Leeuwen 

Head of 'Group hydrogen generation', Fraunhofer Institut Solare 
Energiesysteme (ISE) 
 

Thomas Aicher 
 

Reseacher 'Hydrogen production and storage department of 
technology', Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme (ISE) 
 

Achim Schaadt 
 

Director of engineering van HyGear BV 
 

Boudewijn Creemers 

European account manager van 'Idatech fuel cells' 
 

Michael Tausch 

Sales and service manager van Haikutech Nederland 
 

Hendrikus Oostra 

Kort contact via e-mail: manager PEMFC, Energieonderzoek Centrum 
Nederland 
 

Ronald Mallant 
 

Kort gesproken tijdens AutoRAI: senior project engineer 'mobility 
technology research', business and competence centre, Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen 
 

Lejo Bunning 
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Naast gesprekken met de genoemde personen zijn contacten gelegd tijdens de 
volgende evenementen: 
 

• 'AutoRAI' (april 2007) in Amsterdam waar enkele fabrikanten hun 
brandstofcelvoertuigen toonden en waar Energieonderzoek Centrum 
Nederland prominent aanwezig was met de eerste auto die is uitgerust met 
Nederlandse brandstofceltechnologie: de HydroGEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 'Fuel cell and hydrogen Messe' (april 2007) in Hannover. Daar zijn enkele 

lezingen bijgewoond en hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met 
experts van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van 
brandstofceltechnologie. 

 
• Symposium 'Fuel the future' (april 2007) in Eindhoven waar o.a. Shell (Gert 

Jan Kramer) en Energieonderzoek Centrum Nederland (Frank de Bruijn) 
vertegenwoordigd waren. 

 
• Symposium 'Energie in beweging, tijd om te oogsten' (juni 2007) in Nijkerk, 

georganiseerd door SenterNovem. Bij de workshops en matchmaking events 
waren diverse relevante actoren aanwezig zoals Shell Hydrogen, 
Energieonderzoek Centrum Nederland en SenterNovem. 

 
• Brabantse Innovatieconferentie (juni 2007) in 's-Hertogenbosch, 

georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant. Workshops over introductie 
van high-tech innovaties en productie van waterstof zijn bijgewoond. 
Moderatoren waren afkomstig van de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij 
(John Blankendaal en Paul Gosselink), gesproken is o.a. met Van Maris 
Projects (Ruben van Maris). 

 
 
 
 
 

Fig. 4  HydroGEM  AutoRAI 
Amsterdam, 4 april 2007). 
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2.3 Beantwoording derde subvraag 
Ook voor beantwoording van de derde subvraag – over de rol van de Provincie 
Noord-Brabant bij de benutting van kansen voor bedrijven en kennisinstellingen op 
het gebied van brandstofceltechnologie – is informatie gebruikt uit interviews.  
 
Om sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van brandstofceltechnologie 
in Noord-Brabant te ordenen, is een SWOT-analyse uitgevoerd: zo zijn Strengths, 
Weaknesses, Opportunities en Threats benoemd. Sterke en zwakke punten zijn van 
toepassing op interne factoren, in dit geval op de Provincie Noord-Brabant in relatie 
tot de introductie van brandstofceltechnologie. Bedreigingen en kansen hebben 
betrekking op externe invloeden, afkomstig van buiten Noord-Brabant. 
De SWOT-analyse vindt steeds vaker toepassing bij bepaling en implementatie van 
strategieën. Daarom kan ze als hulpmiddel dienen bij bepaling van de rol die de 
Provincie Noord-Brabant in dit verband kan spelen. Belangrijk bij een SWOT-analyse 
is dat vooraf een duidelijk doel voor ogen staat. In dit geval volgt het doel 
rechtstreeks uit de onderzoeksvraag: het benutten van kansen op het gebied van 
brandstofceltechnologie in Noord-Brabant. 
Bij het doen van aanbevelingen aan de Provincie Noord-Brabant is Strategic Niche 
Management als denkkader gebruikt.  
 

2.4 Beantwoording hoofdvraag 
Op basis van de antwoorden op de drie subvragen is de hoofdvraag – of het zinvol is 
voor de Provincie Noord-Brabant om brandstofceltechnologie te stimuleren en op 
welke wijze dat kan gebeuren – beantwoord. 
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3 Achtergronden en begripsbepaling 
 

3.1 Inleiding 
De term 'waterstofeconomie' is bij veel mensen bekend. Dit rapport gaat echter niet 
over waterstof maar over brandstofcellen. Ik introduceer de term 
'brandstofcelsamenleving': een maatschappij waarin brandstofceltechnologie een 
substantieel aandeel heeft in de opwekking van elektriciteit en/of warmte. 
De afgelopen jaren zijn diverse prototypes gebouwd van applicaties met een 
brandstofcel: van klein tot groot, met diverse types brandstofcellen. Van 
grootschalige marktintroductie is echter nooit sprake geweest, ofschoon er brede 
consensus bestaat over het feit dat brandstofceltechnologie veelbelovend is en een 
wezenlijke rol kan spelen in een duurzame samenleving. Er zijn diverse factoren die 
de introductie van brandstofceltechnologie negatief beïnvloeden. Teneinde een goed 
beeld te krijgen van de huidige stand van zaken rond de introductie van 
brandstofceltechnologie, is in dit hoofdstuk eerst de geschiedenis ervan beschreven. 
Daaruit blijkt o.a. dat de techniek door de jaren heen minder wezenlijk veranderd is 
dan de functionaliteit. 
Daarna is geanalyseerd hoe brandstofceltechnologie als innovatie te kenschetsen is. 
Juiste typering van de innovatie kan bijdragen aan de bepaling van de rol die de 
Provincie Noord-Brabant kan spelen. Het denkkader van dit onderzoek – Strategic 
Niche Management – komt ter sprake. Vervolgens is er aandacht voor een regeling 
die bruikbaar is om latente kennis uit het Brabantse bedrijfsleven los te weken, 
speciaal gericht op kleine niche-spelers. Dit sturende middel past in het idee van 
Strategic Niche Management. Ten slotte is er aandacht voor het belang van 
acceptatie bij de introductie van nieuwe technologieën. 
 

3.2 Technologie-ontwikkeling 
Bedrijven en kennisinstellingen die geld besteden aan onderzoek en ontwikkeling 
doen dat vaak om een bestaand product te verbeteren voor wat betreft 
functionaliteit of kosten. Dezelfde onderzoeksactiviteiten kunnen echter ook tot 
wezenlijk nieuwe technologieën leiden die niet direct binnen de core business passen 
of er zelfs concurrent van kunnen zijn. 
Meestal is al sprake van een dominant ontwerp, gebaseerd op een technologie die 
geaccepteerd is door zowel producenten als afnemers. Het dominante ontwerp vormt 
vaak het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling: incrementele innovatie. Daardoor 
zijn ontwikkelaars geneigd zich op specifieke problemen te richten en tegelijkertijd 
andere uit het oog te verliezen. Het geheel van regels dat een rol speelt bij 
techniekontwikkeling en -ontwerp staat bekend als 'technologisch regime'. Binnen 
een technologisch regime worden kennis en opvattingen gedeeld. Het betreft zowel 
technische details als ideeën over wat de consument wel of juist niet wil. 
 

3.2.1 Historie van brandstofceltechnologie 
Al in 1839 maakte de Brit Sir William Grove melding van een brandstofcel, door hem 
'gasbatterij' genoemd. Zijn ontdekking was getriggerd door de wetenschappelijke 
beschrijving van de ontleding van water: elektrolyse. Met behulp van elektriciteit 
werd water ontleed in waterstof en zuurstof. Grove deed precies het omgekeerde: 
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uitgaande van waterstof en zuurstof produceerde hij elektriciteit. Tot de Tweede 
Wereldoorlog was verbetering van de brandstofcel het belangrijkste doel. Van 
praktische inzetbaarheid was nog geen sprake. Dat veranderde in de naoorlogse 
periode. Tussen 1945 en 1960 vond onderzoek plaats in het Verenigd Koninkrijk, de 
Sovjet Unie, Nederland en de Verenigde Staten. In het laatste land zag het Ministerie 
van Defensie mogelijkheden om brandstofceltechnologie in te zetten voor aggregaten 
en draagbare applicaties van militairen.  
In Nederland hadden de Universiteit van Amsterdam en TNO expertise op het gebied 
van brandstofcellen die op hoge temperaturen werken. De bedenker van de MCFC 
was zelfs een Nederlander. 
Tot demonstratieprojecten die het grote publiek enthousiast konden maken voor 
deze nieuwe technologie kwam het alleen in de Verenigde Staten: Francis Bacon 
implementeerde brandstofcellen in enkele vorkheftrucks en tractoren. 
 
De jaren zestig van de vorige eeuw werden in de Verenigde Staten gedomineerd 
door een wedloop met de Sovjet-Unie op diverse terreinen. Een daarvan was de 
ruimtevaart. NASA was op zoek naar een energiesysteem dat in vergelijking met 
conventionele accu's minder massa per vermogenseenheid had. 
Brandstofceltechnologie kwam daardoor nadrukkelijk in beeld. Waterstof en zuurstof 
speelden al een rol bij lanceringen, nu vonden ze ook toepassing bij de productie van 
zowel elektriciteit als water tijdens diverse Apollo-vluchten. In de wedloop met de 
Sovjet-Unie speelde de hoge prijs van brandstofcellen geen rol. De eerste 
commerciële toepassing van brandstofceltechnologie – weliswaar in een niche – was 
een feit, met NASA als centrale actor. 
 
Een ander verschijnsel dat in diezelfde periode in de Verenigde Staten plaatsvond 
was elektrificatie van de samenleving. Door de introductie van kernenergie was het 
idee van een 'all electric society' ontstaan. De elektriciteitssector groeide. Het regime 
voor energievoorziening in de woning werd echter gedomineerd door de gassector. 
Deze industrietak zag elektriciteit als een bedreiging en zocht naar een passend 
tegenconcept. Dat werd 'decentrale elektriciteitsopwekking'. Het idee was om elk 
huis van aardgas te voorzien. Vervolgens produceerde een brandstofcel dan zowel 
elektriciteit als warmte. Tot meer dan demonstratieprojecten is het nooit gekomen: 
grootschalige inzet van brandstofcellen heeft nooit plaatsgevonden. Inmiddels is 
duidelijk dat de gasindustrie de opkomst van elektriciteit niet tegen heeft kunnen 
houden. 
 
Rond 1970 bleken de gestelde doelen met brandstofceltechnologie onhaalbaar, 
ondanks de positieve verwachtingen van de jaren ervoor. Dat leidde tot stopzetting 
van de meeste onderzoeksprogramma's wereldwijd. In Nederland liet TNO in 1969 
zelfs het patent op de MCFC los. 
Pas na de eerste en de tweede oliecrisis kreeg brandstofceltechnologie weer extra 
belangstelling door ontwikkelingen op macro-niveau. Belangrijkste grond was de 
wens om minder afhankelijk te zijn van aardolie voor de energievoorziening. De 
dreiging van nieuwe olieboycots vanuit het Midden-Oosten duurde voort. 
In Nederland zag in 1986 het Nationaal Onderzoeksprogramma Brandstofcellen het 
levenslicht. Het Ministerie van Economische Zaken stak 200 miljoen gulden in 
onderzoek naar de MCFC, de SOFC en de PEMFC. 
Naast zorgen over voorzieningszekerheid op energiegebied, was een andere 
bepalende factor op macro-niveau de toenemende zorg voor het milieu. 
 
De jaren negentig van de vorige eeuw verschoof de aandacht voor 
brandstofceltechnologie naar de transportsector. Onder president Clinton werd het 
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'Partnership for a New Generation of Vehicles' (PNGV) in het leven geroepen. De 
intentie was om met een budget van $ 1,5 miljard een zuiniger auto te ontwikkelen. 
Het doel was een afstand van 34 kilometer afleggen op 1 liter brandstof (80 miles 
per gallon) na tien jaar. Dit leidde tot ontwikkeling en uiteindelijk commercialisering 
van hybride auto's. De opvolger van president Clinton, George Bush, beëindigde 
PNGV. Hij legde de lat hoger met de introductie van het programma 'Freedom Car'. 
In dit concept spelen brandstofcellen in combinatie met waterstof een prominente 
rol. Vanwege de relatief lage werktemperatuur is de PEMFC als meestbelovende type 
gekozen. 
Een andere reden van de Verenigde Staten om in brandstofceltechnologie voor de 
transportsector te investeren heeft te maken met concurrentie: het is ongewenst als 
de Amerikaanse automobielindustrie achter gaat lopen op Japan, een land dat nog 
meer dan de Verenigde Staten de afhankelijkheid van buitenlandse olie voelt. Het 
missen van de boot zodra brandstofcelauto's zouden doorbreken, willen de 

Amerikaanse autoriteiten 
voorkomen. 
Japan en de Verenigde Staten 
werken inmiddels intensief 
samen. Ze stimuleren elkaar 
onder andere in de California 
Fuel Cell Partnership in 
Sacramento. Ook diverse 
Europese automobielfabrikanten 
participeren. Als uitbreiding op 
dit omvangrijke pilot project 
waarbinnen 31 organisaties 
actief zijn, zijn diverse 
waterstofvulstations voorzien op 
strategische plaatsen in 
California. 
Anno 2007 rijden daar 179 
brandstofcelvoertuigen rond. Er 
zijn inmiddels 24 
waterstofvulstations. Binnen 
afzienbare tijd komen er nog 15 
bij.17 
 
 
 

Fig. 5  Overzicht van waterstofvulstations in California, 2007.18 
 
De laatste jaren heeft miniaturisatie zijn intrede ook gedaan bij 
brandstofceltechnologie. Japan loopt voorop. Al geruime tijd kondigen diverse firma's 
de DMFC aan als alternatief voor Li-Ion-notebookaccu's. Desondanks denkt de 
brandstofcelsector zelf dat de eerste commerciële applicaties in dat deel van de 
elektriciteitsvoorziening zullen liggen dat nu is afgedekt door aggregaten.111 
 
Als het aankomt op realisatie van concrete applicaties – van brandstofcelvoertuigen 
tot micro-toepassingen – loopt Nederland achter op de Verenigde Staten en Japan. 
Ons land profileert zich op dit moment met een brandstofcelvoertuig in de vorm van 
de HydroGEM van Energieonderzoek Centrum Nederland, en een bijbehorend 
vulstation van Air Products.19   
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Bouw van niet-aandrijvinggerelateerde applicaties rond brandstofcellen staat op dit 
moment in de belangstelling, ook in Noord-Brabant. In hoofdstuk 4 dat gaat over 
'kansen voor Noord-Brabant op het gebied van brandstofceltechnologie' komt dat 
uitgebreid ter sprake. 
 

3.3 Innovatie 
Innovatie is een breed begrip. De OECD-definitie luidt: 
 
 
Innovations comprise implemented technologically new products and processes and 
significant technological improvements in products and processes. 
 
 
Deze definitie richt zich specifiek op technologie, terwijl innovaties bijvoorbeeld ook 
sociaal of maatschappelijk kunnen zijn, zoals op het terrein van bestuursvormen. 
Bij innovatie is sprake van waardevermeerdering van een product of dienst, het 
betreft succesvolle implementatie van een nieuw idee. Zolang niemand het 
vernieuwende idee implementeert en er geld aan kan verdienen, is een innovatie 
geen succes. Dat bepaalt het onderscheid tussen een uitvinding en een innovatie: 
een uitvinding die geen toepassing vindt, is geen innovatie. 
Innovaties zijn op diverse manieren te typeren. In de volgende paragraaf zijn enkele 
varianten beschreven en is bekeken in hoeverre ze betrekking hebben op 
brandstofceltechnologie. 
 

3.3.1 Innovatietyperingen 
  
Radicaal versus incrementeel 
Bij radicale innovatie is sprake van een trendbreuk, een technologische doorbraak, 
een compleet nieuwe oplossing voor een bestaand probleem. Er zijn relaties met 
eerdere ontdekkingen maar de aanpak is nieuw: van een continue ontwikkeling van 
een eerdere methode is geen sprake. Het betreft een nieuwe manier van denken, 
door betrokken actoren vaak als risicovol bestempeld. Schumpeter haalde in 1934 
het voorbeeld van de spoorwegen aan als radicale innovatie: "Hoe veel rijtuigen je 
ook achter elkaar hangt, het zal nooit een spoorwegsysteem zijn." Radicale innovatie 
leidt tot discontinuïteit in productie.20 
 
Incrementele innovatie is gelijkmatig van karakter en vertoont in tegenstelling tot 
radicale innovatie geen discontinuïteiten: reeds geïntroduceerde technologie wordt 
stap voor stap geoptimaliseerd en volgt een technologisch traject. Er is weinig 
onzekerheid over de mate van succes van de innovatie, vaak is de ontwikkeling 
gericht op korte-termijn-problemen.21 
 
Drijvende krachten achter zowel radicale als incrementele innovatie zijn 
concurrentie, ervaringen opgedaan tijdens het leerproces en terugkoppeling vanuit 
de markt. Radicale en incrementele innovatie zijn complementair: korte periodes met 
radicale innovaties wisselen vaak langere periodes van incrementele innovaties af. 
Vaak is een radicale innovatie het antwoord op een stagnerende ontwikkeling binnen 
een periode van incrementele innovatie. Verbeteringen verlopen vaak volgens een S-
vormige tijdcurve: in het begin is sprake van successievelijke verbeteringen, gevolgd 
door een tijdvak waarin de ontwikkeling sneller gaat, afgesloten met een periode 
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waarin de ontwikkelingen steeds trager gaan om de simpele reden dat de grenzen 
van wat technisch haalbaar is in beeld komen of omdat de markt verzadigd is. 
Rogers introduceert in 'The diffusion of innovations' een diffusiecurve waarbij 
cumulatieve adoptie is uitgezet als functie van de tijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6  S-curve volgens Rogers: diffusie van innovaties. 
 
Tijdens de startfase is sprake van geringe adoptie omdat het product zich nog een 
plaats moet verwerven in de markt. Daarna ontdekken afnemers het waardoor de 
adoptie toeneemt. Die kan blijven toenemen doordat producenten incrementele 
innovaties doorvoeren. Aan het einde van de S-curve is het vaak onrendabel om nog 
te investeren in verbetering van het product omdat de markt vrijwel verzadigd is en 
van groei nauwelijks nog sprake kan zijn. 
 
Innovatieve bedrijven zullen er alles aan doen om met extra innovaties te komen. 
Als sprake is van een opkomende technologie, is het idee dat de nieuwe technologie 
de oude kan vervangen. Het doel is dat de groeiresulaten beter worden dan met 
behulp van de oude technologie mogelijk was. 
Voor de meeste nieuwe producten geldt dat ze niet verder komen dan de startfase. 
Toch zijn steeds meer bedrijven overtuigd van de noodzaak van innovatie. Het geldt 
tegenwoordig als een belangrijke aanjager van de economie.  
 
Brandstofceltechnologie als innovatie radicaal of incrementeel? 
Een brandstofcel is een technisch object dat uit chemische energie elektriciteit kan 
genereren. Dat geldt ook voor batterijen, accu's en conventionele aggregaten. Het is 
echter niet zo dat een brandstofcel het gevolg is van stap-voor-stap verbetering van 
een van de genoemde bestaande technologieën: brandstofceltechnologie ligt op een 
ander technologisch traject. De mate van succes van de innovatie is onzeker. Het is 
niet zo dat het aanpak van korte-termijn-problemen betreft. Daarom is 
brandstofceltechnologie als innovatie niet incrementeel. 
Bij brandstofceltechnologie is sprake van een trendbreuk. In batterijen en accu's is 
chemische energie opgeslagen, in een brandstofcel is dat niet het geval. Kijkend naar 
bewegende delen, geluids- en warmteproductie, zijn batterijen en accu's 
vergelijkbaar met brandstofcellen (als het types betreft die op lage temperaturen 
werken). 
Bij conventionele aggregaten is de vergelijking precies omgekeerd: net als bij 
brandstofcellen is opslag van de brandstof en dus de chemische energie extern. 
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Wezenlijke verschillen zijn er op het terrein van bewegende delen, geluids- en 
warmteproductie. 
 
Tabel  2  Verschillen en overeenkomsten tussen brandstofcel enerzijds en accu, batterij en conventioneel 
aggregaat anderzijds. 
Vergelijkbaar met 
brandstofcel? 

Bewegende delen, geluids- 
en warmteproductie 

Locatie van de chemische 
energie 

Accu, batterij Ja Nee 
Conventioneel aggregaat Nee Ja 
 
 
In brandstofcellen komen positieve aspecten van enerzijds accu's en batterijen en 
anderzijds conventionele aggregaten samen. Hoewel de techniek stamt uit 1839, is 
toch sprake van een nieuwe oplossing voor bestaande problemen. In relatie met 
batterijen, accu's en conventionele aggregaten is geen sprake van een continue 
ontwikkeling. Diverse actoren zien brandstofceltechnologie als risicovol. 
Grootschalige toepassing van brandstofcellen kan leiden tot discontinuïteit van 
bestaande technologieën. Denk aan auto's met conventionele verbrandingsmotoren 
versus brandstofcelvoertuigen met elektromotoren, Li-Ion-accu's versus micro-
brandstofcellen, en aggregaten met dieselmotor en generator versus brandstofcellen. 
Om al deze redenen is het gerechtvaardigd om brandstofceltechnologie als innovatie 
radicaal te noemen.  
 
Disruptief versus behoudend 
Het is ook mogelijk om onderscheid in innovaties te maken op basis van de impact 
op de marktsituatie: disruptief versus behoudend. In de Engelstalige literatuur is 
sprake van 'disrupt or conserve'.22 
 
In het geval dat een innovatie 'behoudend' heet, is een bedrijf in staat om de markt 
op dezelfde manier te blijven benaderen als voorheen. Behoudende innovaties zijn 
evolutionair: ze bouwen voort op wat er al is. 
 
Een disruptieve innovatie leidt tot wezenlijke wijzigingen van de markt. Als een 
bestaand bedrijf met een substantieel marktaandeel besluit om een disruptieve 
innovatie toe te passen, bestaat het risico dat de markt wezenlijk verandert en dat 
het bedrijf last krijgt van zijn eigen handelen. Dat kan leiden tot lagere 
bedrijfsresultaten: er is risico van verstoring van de bestaande markt. 
Kleine bedrijven die nog geen substantieel marktaandeel hebben, omarmen nieuwe 
technologieën vaak wel. Wat voor bestaande firma's een risico is, kan voor een 
nieuwe firma kansen bieden.23 
 
Brandstofceltechnologie als innovatie disruptief of behoudend? 
Gevestigde bedrijven die zich bezighouden met technologieën die dominant zijn ten 
opzichte van brandstofceltechnologie, zijn terughoudend als het op introductie van 
deze nieuwe technologie aan komt. Met name de automobielindustrie – die zich toch 
op de PEMFC heeft gestort voor aandrijving – is voorlopig niet van zins de robuuste 
en betrouwbare verbrandingsmotor in te ruilen voor een elektromotor. Ook voor DAF 
in Noord-Brabant is dat zo. Het geldt ook voor kleinere applicaties: het zijn niet de 
bekende accufabrikanten die micro-brandstofcellen aankondigen. Het zijn kleinere 
bedrijven als Bradford Instruments en zelfs nieuwe bedrijven als DutchCell die 
kansen zien in plaats van risico's voor de reeds bestaande markt. Daarom is 
brandstofceltechnologie als innovatie disruptief. 
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Open versus gesloten 
Het idee 'open innovatie' is afkomstig van Henry Chesbrough. In zijn boek 'Open 
innovation, the new imperative for creating and profiting from technology' uit 2003 
beschrijft hij hoe firma's de afgelopen jaren hun innovatieprocessen hebben 
geopend.24  
In wat Chesbrough 'gesloten innovatie' noemt, vindt het traject van ontwikkeling tot 
het op de markt brengen van een nieuw product plaats binnen de structuur van de 
eigen organisatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7  Gesloten innovatie volgens Chesbrough. 
 
Als voor zowel ontwikkeling als commercialisering van een product of technologie 
naast interne ook externe bronnen worden benut, is volgens Chesbrough sprake van 
'open innovatie'. 
Volgens hem zijn er duidelijke redenen voor de toename van open innovatie: 
 

• Steeds vaker zien bedrijven zich geconfronteerd met mobiliteit en 
verspreiding van hoogopgeleid personeel. Ook buiten de eigen 
ontwikkellaboratoria is kennis beschikbaar. Kennis verdwijnt uit de eigen 
onderneming wanneer specialisten van werkgever wisselen. 

 
• Het effect van durfkapitaal is merkbaar. Dat leidt ertoe dat beginnende 

bedrijven eerder van de grond kunnen komen, kleine bedrijven die zich in het 
bijzonder op een nieuwe technologie kunnen richten. Ook voor 
doorontwikkeling van een specifieke applicatie of technologie kan een klein 
bedrijf interessant zijn.  

 
• De invloed van andere actoren in de gehele innovatieketen doet zich steeds 

vaker en sterker gelden.  
 
Deze zaken hebben er toe geleid dat bedrijven kritisch zijn gaan nadenken over 
manieren om innovatieprocessen effectiever en efficiënter te laten plaatsvinden. 
Nieuwe ideeën hoeven niet meer per definitie vanuit de eigen firma te komen. Ook 
samenwerking met concurrerende of in eerste instantie niet voor de hand liggende 
ondernemingen behoort tot de mogelijkheden. Een bekend voorbeeld is de 
samenwerking tussen Philips en Douwe Egberts waaruit de Senseo is voortgekomen. 
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Fig. 8  Open innovatie volgens Chesbrough. 
 
Onderzoek – zeker fundamenteel – is voor individuele bedrijven steeds vaker 
onbetaalbaar. In veel gevallen heeft fundamenteel onderzoek echter meerwaarde 
voor de samenleving als geheel. Daarom is het uit maatschappelijk oogpunt van 
belang dat het plaatsvindt. Chesbrough benadrukt de rol die de overheid hierbij kan 
spelen door samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en tussen 
bedrijven onderling actief te ondersteunen. 
Open innovatie leidt tot aanpassing van denkpatronen binnen ondernemingen: 
 

• Het is niet meer vanzelfsprekend om als eerste met een nieuw product op de 
markt te komen om succes te kunnen hebben. Het hebben van een slim 
businessplan is belangrijker. Een bekend voorbeeld is de markt van 
inkjetprinters. De meeste winst is niet afkomstig van de verkoop van printers 
maar van de cartridges die de inkt bevatten. 

 
• Werd intellectueel eigendom bij gesloten innovaties vaak gebruikt om te 

voorkomen dat concurrenten van een technologie konden profiteren, bij open 
innovaties is het idee dat ook een ander bedrijf ideeën kan gebruiken en dat 
er geen bezwaar is tegen overname van andermans intellectueel eigendom 
zolang dat het businessplan ten goede komt. Als voorbeeld citeert 
Chesbrough een CEO van Hewlett Packard die aangeeft dat '95% van de 
problemen van zijn bedrijf zijn weggenomen door oplossingen van buiten de 
eigen firma'. 

 
Brandstofceltechnologie als innovatie open of gesloten? 
In Nederland zijn nauwelijks firma's die zich met applicaties op basis van 
brandstofceltechnologie bezighouden. In Noord-Brabant zijn twee firma's actief. Voor 
beide bedrijven geldt dat zowel de brandstofcel als een groot deel van de 'balance of 
plant' koopdelen zijn. Beide ondernemingen zijn zich ervan bewust dat ook buiten de 
eigen laboratoria kennis aanwezig is en dat het verstandiger is bepaalde zaken van 
buiten te halen in plaats van te proberen het wiel volledig opnieuw uit te vinden. 
Voorbeelden zijn de aankoop van brandstofcellen en samenwerking op het gebied 
van reforming. Dat duidt op open innovatie. 
Binnen de volledige innovatieketen is de inbreng van andere actoren sterk. De twee 
Brabantse bedrijven werken in opdracht van Rijkswaterstaat die als launching 
customer invloed uitoefent op het te volgen traject. Het nieuwe idee komt in dit 
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geval niet van de bedrijven zelf maar van de opdrachtgever. Ook dat duidt op open 
innovatie. Dat geldt ook voor het feit dat samenwerking is ontstaan tussen de twee 
Brabantse spelers enerzijds en diverse andere bedrijven anderzijds die niet altijd 
voor de hand ligt. Enkele firma's tonen interesse omdat ze mogelijkheden zien op 
andere gebieden. 
 
Alle factoren rond brandstofceltechnologie in Noord-Brabant wijzen er op dat het een 
open innovatie betreft. Chesbrough benadrukt de rol die de overheid kan vervullen, 
in het bijzonder door samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven 
en kennisinstellingen aan te jagen. Hier ligt een rol voor de Provincie Noord-Brabant: 
ruimte bieden voor proefprojecten en ze actief ondersteunen opdat de nieuwe 
technologie getest kan worden. Het past in het idee van Strategic Niche 
Management. 
 
Marktintroductiemethodes 
Het is mogelijk de innovatie te typeren op basis van de methode van introductie: 
Darwiniaanse selectie (Darwinian selection), productmetamorfose (product 
morphing) en vergelijkbare experimenten (vicarious experiments, experimenten die 
elkaar kunnen vervangen). In de volgende figuur staat productdefinitie voor de 
combinatie van technologie en markt.25 
 

 
Fig. 9  Drie verschillende marktexperimenteerstrategieën.25 
 
Bij Darwiniaanse selectie introduceert één bedrijf op één moment verschillende 
types. Een bekend voorbeeld is de introductie van frisdrank in Japan. Jaarlijks 
brengen productenten daar duizenden nieuwe soorten frisdrank op de markt waarvan 
de meeste binnen een jaar weer verdwijnen.  
In het geval van productmetamorfose is de strategie dat één bedrijf over een 
bepaalde tijdspanne verschillende productdefinities onderzoekt. 
Bij de derde variant – vergelijkbare experimenten – is het innovatieproces diffuser. 
Het betreft diverse bedrijven die met verschillende dingen experimenteren. Ook de 
leerprocessen zijn diffuser omdat de experimenten binnen verschillende organisaties 
plaatsvinden.  
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De eerste twee varianten zijn niet geschikt bij de introductie van kostbare 
innovaties, de laatste wel. Bij 'vicarious experiments' is vaak een lange adem 
vereist: de strijd tussen verschillende bedrijven kan jaren duren.  
 
Brandstofceltechnologie in Noord-Brabant valt in de derde categorie. Er is sprake van 
verschillende bedrijven die parallel aan elkaar experimenteren met een technologie 
die nog kostbaar is. Duidelijkheid over welke innovatie het meest succesvol zal zijn, 
is er niet op korte termijn. 
 

3.4 Multi-level perspective 
 

3.4.1 Model 
Introductie van een nieuwe technologie kost in het algemeen veel tijd. Analyse van 
een dergelijk proces vraagt daarom om een dynamisch model teneinde het verloop 
van ontwikkelingen in beeld te kunnen brengen. Het multi-level perspective model is 
hiervoor bruikbaar.26 Het bestrijkt diverse niveaus en het samenspel ertussen. 
Middels de interactie tussen meso-, macro- en microniveau wordt gepoogd 
sociotechnische ontwikkelingen te verklaren teneinde een beeld te verkrijgen hoe op 
een verstandige manier sturing kan plaatsvinden middels Strategic Niche 
Management. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10  Multi-level perspective model.26 
 
Centraal in dit model staat het mesoniveau. Dat omvat het sociotechnische regime 
waarin de te bestuderen technologie zich bevindt. Een eventuele transitie zal als 
eindpunt dit niveau hebben. Naast technolologen hebben diverse andere actoren 
invloed op technologische ontwikkelingen. Daarom bevat een sociotechnisch regime 
meer dan technische standaarden en ontwerpregels. Ook zaken als 
gebruikersvoorkeuren en marktregels spelen een belangrijke rol. 
 
Er is sprake van afstemming tussen de diverse actoren – vaak ook door gezamenlijke 
belangen – wat tot gevolg heeft dat een bepaalde mate van stabiliteit ontstaat. 
Daarom zijn de meeste technologische ontwikkelingen incrementeel. Radicale 
innovaties zouden tot regimeverschuivingen leiden waarvoor in het algemeen slechts 
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beperkt ruimte beschikbaar is. Daardoor is het effect dat van het mesoniveau uitgaat 
op met name het microniveau remmend. 
 
Ontwikkeling en introductie van radicale innovaties vindt plaats op het microniveau. 
In een niche is een innovatie tijdelijk gevrijwaard van de effecten van het regime. 
Binnen de niche wordt met de nieuwe technologie geëxperimenteerd door de 
betrokken actoren. Ervaring er mee opdoen is een onderdeel van een leerproces. Het 
bevordert ook de verdere ontwikkeling van de technologie. Aangezien elke actor zijn 
eigen voorkeuren en belangen heeft, is sprake van selectie van innovaties. Als een 
bepaalde keuze er toe leidt dat andere opties vanaf dat moment uit beeld 
verdwijnen, is sprake van 'padafhankelijkheid'. Is deze afhankelijkheid zodanig sterk 
dat andere mogelijkheden definitief afvallen, dan doet zich 'lock-in' voor. 
Zoals eerder gesteld is de invloed die het microniveau ondervindt van het 
mesoniveau vaak remmend. Vanaf het regimeniveau kan echter ook een 
stimulerende werking uitgaan. Als het bestaande regime oploopt tegen beperkingen, 
bijvoorbeeld door strengere voorschriften vanaf het macroniveau, kan het regime de 
innovatie omarmen als oplossing. Als dat niet lukt en de technische problemen 
binnen het regime onoplosbaar lijken, bestaat de mogelijkheid dat een disruptieve 
innovatie het dominante regime concreet gaat bedreigen. 
Uitbraak van innovaties van niche- naar regimeniveau is geen uitgemaakte zaak. 
Vaak wordt een innovatie eerst binnen meer niches toegepast, ook is het mogelijk 
dat een stelsel van meer innovaties tegelijkertijd tot een sprong naar het 
regimeniveau leidt. In dat geval is sprake van niche-cumulatie.  
 
Het bovenste niveau – het macroniveau – overvleugelt het meso- en het 
microniveau. Hier bevindt zich het landschap. Daar zijn externe ontwikkelingen te 
vinden die invloed uitoefenen op regime- en nicheniveau. Te denken valt aan zaken 
als politieke situatie, milieubewustzijn, normen en waarden, en demografische 
opbouw. Veranderingen op macroniveau zijn in het algemeen traag. 
 

3.4.2 Toegepast op brandstofceltechnologie in Noord-Brabant 
Het multi-level perspective model is bruikbaar om de introductie van mini-
toepassingen met brandstofcellen in Noord-Brabant te analyseren. 
 
Op het regimeniveau bevinden zich de dominante technologieën op het gebied van 
semi-mobiele energievoorziening: technieken van accu's en aggregaten. Vanaf het 
regimeniveau geven eindgebruikers te kennen dat meer capaciteit van met name  
Li-Ion-accu's gewenst is. Technologisch zijn er echter beperkingen. Het regime staat 
ook vanuit het landschap onder druk. Denk op landschapsniveau in deze context aan 
een toenemend milieubewustzijn, bezorgdheid over het klimaat en de groeiende 
energieverslaving van de moderne mens. Met brandstofcellen is een hoger 
rendement mogelijk bij minder ongewenste emissies en geluid.  
Grote gevestigde bedrijven die zich met de dominante technologieën bezighouden, 
hebben zich nog niet openlijk gericht op brandstofceltechnologie die wellicht 
bedreigend kan zijn. Kleine nieuwkomers zien daarentegen kansen. De twee 
Brabantse bedrijven die zich bezighouden met brandstofceltechnologie doen mee aan 
een project van Rijkswaterstaat. De innovatie is tijdelijk afgeschermd van 
marktwerking van het regimeniveau: er is een niche gecreëerd waarbinnen 
proefprojecten met de nieuwe techniek mogelijk zijn. 
De twee experimenten in Noord-Brabant zijn allebei gebaseerd op een brandstofcel. 
De ene gebruikt als brandstof waterstof, de andere past diesel toe via reforming. 
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Succes in de vorm van doorbraak naar het regime-niveau is nooit zeker. Om 
padafhankelijkheid en zelfs lock-in te voorkomen, is het belangrijk binnen Strategic 
Niche Management beide projecten een kans te geven. 

3.5 Strategic Niche Management 
Strategic Niche Management verschaft een denkkader dat o.a. bruikbaar is voor de 
analyse van succes of mislukking van de introductie van radicale innovaties. Om een 
nieuwe technologie succesvol te kunnen implementeren in de maatschappij, is het 
van belang dat alle relevante actoren bij de introductie betrokken zijn, dat sprake is 
van een duidelijke visie, en dat de actoren gezamenlijk een leerproces ondergaan. 
De noodzaak van maatschappelijk draagvlak tijdens de introductieperiode is vaak 
onvoldoende of in het geheel niet belicht.27 
 
Bij de introductie van een nieuwe technologie is een speciale rol weggelegd voor de 
overheid. Haar handelwijze is met name van belang bij de ontwikkeling van 
technieken op het gebied van duurzame energie. Een lange-termijn-visie die wordt 
vastgehouden, in combinatie met een stabiel financieel ondersteuningsbeleid, is 
essentieel om als partner betrouwbaar over te komen. De overheid kan partijen bij 
elkaar brengen in technologische niches waarbinnen wordt samengewerkt en 
geleerd. Binnen deze niches is de nieuwe technologie afgeschermd van de dominante 
technologie waardoor ze tot wasdom kan komen. Zodra de nieuwe technologie 
voldoende is ontwikkeld en ingebed in de samenleving, kan de niche-bescherming 
verminderen door de invloed van marktwerking toe te laten. De technologische niche 
gaat dan over in een markt-niche.28 
 
Strategic Niche Management is gebaseerd op twee theorieën: enerzijds 
evolutietheorie van technologische veranderingen die probeert het 
veranderingsproces zowel te begrijpen als te verklaren, anderzijds 'Constructive 
Technology Assessment' dat er op gericht is inzicht te verkrijgen in manieren waarop 
veranderingsprocessen te sturen zijn.16 
 

3.6 Small Business Innovation Research 
 
Inleiding 
Rijkswaterstaat heeft als aanjager gefungeerd van recente ontwikkelingen voor 
concrete applicaties met brandstofcellen in Noord-Brabant. Deze organisatie heeft 
een voor Nederland relatief nieuw concept gebruikt uit de Verenigde Staten: een 
Small Business Innovation Research (SBIR)-programma.29 Vanwege de belangrijke 
rol die SBIR speelt in de huidige situatie op het gebied van brandstofceltechnologie in 
Noord-Brabant, worden details van de regeling hier besproken, als voorbereiding op 
het volgende hoofdstuk waarin de Brabantse spelers aan bod komen die actief zijn 
met brandstofceltechnologie. Bij de concretisering van Strategic Niche Management 
kan SBIR een rol spelen. 
 
Het SBIR-programma vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Het is het 
langstlopende programma dat gericht is op vroegtijdige financiering van innovatieve 
projecten. Vanuit overheidsinstellingen kunnen kleine high-tech bedrijven – 
regelmatig starters – financiering verwerven voor uitvoering van een Research and 
Development (R&D)-project. De afgelopen jaren is SBIR een van de belangrijkste 
middelen geweest waarmee in de Verenigde Staten technologie-ontwikkeling is 
gestimuleerd. 
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De financiering is gericht op het begin van een R&D-traject. Bedrijven zien SBIR-
gelden dan ook vaak als eerste aanzet tot een nieuw technologisch hoogwaardig 
product, wat de ontwikkeling van het bedrijf ten goede kan komen. 
 
Doelstellingen SBIR 
Het Midden- en KleinBedrijf (MKB) is belangrijk voor de economie: veel mensen 
vinden er werk. De overheid hecht daarom waarde aan verbetering van de 
concurrentiepositie van het MKB. Bijzondere aandacht is er voor kleine high-tech 
firma's die actief bezig zijn met R&D. Financiering middels SBIR is bedoeld om 
innovatie bij dergelijke bedrijven onder de aandacht te brengen en actief te 
stimuleren. 
 
In de Verenigde Staten is een vast percentage van het beschikbare budget van 
diverse ministeries gereserveerd voor SBIR. Alleen bedrijven met minder dan 500 
werknemers komen er voor in aanmerking. Van belang is tevens dat er uitzicht is op 
commercieel succes.  
 
De doelstellingen van SBIR zijn in de Verenigde Staten wettelijk vastgelegd in 'the 
Small Business Innovation Development Act' uit 1982. Enkele van de doelstellingen 
luiden: 
 

• Stimulering van technologische innovatie; 
• Gebruikmaking van R&D uit het MKB om maatschappelijke vraagstukken op 

te lossen; 
• R&D-geld van de overheid laten uitmonden in commercieel succes voor het 

MKB: de overheid als opdrachtgever een actieve rol in het innovatieproces 
laten spelen.  

 
Werkwijze SBIR 
De overheid signaleert een maatschappelijk probleem waarvoor een vernieuwende 
technologische oplossing nodig is: men schrijft dan een zogenaamde 'tender' uit. 
Kleine bedrijven krijgen een uitnodiging om te reageren waarbij het niet de 
bedoeling is enkel achter overheidsgeld aan te zitten. De geboden financiële 
middelen moeten ten goede komen aan hoogwaardige R&D die past binnen de eigen 
bedrijfsstrategie, met commercieel succes als einddoel. Er is meer nodig dan een 
lumineus idee om voor SBIR-geld in aanmerking te komen: een gedegen 
businessplan is een vereiste. 
 
Voordelen SBIR 
SBIR-programma's hebben enkele specifieke voordelen: 
 

• Stabiliteit over een langere periode omdat een vast percentage van 
overheidsbegrotingen voor financiering wettelijk gereserveerd is; 

• Flexibiliteit omdat de opdrachtgevende overheidsorganisatie enerzijds kan 
aangeven waar behoefte aan bestaat, anderzijds randvoorwaarden kan 
aangeven voor de technologische oplossing, waardoor sturing kan 
plaatsvinden. 

 
In de Verenigde Staten blijkt meer dan 40% van de deelnemende firma's twee tot 
negen werknemers te hebben: het betreft nieuwe bedrijfjes. SBIR wekt blijkbaar 
interesse van starters. Bij de aanvraag hoeft overigens geen sprake te zijn van een 
bedrijf. De opdrachtverstrekker kan ondersteuning bieden bij de aanvraagprocedure. 
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Er zijn meer factoren die de SBIR-regeling interessant maken voor high-tech 
starters: terugbetaling van toegekende gelden is niet nodig en de bedrijven kunnen 
intellectueel eigendomsrecht verwerven. Een belangrijk indirect effect is dat 
acceptatie tot een SBIR-regeling positief kan werken op de aantrekking van benodigd 
kapitaal voor het vervolgtraject: toekenning leidt tot een vorm van legitimiteit en 
wordt als zodanig dan ook gebruikt. 
 
Nadelen SBIR 
Zoals bij elke stimuleringsregeling kent ook de SBIR-regeling nadelen: 
 

• Ofschoon commercieel succes in de toekomst een belangrijk doel behoort te 
zijn, blijkt het er in de praktijk niet altijd van te komen. In de Verenigde 
Staten was 44% van de laatste 240 projecten succesvol, waarbij de invloed 
op andere experimenten buiten beschouwing is gelaten;30 

• De administratieve kosten kunnen – zeker voor startende bedrijven zonder 
substantieel kapitaal – hoog zijn in relatie tot de financiële ondersteuning die 
vanuit de SBIR-regeling beschikbaar is. 

 
SBIR in Nederland31 
Ook bij de Nederlandse overheid is het succes van Amerikaanse SBIR-regelingen 
opgevallen. Diverse ministeries gebruiken sinds 2006 de SBIR-methode om actief 
R&D-projecten onder te brengen bij Nederlandse bedrijven. Het initiatief is genomen 
door het ministerie van Economische Zaken. Er is samenwerking met de ministeries 
van: 
 

• Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
• Verkeer en WaterStaat; 
• Defensie; 
• Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu; 
• Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 
• Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 
Op 14 juni 2007 presenteerden minister-president Balkenende en de vice-minister-
presidenten Bos en Rouvoet het Beleidsprogramma 2007 - 2011. Het is een concrete 
uitwerking van het coalitieakkoord. SBIR komt er expliciet in ter sprake: ... 'De 
overheid stimuleert innovaties ook door als launching customer concrete R&D-
opdrachten te geven aan MKB-bedrijven (Small Business Innovation Research). Met 
ingang van 2008 zal dit structureel verankerd worden' ...32  
 
Een van de organisaties die SBIR-regelingen voor het ministerie van Economische 
Zaken ten uitvoer brengt is SenterNovem. Voor het ministerie van Verkeer en 
WaterStaat bedient o.a. Rijkswaterstaat zich van het SBIR-concept. 
In Nederland ligt de nadruk van SBIR-programma's op kleine bedrijven die afzien 
van innovatie vanwege financiële onzekerheid. Door SBIR krijgen zij de mogelijkheid 
om een maatschappelijk probleem op te lossen door iets nieuws te ontwikkelen 
waarvoor het idee al eerder binnen de firma bestond maar waarvan realisatie in 
eerste instantie kansloos leek. 
 
SBIR-fases 
Voordat een SBIR-programma van start gaat, nodigt de overheid bedrijven uit om 
mee te denken over de oplossing van een specifiek maatschappelijk probleem. 
Geïnteresseerden dienen vervolgens een offerte in voor een haalbaarheidsonderzoek 
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waarbij een strikte aanmeldperiode geldt: na de gestelde termijn is deelname niet 
meer mogelijk. Daarna start het SBIR-programma dat drie verschillende fases kent: 
 

• Fase 1: onderzoek naar haalbaarheid; 
• Fase 2: toepassing van de uit R&D opgedane kennis; 
• Fase 3: klaarmaken voor marktintroductie. 

 
SBIR fase 1: namens de opdrachtgever bekijkt een speciaal voor dit project 
geformeerde commissie van deskundigen welke offertes het best passen bij zowel de 
opdracht als de geest van de SBIR-regeling. Daartoe zijn van tevoren criteria 
opgesteld door de commissieleden die afkomstig kunnen zijn van overheid, 
kennisinstellingen of bedrijfsleven. De winnaars van de tender krijgen uiteindelijk 
opdracht om in fase 1 de haalbaarheid te onderzoeken. 
 
SBIR fase 2: voor bedrijven die een offerte voor fase 2 willen indienen, gelden de 
volgende eisen: fase 1 moet succesvol zijn afgerond en er moet zicht zijn op een 
financier voor fase 3. Winnaars voor fase 2 krijgen de opdracht om hun R&D-
ervaring te gebruiken teneinde te komen tot een prototype. 
 
SBIR fase 3: tijdens fase 3 vindt vanuit de SBIR-regeling geen financiering meer 
plaats: het bedrijf en de financier moeten nu op eigen kracht de innovatie 
klaarstomen voor de markt. 
 
SBIR-regelgeving Nederland 
De SBIR-regeling kent ook in Nederland duidelijke eisen en beperkingen: 
 

• De belangrijkste onderzoeker moet voor minstens 50% van de tijd in dienst 
zijn bij het bedrijf dat de aanvraag indient; 

• Het SBIR-geld gaat naar de winnende ondernemer die vervolgens mag 
samenwerken met anderen of het werk zelfs gedeeltelijk mag uitbesteden 
zolang het bedrijf zelf minimaal 67% van de werkzaamheden in fase 1 en 
minimaal 50% van de werkzaamheden in fase 2 uitvoert; 

• Fase 1 moet binnen zes maanden zijn afgerond, voor fase 2 staat een periode 
van maximaal twee jaar; 

• Voor fase 1 geldt een maximale projectomvang van € 50.000,- terwijl voor 
fase 2 een bovengrens van € 450.000,- is vastgesteld. Grotere projecten 
komen niet in aanmerking voor SBIR-ondersteuning; 

• Een project mag niet gericht zijn op diensten, processen of producten die al 
bestaan: de internationale stand der techniek geldt als maatstaf; 

• Een project mag niet al vanuit een andere subsidieregeling ondersteuning 
krijgen. 

 
Stabiliteit van SBIR-regeling in Nederland? 
In de Verenigde Staten is de SBIR-regeling wettelijk vastgelegd wat de continuïteit 
ten goede komt. In Nederland ontbreekt een wettelijke basis. Het is daarom 
twijfelachtig of SBIR in Nederland net zo stabiel is als in de Verenigde Staten. In 
beleidskringen staan zaken immers niet vaak vast. Daarnaast is het maar de vraag 
of beleidsmakers zich op deze manier willen vastleggen. Een bekend voorbeeld is de 
MEP-subsidieregeling die voor tien jaar 'vaststond' maar die desondanks vroegtijdig 
in 2006 door de landelijke overheid werd beëindigd. 
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SBIR in relatie tot Europese aanbestedingsregels 
Aanbesteding van overheidsopdrachten is aan strenge regels gebonden. In 
Staatsblad 408 van 16 juli 2005 is voor de periode 2006 - 2008 een Europese 
drempelwaarde van € 137.000,- voor diensten genoemd en van € 211.000,- voor 
R&D-opdrachten. Projecten boven de genoemde drempelwaarden behoren Europees 
te worden aanbesteed waarbij alle bedrijven in Europa vrij zijn om in te schrijven. 
Voor fase 1 van de SBIR-regeling met een maximum van € 50.000,- zijn er geen 
gevolgen, voor fase 2 wel.  
Er is een uitzondering mogelijk wanneer het werk onder 'onderzoek en ontwikkeling' 
kan vallen en wanneer de uitkomsten van het project niet alleen voor de 
aanbestedende partij beschikbaar zijn maar ook voor andere bedrijven en 
instellingen. Voor de SBIR-regeling heeft dat als consequentie dat het eindrapport 
van fase 2 in principe openbaar is, behalve wanneer intellectueel eigendomsrecht na 
een aanvraag daarvoor nog onvoldoende is gezekerd. 
Bij fase 1 is er geen overschrijding van de drempel voor Europese 
aanbestedingsregels. Er is dan ook geen verplichting tot openbaarmaking van de 
resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. 
 
SBIR op provinciaal niveau? 
Het is nog onduidelijk of een SBIR-regeling op provinciaal niveau mogelijk is. 
Inherent aan een dergelijke variant is uitsluiting van deelnemers uit andere 
Nederlandse provincies.  
 
SBIR bij Rijkswaterstaat: brandstofceltoepassingen 
Binnen Rijkswaterstaat zijn diverse specialistische diensten werkzaam. Vier ervan 
werken samen in een innovatieprogramma genaamd 'Wegen naar de Toekomst': 
 

• Dienst weg- en waterbouwkunde; 
• Adviesdienst verkeer en vervoer; 
• Adviesdienst Geo-informatie en ICT; 
• Bouwdienst. 

 
Het innovatieprogramma heeft tot doel oplossingen te vinden voor 
verkeersproblemen zoals files en vervuiling.33 Sinds 1996 hebben diverse pilot 
projects plaatsgevonden. 'Wegen naar de Toekomst' moet kennis en kunde aan 
elkaar knopen: 'pilots met potentie' is het devies.  
Een recent project betreft de inzet van brandstofceltechnologie voor de 
energievoorziening van verplaatsbare verkeersinformatieborden, de zogenaamde 
pijlwagens (sic).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11  Pijlwagen: mobiel 
verkeersinformatiebord.34 
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De pilot 'Waterstoftoepassingen en brandstofcellen' moet leiden tot concrete 
toepassingen opdat omwonenden in de toekomst minder overlast ondervinden bij 
werkzaamheden. Om het bedrijfsleven te interesseren – zowel startende als 
gevestigde firma's – is het project opgezet volgens het Nederlandse SBIR-
programma. 
 
Negentien bedrijven hebben voor fase 1 hun ideeën kenbaar gemaakt. 
Rijkswaterstaat heeft de voorstellen bestudeerd en onlangs zes firma's geselecteerd: 
zij krijgen opdracht om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Twee van die 
bedrijven zijn in Noord-Brabant gevestigd: DutchCell en Bradford Instruments. 
 

3.7 Het belang van acceptatie 
Voor vooruitgang kan technologie worden ingezet. Echter alleen technologie volstaat 
niet. Er is meer voor nodig: acceptatie is een belangrijk onderdeel. Technologie 
zonder acceptatie is gedoemd te mislukken. Acceptatie staat eigenlijk aan de basis 
maar is vaak onterecht onder- of zelfs onbelicht. Vanwege de verhoogde interesse in 
energie, klimaat en duurzaamheid is er interesse voor brandstofceltechnologie. Er is 
sprake van market-pull. Dat biedt kansen. Op zo'n moment is het belangrijk om 
problemen op het terrein van acceptatie te onderkennen. Bij de introductie van een 
nieuwe technologie is het verstandig om niet alleen vanuit een technische invalshoek 
te kijken maar ook te anticiperen op de te verwachten weerstand. Fouten uit het 
verleden moeten waar mogelijk worden voorkomen.  
 
Rond veel energievormen bestaan tegenwoordig meningsverschillen. 
Maatschappelijke coalities botsen regelmatig. Bekend zijn windturbines waarvan 
vrijwel iedereen vindt dat ze er moeten komen maar waarvan niemand ze in de 
buurt wil. De meningen rond kernenergie verschillen sterk: tegenstanders 
benadrukken risico’s op het gebied van proliferatie en afval, voorstanders wijzen op 
het voordeel van het ontbreken van CO2-uitstoot. Het principe van afvang en opslag 
van CO2 is omstreden, oogst ten behoeve van biobrandstoffen zou ten koste gaan 
van de voedselproductie, enzovoort. 
Ook brandstofceltechnologie heeft het risico in zich om het predicaat 'omstreden' te 
krijgen. Dat komt niet door de brandstofcel zelf maar door de onterechte associatie 
met waterstof. Deze energiedrager zou eng zijn vanwege ontploffingsgevaar; een 
tank met waterstof onder zeer hoge druk zou gevaarlijk zijn; waterstof is brandbaar, 
waarbij vaak verwezen wordt naar het ongeluk met de Hindenburg zeventig jaar 
geleden. Of de gevoelens terecht zijn blijft hier buiten beschouwing. Feit is dat 
andere brandstoffen ook kunnen branden – daarom zijn het immers brandstoffen – 
maar blijkbaar zijn de risico’s bij andere brandstoffen wél geaccepteerd. 
 
Tegenstand is negatief te benaderen door uit te gaan van het feit dat mensen nu 
eenmaal opgevoed moeten worden. Het is ook positief te beschouwen, door 
weerstand te zien als een tweede-orde leerproces. Het is dan een input waarvan 
actoren kunnen leren. Dit idee sluit aan bij 'Constructive Technology Assessment' 
(CTA), een van de theorieën waarvan Strategic Niche Management een extensie is. 
In het kader van CTA is het van belang maatschappelijke partijen al in een vroeg 
stadium bij technologie-ontwikkeling te betrekken. Dan is het immers nog mogelijk 
om argumenten waarop weerstand is gebaseerd in overweging te nemen. Voorbeeld: 
in het geval van een productinnovatie is het lastig om naar aanleiding van weerstand 
aanpassingen te doen als het artikel al in de winkel ligt. 
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Sommige deskundigen betogen zelfs dat de Nederlandse overheid protest vaak 
uitlokt door belangstellenden te laat bij ideeën te betrekken waardoor ze zich voor 
voldongen feiten geplaatst zien.35  
 
Het risico op weerstand tegen brandstofcellen is reëel door de associatie van 
waterstof met explosiegevaar, hoewel het beeld van een waterstofeconomie op lange 
termijn aanlokkelijk is. Is er eenmaal weerstand, dan is het lastig om die uiteindelijk 
uit te bannen. Weerstand voorkomen is te prefereren boven in een later stadium 
eenmaal ontstane negatieve publiciteit proberen te ontkrachten. 
 
Hoe op dit risico te anticiperen? Door op dit moment brandstofceltechnologie te 
verbreden voor wat betreft de keuze van de brandstof. Nu is met name waterstof in 
beeld. Het is belangrijk dat mensen weten dat brandstofcellen middels reforming 
bijvoorbeeld ook met diesel kunnen functioneren. Dat kan anno 2007 al gebeuren. 
Komt er CO2 uit de reformer zodra er diesel in gaat? Ja. Heeft 
brandstofceltechnologie dan niet een belangrijk voordeel verloren waardoor het in 
eerste instantie zo interessant leek voor een duurzame samenleving? Nee. 
Stel, er is een wereld waarin morgen op grote schaal brandstofcellen toepassing 
vinden, gevoed met waterstof. Dan was er nog steeds sprake van CO2-emissie 
aangezien het beschikbare areaal aan duurzame energiebronnen ontoereikend is om 
de benodigde hoeveelheden waterstof te produceren. Als de huidige emissie van CO2 
een doorslaggevend argument is om iets met brandstofceltechnologie te doen, 
behoren vrijwel alle lopende proefprojecten terstond te stoppen.  
 
De bewering is niet dat het uiteindelijke doel over enkele decennia een samenleving 
is waarin brandstofcellen werken met bijvoorbeeld diesel. Zoals het er nu naar uitziet 
is het doel op lange termijn waterstof. Feit is echter dat duurzaam geproduceerde 
waterstof momenteel in onvoldoende hoeveelheden aanwezig is, dat een 
infrastructuur ontbreekt, dat opslagmogelijkheden nog volop in ontwikkeling zijn, en 
dat er een risico bestaat op maatschappelijke polarisatie vanwege de associatie met 
explosiegevaar van waterstof. Om nu al projecten op te zetten met brandstofcellen 
mag reforming van bijvoorbeeld diesel niet buiten beeld blijven, enkel op grond van 
korte-termijn-duurzaamheidscriteria. Uiteraard zijn ook projecten waterstof gewenst. 
Beide mogelijkheden verdienen op dit moment inzet. De volgende figuur toont de 
aanbevolen verbreding van brandstofceltechnologie in grafische vorm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12  Tijdelijke verbreding van brandstofceltechnologie voor wat betreft de brandstof. Tot nu 
toe ligt de focus op waterstof. Tijdelijk is verbreding gewenst naar een breder palet brandstoffen 
om uiteindelijk bij duurzaam geproduceerde waterstof te eindigen. 
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Volledige loskoppeling van brandstofceltechnologie en waterstof is geen reële optie. 
Daarvoor is het begrip 'waterstofeconomie' inmiddels te sterk ingebed in de 
samenleving. 
  
Er is een andere reden om brandstofceltechnologie niet enkel op waterstof te 
baseren: het kip-en-ei-probleem. Aanleg van een waterstofinfrastructuur is erg 
kostbaar en zal economisch pas interessant zijn wanneer er voldoende 
brandstofcellen zijn om de waterstof nuttig in te gebruiken. Omgekeerd zal het 
ontbreken van een waterstofinfrastructuur de diffusie van brandstofcellen in allerlei 
applicaties negatief beïnvloeden. Deze cirkel is te doorbreken door brandstofcellen te 
voeden met brandstoffen waarvoor al wél een infrastructuur aanwezig is, waartegen 
minder of geen maatschappelijke weerstand bestaat.  
 
Brandstofceltechnologie is daarom op twee manieren te beschouwen: ten eerste als 
de gewenste technologie op lange termijn, in combinatie met duurzaam 
geproduceerde waterstof, compleet met infrastructuur. Om zover te komen is het 
belangrijk dat onderzoek en experimenten met brandstofcellen gevoed met waterstof 
doorgang vinden.  
Ten tweede is brandstofceltechnologie inzetbaar als een transitietechnologie. De stap 
van de huidige samenleving naar een waterstofeconomie is te groot om de transitie 
in één keer te maken. Brandstofceltechnologie is in te zetten om de overbrugging 
mogelijk te maken. Door inzet van brandstofcellen in allerlei applicaties – nu al, 
gevoed met diverse (ook fossiele) brandstoffen – kan volume ontstaan. Dat leidt tot 
uitontwikkeling van de technologie en vervolgens prijsdaling. Komt over enkele 
decennia het moment dat productie, transport en opslag van waterstof verbeterd 
zijn, dan is de stap naar een waterstofinfrastructuur eenvoudiger te maken, als 
brandstofceltechnologie zowel volwassener als betaalbaarder is.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 13  Inzet van brandstofceltechnologie als 
 transitietechnologie en als eindtechnologie, 
 resulterend in een waterstofeconomie. 
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Toelichting bij figuur: brandstofcellen gevoed met allerlei brandstoffen kunnen nu al 
toepassing vinden. Tegelijkertijd gaan R&D op het gebied van waterstofproductie,  
-transport en -opslag door. Op het moment dat is aangeduid met t* zijn de 
ontwikkelingen rond waterstof zodanig volwassen dat een nieuwe adoptie-curve kan 
beginnen: brandstofcellen met alleen waterstof, resulterend in wat bekend staat als 
een waterstofeconomie aan het eind van de tweede S-curve. 
 
 
Het is mogelijk om nu al iets te doen met brandstofceltechnologie, ook zonder 
waterstof. Het zorgt er voor dat het ideale scenario dichterbij komt. 
'Nu gebruikmaken van andere brandstoffen dan waterstof' is prima te combineren 
met 'een waterstofeconomie op lange termijn'. Anders gezegd: met 
brandstofceltechnologie is het mogelijk om op korte termijn actie te ondernemen 
teneinde op lange termijn een ideaal doel te bereiken. Daarom is het belangrijk de 
horizon voldoende ver weg te leggen: een brandstofcelsamenleving op basis van o.a. 
fossiele brandstoffen als overbruggingstraject naar een waterstofeconomie 
gebaseerd op duurzaam geproduceerde waterstof. 
 
Het feit dat op lange termijn duurzaamheid het doel is, wil niet zeggen dat het 
middel om in de eindsituatie te geraken ook per se duurzaam moet zijn. Het feit dat 
brandstofceltechnologie toepassing vindt met gebruik van een bestaande 
infrastructuur, heeft meerwaarde. Een goed voorbeeld is de nieuwe PEM-
elektriciteitscentrale van 50 MW in Delfzijl. Ian Williamson van Air Products: "De PEM 
Power Plant vormt een belangrijke stap omdat deze gebruikmaakt van bestaande 
infrastructuur. Iedereen kan zien dat het nu al mogelijk is en dat integratie van deze 
technologie in bestaande toepassingen geen probleem is." 36  
 
Diverse factoren wijzen er op dat het moment rijp is om proefprojecten met 
brandstofceltechnologie te starten: de technologie is zodanig volwassen dat ze 
implementeerbaar is, de prijzen van fossiele brandstoffen zijn hoog en het is 
waarschijnlijk dat dat voorlopig zo blijft. Daarnaast zijn energie, klimaat en milieu 
actuele thema's bij het grote publiek. 
 

3.8 Resumerend 
Brandstofceltechnologie is al oud: de ontdekking stamt uit 1839. Na de Tweede 
Wereldoorlog is de ontwikkeling ervan versneld doordat met name het Amerikaanse 
leger mogelijkheden zag. Een andere belangrijke aanjager was NASA die 
brandstofcellen inzette voor het ruimtevaartprogramma. 
Elektrificatie van de Amerikaanse samenleving leidde in de jaren zestig van de vorige 
eeuw tot een tegenoffensief van de tot dan toe dominante gassector: decentrale 
elektriciteitsopwekking uit aardgas met behulp van brandstofceltechnologie. 
Nadat rond 1970 veel brandstofcelonderzoeksprogramma's waren beëindigd, 
ontstond na de oliecrises het besef dat brandstofceltechnologie extra onderzoek 
verdiende, uit het oogpunt van voorzieningszekerheid en op milieugronden. 
Het laatste decennium is de meeste aandacht voor brandstofcellen gegenereerd door 
de automobielsector. Met name de PEMFC heeft hierdoor opgang gemaakt. 
De laatste tijd staan ook de mini- en micro-toepassingen sterk in de belangstelling. 
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Hoewel de techniek niet wezenlijk veranderd is door de jaren heen – uiteraard is er 
wel een heleboel incrementeel verbeterd – is het met name de functionaliteit die 
sterk aan verandering onderhevig is geweest.  
 
Brandstofceltechnologie is als innovatie radicaal. Van voortborduring op de te 
vervangen technologie zoals bij een incrementele innovatie is geen sprake. Deze 
mate van nieuwheid maakt het succes van deze innovatie onzeker. 
Er is sprake van een disruptieve innovatie: marktpartijen zullen hun strategie 
moeten aanpassen. Gevestigde bedrijven die zich bezighouden met concurrerende 
dominante technologieën zijn niet snel geneigd de bestaande marktsituatie te 
ontregelen door introductie van brandstofceltechnologie. Kleine, nieuwe bedrijven 
zien daarentegen kansen in plaats van bedreigingen. Dit geldt ook voor de situatie in 
Noord-Brabant. 
Voor deze provincie geldt dat brandstofceltechnologie een open innovatie is. Een 
groot deel van de applicatie, waaronder de brandstofcel zelf, is voor Brabantse 
bedrijven een koopdeel. Ze zien in dat kennis van buiten het eigen bedrijf nodig is.  
Bij open innovaties is de rol van de overheid als aanjager en matchmaker van 
belang. Dat is vanuit het perspectief van de Provincie Noord-Brabant een 
interessante constatering die invloed kan hebben op het te voeren beleid. 
 
Een SBIR-regeling kan als hulpmiddel dienen bij Strategic Niche Management.  
Aangezien de uitkomst van experimenten in niches onvoorspelbaar is, is het 
verstandig om open te staan voor diverse opties. Het risico van padafhankelijkheid is 
aanwezig als in dit stadium bijvoorbeeld het gebruik van niet-duurzame 
energiebronnen afvalt. 
 
Bij de introductie van brandstofceltechnologie hoort acceptatie een belangrijk 
aandachtspunt te zijn. De kans op polarisatie is te verkleinen door brandstofcellen 
niet enkel op waterstof te baseren: ook andere brandstoffen zijn mogelijk, eventueel 
via reforming. Verbreding van het palet aan brandstoffen is gewenst. Zo kan 
brandstofceltechnologie nu al worden geïmplementeerd bij allerlei projecten en 
dienen als transitietechnologie: om dichter bij de eindsituatie te komen waarin 
brandstofcellen gevoed worden met duurzaam opgewekte waterstof. De 
omstandigheden lijken gunstig om nu te beginnen. 
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4 Stand van de technologie op het gebied van 
brandstofcellen 

4.1 Inleiding 
Energievoorziening vraagt aandacht, om redenen van voorzieningszekerheid en 
vanwege milieubelasting. In deze context komt vaak de term waterstofeconomie ter 
sprake: een samenleving met een duurzame energievoorziening waarbij waterstof 
een belangrijke energiedrager is en fossiele brandstoffen voor een groot deel door 
waterstof zijn vervangen.37 In een waterstofeconomie kunnen brandstofcellen een 
belangrijke rol spelen. Dit rapport gaat echter niet over waterstof maar over 
brandstofceltechnologie. Brandstofcellen zijn niet onlosmakelijk verbonden met 
waterstof. Daarom is in hoofdstuk 3 de term 'brandstofcelsamenleving' 
geïntroduceerd: een maatschappij waarin brandstofceltechnologie een substantieel 
aandeel heeft in de opwekking van elektriciteit en/of warmte. 
Het succes van brandstofceltechnologie is nauw verbonden met en tevens afhankelijk 
van de diffusie van andere technologieën. Waterstoftechnologie op het gebied van 
productie, transport en opslag is daar een voorbeeld van. Een samenspel van 
technieken – een technologisch cluster – kan een belangrijke rol spelen bij de 
transitie naar een duurzame samenleving. 
 
Om brandstofceltechnologie in beeld te brengen is het zinvol ook enkele 
zustertechnologieën binnen hetzelfde cluster te beschouwen. Om een geschikte 
onderverdeling te maken is de volgende redenering gevolgd. 
Beschouw een brandstofcel als een black box. Er komt elektriciteit en/of warmte uit, 
er gaat brandstof in, afhankelijk van de eigenschappen van de black box, de 
brandstofcel zelf. Er is voor gekozen om eerst onderscheid te maken in type 
brandstof. Vervolgens komt de hardware van de brandstofcel zelf aan bod: de 
gebruikte elektrolyt is daarvoor een veelgebruikte indicator.  
Brandstofcellen zijn op diverse gebieden inzetbaar, zowel klein- als grootschalig. De 
derde onderverdeling is daarom naar formaat. Ten slotte is er aandacht voor 
toepasbaarheid, sterk gerelateerd aan formaat. De beschouwing van 
brandstofceltechnologie gebeurt dus op basis van: 
 

• Brandstof; 
• Elektrolyt; 
• Formaat; 
• Applicatie. 

 
TEchniek is het beginpunt, applicaties in de MAatschappij vormen het eindpunt 
(TEMA). Hierna volgen conclusies: welk type brandstofcel heeft op dit moment de 
meeste potentie, waar zitten knelpunten en wat is de toekomstverwachting?  
Aan de hand van een beschrijving van elektriciteitsopwekking volgt eerst uitleg over 
de wezenlijke verschillen tussen brandstofceltechnologie en conventionele 
opwekkingsmethoden.
 

4.2 Elektriciteitsopwekking 
Aan brandstoffen kan energie worden onttrokken door ze te verbranden. Om energie 
op allerlei plaatsen beschikbaar te hebben, kan brandstof getransporteerd worden. 
Een voorbeeld van een dergelijk transportsysteem in Nederland is het 
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gasdistributienetwerk. Energie kan ook getransporteerd worden door gebruik te 
maken van energiedragers. Daarvan is elektriciteit op dit moment de belangrijkste.  

4.2.1 Elektriciteitsopwekking op conventionele wijze 
Opwekking van elektriciteit gebeurt meestal door verbranding van fossiele 
brandstoffen, zoals steenkool en aardgas. Bij de verbranding komt warmte vrij 
waarmee water te verhitten is tot stoom. Die zet op zijn beurt een turbine in 
beweging die via een as gekoppeld is aan een generator die vervolgens elektriciteit 
opwekt. Omzetting van de chemische energie uit de fossiele brandstof, via warmte 
en beweging in elektriciteit, vindt plaats op basis van conventionele verbranding. 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 14.  Verbranding van fossiele brandstoffen: omzetting van chemische energie in elektriciteit 
zoals die in een conventionele elektriciteitscentrale plaatsvindt. 
 
 
Verbranding van fossiele brandstoffen gaat gepaard met uitstoot van ongewenste 
producten zoals roetdeeltjes en broeikasgassen waaronder CO2. Het rendement van 
een dergelijke verbrandingscyclus is theoretisch beperkt door de Carnot-efficiency, 
bepaald door het aanwezige temperatuurverschil.38 
 

4.2.2 Elektriciteitsopwekking met brandstofceltechnologie 
 

 
 
 
 

 
Fig. 15.  Directe omzetting van chemische energie in elektriciteit zoals in een brandstofcel gebeurt. 
 
Er bestaat een manier van elektriciteitsopwekking die niet verloopt via een Carnot-
cyclus, waardoor een hoger rendement mogelijk is: door gebruik te maken van 
brandstofceltechnologie. In een brandstofcel gebeurt de omzetting van chemische 
energie in elektriciteit direct, zonder de tussenfases 'warmte' en 'beweging'. Doordat 
er minder conversiestappen zijn – er is hier geen sprake van een Carnot-cyclus – kan 
het rendement van een brandstofcel hoger zijn dan bij conventionele verbranding. 
Dat is een belangrijk gegeven in het kader van energiebesparing: door lagere 
verliezen is voor eenzelfde hoeveelheid opgewekte elektriciteit minder chemische 
energie nodig. 
  
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
Stand van de technologie op het gebied van brandstofcellen 45 

4.3 Werking brandstofcel 
 
 

Een brandstofcel is in principe 
opgebouwd uit drie onderdelen: een 
anode, een kathode en als scheiding 
ertussen een elektrolyt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16  Opbouw van een brandstofcel. 
 
Een brandstofcel krijgt zowel brandstof als lucht aangeboden. Die hebben in de 
brandstofcel geen gelegenheid om rechtstreeks elektronen met elkaar uit te 
wisselen. 
Uitgaande van een brandstofcel met als brandstof waterstof en als elektrolyt een 
polymeer, maakt de katalysator bij de anode elektronen vrij uit de brandstof met als 
gevolg dat positief geladen ionen achterblijven. De chemische reactie bij de anode 
ziet er als volgt uit: 
 
2H2 → 4e- + 4H+ 
 
De positief geladen ionen kunnen via de elektrolyt de kathode van de brandstofcel 
bereiken waar zuurstof O2 uit de lucht beschikbaar is. Vanwege specifieke 
eigenschappen van de elektrolyt lukt het de elektronen niet om via de elektrolyt de 
kathode te bereiken. Door het streven naar ladingsevenwicht gaan de elektronen via 
een omweg toch naar de kathode van de brandstofcel wanneer de mogelijkheid zich 
voordoet: buitenom via een belasting.  
Via de aangebrachte omweg loopt dan een elektrische stroom die nuttig te gebruiken 
is. Uiteindelijk bereiken de elektronen via de belasting de kathode waar de volgende 
reactie plaatsvindt: 
 
4H+ + 4e- + O2 → 2H2O 
 
Uit de reactievergelijking blijkt dat een brandstofcel water produceert. Naast 
elektriciteit komt er warmte vrij. Door die nuttig te gebruiken, is een nog hoger 
rendement van de brandstofcel mogelijk. 
 
De door een brandstofcel geleverde spanning is laag, ordegrootte 1 V. Koppelen van 
brandstofcellen is de oplossing. Zo ontstaat een zogenaamde stack. Door dit principe 
is brandstofceltechnologie goed schaalbaar: is meer spanning of vermogen nodig, 
dan is de stack uitbreidbaar. 
 



   
 

 
Stand van de technologie op het gebied van brandstofcellen 46 

4.3.1 Verbranding van brandstof? 
De werking van een brandstofcel wijkt wezenlijk af van conventionele verbranding. Is 
het dan toch juist om bij een brandstofcel te spreken van 'brandstof' en 
'verbranding'? 
   
Brandstof is gedefinieerd als iets dat energie kan leveren wanneer het verbruikt 
wordt. Bij toevoer van waterstof aan een brandstofcel verbruikt de brandstofcel de 
waterstof. De brandstofcel levert elektriciteit, een energiedrager. Er is dus sprake 
van energielevering. De brandstofcel verbruikt de waterstof en levert energie. 
Daarom is de term 'brandstof' voor waterstof die een brandstofcel in gaat 
gerechtvaardigd. 
 
Is in een brandstofcel sprake van verbranding? Bij verbranding vindt een reactie 
plaats tussen een brandstof en zuurstof met uitwisseling van elektronen wanneer de 
omstandigheden juist zijn: een temperatuur die voldoende hoog is of de 
aanwezigheid van een katalysator. In een brandstofcel kan waterstof reageren met 
zuurstof in aanwezigheid van een katalysator. Er vindt uitwisseling van elektronen 
plaats. Als de afgifte en opname van elektronen gescheiden plaatsvindt zoals in een 
brandstofcel, waarbij de elektronen zich via de elektrische belasting verplaatsen van 
de plaats van afgifte naar de plaats van opname, is sprake van indirecte 
verbranding. Zijn afgifte en opname van elektronen niet gescheiden, dan heet de 
verbranding 'direct'.39 
 
Conclusie: het is gerechtvaardigd om de waterstof die een brandstofcel in gaat 
'brandstof' te noemen. Het proces dat in een brandstofcel plaatsvindt heet terecht 
'verbranding', zij het in indirecte vorm. 
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4.4 Onderscheid in brandstofcellen: 1) op basis van brandstof 

4.4.1 Waterstof 
Uit het oogpunt van emissie van ongewenste stoffen is waterstof de meest ideale 
brandstof voor een brandstofcel: het bevat geen koolstofatomen waardoor bij 
verbranding geen sprake is van CO2-uitstoot. Kijkend naar andere factoren blijken er 
echter nog diverse knelpunten te zijn.  
 
Productie van waterstof 
Waterstof (H2) komt op aarde niet vrij in de natuur voor. Productie is uit diverse 
bronnen mogelijk. De volgende tabel geeft een overzicht. 
 
Tabel 3  Wereldwijde waterstofproductie.40 
 109 Nm3/jaar Procent
Aardgas 240 48
Aardolie/benzine 150 30
Steenkool 90 18
Elektrolyse van water 20 4
Totaal 500 100
 
Uit de tabel blijkt dat 96% van alle waterstof van fossiele brandstoffen afkomstig is, 
hoofdzakelijk aardgas (CH4). Ook in Nederland is dat het geval.  
 
Waterstof uit aardgas 
Het proces om waterstof uit aardgas te produceren heet Steam Methane Reforming, 
afgekort SMR. Het omvat diverse stappen. Eerst wordt aardgas samengebracht met 
water onder hoge druk (15 tot 25 bar) en hoge temperatuur (750 ºC tot 1000 ºC). 
In dezelfde ruimte bevindt zich nikkel als katalysator. De eerste stap geeft 
koolmonoxide en waterstof: 
 
CH4 + H2O → CO + 3 H2 
 
In de tweede reactie reageert de koolmonoxide met stoom waardoor CO2 ontstaat en 
nog meer waterstof: 
 
CO + H2O → CO2 + H2 
 
Het eindproduct is een mix van H2 (70-80%), CO2, CO, CH4 en H20. 
 
 
Intermezzo 
Een auto met een brandstofcel met als brandstof waterstof produceert zelf geen CO2. 
Bij de productie van de waterstof die door middel van SMR uit aardgas is 
geproduceerd, komt echter wel CO2 vrij. Toch is het netto resultaat nog steeds beter 
dan van een auto met een verbrandingsmotor. Het volgende eenvoudige voorbeeld 
toont dit aan: 
Stel, als fossiele brandstof C8H17 benzine 41 
1 mol C heeft een massa van 12 g 
1 mol H heeft een massa van 1 g 
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1 mol benzine heeft een massa van 12 × 8 + 1 × 17 = 113 g 
 
De reactievergelijking voor verbranding luidt: 
 
4 C8H17 + 49 O2 → 32 CO2 + 34 H2O 
Dus 1 mol C8H17 geeft 8 mol CO2 

 
8 mol CO2 heeft een massa van 8 × (12 + 16 × 2) = 352 g 
Dus per 113 g benzine komt 352 g CO2 vrij. 
 
De energie-inhoud van benzine is 120 MJ/gallon = 31,7 MJ/l 
De massadichtheid van benzine bedraagt 0,75 g/cm3 
Stel, het verbruik van een auto bedraagt 1 liter benzine per 15 km 
 
(352 g CO2/113 g benzine) × (0,75 g/cm3) × (1000 cm3/l) × (1 l/15 km) = 
 
155 g CO2/km voor de auto met verbrandingsmotor  
 
Een analoge berekening voor een brandstofcelvoertuig op waterstof waarbij met SMR 
waterstof uit aardgas is geproduceerd: 
 
CH4 + H2O → CO + 3 H2 
CO + H2O → CO2 + H2 
Deze twee reactievergelijkingen opgeteld levert: 
CH4 + 2 H2O → 4 H2 + CO2 

 
4 mol H2 heeft een massa van 4 × (1 × 2) = 8 g 
1 mol CO2 heeft een massa van 12 + 16 × 2 = 44 g 
 
Dus per 8 g waterstof komt 44 g CO2 vrij. 
 
Ga uit van dezelfde auto, alleen de verbrandingsmotor is vervangen door een 
elektromotor in combinatie met een brandstofcel. 
 
De energie-inhoud van benzine is 31,7 MJ/l terwijl de auto 15 km per liter benzine 
rijdt. Met deze gegevens is de hoeveelheid energie per km te berekenen: 
 
31,7 MJ/l × 1 l/15 km = 2,11 MJ/km 
 
De energiedichtheid van waterstof bedraagt 120 MJ/kg:42 
 
(44 g CO2/8 g waterstof) × (1000 g/1 kg) × (1 kg/120 MJ) × (2,11 MJ/km) = 
 
96 g CO2/km voor de brandstofcelauto op waterstof uit aardgas 
 
Hierbij is uitgegaan van eenzelfde TTW voor beide voertuigen. Aangezien zowel TTW 
als WTW voor een brandstofcelauto op waterstof uit aardgas hoger is dan van een 
auto op benzine, is de winst groter dan hier becijferd (TTW 16% voor een auto op 
benzine vs. 38% voor een brandstofcelauto op waterstof, WTW 14% voor een auto 
op benzine vs. 22% voor een brandstofcelauto op waterstof uit aardgas).74  
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Uit dit simpele voorbeeld blijkt dat de auto met verbrandingsmotor een hogere CO2-
emissie heeft dan wat aan CO2 vrijkomt door SMR. Een ander voordeel is dat 
afvangen van CO2 eenvoudiger is op de plaats waar SMR plaatsvindt dan in elke 
individuele auto die CO2 produceert. 
 
 
Waterstof uit steenkool 
Waterstofproductie uit steenkool vindt in het algemeen plaats door vergassing. 
Daarbij ontstaan diverse producten waaronder water, waterstof en CO2. Nadat 
onzuiverheden verwijderd zijn, is waterstof beschikbaar. Het proces is zodanig 
geoptimaliseerd dat het ontstane 'syngas' voornamelijk uit waterstof en 
koolmonoxide bestaat. 
 
5 CH0,8O0,2 + 4 H2O→ 5 CO + 6 H2 

43 
 
Net als bij SMR reageert in een tweede reactie de koolmonoxide met stoom waardoor 
CO2 ontstaat en nog meer waterstof: 
 
CO + H2O → CO2 + H2 
 
Waterstof uit water 
Een andere manier voor de productie van waterstof is door elektrolyse van water. 
Door een spanningsverschil aan te brengen tussen twee in water geplaatste 
elektroden gaat door het water een elektrische stroom lopen waardoor ontleding van 
het water plaatsvindt: bij de ene elektrode komt zuurstof vrij, bij de andere 
waterstof. De benodigde stroom is meestal afkomstig van fossiele brandstoffen met 
alle negatieve milieugevolgen van dien: per definitie is er dan CO2-emissie.  
Elektrolyse vindt minder vaak plaats vanwege het feit dat dit proces veel energie 
vergt. Ter indicatie: het totale rendement bij productie uit aardgas (de verhouding 
tussen de hoeveelheid energie in waterstof en de hoeveelheid energie in het 
daarvoor benodigde aardgas) is ongeveer 70%. Het rendement voor de elektrolyse 
op zich (de verhouding tussen de hoeveelheid energie in de geproduceerde waterstof 
en de hoeveelheid energie in de elektriciteit die voor het elektrolyseproces wordt 
gebruikt) is ook ongeveer 70%. Wordt ook het rendement van de 
elektriciteitscentrale beschouwd (de elektriciteit moet immers worden opgewekt, 
meestal met fossiele brandstoffen), dan komt bij een centralerendement van 
bijvoorbeeld 40% het totale rendement voor elektrolyse met behulp van uit fossiele 
brandstoffen opgewekte elektriciteit uit op 70% × 40% = 28%. Dat betekent dat bij 
elektrolyse voor de productie van één energie-eenheid waterstof bijna vier andere 
(vaak fossiele) energie-eenheden nodig zijn.44 
 
De ontwikkelingen op het gebied van waterstofproductie gaan voort. In Nederland 
vindt onderzoek plaats naar fermentatie van organische materialen om zo duurzame 
waterstof te maken uit bijvoorbeeld afvalwater. Het rendement van dit proces 
bedraagt ongeveer 15%. Door een kleine hoeveelheid elektrische energie toe te 
voeren, stijgt het waterstofproductierendement naar meer dan 90%. Dat klinkt 
onwaarschijnlijk hoog maar 'the proof of principle' is al in 2004 geleverd.45 De in het 
rioolwater reeds aanwezige energie is hierbij echter buiten beschouwing gelaten. Bij 
dit proces spelen elektrochemisch-actieve micro-organismen een belangrijke rol. 
Omdat er elektrolyse plaatsvindt, heet deze methode 'waterstofproductie door 
middel van biogekatalyseerde elektrolyse van organisch materiaal'.46 In tegenstelling 
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tot conventionele elektrolyse remmen te hoge waterstofconcentraties dit proces niet 
af. Een ander voordeel is het feit dat naast conversie van suikers ook vetzuren en 
allerlei andere organische stoffen kandidaat zijn. Dat kan simultaan gebeuren in 
dezelfde reactorruimte. Door een kleine extra energietoevoer is het mogelijk de 
waterstof 'op druk' te produceren waardoor op termijn een compressor overbodig 
zou worden.47 
Biogekatalyseerde elektrolyse is pas enkele jaren oud en nog niet marktrijp. De 
betrokken onderzoekers verwachten dat dat over tien jaar wel het geval zal zijn. 
Deze technologie is goed voor duurzaam energiegebruik en past prima in het zuinig 
omgaan met water waarvan waterzuivering een onderdeel is. 
In dit kader is het goed er op te wijzen dat biogekatalyseerde elektrolyse iets anders 
is dan een biologische brandstofcel. Bij biogekatalyseerde elektrolyse komt waterstof 
vrij uit organisch materiaal. Een biologische brandstofcel maakt geen waterstof maar 
elektriciteit doordat bacteriën organisch materiaal in onder andere protonen en 
elektronen omzetten. De werking van een dergelijke biobrandstofcel is verder gelijk 
aan die van een brandstofcel met een protonselectief membraan. De bio-
elektrochemische principes van biogekatalyseerde elektrolyse en de biologische 
brandstofcel komen overeen maar het eindproduct verschilt.48 
 
Brandstofceltechnologie op basis van waterstof is pas duurzaam en milieuvriendelijk 
als productie van de brandstof op duurzame wijze plaatsvindt: door gebruik te 
maken van biomassa, zonne- of windenergie. 
 
Waterstofinfrastructuur 
Een probleem dat nu nog niet actueel is, is het gebrek aan een 
waterstofinfrastructuur. De huidige netwerken zijn zonder wezenlijke aanpassingen 
niet bruikbaar voor het aanbieden van waterstof. Het aanwezige aardgasnet is 
ongeschikt voor transport van waterstof. Daardoor ontstaat een kip-en-ei-probleem: 
burgers hebben bijvoorbeeld geen interesse in een voertuig dat op waterstof rijdt 
zolang er geen waterstoftankstation is. Omgekeerd zijn bedrijven terughoudend met 
het doen van kostbare investeringen in een waterstofinfrastructuur zolang voldoende 
klandizie ontbreekt. Dit is een gangbaar probleem voor alternatieve brandstoffen. 
 
In tegenstelling tot elektriciteit is het mogelijk de energiedrager waterstof op grote 
schaal op te slaan. Dat biedt mogelijkheden in combinatie met duurzame 
energiebronnen. Stel, er is een situatie waarin elektriciteit alleen uit wind en zonlicht 
komt. In dat geval is er niet altijd elektriciteit omdat de wind niet altijd waait en 
zonlicht niet continu beschikbaar is. Tijdens periodes waarin meer elektriciteit 
beschikbaar is dan gebruikers nodig hebben, kan met de overtollige elektriciteit 
middels elektrolyse waterstof worden gemaakt. Die waterstof is op te slaan. Als de 
elektriciteitsvraag hoger is dan wat wind en zonlicht op dat moment leveren, kan een 
brandstofcel de opgeslagen waterstof in elektriciteit omzetten. Zo is het mogelijk op 
elk moment aan de vraag naar elektriciteit te voldoen.49  
Onderzoek vindt o.a. plaats aan de Universiteit van Oldenburg: het project 
HyWindBalance heeft als doel de mogelijkheden te onderzoeken van 'grootschalige 
opslag van energie uit wind in waterstof'.50 Als een windmolen meer elektriciteit 
levert dan nodig, wordt het overschot gebruikt om water te splitsen in zuurstof en 
waterstof. Zodra een windmolen niet aan de elektriciteitsvraag kan voldoen, wordt 
de waterstof in een brandstofcel omgezet in elektriciteit. 
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Fig. 17  Tanken van waterstof kan vooralsnog  
alleen in pilot projects (Sacramento, California, 
17 november 2006). 
 

4.4.2 Organische brandstoffen 
Er zijn ook brandstofcellen die van buitenaf geen waterstof krijgen toegediend. Twee 
situaties zijn mogelijk:  
 

• De brandstofcel werkt direct op methanol of aardgas, zonder interne of 
externe conversie. 

 
• De brandstofcel heeft als voeding van buitenaf bijvoorbeeld aardgas maar 

door de hoge interne temperatuur – afhankelijk van het type brandstofcel – 
breken moleculaire bindingen in aardgas waarbij waterstof ontstaat. Dit 
proces staat bekend als reforming. Het kan zowel in de brandstofcel zelf als 
extern – in een reformer – plaatsvinden. 

 
Gebruik van alcoholen zoals methanol en ethanol kent zowel voor- als nadelen. 
Methanol, de simpelste alcoholvorm, is weliswaar erg giftig maar het is een vloeistof. 
Voor bijvoorbeeld de transportsector in Nederland bestaat een uitgebreide 
infrastructuur op basis van vloeistoffen. In tegenstelling tot waterstof is distributie 
van methanol relatief eenvoudig. Een nadeel van het gebruik van alcoholen is het feit 
dat de brandstofcel dan CO2 zal produceren. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld 
methanol of ethanol uit biomassa, is die CO2 eerder door plantaardig materiaal uit de 
lucht opgenomen. In dat geval is een CO2-neutraal scenario mogelijk. Daarom 
verdienen methanol en ethanol uit biomassa aandacht. 
Productie van ethanol uit biomassa kost momenteel ongeveer € 0,45 per liter.51 De 
energie-inhoud van ethanol is lager dan van die van benzine: 23,4 MJ/l versus 31,7 
MJ/l.52 Daarom is 1,35 keer zo veel ethanol nodig als benzine voor dezelfde 
hoeveelheid energie. De energie-inhoud van diesel is 10% hoger dan die van 
benzine: 35,1 MJ/l. 
 
Ter illustratie volgt een prijsvergelijking van ethanol met benzine en diesel. Een 
benzineprijs van € 1,35 per liter – de gemiddelde prijs over 2005 – is als volgt 
opgebouwd:53 
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Tabel 4  Prijsopbouw Euro 95 in 2005, olieprijs $ 50,- per vat, €/$ = 1,25. 
Prijsopbouw 1 liter Euro 95 tot € 1,35 (gemiddelde prijs over 2005) € 1,35 
Productprijs € 0,33 
Marketingmarge t.b.v. distributie, pompkorting en stationsoperatie € 0,12 
Brutowinst Shell Nederland Verkoopmaatschappij (SNV) € 0,015 
Accijns en heffingen  € 0,67 
BTW: 19% over het totale bovenstaande  € 0,22 
 
Het totaal aan belastingen bedraagt € 0,89 op een totaalprijs van € 1,35 wat 
neerkomt op 66%. De kale prijs van Euro 95 is afgerond € 0,47 oftewel 34% van de 
prijs aan de pomp. Voor een eerlijke prijsvergelijking is het handig een prijs per 
energie-eenheid te bepalen, bijvoorbeeld per GJ. Met 31,7 MJ/l is per GJ 31,5 liter 
benzine nodig. Die hoeveelheid heeft een kale prijs van 31,5 × € 0,45 = € 14,20 per 
GJ. 
 
Bij diesel is de productprijs ongeveer gelijk aan die van Euro 95; Het prijsverschil 
wordt hoofdzakelijk bepaald door het feit dat de accijns lager is.54 
 
Tabel 5  Prijsopbouw diesel, olieprijs $ 50,- per vat, €/$ = 1,25. 
Prijsopbouw 1 liter diesel tot € 1,02  € 1,02 
Productprijs € 0,48 
Accijns € 0,38 
BTW: 19% over het totale bovenstaande € 0,16 
 
Het totaal aan belastingen bedraagt € 0,54 op een totaalprijs van € 1,02 wat 
neerkomt op 53%. De kale prijs van diesel is afgerond € 0,48 oftewel 47% van de 
prijs aan de pomp. Ook nu is het zinvol de kale prijs per GJ te bepalen. Met 35,1 MJ/l 
is per GJ 28,5 liter diesel nodig. Die hoeveelheid heeft een kale prijs van  
28,5 × € 0,48 = € 13,70 per GJ. 
 
Ethanol heeft een energie-inhoud van 23,4 MJ/l. Voor 1 GJ is 42,7 l ethanol nodig. 
Bij een productieprijs van € 0,45 per liter kost ethanol uit biomassa 42,7 × € 0,45 = 
€ 19,20 per GJ. 
 
Deze resultaten komen overeen met die uit een onderzoek van het Milieu- en 
NatuurPlanbureau (MNP).55 Uit dat onderzoek blijkt tevens dat bij een langdurig hoge 
olieprijs van $ 75,- per vat, productie van benzine en diesel goedkoper is dan die van 
bioethanol. Tevens blijkt dat € 19,20 per GJ een ondergrens is: door variatie in 
teeltkosten ten gevolge van wisselende gewasopbrengsten en door variatie in kosten 
voor conversie in ethanol is een bovengrens van € 45,- per GJ mogelijk. De 
resultaten van deze vergelijking in tabelvorm: 
 
Tabel 6  Prijsvergelijking ethanol, Euro 95 en diesel in €/GJ. 

Brandstofprijzen in €/GJ 
Ethanol uit biomassa 19,20 - 45 
Benzine Euro 95 14,20 
Diesel 13,70  

 
Belasting op ethanol uit biomassa is vergelijkbaar met die op benzine. Daardoor is 
bioethanol duurder dan benzine. In maart 2007 kostte een liter Euro 95 ongeveer  
€ 1,40 terwijl voor een liter bioethanol € 1,90 moest worden betaald. Per liter 
bioethanol kunnen minder kilometers worden gereden dan bij gebruik van benzine of 
diesel vanwege de lagere energie-inhoud. 
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4.5 Onderscheid in brandstofcellen: 2) op basis van elektrolyt 
 
Er zijn diverse types brandstofcellen. In de literatuur is het gebruikelijk om 
onderscheid te maken naar toegepaste elektrolyt omdat de soort elektrolyt directe 
invloed heeft op de chemische reacties die in de brandstofcel plaatsvinden en op 
diverse andere kenmerken zoals werktemperatuur (vaak gekoppeld aan applicatie), 
benodigde brandstof en vereiste katalysator(en) (vaak bepalend voor de prijs van de 
brandstofcel). Afhankelijk van deze kenmerken liggen bepaalde toepassingen wel of 
niet voor de hand. De bekendste elektrolyten in brandstofcellen zijn vaste oxide 
(solid oxide), fosforzuur (phosphoric acid), gesmolten carbonaat (molten carbonate), 
alkaline en een protonuitwisselingsmembraan (proton exchange membrane). 

4.5.1 Vaste oxide als elektrolyt 
Dit type brandstofcel staat bekend als Solid Oxide Fuel Cell, afgekort SOFC. Deze 
soort vindt vooral toepassing in industriële installaties omdat naast elektriciteit ook 
grote hoeveelheden bruikbare warmte van hoge temperatuur vrijkomen. Het 
rendement voor wat betreft elektriciteitsopwekking varieert tussen 45% en 65% 
LHV.56 Bij nuttig gebruik van de warmte zoals bij cogeneratie, is theoretisch een 
rendement van 85% haalbaar. 
De werktemperatuur van een SOFC is hoog, tussen 600 ºC en 1000 ºC. Daardoor is 
het mogelijk de brandstofcel te voeden met andere brandstoffen dan enkel waterstof 
omdat reforming van bijvoorbeeld methanol naar waterstof in de brandstofcel zelf 
plaats kan vinden.57 Nadelen zijn de lange opstarttijd – denk aan uren, vanwege de 
hoge werktemperatuur – en de extra eisen aan warmte-isolatie van de brandstofcel 
zelf. Een belangrijk voordeel is de ongevoeligheid voor verontreinigingen in de 
toegevoerde brandstof.58 SOFCs komen voor in stationaire toepassingen tussen 5 kW 
en 3 MW.59 Dit type brandstofcel is vrijwel uitontwikkeld. In 2005 varieerde de prijs 
van een SOFC tussen 10.000 $/kW en 20.000 $/kW.60 61 

4.5.2 Fosforzuur als elektrolyt 
Deze brandstofcel staat bekend als Phosphoric Acid Fuel Cell, afgekort PAFC. 
Opwekking van hoge vermogens is de belangrijkste toepassing. Al in de jaren 
negentig van de vorige eeuw kwamen ze op de markt. Er zijn experimenten bekend 
van gebruik in stadsbussen.62 PAFC-technologie is vrijwel volwassen en op 
honderden plaatsen operationeel. De werktemperatuur bedraagt ongeveer 200 ºC. 
Een belangrijk voordeel is de ongevoeligheid voor koolmonoxideverontreiniging van 
de brandstof; tegelijkertijd is een PAFC slecht bestand tegen waterstofsulfide.63 In 
2005 was de prijs van een PAFC ongeveer 3.500 $/kW.60 

4.5.3 Gesmolten carbonaat als elektrolyt 
De Molten Carbonate Fuel Cell, afgekort MCFC, werkt op een hoge temperatuur, rond 
650 ºC. Net als bij de SOFC is interne reforming van brandstof mogelijk. Toepassing 
vindt plaats voor hoge vermogens, vanwege de hoge temperatuur van de 
restwarmte vaak in combinatie met cogeneratie.64 In 2005 kostte een MCFC tussen 
3.000 en 4.000 $/kW.60 

4.5.4 Alkaline als elektrolyt 
De Alkaline Fuel Cell, afgekort AFC, behoort tot de eerste soort brandstofcellen die 
werd toegepast door NASA voor Apollo en Space Shuttle om zowel elektriciteit als 
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water in ruimtevaartuigen te produceren.65 De werktemperatuur van de AFC varieert 
tussen 23 ºC en 250 ºC.66 De belangrijkste reden waarom dit type brandstofcel voor 
aardse toepassingen minder geschikt is, is dat hij slecht bestand is tegen CO2. 

4.5.5 Protonuitwisselingsmembraan als elektrolyt 
De afkorting voor Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC, is ook in gebruik 
voor Polymer Elektrolyte Membrane Fuel Cell, hetzelfde type brandstofcel.67 Deze 
soort is favoriet bij automobielfabrikanten vanwege de hoge vermogensdichtheid, de 
relatief lage werktemperatuur waardoor opstarten weinig tijd kost, het feit dat 
volume en massa beperkt zijn, en het feit dat intern geen corrosieve stoffen 
aanwezig zijn. Nadelen zijn het dure katalysatormateriaal – platina – en de 
intolerantie jegens verontreinigingen in de brandstof.68 
De prijs daalt gestaag: in 2000 kostte een PEMFC 40.000 $/kW, in 2005 was dat 
gereduceerd tot 5.000 $/kW. Eind 2006 bedroeg de prijs 2.000 $/kW. Ter 
vergelijking: een turbodieselmotor kostte in 2006 100 $/kW. Voor bepaalde 
toepassingen is de PEMFC bijna concurrerend: onder 1.000 $/kW is de PEMFC 
commercieel interessant op de markt van vorkheftrucks.69  
 
Een type brandstofcel dat voor wat betreft elektrolyt gelijk is aan de PEMFC is de 
Direct Methanol Fuel Cell, afgekort DMFC. Het wezenlijke verschil tussen PEMFC en 
DMFC is de gebruikte brandstof: de DMFC gebruikt methanol, zonder dat reforming 
naar waterstof nodig is. 
 

4.6 Onderscheid in brandstofcellen: 3) op basis van formaat 
Brandstofcellen zijn er in allerlei soorten en maten, zowel fysieke afmetingen als 
elektrisch vermogen. Uiteraard zijn die twee aan elkaar gekoppeld. Een enkele 
brandstofcel levert slechts een beperkte hoeveelheid vermogen bij een lage spanning 
van vaak nog geen 1 V. Door voldoende cellen te koppelen ontstaat een zogenaamde 
stack die meer vermogen kan leveren. Brandstofcelsystemen zijn prima schaalbaar. 
Voor wat betreft fysieke afmetingen: die variëren van enkele cm3 tot vele m3. Micro-
toepassingen zijn vaak DMFC, middelgroot vaak PEMFC. Van de grote brandstofcellen 
is SOFC populair. 
Het vermogen van een DMFC varieert van een paar W tot 100 W. 
PEMFC is populair voor middelgrote toepassingen tot 100 kW. In dit segment speelt 
de hoeveelheid vermogen per volume-eenheid een belangrijke rol: zo is bijvoorbeeld 
onder de motorkap van een auto slechts beperkt ruimte beschikbaar. 
Verder is er een trend om PEMFC ook voor grote vermogens in te zetten. Ofschoon 
SOFC hiervoor favoriet is, vinden proefnemingen plaats met PEMFCs tot vermogens 
van een paar honderd MW.70 
 
Tabel 7  Vergelijking brandstofceltechnologieën. 59 66 
 temperatuur [ºC] uitgangsvermogen rendement prijs [$/kW] 2006 
SOFC 650-1000 5 kW - 3 MW 45-65% elektrisch, 85% CHP 10.000-20.000 
PAFC 150-200 50 kW - 1 MW 36-42% elektrisch, 80-85% CHP 3.500 
MCFC 600-700 <1 kW - 1 MW 60% elektrisch, 85% CHP 3.000-4.000 
AFC 23-250 10 kW - 100 kW 60-70% elektrisch niet bekend 
PEMFC 50-100 <1 kW - 250 kW 50-60% elektrisch 2.000 
DMFC 60-90 <1 W - 100 W 35% elektrisch 15.000 
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4.7 Onderscheid in brandstofcellen: 4) op basis van applicatie 

4.7.1 Inleiding 
Brandstofceltechnologie is oud. Al in 1839 experimenteerde William Grove met 
'gaseous voltaic batteries' totdat in 1890 Mond en Langer de term 'brandstofcel' 
introduceerden. De echte doorbraak kwam van Francis Bacon die tussen 1932 en 
1952 het pad effende voor de ontwikkelaars van NASA: brandstofceltechnologie aan 
boord van ruimtevaartuigen. De laatste jaren is de ontwikkeling van met name de 
PEMFC door gevestigde automobielfabrikanten ter hand genomen, zoals General 
Motors, Toyota, DaimlerChrysler, Volkswagen, Hyundai, Nissan en Honda. Zij richten 
zich vooral op mobiele applicaties. 
Brandstofceltechnologie is breed inzetbaar, voor zowel stationaire als mobiele 
toepassingen. 

4.7.2 Mobiele toepassingen van brandstofceltechnologie 
 
Personenauto 
"Because of the enormous market potential of the automobile industry, it is the 
automotive application which is paving the way when it comes to innovations in the 
field of fuel cell technology", aldus een woordvoerder van DaimlerChrysler.71 Voor 
PEMFC-technologie is de automobielindustrie de afgelopen jaren een belangrijke 
gangmaker geweest: de PEMFC is omarmd. Toch is het onwaarschijnlijk dat voor 
2030 brandstofcelvoertuigen een significant marktaandeel zullen hebben.72  
 
De transportsector heeft een belangrijk maatschappelijk effect: wereldwijd was in 
het jaar 2000 deze sector verantwoordelijk voor 24% van de totale CO2-emissie. 
Voor alleen auto's bedroeg het percentage 18%.74 De meeste auto's hebben een 
conventionele verbrandingsmotor met als gevolg een belangrijk aandeel in de 
emissie van CO2.

73  
 
Elektrische auto's – voortbewogen met behulp van een elektromotor – kennen dit 
probleem niet. Ze hebben ten opzichte van voertuigen met een verbrandingsmotor 
echter het nadeel dat er minder energie in het voertuig opgeslagen kan worden. De 
elektromotor heeft behoefte aan elektriciteit. Die kan komen uit accu's die vaak een 
grote massa en een groot volume hebben. Dat gaat ten koste van binnenruimte en 
het leidt vanwege de extra massa tot een hoger energieverbruik. Daarom is de 
accucapaciteit in elektrische auto's beperkt wat een negatieve uitwerking heeft op 
beschikbaar vermogen en actieradius.   
Brandstofceltechnologie kan hier uitkomst bieden: de brandstofcel levert de 
elektriciteit voor de elektromotor van de elektrische auto waarbij de actieradius 
groter is dan wanneer accu's worden gebruikt. Dergelijke voertuigen – aangedreven 
met een elektromotor die zijn elektriciteit krijgt van een brandstofcel – staan bekend 
als brandstofcelvoertuigen (fuel cell vehicles). Ze zijn nog niet voor de consument 
beschikbaar; alleen in pilot projects zijn ze operationeel. 
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Fig. 18  Experimenteel brandstofcelvoertuig van Honda 
(Sacramento, California, 17 november 2006). 
 
 
Efficiency brandstofcelvoertuig 
Het is gebruikelijk de efficiency van auto's te vergelijken op basis van het aantal 
kilometers dat ze per liter brandstof kunnen rijden. Deze manier van vergelijken is 
echter niet goed bruikbaar bij vergelijking van verschillende brandstoffen. De 
hoeveelheid energie verschilt immers per brandstofsoort. Dan is het zinvol niet alleen 
naar de efficiency van de auto zelf te kijken (Tank To Wheel, afgekort TTW) maar 
ook hoe efficiënt de brandstof is geproduceerd en vervoerd naar de benzinetank 
(Well To Tank, afgekort WTT). Het product van TTW en WTT geeft een totale 
efficiency (Well to Wheel, WTW). 
 
WTW = WTT × TTW 
 
In de volgende tabel staat een overzicht van de verschillende efficiencies. Bovenaan 
staat de reguliere auto die rijdt op benzine, waarvan er miljoenen rondrijden. Het 
tweede type – de hybride op benzine – is bijvoorbeeld een Toyota Prius. Het derde 
type is een standaard brandstofcelvoertuig dat waterstof gebruikt. Vanwege het 
succes van hybride-technologie vindt toepassing ervan nu ook in combinatie met 
brandstofcellen plaats: een Fuel Cell Hybrid Vehicle, afgekort FCHV. 
 
Tabel 8  Vergelijking voertuigefficiencies. 74 
 WTT 

(%) 
TTW 
(%) 

WTW 
(%) 

Auto op benzine 88 16 14 
Hybride op benzine 88 37 32 
Brandstofcelvoertuig op waterstof 58 38 22 
Hybride brandstofcelvoertuig op waterstof (FCHV) 58 50 29 
Streven hybride brandstofcelvoertuig 70 60 42 
 
Uit de gegevens in de tabel blijkt dat de WTW-efficiency van een standaard benzine-
auto slechts 14% bedraagt. De hybride auto op benzine is voor wat betreft WTW 
beter dan een brandstofcelvoertuig vanwege de lage WTT-waarde van 58%: op het 
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gebied van productie en transport van waterstof is verbetering nodig, wil de WTW-
efficiency van een brandstofcelvoertuig de 'hybride auto op benzine' evenaren. Dit is 
een belangrijk aandachtspunt. 
 
CO2-emissie 
Voor de vergelijking van CO2-emissie tussen voertuigen op verschillende soorten 
brandstof zijn CO2-output voor WTT, TTW en WTW gedefinieerd. De resultaten zijn in 
de volgende tabel weergegeven. 
 
Tabel 9  Vergelijking CO2-emissie (WTW van auto op benzine is op 100% gesteld). 74 
 WTT (%) TTW (%) WTW (%) 
Auto op benzine 12 88 100 
Hybride op benzine 8 67 75 
Hybride brandstofcelvoertuig (waterstof uit aardgas) 38 0 38 
Brandstofcelvoertuig (waterstof uit aardgas) 30 0 30 
Brandstofcelvoertuig (waterstof uit steenkool) 75 0 75 
Brandstofcelvoertuig (waterstof uit wind, zon) 4 0 4 
Brandstofcelvoertuig (waterstof uit biomassa) 12 0 12 
 
Brandstofcelvoertuigen produceren zelf geen CO2 maar er is wel WTT-CO2-output. De 
laagste WTT-CO2-emissie is mogelijk als duurzame energiebronnen worden gebruikt: 
wind, zonlicht of biomassa. 
 
Prijs en levensduur van brandstofcel 
Van grootschalige productie van brandstofcelvoertuigen is nog geen sprake. Factoren 
die daarbij een rol spelen zijn o.a. acceptatie, veiligheid en het ontbreken van 
infrastructuur. Een belangrijke oorzaak is het feit dat de kostprijs – ordegrootte € 1 
miljoen – te hoog is voor consumentengebruik. Ter indicatie van de prijsstelling 
gerelateerd aan het vermogen van het voertuig: per kW motorvermogen kost een 
conventionele auto € 25,- terwijl per kW een brandstofcelvoertuig anno 2007 het 
honderdvoudige kost.75 Er zijn niche-markten waar de prijs van een brandstofcel 
minder belangrijk is, zoals de ruimtevaart, maar voor de gewone consument is de 
prijs een belangrijke factor. 
Naast het feit dat de productie van brandstofcellen nog arbeidsintensief is, bevatten 
ze vaak kostbare grondstoffen waaronder platina. Daar komt bij dat brandstofcellen 
zoals in PEMFC-prototypen van personenauto's een beperkte levensduur hebben. Dat 
komt onder andere doordat ze slecht bestand zijn tegen verontreinigingen in de 
aangeboden waterstof. Dat stelt extra eisen aan de zuiverheid van de brandstof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19  Brandstofcel van Nissan (Sacramento, 
California, 17 november 2006). 
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Bevriezingsrisico van brandstofcel 
Als bijproduct levert een brandstofcel water. Dat kan problemen geven bij lage 
temperaturen. Door bevriezing van het bijproduct 'water' kan de brandstofcel 
verstopt of zelfs beschadigd raken. 
De automobielindustrie streeft naar brandstofcelvoertuigen die ook op koude 
plaatsen op aarde inzetbaar zijn. Daarom is dit probleem dat bekendstaat als 'lage-
temperatuur-uitdaging' hoog op de agenda geplaatst. Regelmatig boeken 
automobielfabrikanten vooruitgang. Inmiddels garandeert Honda de werking van zijn 
brandstofcelvoertuigen tot -20 ºC maar ook dat volstaat nog niet voor wereldwijde 
inzetbaarheid.76 
 
Opslag van waterstof 
Een belangrijke beperking voor grootschalige toepassing van brandstofceltechnologie 
heeft te maken met het feit dat opslag van waterstof moeilijk is. De energiedichtheid 
per massa-eenheid waterstof is hoog maar de energiedichtheid per volume-eenheid 
is laag. Dat speelt met name in de transportsector een rol. 
 
Tabel 10  Vergelijking energiedichtheden benzine en waterstof. 42 77 
 energie per massa [MJ/kg] energie per volume [MJ/l] 
Benzine 45 33 
Waterstof (300 bar) 120 2,7 
 
Het heeft tot gevolg dat een relatief grote en zware brandstoftank nodig is om een 
acceptabele hoeveelheid waterstof in een auto te vervoeren. Het is niet de bedoeling 
dat dezelfde problemen opreden als bij elektrische auto's op basis van accu's: een 
volumineuze en zware brandstoftank voor waterstof, ten koste van binnenruimte en 
brandstofverbruik. De eisen die gelden voor de tank, leiden tot een beperkte 
actieradius van de auto, zij het niet zodanig als bij elektrische voertuigen op basis 
van accu's. Per brandstoftank waterstof is 500 km acceptabel terwijl 300 km 
momenteel de limiet is.  
Om dit probleem te ondervangen vinden experimenten plaats met verhoging van de 
waterstofdruk in de tank. De gebruikelijke drukwaarde bedroeg in eerste instantie 
350 bar. Bij de nieuwste experimenten is de druk 700 bar, wat de constructie van de 
tank bemoeilijkt waardoor de kosten toenemen. 
 

    
Fig. 20  De brandstoftank van deze experimentele Mercedes bevat waterstof onder hoge druk 
(Sacramento, California, 17 november 2006). 
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Andere mobiele toepassingen 
Brandstofceltechnologie is niet specifiek voor personenauto's. Met vrijwel elk ander 
type vervoermiddel vinden experimenten plaats. 
 
Vorkheftrucks  

Er zijn vorkheftrucks met een PEM-
brandstofcel die de elektromotor van 
elektriciteit voorziet. Omdat het werkgebied 
beperkt is, vormt het ontbreken van een 
fijnmazige waterstofinfrastructuur geen 
probleem: één tankstation volstaat voor alle 
vorkheftrucks binnen een bedrijf. Toyota is 
een van de producenten.78 Deze 
vorkheftrucks zijn geschikt voor gebruik in 
gesloten distributiecentra omdat van 
uitlaatgassen geen sprake is.  
 

Fig. 21  PEMFC-vorkheftruck van Toyota. 
 
Een PEMFC-vorkheftruck is commercieel interessant zodra de prijs van de PEMFC 
onder 1.000 $/kW zakt, de helft van wat die nu is.69 Als additionele functionaliteit 
– bijvoorbeeld het niet meer hoeven wachten tijdens het opladen van accu's – 
meerwaarde heeft voor de klant, kan introductie nog eerder plaatsvinden. 
 
Scooters 

Er zijn ook scooters met een brandstofcel. In het kader 
van het project 'Fuel cell Reduced-Emission SCOoter' 
(FRESCO) hebben Energieonderzoek Centrum Nederland 
en het Franse CEA in een scooter van Piaggio een 
brandstofcel gemonteerd.79 80  
In Taiwan waar bijna de helft van de uit 23 miljoen 
personen bestaande bevolking een scooter bezit, vinden 
op uitgebreide schaal experimenten plaats met PEMFC-
technologie in scooters.81 Het doel is reductie van CO2-
emissie. Bij een jaarlijkse productie van 100.000 scooters 
met een PEMFC van 2 kW zal de prijs rond $ 2 .200,- 
liggen. Bij 200.000 stuks daalt de prijs tot $ 1.730,- wat 
overeenkomt met de prijs van een standaard scooter met 
een motorinhoud van 125 cc. 

Fig. 22  PEMFC-scooter van 
Dana/ZSW. 
 
Bussen 
Binnen het project Clean Urban Transport for Europe (CUTE) rijden in tien Europese 
steden in acht landen brandstofcelbussen rond. In Amsterdam werken GVB, Shell 
Hydrogen, Nuon, Hoek Loos en DaimlerChrysler samen bij de exploitatie van 
brandstofcelbussen voor de reguliere dienstregeling.82 Een brandstofcelbus is 
commercieel interessant als de prijs van de PEMFC zakt tot 250 $/kW. Nu is dat nog 
2.000 $/kW.69 
Als additionele functionaliteit in de vorm van minder geluid en emissie van 
schadelijke stoffen belangrijk is, kan de prijs hoger zijn. In dat geval moet iemand 
bereid zijn de meerkosten te betalen. In het algemeen is dat iemand die een 
probleem ondervindt. Bij bussen kan het lastig zijn een probleemeigenaar aan te 
wijzen aangezien dergelijke voertuigen opereren in de publieke ruimte. 
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Vliegtuigen 
De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft in 2003 een eenpersoons vliegtuig 
geïntroduceerd dat zijn energie die nodig is voor de voortstuwing uit brandstofcellen 
betrekt. Ook voor grote toestellen zijn er mogelijkheden maar dan betreft het enkel 
de elektriciteitsvoorziening aan boord voor verlichting, verwarming en 
entertainment. In grote vliegtuigen zorgen daar nomaliter accu's voor. Opladen vindt 
plaats zodra de hoofdmotoren draaien. Het gaat bij grote toestellen dus niet om de 
voortstuwing van het vliegtuig. De beperking zit hem in de opslag van waterstof, niet 
in de brandstofceltechnologie. Volgens Boeing zijn brandstofcellen interessant omdat 
ze minder onderhoud vergen dan accu's en omdat ze een hoger rendement 
hebben.83 
 
Treinen 
The East Japan Railway Company voert tests uit met brandstofceltreinen. In de 
zomer van 2007 moeten ze operationeel zijn in de omgeving van Nagano en 
Yamanashi. Met behulp van 65 kW-brandstofcellen zijn snelheden tot 100 kilometer 
per uur mogelijk.84 Resultaten zijn op dit moment nog niet bekend. 
In Denemarken is in 2005 een project gestart dat moet uitmonden in de eerste 
brandstofceltrein in Europa op een 59 kilometer lang traject in Jutland.85  
In Nederland vindt onderzoek plaats naar technische en economische haalbaarheid 
van een emissievrije trein met brandstofcellen op het traject Heerlen - Aken.86 Dit 
baanvak is nog niet geëlektrificeerd. Ook op baanvakken waar dat wel het geval is, is 
een brandstofceltrein flexibeler omdat voltageverschillen aan weerszijden van de 
grens geen rol meer spelen. Daarnaast zijn investeringen in bovenleidingen niet 
meer nodig. Deze factoren leiden ertoe dat het grensgebied tussen Heerlen en Aken 
wellicht een interessante nichemarkt is voor een brandstofceltrein. In 2005 heeft 
SenterNovem een subsidieaanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek toegekend.87 
 
Onderzeeërs 

In 2003 heeft de Duitse marine een 
duikboot in bedrijf genomen die werkt 
met brandstofcellen. De combinatie van 
brandstofcel en elektromotor 
produceert weinig geluid en warmte 
waardoor deze onderzeeër extra lastig 
te detecteren is door vijandige 
schepen.88 Deze toepassing is zuiver 
militair waardoor opschaling en 
commercieel gebruik geen rol spelen. 
 

Fig. 23  Brandstofcelduikboot type 212A. 
 
Binnenvaartschepen 
De Nederlandse producent van brandstofcellen Nedstack is betrokken bij een project 
waarbij een duwboot is uitgerust met twee PEM-brandstofcellen van elk 100 kW.89 
Het is commercieel aantrekkelijk als de brandstofcel minder dan 1.000 €/kW kost, de 
prijs van waterstof maximaal 0,30 €/Nm3 bedraagt, bij een levensduur van 10 jaar. 
Dat is nu nog niet het geval. Volume in de markt is een belangrijke driver om de 
prijzen te laten dalen. 
 
Na deze opsomming van applicaties van brandstofcellen is een kanttekening op zijn 
plaats. Het is niet correct als de indruk ontstaat dat brandstofceltechnologie al op 
grote schaal zijn intrede heeft gedaan. Het betreft pilot projects om ervaring op te 
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doen met de technologie. Van diverse experimenten zijn nog geen uitkomsten 
bekend. 
 

4.7.3 Stationaire toepassingen van brandstofceltechnologie 
 
Elektriciteitsvoorziening uit bijproduct waterstof 
Met PEM-brandstofceltechnologie voorziet Akzo Nobel Base Chemicals sinds 2004 
voor een deel in zijn eigen elektriciteitsbehoefte bij een elektrolysefabriek in Delfzijl. 
Uit pekel maakt men daar natronloog en chloorgas. Bij dit proces komt waterstof vrij 
als restproduct. Uitgaande van een jaarlijkse hoeveelheid waterstof van 2500 ton, is 
op basis van een rendement van 50% een vermogen van 5,5 MWe mogelijk met 
PEM-brandstofcellen.90 Het rendement blijkt in de praktijk hoger: 61,8%. Binnen het 
programma Energiebesparing door Innovatie (EdI) ondersteunt het Ministerie van 
Economische Zaken dit project.91 Ook een vergelijkbare fabriek van Akzo Nobel in 
Rotterdam is in beeld. Het doel is daar 200 MWe uit brandstofcellen waardoor deze 
fabriek voor 20% in zijn eigen elektriciteitsbehoefte kan voorzien. In 
elektrochemische fabrieken is waterstof vaak een bijproduct.92  
 
Noodstroomvoorziening 
Het belang van een ononderbroken elektriciteitsvoorziening neemt toe. Een bekend 
voorbeeld is een ziekenhuis waar tijdens operaties continu elektriciteit beschikbaar 
moet zijn. Noodstroomvoorziening op basis van brandstofceltechnologie heeft 
voordelen: een hoger rendement is mogelijk, schadelijke emissies kunnen lager zijn, 
de betrouwbaarheid (de belangrijkste factor voor noodstroomvoorziening) is hoger 
dan bij dieselaggregaten terwijl minder onderhoud nodig is. Het grootste bezwaar is 
echter de hoge prijs. Een SOFC kostte in 2005 tussen $ 10.000,- en $ 20.000,- per 
kWe. Uitgaande van $ 10.000,- per kWe en een vereist vermogen van 250 kWe, kost 
een dergelijk systeem $ 2.500.000,-. Een conventioneel systeem met evenveel 
vermogen kost ongeveer $ 250.000,-. Dat maakt het brandstofcelsysteem een factor 
tien duurder. 
 
Opwekking van elektriciteit en warmte in de woonomgeving 
Er zijn diverse redenen waarom brandstofceltechnologie geschikt is om toe te passen 
in de huiselijke omgeving. Elektriciteitsopwekking vindt in dat geval in de buurt van 
de belasting plaats wat transportverliezen tot een minimum beperkt. Brandstofcellen 
maken geen herrie en trillen niet. Daardoor ondervinden bewoners er geen hinder 
van. Bij gebruik in een woonhuis is nuttig gebruik van de restwarmte mogelijk 
waardoor het rendement nog verder stijgt. 
Niet alleen in de Verenigde Staten vinden experimenten met brandstofceltechnologie 
plaats, ook in Nederland zijn er pilot projects. Brandstofcelproducent Nedstack was in 
2006 betrokken bij een pilot project in eigen land waarbij in tien huizen door een 
brandstofcel zowel elektriciteit als warm water werd geleverd.93 
 
Alternatief voor Li-Ion-notebookaccu's 
De meningen zijn er over verdeeld of notebookvoeding valt onder mobiele of 
stationaire toepassingen. Er is gekozen voor stationair omdat mobiele toepassingen 
in deze context vaak met de transportsector geassocieerd worden. 
De populariteit van notebooks neemt nog steeds toe. De accucapaciteit beperkt de 
maximale werktijd. Kostbare Li-Ion-accu's zijn op dit moment het populairst. 
Uitgaande van bestaande afmetingen lijkt technologisch de bovengrens voor wat 
betreft capaciteit in zicht. Diverse firma's hebben inmiddels demonstratiemodellen 
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getoond van een micro-brandstofcel die de plaats van een notebookaccu kan 
innemen. Ze werken met een DMFC en gebruiken dus methanol als brandstof. In 
eerste instantie gaat het om legertoepassingen.94 Als de energie verbruikt is, kan de 
gebruiker een cartridge vervangen en meteen doorwerken. 
 

 
 
Fig. 24  Micro-brandstofcel ter vervanging van een notebookaccu.95 
 
Een nadeel van een dergelijke micro-DMFC is de toxiciteit van de brandstof 
methanol, en het feit dat er nog technische problemen zijn met dit type brandstofcel. 
Het membraan dat intern voor scheiding moet zorgen, heeft last van doorlekken van 
waterstof, water en methanol. Dat resulteert in verspilling van brandstof waardoor 
de spanning per cel daalt.96 Ondanks deze tekortkoming is de capaciteit in 
vergelijking met Li-Ion-accu's duidelijk groter: tien tot twintig uur in plaats van vier 
uur.  
Al enkele jaren melden fabrikanten dat de eerste exemplaren voor consumenten 
'volgend jaar' op de markt komen voor minder dan € 400,- per stuk voor een 
vermogen van 25 W. Prijzen van Li-Ion-accu's variëren tussen € 100,- en € 200,-. 
Ondanks de scepsis die is ontstaan door de steeds weer uitgestelde introductie, is de 
verwachting dat de eerste applicaties waarmee de consument te maken krijgt in het 
laagvermogenssegment zullen liggen. 
 
De laatste tijd vindt ook de PEMFC toepassing in het laagvermogenssegment. Het 
Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer toonde in april 2007 op een brandstofcelbeurs 
in Hannover diverse apparaten aan het publiek, ook kleinere types voor mobiele 
telefoons en MP3-spelers. Het Amerikaanse bedrijf Angstrom presenteerde micro-
toepassingen van de PEMFC zoals een zaklamp op waterstof. Een medewerker van 
dit bedrijf vertelde dat een vergelijkbare zaklamp met een DMFC geen succes was 
omdat de oriëntatie van de lamp teveel invloed had op de vloeistof methanol in het 
brandstofreservoir. Dat probleem bleek met waterstof opgelost: de zwaartekracht 
heeft nu eenmaal meer invloed op een vloeistof als methanol dan op een gas als 
waterstof. Hervulling met methanol is eenvoudiger dan met waterstof maar dat 
probleem heeft Angstrom ondervangen door tegelijkertijd met de zaklamp een 
compact vulstation te introduceren. 
 

Op de eerder genoemde beurs in Hannover was er 
wederom aandacht voor de DMFC: de Amerikaanse firma 
Idatech presenteerde een universeel voedingsapparaat 
op basis van een DMFC. Volgens een woordvoerder van 
het bedrijf was het gemaakt in opdracht van het 
Amerikaanse leger maar ook een civiele versie zou in het 
verschiet liggen. Concrete marktintroductie werd echter 
nog niet voorzien. Fig. 25  DMFC power supply 

van Idatech (Hannover, 19 
april 2007). 
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4.8 Conclusies 
De eerste deelvraag van dit onderzoek luidt: 
 
 
Wat is op dit moment de stand van de technologie van brandstofcellen? 
 
 
Uit de literatuur lijkt voor micro-toepassingen de DMFC met als brandstof methanol 
populair. Het voordeel ten opzichte van wat nu toepassing vindt in het micro-
segment – kleine accu's – is dat per cartridge met vergelijkbare afmetingen meer 
energie beschikbaar is waardoor het mogelijk is langer te werken zonder 
onderbreking: tien tot twintig in plaats van vier uur. Micro-brandstofcellen worden al 
jaren aan het publiek gepresenteerd. Daadwerkelijke introductie op de 
consumentenmarkt laat echter nog steeds op zich wachten. Het feit dat er duidelijke 
toepassingen voor de DMFC zijn waarvoor geen volwaardig alternatief beschikbaar is, 
kan de introductie ervan versnellen. 
 
Voor vermogens tot 100 kW lijkt de PEMFC op dit moment het interessantst. 
Ondanks het feit dat de aangeboden waterstof extreem zuiver moet zijn en dat de 
katalysator platina prijzig is, wegen deze nadelen niet op tegen de vele voordelen: 
de vermogensdichtheid is hoog waardoor relatief compacte, mobiele toepassingen 
mogelijk zijn zoals gewenst in auto's. De lage werktemperatuur van 50 ºC tot 100 ºC 
maakt snel opstarten mogelijk. Het elektrische rendement ligt tussen 50% en 60%. 
Het feit dat vrijwel alle grote automobielfabrikanten zich op dit type brandstofcel 
hebben gestort, heeft de ontwikkeling ervan versneld. 
Voor een vorkheftruck is een PEMFC commercieel aantrekkelijk bij een prijs beneden 
1.000 $/kW. Als de verwachtingen voor wat betreft jaarlijkse halvering van de prijs 
van een PEMFC uitkomen, is de PEMFC-vorkheftruck binnen afzienbare tijd 
economisch rendabel. 
 
Voor industriële, stationaire applicaties met veel vermogen is de brandstofcel al 
langer in gebruik. Verscheidene types zijn vrijwel uitontwikkeld. De meeste potentie 
lijkt de SOFC te bieden om twee redenen: ten eerste maakt de hoge 
werktemperatuur van 650 ºC tot 1000 ºC cogeneratie van warmte en elektriciteit 
aantrekkelijk bij een hoog rendement van maximaal 85%. Ten tweede is de SOFC 
goed bestand tegen verontreinigingen in de brandstof, iets wat hem onderscheidt 
van de eveneens als technisch volwassen beschouwde PAFC. 
 
Brandstofcellen hebben het grote voordeel dat ze eenvoudig te koppelen zijn: 
brandstofceltechnologie is prima schaalbaar. Dat heeft tot gevolg dat de PEMFC die 
eerst voornamelijk voor mobiele toepassingen in beeld was, steeds vaker ook in 
stationaire toepassingen voor hogere vermogens wordt gebruikt. Vanwege de lage 
werktemperatuur is cogeneratie van warmte en elektriciteit minder interessant bij 
een PEMFC.  
De schaalbaarheid van brandstofceltechnologie maakt het mogelijk om op zoek te 
gaan naar verschillende nichemarkten, een vorm van niche branching. Dat past 
binnen Strategic Niche Management en kan de ontwikkeling van 
brandstofceltechnologie ten goede komen.  
De Nederlandse firma Nedstack is inmiddels een belangrijke speler op de PEMFC-
markt en doet er alles aan om zijn brandstofcellen in zo veel mogelijk situaties te 
demonstreren: huizen, chemische fabrieken, duwboten, enzovoort. Hier is sprake 
van een push-strategie, zij het op nicheniveau. 
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Ondanks het feit dat waterstof vaak onlosmakelijk met brandstofceltechnologie 
verbonden lijkt, zijn er organische alternatieven. Ethanol en methanol zijn 
interessante opties, zeker in gebieden waar biomassa op de agenda staat, zoals in de 
provincie Noord-Brabant.  
Brandstofceltechnologie in het algemeen kan een brugfunctie vervullen tussen 
enerzijds traditionele fossiele brandstoffen en anderzijds duurzame varianten. Als 
uiteindelijk de beperkingen rond waterstof op het gebied van productie, distributie en 
opslag zijn opgelost, kan een duurzame energiestructuur ontstaan waarin opslag van 
energie op een efficiënte manier mogelijk is en waarin emissie van CO2 gereduceerd 
is.    
 
Ondanks de druk vanuit de automobielindustrie is voor 2030 geen significant 
marktaandeel van brandstofcelauto's te verwachten. Het transportregime op basis 
van fossiele brandstoffen is al meer dan een eeuw oud en stevig verankerd. Een 
'break out' van niche- naar regimeniveau is daardoor lastig. Brandstofcelvoertuigen 
hebben meerwaarde voor de samenleving als geheel. Voor de individuele consument 
is die meerwaarde er nu nog niet. Acceptatie, prijs, technische onvolkomenheden en 
het ontbreken van infrastructuur zijn bepalende factoren. 
 
Brandstofceltechnologie is nog buiten het bereik van de gewone consument: 
enerzijds vinden op technisch gebied nog allerlei ontwikkelingen plaats, anderzijds 
zijn brandstofcellen duur omdat van massaproductie nog geen sprake is. De 
afgelopen jaren is de prijs van een PEMFC jaarlijks gehalveerd. In 2006 bedroeg hij 
2.000 $/kW. 
 
Op basis van literatuuronderzoek blijkt dat de eerste applicaties van 
brandstofceltechnologie waar de consument direct mee te maken krijgt, te vinden 
zijn in het laagvermogenssegment. Een DMFC die een Li-Ion-accu vervangt is 
daarvan een voorbeeld. Ook voor de PEMFC-vorkheftruc nadert commerciële 
introductie. 
 
Vanwege het feit dat met brandstofceltechnologie een hoger rendement mogelijk is 
dan met conventionele manieren van elektriciteitsopwekking, omdat trillingen en 
geluidsoverlast ontbreken, vanwege de schaalbaarheid, omdat er technologisch nog 
steeds sprake is van vooruitgang, omdat brandstofcellen in allerlei applicaties 
toepassing kunnen vinden, omdat uit de brandstofcel geen CO2 vrijkomt bij gebruik 
met waterstof, en omdat de prijzen dalen, is mijns inziens brandstofceltechnologie 
een interessante en veelbelovende technologie is die nu al aandacht verdient. Dat 
kan binnen het kader van Strategic Niche Management door visie te ontwikkelen en 
uit te dragen bij demonstratieprojecten, door verschillende actoren erbij te betrekken 
teneinde een sociaal netwerk op te bouwen, en door te leren van de tijdens de 
demonstratieprojecten opgedane ervaringen. 
 
Beantwoording van de twee resterende deelvragen en de hoofdvraag van dit 
onderzoek is zinvol om te bepalen of er concrete kansen zijn voor Brabantse 
bedrijven en kennisinstellingen, of er mogelijkheden zijn voor onderscheidend 
vermogen binnen Noord-Brabant. De volgende hoofdstukken richten zich daarop. 
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5 Kansen voor Brabantse bedrijven en instellingen? 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 
 
 
Liggen er op het gebied van brandstofceltechnologie kansen voor Brabantse 
bedrijven en kennisinstellingen? 
 
 
In paragraaf 5.2 zijn definities en criteria bepaald om beantwoording van de 
onderzoeksvroeg te vereenvoudigen. Vervolgens is in paragraaf 5.3 een opsplitsing 
gemaakt: per toepassingssector en per actorperspectief is onderzocht of er sprake is 
van kansen. In tabelvorm zijn in paragraaf 5.4 de resultaten vervolgens samengevat. 
 
Paragraaf 5.5 gaat over Brabantse bedrijven die zich actief met ontwikkeling en 
realisatie van brandstofcelapplicaties bezighouden. Paragraaf 5.6 behandelt het feit 
dat in Noord-Brabant de eerste brandstofceltoepassingen waarschijnlijk exclusief op 
de PEMFC gebaseerd zullen zijn, ondanks de verwachting dat het juist de DMFC zou 
zijn die in de eerste commerciële applicaties met brandstofcellen toepassing zou 
vinden. 
Aan het einde van dit hoofdstuk staat in paragraaf 5.7 een grafisch overzicht van de 
Brabantse situatie, gevolgd door conclusies en beantwoording van de 
onderzoeksvraag in paragraaf 5.8.
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5.2 Afbakening: definities en criteria 
Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, moet duidelijk zijn wat in 
dit rapport valt onder de term 'brandstofceltechnologie' en wat onder 'kansen'. 
 
Brandstofceltechnologie 
Onder brandstofceltechnologie valt naast de productie van brandstofcellen ook het 
bedenken en realiseren van applicaties eromheen. 
Het aantal brandstofcelproducenten is beperkt. Tot de grote spelers op wereldschaal 
behoren het Canadese Ballard en het Amerikaanse Hydrogenics.97 98  
Het in Arnhem gevestigde Nedstack produceert voornamelijk voor de buitenlandse 
markt en is marktleider in Europa.99 Het is irreëel te veronderstellen dat in Noord-
Brabant plaats is voor een tweede Nederlandse brandstofcelproducent.  
Dat is anders voor het bedenken en realiseren van applicaties rond brandstofcellen: 
zowel kennisinstituten als maakindustrie zijn in Noord-Brabant van een hoog niveau. 
Daarom ligt in dit onderzoek de focus op applicaties met brandstofcellen, de 
productie van brandstofcellen zelf blijft buiten beschouwing. 
 
Kansen 
Beantwoording van de vraag waar kansen liggen, komt neer op bepaling van 
applicaties en markten die aan zekere criteria voldoen. Om die criteria boven water 
te krijgen, is gekeken naar de lange-termijn-visie achter de introductie van nieuwe 
technologieën in Noord-Brabant. Daarom zijn missie-omschrijvingen beschouwd van 
enkele partijen die in Noord-Brabant een belangrijke rol spelen op het gebied van 
stimulering van nieuwe energietechnologieën. Naast de Provincie Noord-Brabant is 
gekeken naar het Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken Telos en de 
Brabantse OntwikkelingsMaatschappij. 
 
Een citaat uit een van de missie-omschrijvingen van de Provincie Noord-Brabant 
luidt: "Lerend naar een duurzaam Brabant. Het besef dat we aan een wereld moeten 
werken waarin generaties blijvend in hun behoeftes kunnen voorzien, is algemeen 
aanvaard: door een zorgvuldige afweging tussen economische, ecologische en 
sociaal-culturele aspecten werkt ook de Provincie aan een duurzame 
ontwikkeling."100 
 
Het Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken Telos stelt dat het  
"een bijdrage wil leveren aan duurzame ontwikkelingsprocessen in Brabant. Daartoe 
ontwikkelt en ontsluit Telos kwalitatief hoogwaardige kennis over duurzaamheid ten 
behoeve van innovaties en veranderingsprocessen en inspireert ze met deze kennis 
het maatschappelijk debat."101 
 
De Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) geeft aan als missie te hebben:  
"Kansen creëren voor Brabant door het versterken van de economische groei- en 
innovatiekracht."102 
 
Uit deze missie-omschrijvingen komen drie voor dit onderzoek relevante criteria naar 
voren: 
 

• Duurzaam; 
• Economisch interessant; 
• Innovatief. 
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Duurzaam 
De term 'duurzaam' betekent volgens Van Dale: gebruikmakend van herwinbare 
bronnen; zo min mogelijk grondstoffen verbruikend.103 Brundtland definieert 
duurzame ontwikkeling als volgt:  
 
 
'Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the needs of future generations to meet their own needs'.104  
 
 
Brandstofcellen kunnen zowel met duurzame als niet-duurzame brandstoffen worden 
gevoed. Daarom is het in dit geval praktisch om ook het tweede deel van de definitie 
van Van Dale (zo min mogelijk grondstoffen verbruikend) erbij te betrekken. Door 
brandstofceltechnologie in te zetten is efficiencywinst ten opzichte van concurrerende 
dominante technologieën mogelijk en daardoor brandstofbesparing. Eerder in dit 
rapport is de combinatie van brandstofcel en elektromotor versus een conventionele 
verbrandingsmotor besproken. Brandstofceltechnologie als energiebesparende 
technologie heeft dus duurzaamheidsvoordelen. 
 
Economisch interessant 
'Economisch interessant' betekent in deze context dat bedrijven van mening zijn dat 
binnen afzienbare tijd financiële winst en werkgelegenheid te creëren zijn. 
 
Innovatief 
In hoofdstuk 3 is de OECD-definitie van het begrip innovatie aan bod gekomen: 
 
 
Innovations comprise implemented technologically new products and processes and 
significant technological improvements in products and processes. 
 
 
Volgens Van Dale is 'innovatief' gelijk aan 'vernieuwend'. Dat kan o.a. slaan op de 
functionaliteit van de toepassing: er kan sprake zijn van een grote technologische 
sprong of er kan additionele functionaliteit ontstaan. 
 
De Provincie Noord-Brabant definieert 'innoveren' als volgt: 
 
 
Het omzetten van kennis in succesvolle nieuwe producten, diensten of processen. 
Iedereen kan innoveren: bedrijven, (semi-) overheden, maatschappelijke 
organisaties of individuen. Voor de innovaties die de Provincie Noord-Brabant 
stimuleert, geldt dat verschillende partijen met elkaar moeten samenwerken. 
 
De Provincie Noord-Brabant wil de economische positie en internationale 
concurrentiekracht van de provincie versterken. Hoe? Door innovatie te stimuleren. 
Voorwaarde daarvoor is wel dat onderling wordt samengewerkt. De Provincie co-
financiert, faciliteert en verbindt innovatieve bedrijven, (kennis)instellingen en 
overheden. Om haar ambities te verwezenlijken heeft de Provincie voor de periode 
2005 - 2010 het 'Actieprogramma Innovatie Noord-Brabant' ontwikkeld. 105 
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Binnen het actieprogramma zijn er drie speerpunten: 
 

• Connecting winners: nadruk op samenwerking tussen bedrijven en 
kennisinstellingen; 

• Creating winners: starters als bron van nieuwe ideeën en werkgelegenheid; 
• Enabling winners: goed opgeleide mensen zijn vereist voor innovatie. 

 
Voor de Provincie Noord-Brabant is 'innovatief' niet een doel op zich maar een middel 
om enerzijds economische activiteit te stimuleren en anderzijds 
duurzaamheidsdoelen te bewerkstelligen. Daarom heeft 'innovatief' – zowel 
technologisch als functioneel – als criterium binnen dit onderzoek een lagere 
prioriteit dan de criteria 'duurzaam' en 'economisch interessant'. 
 
De combinatie van de genoemde criteria is niet nieuw. Het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit benadrukt bij 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' 
in het kader van duurzame ontwikkeling de drie p's: people, planet en profit.106 
Wenselijk is een harmonieuze combinatie van deze drie elementen wat moet leiden 
tot winst op lange termijn voor maatschappij en ondernemers. 'Duurzaam' kan hier 
geprojecteerd worden op 'planet', 'economisch interessant' op 'profit'.  
Ook in de zogenaamde Telos-duurzaamheidsdriehoek komt deze balans terug. 
Daarin wordt de mate van duurzaamheid bepaald aan de hand van drie kapitalen: 
sociaal-cultureel, ecologisch en economisch. 
 
Als een brandstofceltoepassing aan de gestelde criteria 'duurzaam, economisch 
interessant en innovatief' voldoet, zijn er wellicht kansen. Op basis van paragraaf 4.7 
(onderscheid in brandstofcellen op basis van applicatie) is de volgende 
onderverdeling gemaakt: 
 

• Transporttoepassingen; 
• Binnenhuistoepassingen; 
• Mini- en micro-toepassingen. 

 
Van elk van deze toepassingscategorieën is bekeken of aan de criteria is voldaan. 
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5.3 Opsplitsing naar toepassingssector en actorperspectief 
 
Brandstofceltechnologie is in verschillende applicatiecategorieën inzetbaar. Elke 
categorie kent zijn eigen specifieke problemen en verwachtingspatronen. Voor een 
gedifferentieerd beeld van kansen voor brandstofceltechnologie is het noodzakelijk 
om elke categorie separaat onder de loep te nemen: de transportsector, 
binnenhuistoepassingen, en mini- en micro-toepassingen. 
De mening of er kansen zijn voor een categorie verschilt per actorgroep: het 
Brabantse bedrijfsleven, Brabantse kennisinstelingen en eindgebruikers. Het 
perspectief van de Provincie Noord-Brabant is overkoepelend. 
Net als bij de opsplitsing naar toepassingssector is hier een gedifferentieerd beeld 
gewenst. Daarom zijn de eerder genoemde categorieën vanuit het perspectief van de 
genoemde actorgroepen belicht. 
Door alle combinaties te onderzoeken, is het mogelijk een beeld te verkrijgen van de 
Brabantse situatie op het gebied van brandstofceltechnologie. 

5.3.1 Transporttoepassingen 
Bij transporttoepassingen gaat het om voertuigen 
waarbij de aandrijving plaatsvindt met behulp van de 
combinatie van een elektromotor en een 
brandstofcel. De dominante technologie gaat uit van 
een conventionele verbrandingsmotor.  
De laatste jaren is de PEMFC door diverse 
automobielfabrikanten omarmd. Belangrijke en 
vooral kostbare pilot projects zijn te vinden in Japan, 
Canada en de Verenigde Staten. In de strijd om 
demonstratieprojecten die wereldwijd plaatsvindt, 
heeft Noord-Brabant noch het onderscheidend 
vermogen noch de financiële middelen om de 
internationale automobielindustrie warm te maken 
voor een pilot project. 

 
Perspectief van Brabantse bedrijven 
In Noord-Brabant is DAF een van de firma's die zich bezighoudt met aandrijving van 
voertuigen voor de transportsector. Het bedrijf geeft aan dat het 
brandstofceltechnologie nog niet interessant vindt vanwege de hoge prijs en 
technische onvolkomenheden: ten opzichte van de dominante technologie – de 
conventionele verbrandingsmotor – vormen het bevriezingsrisico en de onzekerheid 
over de levensduur van de brandstofcel de belangrijkste technische bottlenecks. DAF 
geeft te kennen de beproefde dieselmotor voor aandrijving voorlopig niet door een 
elektromotor met brandstofcellen te willen vervangen. 
 
Perspectief van Brabantse kennisinstellingen 
Aan zowel technische interesse als competentie bestaat bij kennisinstellingen in 
Noord-Brabant geen gebrek. Er zijn uitdagingen die om oplossingen vragen. Zowel 
TNO Automotive als de Technische Universiteit Eindhoven tonen interesse. De laatste 
heeft kennis op het gebied van met name reforming en cleanup-reactortechnologie, 
zaken die voor de automobielsector van belang kunnen zijn. Daarnaast voert de 
Technische Universiteit Eindhoven samen met Nedstack en Energieonderzoek 
Centrum Nederland onderzoek uit naar levensduurbepalende factoren van de 
PEMFC.107 

Fig. 26  Concept car van Toyota op 
basis van brandstofceltechnologie 
(AutoRAI Amsterdam, 4 april 2007). 
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Perspectief van eindgebruiker 
De bereidheid om een brandstofcelvoertuig te kopen is laag. Daar zijn diverse 
redenen voor: 
 

• De hoge prijs van het voertuig valt buiten het budget van vrijwel iedereen; 
• Er is geen waterstofinfrastructuur, uitgaande van een situatie waarin 

waterstof de brandstof is; 
• Het feit dat de betrouwbaarheid lager is dan die van een voertuig op basis 

van een conventionele verbrandingsmotor: het bevriezingsprobleem, 
onduidelijkheid over de levensduur van brandstofcellen; 

• Voor de individuele gebruiker is de meerwaarde van een brandstofcelvoertuig 
onduidelijk. 

 
Hoewel gebruikersvoorkeuren van consumenten kunnen veranderen wanneer de 
industrie de experimenten niet te sterk structureert, is het om financiële redenen 
ondenkbaar dat de verkoop van brandstofcelauto's nu al van de grond kan komen. Er 
is geen sprake van dat gebruikers of actoren die anderszins de gevolgen van deze 
technologie zullen ondervinden, in dit stadium actief input leveren bij het 
ontwikkelingsproces.28 Automobielfabrikanten doen er daarentegen alles aan om 
brandstofcelvoertuigen er zo 'normaal' mogelijk uit te laten zien door de 
brandstofcellen te implementeren in modellen die met verbrandingsmotor reeds 
populair zijn.  
 
Perspectief van Provincie Noord-Brabant 
Ten opzichte van de dominante technologie op basis van de conventionele 
verbrandingsmotor heeft brandstofceltechnologie in de transportsector 
duurzaamheidsvoordelen omdat een hoger rendement mogelijk is bij minder emissie 
van schadelijke stoffen. 
Technologisch is het gebruik van brandstofcellen innovatief. Met het oog op de 
toekomst is het predicaat 'innovatief' van toepassing omdat het zelfs in combinatie 
met een reformer en niet-duurzame brandstof een opstap kan zijn naar een situatie 
waarin de transportsector op grote schaal gebruikmaakt van duurzaam 
geproduceerde waterstof. Ook functioneel is gebruik in de transportsector innovatief 
omdat nieuwe gebruiksmogelijkheden ontstaan. Zo kan een brandstofcelvoertuig 
zonder bezwaar elektriciteit leveren bij stilstand aangezien uitlaatgassen, trillingen 
en geluidsoverlast ontbreken. 
 
Kansen voor de transportsector? 
Toepassing van brandstofceltechnologie voor aandrijving in de transportsector 
voldoet weliswaar aan de door de Provincie Noord-Brabant gestelde criteria 
'duurzaam' en 'innovatief' maar blijkt voor het bedrijfsleven economisch nog niet 
interessant.  
Vanwege de prijs is aanschaf voor de eindgebruiker nog geen optie. Voor de 
samenleving als geheel hebben brandstofcelvoertuigen meerwaarde, voor de 
individuele consument is die nog onduidelijk. 
Daarom zijn er voor Noord-Brabant op dit moment geen kansen voor deze sector. 
Enerzijds heeft het geen zin om toepassing in de transportsector aan te jagen als de 
industrie te kennen geeft er op dit moment geen heil in te zien, anderzijds is het 
onverstandig in Noord-Brabant iets te gaan doen dat elders al plaatsvindt. 
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5.3.2 Binnenhuistoepassingen 
 

Bij applicaties in de woning valt te denken aan opwekking van 
zowel elektriciteit als warmte met behulp van een 
brandstofcel.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Perspectief van Brabantse bedrijven 
Op dit moment staat micro-WKK (Warmte-Kracht-Koppeling) op basis van een 
micro-turbine sterk in de belangstelling.108 Doordat de investeringskosten daarvan 
laag zijn ten opzichte van een systeem met brandstofceltechnologie en vanwege het 
feit dat de prestaties vergelijkbaar zijn, is toepassing in deze categorie economisch 
niet interessant.  
 
Perspectief van Brabantse kennisinstellingen 
Interesse specifiek voor deze toepassingscategorie heb ik niet gevonden bij 
Brabantse kennisinstellingen. Competenties zijn er wel. Te denken valt aan de 
Technische Universiteit Eindhoven voor reforming en cleanup-reactortechnologie. 
Specialisme op het gebied van reforming is bij TNO in Gelderland geconcentreerd, 
om precies te zijn bij TNO-MEP (Milieu, Energie en Procesinnovatie) in Apeldoorn.  
 
Perspectief van eindgebruiker 
De bereidheid om in brandstofceltechnologie te investeren voor gecombineerde 
opwekking van warmte en elektriciteit in de woning is laag. De belangrijkste redenen 
daarvoor zijn: 
 

• De prijs is hoog in vergelijking met de dominante HR-ketel en micro-WKK; 
• Het prestatieverschil met bijvoorbeeld micro-WKK is miniem. 

 
Experimenten met brandstofcellen in binnenhuistoepassingen vinden nog nauwelijks 
plaats. Verandering van gebruikersvoorkeuren speelt in dit stadium nog geen rol. 
 
Perspectief van Provincie Noord-Brabant 
Ten opzichte van de dominante technologie is het duurzaamheidsvoordeel klein. 
Qua technologie is toepassing van brandstofcellen innovatief. Ook als opstap naar 
een bredere inzet van brandstofceltechnologie is deze categorie als innovatief te 
bestempelen. 
 
Kansen voor binnenhuistoepassingen? 
Toepassing van brandstofceltechnologie in de woning heeft nauwelijks 
duurzaamheidsvoordelen boven micro-WKK. Het bedrijfsleven vindt het economisch 
nog niet interessant en voor de consument vormt de prijs een belemmering. Micro-
WKK is anno 2007 bijna 50% duurder dan de dominante technologie van de HR-
ketel. Per jaar kan een gemiddeld gezin tot 20% besparen op de totale 

Fig. 27  CHP-unit met SOFC van de firma 
Gennex (Fuel cell and hydrogen Fair, 
Messe Hannover, 19 april 2007). 
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energiekosten. Bij gebruik van een brandstofcel is de besparing vergelijkbaar maar 
zijn de aanschafkosten hoger. 
Elders in Nederland zijn experimenten aangekondigd met een verwarmingsketel op 
basis van een brandstofcel: Nuon gaat samen met Remeha en het Australische 
bedrijf Ceramic Fuel Cells Limited een dergelijk apparaat ontwikkelen.109 
Voor Noord-Brabant luidt de conclusie dat er op dit moment geen kansen zijn voor 
deze sector. 

5.3.3 Mini- en micro-toepassingen 
Binnen deze categorie is extra differentiatie zinvol: onderscheid tussen mini- en 
micro-toepassingen. 
 
Mini-toepassingen 
Onder mini-toepassingen vallen applicaties die concurreren met aggregaten. Bij de 
dominante technologie is sprake van aandrijving door een dieselmotor. Dergelijke 
apparaten produceren geluid, trillingen en ongewenste uitlaatgassen. De 
vermogensrange is gesteld op 1 - 10 kW. 
 
Perspectief van Brabantse bedrijven 
Diverse bedrijven in de provincie Noord-Brabant zijn in mini-toepassingen met 
brandstofceltechnologie geïnteresseerd: 
 

• DutchCell 
• Bradford Instruments 
• DAF 
• Brotec International 

 
DutchCell en Bradford Instruments zijn applicatiebouwers: ze zien toekomst in 
brandstofceltechnologie en willen er concrete applicaties voor realiseren. Bradford 
Instruments heeft al ervaring met brandstofceltechnologie in de kart van Formula 
Zero.110  
De dominante technologie is die van de dieselgevoede aggregaten. Uit een enquête 
onder bedrijven die actief zijn met brandstofceltechnologie blijkt dat een 
meerderheid van de respondenten verwacht dat mini-brandstofcelapplicaties ter 
vervanging van conventionele aggregaten binnen vijf jaar op de markt geaccepteerd 
zullen zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28  Resultaten van een enquête 
onder bedrijven in de 
brandstofcelbranche over verwachte 
acceptatie van applicaties.111 
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DAF en Brotec International hebben onafhankelijk van elkaar het idee opgevat om 
standairco van elektriciteit te voorzien met behulp van een brandstofcel. De term 
standairco omvat het airconditioningsysteem in de cabine van een vrachtwagen bij 
stilstand. Door gebruik te maken van een brandstofcel is er geen last van trillingen 
en lawaai. De motor van de vrachtwagen of een hulp-dieselgenerator hoeft 's nachts 
niet meer continu te draaien om het airconditioningsysteem van spanning te 
voorzien. DAF en Brotec International geven de voorkeur aan brandstof uit de al 
aanwezige dieseltank wat tot gevolg heeft dat reforming vereist is. 
 
Perspectief van Brabantse kennisinstellingen 
De Technische Universiteit Eindhoven heeft expertise op het gebied van 
reactortechnologie. In het bijzonder de faculteit Scheikundige Technologie doet 
onderzoek naar zowel cleanup van waterstof als reforming naar waterstof.  
Specialisme op het gebied van reforming van diesel naar waterstof is bij TNO in 
Gelderland aanwezig: bij TNO-MEP in Apeldoorn.  
De Technische Universiteit Eindhoven is betrokken bij een onderzoek naar factoren 
die de levensduur van de PEMFC beïnvloeden.107 
 
Perspectief van eindgebruiker 
De eerste mini-toepassingen van brandstofceltechnologie komen terecht bij afnemers 
die bereid zijn er meer voor te betalen dan wanneer ze voor de dominante 
technologie gekozen zouden hebben. Rijkswaterstaat fungeert voor zowel DutchCell 
als Bradford Instruments als launching customer. Rijkswaterstaat heeft als 
opdrachtgever grenzen gesteld waarbinnen de applicatiebouwers zich mogen 
bewegen. Deze applicatie is daarom niet gedomineerd door alleen de producent, ook 
ideeën van een betrokken actor dragen bij aan het ontwerp.28  
 
Perspectief van Provincie Noord-Brabant 
In vergelijking met de dominante technologie van dieselaggregaten heeft 
brandstofceltechnologie duurzaamheidsvoordelen omdat het rendement hoger kan 
zijn en vanwege minder emissie van schadelijke stoffen. 
Technologisch is het gebruik van brandstofceltechnologie innovatief. Ook in 
combinatie met reforming van een niet-duurzame brandstof naar waterstof kan het 
een opstap zijn naar een situatie waarin wel van duurzame energiebronnen gebruik 
wordt gemaakt. 
In het geval van standairco in vrachtwagens kan extra functionaliteit ontstaan 
wanneer de brandstofcel meer dan alleen de standairco voedt. 
 
Kansen voor mini-toepassingen? 
Mini-toepassinggen van brandstofceltechnologie voldoen aan de gestelde criteria 
'duurzaam' en 'innovatief'. Er is een launching customer en als reactie daarop 
hebben enkele bedrijven te kennen gegeven er vanuit economisch oogpunt brood in 
te zien. Daarom lijken er momenteel kansen te zijn voor brandstofceltechnologie in 
Noord-Brabant.  
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Micro-toepassingen 
Bij micro-toepassingen horen applicaties die concurreren met batterijen en accu's. 
Bij de dominante technologie is sprake van chemische energie-opslag. Omdat vaak 
sprake is van draagbaar gebruik, zijn massa en volume aan grenzen gebonden. Door 
brandstofceltechnologie toe te passen is een langere werktijd mogelijk. 
 
Perspectief van Brabantse bedrijven 
Binnen de provincie Noord-Brabant zijn geen bedrijven bekend die interesse hebben 
in micro-toepassingen met brandstofceltechnologie. 
Ook wereldwijd is er op dit moment geen firma bekend die micro-toepassingen met 
brandstofceltechnologie op de markt brengt, terwijl diverse prototypes reeds aan het 
publiek zijn getoond. Navraag tijdens de 'Fuel cell and hydrogen Messe' in Hannover 
in april 2007 bevestigt dit beeld: prototypes zijn er in overvloed maar de 
mogelijkheid tot aanschaf ontbreekt, simpelweg omdat productie tot op heden 
uitblijft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29  Micro-USB-lader met PEMFC (Fuel cell and 
hydrogen Fair, Messe Hannover, 19 april 2007). 
 
 
Diverse fabrikanten hebben te kennen gegeven dat ze de DMFC-techniek nog te 
onbetrouwbaar vinden om op de markt te brengen. Enkele passen daarom de PEMFC 
toe, zoals in deze waterstofzaklamp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 30  Waterstofzaklamp met PEMFC (Fuel cell and 
hydrogen Fair, Messe Hannover, 19 april 2007). 
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Perspectief van Brabantse kennisinstellingen 

De Technische Universiteit Eindhoven heeft zich de 
afgelopen jaren geprofileerd met micro-
reactortechnologie met als resultaat landelijke 
bekendheid door 'Je laptop op waterstof'. De 
betreffende onderzoeker destijds was Erik Delsman. 
In het kader van promotie-onderzoek heeft hij zich 
met reforming van methanol naar waterstof 
beziggehouden. De waterstof uit zijn reformer ging in 
een PEMFC teneinde een notebook van spanning te 
voorzien.112  
 
 
 
 

 
Delsman betoogt: "Reforming maakt het proces extra ingewikkeld wat ten koste kan 
gaan van de betrouwbaarheid. Het hogere rendement van een PEMFC kan in 
vergelijking met dat van een DMFC voor kleine applicaties doorslaggevend zijn. Het 
zou geweldig zijn als de DMFC goed zou functioneren. Een technologisch probleem is 
de geringe werkingsgraad van de katalysator bij lage temperaturen bij gebruik van 
methanol. Waterstof daarentegen reageert veel gemakkelijker dan methanol 
waardoor reforming van methanol naar waterstof toch interessant kan zijn", aldus 
Erik Delsman tijdens een interview. 
  
 
De opvatting van Erik Delsman strookt met die van het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen: technologische onvolkomenheden staan de introductie van de 
DMFC voor micro-toepassingen in de weg. 
Voor de Technische Universiteit Eindhoven ligt er een onderzoeksrol: verbetering van 
bestaande reformingtechnieken en ontwikkeling van nieuwe types. 
 
Perspectief van eindgebruiker 
Micro-toepassingen voor brandstofceltechnologie zijn nog niet op de markt 
verschenen. Zodra dat wel het geval is, is de verwachting dat de interesse van 
gebruikers groot zal zijn. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de 
enthousiaste reacties van het publiek wanneer voor de zoveelste maal een prototype 
ten tonele verschijnt.  
Gebruikers geven te kennen zich beperkt te voelen door de huidige accucapaciteit. 
Fabrikanten spelen daar op in door de capaciteit steeds te verhogen maar technische 
barrières lijken in zicht 
Het voordeel ten opzichte van wat nu toepassing vindt in het micro-segment – kleine 
accu's – is dat per cartridge met vergelijkbare afmetingen meer energie beschikbaar 
is waardoor het mogelijk is langer te werken zonder onderbreking: tien tot twintig in 
plaats van vier uur. Hier is sprake van een toepassing met duidelijk voordeel ten 
opzichte van de dominante technologie van Li-Ion-accu's.  
Het feit dat de afgelopen vijf jaren telkens de belofte klonk 'dit jaar ligt de micro-
brandstofcel in de winkel', lijkt het oorspronkelijke enthousiasme niet ten goede te 
komen: fabrikanten blijken tegenwoordig terughoudender met aankondigingen 
waardoor de bekendheid met het product bij het publiek eerder af- dan toeneemt. 
 

Fig. 31  Erik Delsman (Breda,  
26 maart 2007). 
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Perspectief van Provincie Noord-Brabant 
Brandstofceltechnologie in het micro-segment heeft duurzaamheidsvoordelen ten 
opzichte van de dominante technologie van accu's. Het conventionele laadproces van 
accu's heeft een laag rendement. Daarnaast is de levensduur van accu's beperkt en 
bevatten ze vaak stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. 
Technologisch is het gebruik van brandstofceltechnologie innovatief. Ook in 
combinatie met reforming van een niet-duurzame brandstof naar waterstof kan het 
een opstap zijn naar een situatie waarin wel van duurzame energiebronnen gebruik 
wordt gemaakt. Doordat uitgaande van een vergelijkbaar volume een langere 
werktijd mogelijk is, komen nieuwe applicaties in beeld. Ofschoon geen Brabants 
idee, is het concept 'Soldier of the future' – een militair die met behulp van 
brandstofceltechnologie al zijn gadgets van energie kan voorzien – een innovatief 
voorbeeld.113 
 
Kansen voor micro-toepassingen? 
Micro-toepassinggen van brandstofceltechnologie voldoen aan de gestelde criteria 
voor 'duurzaam' en 'innovatief'. De Technische Universiteit Eindhoven kan bijdragen 
aan onderzoek en ontwikkeling van reformingtechnieken. 
Technologisch kent de DMFC nog beperkingen die de introductie in het micro-
segment in de weg staan. In combinatie met het feit dat er op dit moment binnen de 
provinciegrenzen geen bedrijven zijn die interesse tonen, luidt de conclusie dat er nu 
geen kansen zijn voor micro-toepassingen met brandstofceltechnologie in Noord-
Brabant.  
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5.4 Overzicht Brabantse situatie 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de stand van zaken op het gebied van 
brandstofceltechnologie in Noord-Brabant, per sector en vanuit diverse 
actorperspectieven. 
 
 
Tabel 11  Situatie brandstofceltechnologie Noord-Brabant, per sector vanuit verschillende perspectieven. 

 
Sector 

 
 
 
 
 
 
 
Perspectief 

 
Transport: 
aandrijving 
 

 
 

 
Binnenhuis: CHP 
 
 

 

 
Mini: aggregaten 
 
 

 

 
Micro: 
accu's, batterijen 
 

 

 
Brabantse 
bedrijven 

 
Hoge prijs, 
technologische 
bottlenecks 

 
HR-ketel veel 
goedkoper, micro-
WKK vergelijkbare 
prestaties maar 
goedkoper dan 
brandstofcel  

 
Interesse en 
expertise bij diverse 
bedrijven (DutchCell 
en Bradford 
Instruments) 
 

 
Geen interesse door 
twijfels over 
technologie 

 
Brabantse 
kennisinstellingen 
 

 
Expertise TU/e en 
TNO-Automotive 

 
Expertise TU/e en 
TNO-MEP 

 
Expertise TU/e en 
TNO-MEP 

 
Expertise TU/e 

 
Perspectief 
eindgebruikers 
 

 
Hoge prijs, gebrek 
aan infrastructuur, 
onvolkomenheden 
 

 
Hoge prijs, minimale 
prestatiewinst 

 
Launching customer 
is Rijkswaterstaat 

 
Grote interesse 
verwacht door 
duidelijke voordelen 

 
Provincie Noord-
Brabant 

 
Duurzaamheidswinst, 
innovatief, 
additionele 
functionaliteit 
 

 
Minieme 
duurzaamheidswinst, 
wel innovatief 

 
Duurzaamheidswinst, 
innovatief 

 
Duurzaamheidswinst, 
innovatief, 
additionele 
functionaliteit 

 
Kansen voor 
Noord-Brabant 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Ja 

 
Nee 

 
 
In de tabel vallen enkele zaken op: expertise is in Noord-Brabant aanwezig voor alle 
categorieën. Brandstofceltechnologie op zich is vernieuwend maar vaak is ook sprake 
van innovatie doordat nieuwe gebruiksmogelijkheden in beeld komen. Afgezien van 
de categorie 'binnenhuistoepassingen' is sprake van duurzaamheidswinst. 
Door het project 'Formula Zero' heeft het Brabantse bedrijf Bradford Instruments al 
ervaring opgedaan met brandstofceltechnologie.  
De interesse voor mini-toepassingen wordt gevoed door de rol die Rijkswaterstaat 
speelt als launching customer. Deze organisatie bedient zich in dit geval van een 
voor Nederland relatief nieuw concept: een 'Small Business Innovation Research'- 
programma. 
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5.5 Brabantse bedrijven actief met brandstofceltechnologie 
 

5.5.1 DutchCell 
DutchCell is gevestigd in Breda. Het bedrijf is in 2006 opgericht als vennootschap 
met het idee mee te doen in 'Waterstoftoepassingen en brandstofcellen' van 'Wegen 
naar de Toekomst'. Het is de bedoeling een systeem te ontwikkelen en te bouwen 
dat een conventioneel dieselaggregaat kan vervangen dat tot nu toe in gebruik is 
geweest in pijlwagens van Rijkswaterstaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 32  Pijlwagen: mobiel verkeersinformatiebord.114  

  
 
 
Drijvende kracht achter DutchCell is Norbert Koolen die ook actief is in de 'EU 
general assembly on hydrogen'. Gedurende zijn loopbaan in de scheepsbouw en de 
luchtvaartindustrie is hij in de jaren 90 van de vorige eeuw in contact gekomen met 
Warmte-Kracht-Koppeling. Brandstofceltechnologie trok toen slechts in geringe mate 
aandacht. Tijdens zijn directeurschap van 'Heron Gasturbine' is de SOFC in beeld 
geweest omdat die goed te combineren leek met dit type gasturbine.115 De afgelopen 
twee jaren is overlegd met Frank de Bruijn van Energieonderzoek Centrum 
Nederland. De conclusie was: "Nederland heeft voor brandstofceltechnologie 
behoefte aan een systeembouwer voor kleinschalige toepassingen tussen 1 kW en 
300 kW. Afgezien van enkele niches rond Nedstack en HyGear in Arnhem gebeurt er 
weinig in Nederland", aldus Norbert Koolen. 
 
 
'Wegen naar de Toekomst' past in zowel de bedrijfsfilosofie als het businessplan van 
DutchCell: packaging van kleine brandstofcelsystemen voor mobiele of semi-mobiele 
toepassingen waarbij het gaat om serieuze commerciële mogelijkheden. 
 
Partner Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 
ECN heeft een brandstofcelvoertuig ontwikkeld dat op de AutoRAI van 2007 aan het 
publiek is getoond: de HydroGEM.116 Het exclusieve recht om de 'HydroGEM fuel cell 
package' commercieel rijp te maken voor stationaire toepassingen (in tegenstelling 
tot mobiele applicaties) ligt bij DutchCell. 
DutchCell ziet kansen voor brandstofceltechnologie op plaatsen waar behoefte is aan 
energie en geen elektriciteitsnetwerk beschikbaar is. Het bedrijf is sterk 
applicatiegericht. De brandstofcel is een koopdeel, de interesse gaat uit naar de 
functionele en economisch interessante integratie van de 'balance of plant': de 
omliggende delen die het energiesysteem completeren. Ofschoon het bedrijf de SOFC 
niet bij voorbaat uitsluit, richt men zich in eerste instantie op de PEMFC. 
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Als brandstof kiest DutchCell voor waterstof, al is die keuze nog niet definitief. De 
belangrijkste reden is de eenvoud van het systeem: door te kiezen voor een met 
waterstof gevoede PEMFC is reforming overbodig. Eenvoudig is ook de DMFC maar 
daar voorziet DutchCell problemen met 'rules and regulations' en de onopgeloste 
technische tekortkomingen die leiden tot een laag rendement. Door te kiezen voor 
PEMFC zonder reforming neemt DutchCell een veilige weg. Het is van belang dat 
proefprojecten op basis van waterstof plaatsvinden, ten behoeve van het leerproces 
rond productie, transport en opslag van deze energiedrager. 
 
Als afzetmarkt is in het begin business-to-business voorzien, wat past in de opdracht 
van Rijkswaterstaat. Op de vraag welke rol DutchCell ziet voor de Provincie Noord-
Brabant, is het eerste antwoord 'matchmaking': het onder de aandacht brengen van 
bedrijven onderling opdat men weet wie waarmee bezig is en wie wat voor de ander 
kan betekenen. Daarna komen hulp op het gebied van regelgeving bij realisatie van 
demonstratieprojecten en financiële ondersteuning.  
'Wegen naar de Toekomst' bevindt zich nu in SBIR fase 1. Om de haalbaarheid aan 
te tonen is een verklaring van een bereidwillige investeerder nodig. Ook daarbij 
kunnen de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij 
behulpzaam zijn. 
 
DutchCell is ook betrokken bij een project om waterstofbewustwording te vergroten. 
Het is de bedoeling het te koppelen aan een Euregioproject. Er is een projectvoorstel 
ingediend bij de vertegenwoordiger van de Provincie Noord-Brabant in Euregio-
Benelux-middengebied. Een onderdeel van dit project is een onderwijsprogramma. 
Voor de eerste fase zijn zes Vlaamse en zeven Brabantse hogescholen en middelbare 
scholen geselecteerd waar lokalen met waterstofinstructiemateriaal kunnen komen. 
Bewustwording en vakkennis kunnen zo tegelijkertijd toenemen. 
 

DutchCell voert het bewustwordingsproject uit met een 
partner uit Vlaanderen: Hugo Vandenborre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33  Hugo Vandenborre. 
 
 
Hugo Vandenborre propageert al tientallen jaren waterstof als de ideale 
energiedrager. Hij is lid van het International Energy Agency (IAE) en oprichter van 
Vandenborre Technology. Dat bedrijf nam in 2003 het Canadese 'Stuart Energy 
Systems' over. In 2005 vond een fusie plaats met de bekende Amerikaanse 
brandstofcelfabrikant Hydrogenics. Vandenborre Technology en Hydrogenics hebben 
de visie dat early adopters een voorkeur hebben voor een 'one stop shop': een 
bedrijf dat naast brandstofcellen tevens waterstof levert. In de Belgische plaats 
Oevel vindt R&D plaats voor Hydrogenics International.117 
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5.5.2 Bradford Instruments 
Het tweede Brabantse bedrijf dat zich actief met brandstofceltechnologie bezighoudt 
is Bradford Instruments. De firma heeft zijn thuisbasis in Heerle, gemeente 
Roosendaal. Het moederbedrijf Bradford Engineering is bekend van de gloveboxes 
die in het International Space Station (ISS) door de Nederlandse astronaut André 
Kuipers zijn gebruikt. Daarnaast heeft Bradford Engineering naam gemaakt met 
high-tech elektronica voor de luchtvaartindustrie. Bij Bradford Engineering is geen 
sprake van massaproductie: de aantallen van de vaak specialistische apparatuur zijn 
beperkt. Speciaal voor producten waarvoor hogere verkoopaantallen zijn voorzien, is 
Bradford Instruments in het leven geroepen. 
 
Net als DutchCell doet Bradford Instruments mee aan het innovatieprogramma 
'Wegen naar de Toekomst' van Rijkswaterstaat. Ook hier is het doel een mobiel 
verkeersinformatiesysteem van energie te voorzien middels een brandstofcel. Het 
bedrijf onderscheidt zich van andere participanten door uit te gaan van diesel of 
biodiesel als brandstof. Via reforming ontstaat waterstof voor een PEMFC.  
 
 
Het bedrijf erkent dat het de lat hoger legt door uit te gaan van diesel als brandstof 
maar "dat past bij het bedrijf", aldus Silvester van Voorthuisen, senior manager van 
Bradford Instruments. Als groot voordeel ziet hij het gemak voor de gebruikers: 
infrastructuur voor diesel is reeds voorhanden. 
 
 
 
Ervaring met brandstofceltechnologie 

Bradford heeft enkele jaren 
ervaring met 
brandstofceltechnologie. Het 
bedrijf is nauw betrokken 
geweest bij de bouw van een 
kart waarbij de aandrijvende 
elektromotor zijn spanning uit 
een PEMFC haalt. Het project 
staat bekend onder de naam 
'Formula Zero'.110 Regelmatig zet 
het team van Formula Zero de 

kart in om brandstofceltechnologie onder de aandacht te brengen tijdens allerlei 
evenementen. Een recentelijk door Bradford ontwikkelde waterstofcartridge – een 
zogenaamd 'click and go' systeem – kan in een volgende versie van de kart 
toepassing vinden. 
 
Net als bij DutchCell zijn ook de directe partners van Bradford Instruments in beeld 
gebracht. 
 
Partner Brotec 
Bradford Instruments onderhoudt goede contacten met de Roosendaalse Brotec 
Groep. Deze uit vier werkmaatschappijen bestaande firma heeft interesse in 
brandstofceltechnologie om de airconditioning van vrachtwagens bij stilstand – de 
standairco – van spanning te voorzien, gevoed vanuit de reguliere dieseltank. De 
door 'Wegen naar de Toekomst' opgedane ervaring kan aan het succes van dit 

Fig. 34  Waterstofcartridge van Bradford (Heerle, 20 april 
2007). 
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project bijdragen. De Brotec Groep en Bradford Instruments nemen als joint venture 
deel aan 'Wegen naar de Toekomst' van Rijkswaterstaat.118  
 
DAF 
Uit contacten met DAF in Eindhoven is gebleken dat vanuit de groep 
'energiemanagement' belangstelling bestaat om de standairco van vrachtwagens te 
voeden met brandstofceltechnologie. Als de motor van de vrachtwagen daarvoor niet 
meer hoeft te draaien, leidt dat tot minder geluidsoverlast, minder trillingen en 
minder uitlaatgassen. Indien voldoende vermogen beschikbaar is, komt ook 
toepassing voor andere elektrische zaken aan boord van de vrachtwagen in beeld. 
De keuze voor het type brandstofcel is nog open. Een belangrijke voorwaarde is dat 
er geen extra brandstoftank nodig is. In het ideale geval denkt DAF aan het gebruik 
van diesel – daarvoor is immers al een reservoir aanwezig – in combinatie met een 
reformer die vervolgens intern waterstof levert.  
Naar aanleiding van deze informatie zijn DAF en Bradford Instruments met elkaar in 
contact gebracht. 
 
TNO-MEP 
Reforming van diesel naar waterstof is nog in ontwikkeling. Bradford Instruments 
heeft o.a. gesproken met HyGear uit Arnhem. Dit bedrijf is gespecialiseerd in 
waterstofproductie en de daarmee samenhangende reforming. Ook HyGear blijkt op 
zoek naar geschikte technologie voor reforming. 
Onlangs heeft Bradford Instruments overlegd met TNO-MEP uit Apeldoorn. Daar 
blijkt men expertise te hebben met superkritische dieselreforming met als groot 
voordeel dat de ontstane waterstof slechts in geringe mate met koolmonoxide 
verontreinigd is. TNO-MEP beschikt over een werkende 10 kW reformer van diesel 
naar waterstof. 
  
Hydrogenics 
Op de vraag waarom Bradford Instruments niet in zee gaat met het Nederlandse 
Nedstack maar de brandstofcel van het Amerikaanse bedrijf Hydrogenics betrekt, is 
het antwoord tweeledig: ten eerste levert Hydrogenics in tegenstelling tot Nedstack 
naast de stack ook de benodigdheden eromheen, de zogenaamde 'balance of plant'; 
ten tweede: in het verleden zijn positieve ervaringen opgedaan met Hydrogenics. Dit 
bedrijf heeft o.a. een vestiging in België en is in 2005 gefuseerd met Vandenborre 
Technology, dezelfde firma die ook bij het eerder genoemde 
waterstofbewustwordingsproject betrokken is. 
 
Bradford Instruments is geselecteerd voor SBIR fase 1 van 'Waterstoftoepassingen 
en brandstofcellen' van het project 'Wegen naar de Toekomst'. Het bedrijf benadrukt 
het belang van matchmaking door de Provincie Noord-Brabant. De contacten tot nu 
toe rond brandstofceltechnologie zijn voornamelijk door Bradford Instruments zelf 
gelegd, aldus Van Voorthuisen. De Brabantse OntwikkelingsMaatschappij participeert 
in het bedrijf in financiële zin. 
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5.5.3 Andere bedrijven? 
DutchCell en Bradford Instruments zijn de enige bedrijven in Noord-Brabant waarvan 
na dit onderzoek bekend is dat ze activiteiten ontplooien met 
brandstofceltechnologie.  
 
Uit overleg met medewerkers van de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse 
OntwikkelingsMaatschappij kwam naar voren dat onder mini-toepassingen ook 
gereedschap kan vallen. Denk aan professionele apparaten die 
groenvoorzieningsinstanties gebruiken, zoals strimmers en maaiers. In het 
professionele segment werken die nu vaak met een benzine- of tweetaktmotor. De 
vermogens zijn zodanig dat met een brandstofcel in combinatie met een 
elektromotor een applicatie ontstaat die tot de mini-toepassingen behoort. Vanwege 
de meerwaarde van een brandstofceluitvoering – minder geluid, minder trillingen en 
minder emissie van ongewenste stoffen – zijn er wellicht gemeenten die bereid zijn 
als launching customer te fungeren. 
 
Ter oriëntatie is contact gezocht met vertegenwoordigers van meer dan twintig 
fabrikanten van professioneel gereedschap dat in Nederland te koop is. Daar is 
uitgekomen dat geen van de bedrijven iets aan onderzoek en ontwikkeling doet in 
Nederland. Men beperkt zich tot service in de vorm van voorlichting, verkoop en 
reparatie. Voor experimenten met bijvoorbeeld brandstofcelgrasmaaiers in Nederland 
bestaat geen interesse: dat gebeurt al in de Verenigde Staten en Japan waar de 
meeste gereedschapsfabrikanten hun R&D uitvoeren. 
 
Toepassing van brandstofceltechnologie in luxe motorboten is de moeite van het 
onderzoeken waard. Het voordeel van een systeem dat langer dan conventionele 
accu's elektriciteit kan leveren zonder geluid en trillingen, heeft met name 
meerwaarde wanneer de boot voor anker ligt. Ten opzichte van de totaalprijs van 
een motorjacht zijn de extra kosten van een brandstofcel gering.  
  

5.6 Noord-Brabant enkel PEMFC? 
Uit de techniekverkenning is de DMFC prominent naar voren gekomen voor met 
name kleine toepassingen: de eerste brandstofceltoepassingen waarmee de 
consument direct te maken krijgt, lijken een DMFC te bevatten. De Brabantse 
actoren die voor dit onderzoek zijn benaderd, tonen echter geen interesse. 
In Noord-Brabant en in de rest van Nederland blijkt de interesse voor de DMFC laag. 
DutchCell wijst op technische problemen en ziet op tegen de toxiciteit van methanol. 
Energieonderzoek Centrum Nederland geeft aan zich niet meer op de DMFC te 
richten omdat 'de consumentenelektronica dat al doet'. Ook Nedstack geeft te 
kennen zich uitsluitend nog op de PEMFC te concentreren. 
Gert Jan Kramer, medewerker van Shell Hydrogen en hoogleraar moleculaire analyse 
aan de Technische Universiteit Eindhoven, ziet weinig toekomst voor de DMFC. 
Volgens hem is het gebruik van waterstof – niet methanol – de enige juiste keuze 
om brandstofceltechnologie tot een succes te maken. De eerste applicaties verwacht 
hij overigens in de transportsector rond 2020, gebaseerd op de PEMFC. 
Voor Noord-Brabant ziet het er naar uit dat de eerste commerciële applicaties met 
brandstofcellen gebaseerd zullen zijn op de PEMFC. 
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5.7 Grafisch overzicht Brabantse situatie 
In de volgende figuur is weergegeven welke actoren op dit moment een rol spelen op 
het gebied van brandstofceltechnologie in Noord-Brabant en hoe de onderlinge 
relaties zijn. 

 
Fig. 35  Brabantse actoren op het gebied van brandstofceltechnologie. 
 
Een korte toelichting bij deze figuur: Rijkswaterstaat gebruikt voor 'Wegen naar de 
Toekomst' een SBIR-programma. De Brabantse bedrijven DutchCell en Bradford 
Instruments bevinden zich op dit moment in SBIR fase 1. DutchCell richt zich op 
waterstof en gebruikt brandstofceltechnologie van Energieonderzoek Centrum 
Nederland. Bradford Instruments (in samenwerking met Brotec International) gaat 
uit van diesel en betrekt de brandstofcel van Hydrogenics. Voor reforming wendt 
Bradford Instruments zich tot TNO. Er is contact met DAF aangezien ook daar 
interesse bestaat voor voeding van standairco met behulp van een brandstofcel. 
De Provincie Noord-Brabant stuurt de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij aan die 
op haar beurt participeert in zowel DutchCell als Bradford Instruments. 
De Provincie Noord-Brabant heeft ook rechtstreeks contact met DutchCell en 
Bradford Instruments. 
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5.8  Conclusies 
De tweede deelvraag van dit onderzoek luidt: 
 
 
Liggen er op het gebied van brandstofceltechnologie kansen voor Brabantse 
bedrijven en kennisinstellingen? 
 
 
Het is irreëel om te denken dat in Noord-Brabant plaats is voor een tweede 
Nederlandse producent van brandstofcellen. Op het gebied van applicaties met 
brandstofcellen zijn er wel mogelijkheden: in Nederland zijn nog nauwelijks 
applicatiebedenkers en -bouwers terwijl de technische kennis aanwezig is. 
 
Er is een onderverdeling gemaakt voor wat betreft soorten brandstofcelapplicaties: 
transport-, binnenhuis-, en mini- en micro-toepassingen. Kijkend vanuit diverse 
perspectieven (Brabantse bedrijven, Brabantse kennisinstellingen, de eindgebruiker 
en de Provincie Noord-Brabant) is geconcludeerd dat er op dit moment kansen zijn 
voor mini-toepassingen. Daaronder vallen apparaten die concurreren met aggregaten 
met vermogens tussen 1 en 10 kW. 
Als criteria zijn gebruikt: 'duurzaam' en 'economisch interessant'. 'Innovatief' is voor 
de Provincie Noord-Brabant geen doel op zich, het is een middel om o.a. 
duurzaamheidsdoelen te bereiken en economische activiteit te stimuleren. 
 
Expertise met name op het gebied van reactortechnologie is aanwezig bij de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
In Noord-Brabant zijn tot nu toe twee bedrijven gevonden die actief zijn met 
brandstofceltechnologie: DutchCell en Bradford Instruments. Voor beide firma's geldt 
dat ze niet alleen uit zijn op een pilot project maar dat ze ook economische 
voordelen zien. 
 
DutchCell en Bradford Instruments zijn applicatiebouwers. Ze richten zich op mini-
toepassingen. De brandstofcel is voor hen een koopdeel. Ze zijn getriggerd door een 
SBIR-regeling van het project 'Wegen naar de Toekomst' van Rijkswaterstaat. Beide 
bedrijven zijn inmiddels samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met diverse 
andere firma's waarvan het merendeel ook uit Noord-Brabant afkomstig is. 
In beide ondernemingen participeert de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij. 
  
DutchCell gaat uit van waterstof als brandstof, Bradford Instruments heeft gekozen 
voor diesel. Blijkbaar zijn er twee verschillende technologische ontwikkelingen 
gaande: een vloeibaar en een gasvormig traject. 
De ontwikkeling bevindt zich in een vroeg stadium. Het feit dat nu nog onduidelijk is 
welke technologie gaat winnen, maakt het belang van diversiteit in de ontwikkeling 
extra belangrijk. In deze fase is het nog onbekend of de verschillende paden elkaar 
zullen versterken dan wel tegenwerken. 
 
De ambities van DutchCell en Bradford Instruments zijn aan het licht gekomen door 
een tender van Rijkswaterstaat. Blijkbaar waren kennis en ambitie om iets te doen 
met brandstofceltechnologie latent aanwezig in Noord-Brabant. Er is geen reden om 
te veronderstellen dat dit de laatste geïnteresseerden zullen zijn. Integendeel: zeker 
wanneer deze twee bedrijven het project succesvol kunnen afronden en wanneer de 
bekendheid met en de toepassing van brandstofceltechnologie toeneemt, is het 
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aannemelijk dat meer ondernemers mogelijkheden zien om brandstofceltechnologie 
in te zetten. 
 
Op basis hiervan en vanwege het feit dat er nu al bedrijven zijn die applicaties rond 
brandstofcellen bouwen, kom ik tot de conclusie dat er kansen liggen op het gebied 
van brandstofceltechnologie in Noord-Brabant. Een kanttekening is op zijn plaats: 
het netwerk is nog beperkt van omvang en fragiel.
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6 Rol Provincie Noord-Brabant 
 

6.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de stand van de technologie 
van brandstofcellen, de kansen die er zijn voor Brabantse bedrijven en 
kennisinstellingen, en de typering van brandstofceltechnologie als innovatie. De uit 
deze hoofdstukken verkregen informatie is gebruikt om de derde deelvraag van dit 
onderzoek te beantwoorden: 
 
 
Welke rol kan de Provincie Noord-Brabant spelen bij de benutting van kansen op het 
gebied van brandstofceltechnologie? 
 
 
De rol van de Provincie Noord-Brabant hangt af van de gevolgde strategie. 
Strategische plannen hebben in de praktijk niet altijd de gewenste uitwerking. 
Inzicht in sterke en zwakke punten, bedreigingen en kansen, is vereist om 
mogelijkheden voor brandstofceltechnologie daadwerkelijk te kunnen benutten. 
Daarom is in paragraaf 6.2 een SWOT-analyse uitgevoerd. Een grafische voorstelling 
van wat de analyse heeft opgeleverd staat op de volgende pagina. Vervolgens is per 
categorie (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) elk genoemd punt kort 
toegelicht. 
In paragraaf 6.3 komen mogelijke rollen voor de Provincie Noord-Brabant aan bod. 
Ten slotte is in paragraaf 6.3 de derde deelvraag van dit onderzoek beantwoord met 
een inventarisatie van mogelijke rollen die de Provincie Noord-Brabant kan spelen bij 
benutting van kansen op het gebied van brandstofceltechnologie. 
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6.2 SWOT-analyse 

 
Fig. 36  SWOT-analyse toegepast op de Provincie Noord-Brabant in relatie tot de introductie van 
brandstofceltechnologie. 
 
Strengths 
 

• Provincie is onafhankelijk overheidsorgaan 
 Bij de introductie van een nieuwe technologie kan een groot overheidsorgaan 
 als de Provincie Noord-Brabant ondersteuning bieden bij het opzetten van 
 demonstratieprojecten. Onafhankelijkheid is een voordeel wanneer er diverse 
 partijen bij betrokken zijn met verschillende belangen. 
 
• Provincie is goed te vinden voor bedrijven die dat willen 
 Bedrijven die dat willen, weten de weg naar de Provincie Noord-Brabant te 
 vinden. Bepaalde sectoren zijn daardoor goed in beeld. De groep bedrijven  



   
 

 
Rol Provincie Noord-Brabant  88 

 die betrokken is bij biobrandstoffen is daarvan een voorbeeld. De firma's
 die zich met brandstofceltechnologie bezighouden hebben al contact gezocht 
 met de Provincie Noord-Brabant. Binnen deze specifieke sector kan zij 
 partijen bij elkaar onder de aandacht en met elkaar in contact brengen 
 teneinde deze open innovatie te ondersteunen.   
 
• Provincie beschikt over financiële middelen 
 De Provincie Noord-Brabant beschikt over financiële middelen om ruimte voor 
 demonstratieprojecten te creëren voor brandstofceltechnologie en niche-
 spelers middels subsidieregelingen te ondersteunen. De hoeveelheid geld kent 
 een limiet maar die is niet zodanig dat er reden is de hoeveelheid financiële 
 middelen als een zwak punt te bestempelen. 

 
 
Weaknesses 
 

• Provincie bureaucratisch en daardoor log 
 Een overheidsorganisatie als de Provincie Noord-Brabant heeft een 
 bureaucratische structuur. Dat resulteert in een vaak logge werkwijze die 
 slecht aansluit op die van niche-spelers. Die hebben vaak behoefte aan 
 een laagdrempelige, snel reagerende en flexibele overheid.  

 
• Provincie niet altijd zo betrouwbaar als partner als ze zelf denkt 
 Subsidies van de overheid kunnen erg belangrijk zijn voor met name 
 startende bedrijven. Om hen tot activiteiten met brandstofcellen te bewegen, 
 is continuïteit van regelingen van belang. De Provincie Noord-Brabant is in de 
 ogen van het bedrijfsleven niet altijd zo betrouwbaar als ze zelf denkt.   
 
 
 
Een bekend voorbeeld is de afschaffing van de MEP-subsidieregeling in 2006. 
MEP staat voor Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie. Doelstelling van de regeling 
was verbetering van de milieukwaliteit van de Nederlandse elektriciteitsproductie 
door meer gebruik te maken van duurzame energiebronnen. De MEP-subsidie 
was bedoeld als steun voor producenten van duurzaam opgewekte elektriciteit. 
Het betrof een terugleververgoeding om meerkosten ten opzichte van 'grijze' 
stroom te overbruggen. De subsidiëring via de MEP verbeterde het 
investeringsklimaat voor duurzame elektriciteitsopwekking. Zo droeg de overheid 
bij aan het behalen van Europese doelstellingen: 9% duurzame energie in 2010. 
In een brief aan de Tweede Kamer kondigde toenmalig minister van Economische 
Zaken Wijn in 2006 aan de MEP-regeling per direct af te schaffen met als 
argument de verwachting dat de Europese doelstellingen in 2010 zouden worden 
gehaald. Gevolg was dat de overheid voor 'onbetrouwbare en onmogelijke 
partner' werd uitgemaakt vanwege 'zwabberbeleid'.119 
Hoewel de landelijke overheid verantwoordelijk was voor de stopzetting van deze 
regeling, heeft het de Provincie Noord-Brabant als overheidsorgaan geen goed 
gedaan. Het demonstreert dat zelfs wanneer de Provincie Noord-Brabant van 
goede wil is, ze voor haar imago ook afhankelijk is van hoe de landelijke overheid 
zich opstelt. 
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• Bij Provincie gebrek aan expertise op het gebied van 

brandstofceltechnologie 
 Brandstofceltechnologie is voor veel mensen nieuw. Bij subsidieaanvragen is 
 het aan de Provincie Noord-Brabant om projecten o.a. op hun technische 
 merites te beoordelen. Daarvoor is expertise nodig op dit specifieke terrein. 
 Het is gebruikelijk om een project voor maximaal 50% te co-financieren. Het 
 feit dat commerciële bedrijven bereid zijn om zelf de helft van de kosten te 
 dragen, is nu vaak voldoende om tot toekenning van subsidie over te gaan. 
 Dat is begrijpelijk aangezien het niet mogelijk is op elk terrein expert te zijn 
 maar enige basiskennis zou in het geval van brandstofceltechnologie goed 
 zijn, bijvoorbeeld om de diversiteit van experimenten te waarborgen. 
 Bij beoordeling van projecten van deelnemers aan een tender zoals in het 
 geval van SBIR is expertise onmisbaar.   

 
Opportunities 
 

• Verhoogde aandacht voor energie 
 Bewustzijn ten aanzien van energie en de daarmee samenhangende effecten 
 op milieu en klimaat is wereldwijd hoog. Applicaties met brandstofcellen 
 hebben meerwaarde omdat de technologie past in het duurzaamheidsidee van 
 de Provincie Noord-Brabant. 

 
• Al brandstofcelactiviteit door Rijkswaterstaat 
 Rijkswaterstaat heeft als initiator van het project 'Wegen naar de Toekomst' 
 eind 2006 activiteiten met brandstofceltechnologie gestimuleerd in Noord-
 Brabant. De Provincie Noord-Brabant kan deze projecten ondersteunen en de 
 nieuwe contacten gebruiken om ook in de toekomst projecten met 
 brandstofceltechnologie van de grond te krijgen. 

 
• Profileermogelijkheden 
 Door op brandstofceltechnologie te focussen kan de Provincie Noord-Brabant 
 zich op landelijk niveau profileren op het gebied van duurzaamheid. 

 
Opmerking: de aanwezigheid van relevante kennisinstituten is hier niet vermeld. 
Voor R&D is dat een belangrijke factor, in de Brabantse situatie is dat niet zo omdat 
de brandstofcel een koopdeel is. Bij problemen is het niet nodig om terug te vallen 
op kennisinstituten, in dat geval wordt immers de leverancier aangesproken. 
 
Threats 
 

• Polarisatie door associatie van waterstof met explosiegevaar 
 Het grote publiek noemt brandstofceltechnologie vaak in één adem met 
 waterstof. Dat is begrijpelijk omdat waterstof de ideale brandstof is voor een 
 brandstofcel. Waterstof op zijn beurt wordt vaak geassocieerd met 
 explosiegevaar. 

 
• Desinteresse van publiek 
 Het is een goede zaak als nieuwe ontwikkelingen aan het publiek gemeld 
 worden. Te positieve verwachtingen kunnen echter leiden tot deceptie 
 wanneer ze niet uitkomen. 
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 Een voorbeeld is de aankondiging van de DMFC voor voeding van notebooks. 
 Al jaren is de boodschap 'volgend jaar te koop voor de consument' maar tot 
 op heden is deze toezegging door geen enkele fabrikant waargemaakt. De 
 risico's van scepsis en desinteresse bij consumenten nemen daardoor toe. 
 
• Fragiliteit van netwerk 
 Het netwerk van actoren dat zich actief met brandstofceltechnologie in 
 Noord-Brabant bezighoudt, is nog fragiel. De kans op uiteenvallen is reëel 
 aangezien op dit moment sprake is van slechts twee applicatiebouwers met 
 enkele partnerbedrijven eromheen. 

 
 

6.3 Mogelijke rollen 
De Provincie Noord-Brabant kan diverse rollen vervullen. Om die te bepalen zijn 
Strategic Niche Management (SNM) en de resultaten uit de SWOT-analyse gebruikt. 
SNM is toepasbaar omdat de introductie van brandstofceltechnologie naast 
technologische ook maatschappelijke facetten kent waarbij de Provincie Noord-
Brabant een rol kan spelen. De basis van SNM wordt gevormd door de interactie van 
drie processen:2 
 

• Ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en een duidelijke visie; 
• Opbouwen van een sociaal netwerk; 
• Leren van opgedane ervaringen. 

 
Binnen elk van deze processen kan de Provincie Noord-Brabant een bijdrage leveren 
en zijn de rollen verder in te vullen. 
 
I  Ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en een duidelijke visie. 
 Rol als facilitator (one that makes progress easier). 
  Op het terrein van informatievoorziening. 
   Laagdrempelig aanspreekpunt bieden. 
   Informatie verschaffen via website. 
   Aandachtstrekkend evenement organiseren. 
  Op het gebied van financiële ondersteuning. 
   Subsidieverstrekking. 
  Aanjagen van nieuwe ontwikkelingen. 
   Latente kennis losweken zoals met SBIR. 
   Als launching customer ruimte voor experimenten creëren. 
 
II  Opbouwen van een sociaal netwerk. 
 Rol als broker (one that functions as an intermediary between parties). 
  Ontmoetingsmomenten regelen bij Brabantse Innovatieconferentie. 
  Helpen bij matchmaking. 
 
III  Bevorderen van het leerproces op basis van opgedane ervaringen. 
 Hierbij passen de genoemde rollen van facilitator en broker. In alle fases van 
 bijvoorbeeld een demonstratieproject hoort van een leerproces sprake te zijn, 
 in welke rol dan ook. 
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I  Ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en een duidelijke visie 
Hierbij past een rol als facilitator, op de terreinen van informatievoorziening, 
financiële ondersteuning en aanjagen.  
 
Facilitator op het gebied van informatievoorziening 
Technostarters ervaren de Provincie Noord-Brabant als een logge en bureaucratische 
organisatie. Uit interviews met bedrijven die actief zijn met brandstofceltechnologie 
is gebleken dat er behoefte bestaat aan een partner met expertise die eenvoudig 
benaderbaar is en snel kan reageren. De Provincie Noord-Brabant kan dit probleem 
ondervangen door een laagdrempelig en deskundig aanspreekpunt in het leven 
te roepen. Bij voorkeur is sprake van één persoon die als coördinator optreedt en 
goed is ingebed in zowel de brandstofcelwereld als in de provinciale organisatie. Als 
de Provincie Noord-Brabant van mening is dat de combinatie van economische 
ontwikkeling en duurzame energie belangrijk is, dan behoort de afhandeling van de 
contacten met technostarters op dit gebied maatwerk te zijn: prioriteit in beleid 
behoort te resulteren in prioriteit bij afhandeling van bijvoorbeeld administratieve 
zaken. Een klantgerichte benadering is op zijn plaats om kansen optimaal te 
benutten.  
Deskundigheid binnen de provinciale organisatie kan er ook voor zorgen dat 
informatie op het gebied van brandstofceltechnologie die naar buiten gaat kritisch 
bekeken is en indien noodzakelijk van kanttekeningen is voorzien. Zo wordt 
voorkomen dat experts de geloofwaardigheid van de Provincie Noord-Brabant in 
twijfel trekken vanwege onrealistische uitspraken. Door met beide benen op de 
grond te blijven staan en geen loze beloften te doen (zoals 'over een paar jaar rijden 
een heleboel Brabantse auto's op waterstof') voorkom je deceptie bij de burger die 
kan uitmonden in desinteresse. De Provincie Noord-Brabant dient zich er te allen 
tijde bewust van te zijn dat ze al lang niet meer het centraal orgaan op 
energiegebied is dat ze vroeger was. De 'Splitsingswet voor energiebedrijven' 
verzwakt die positie alleen maar verder. In een tijd van liberalisering is de rol 
'slechts' faciliterend. Daarbij is het gepast om met beide benen op de grond te 
blijven staan: geen loze beloften uiten, aan verwachtingsmanagement doen. Enige 
bescheidenheid is op zijn plaats. 
 
Bedrijven en burgers beschouwen de Provincie Noord-Brabant als een onafhankelijk 
overheidsorgaan. Het kan een rol vervullen bij het voorkomen van een dreigende 
polarisatie rond brandstofceltechnologie door de associatie met explosiegevaar van 
waterstof. Daarvoor is correcte, heldere en goed toegankelijke informatie belangrijk. 
Ik pleit voor publicatie van relevante informatie op een Brabantse website over 
brandstofcelactiviteiten. Diverse andere technieken die uit duurzaamheidsoogpunt 
interessant zijn, hebben door websites van de Provincie Noord-Brabant extra 
aandacht gekregen. Een goed voorbeeld is de internetpagina over 
KoudeWarmteOpslag (KWO).120 Deze succesvolle website is bedoeld voor 
gemeenteambtenaren en mensen die zich professioneel met KWO bezighouden. De 
beoogde brandstofcelwebsite is ook bedoeld voor de burger. Om de gewone 
Brabander zo ver te krijgen dat hij zich in achtergrondinformatie wil verdiepen, is 
eerst een aandachttrekkende activiteit nodig.  
De combinatie van brandstofceltechnologie, innovatie, duurzaamheid en plezier komt 
prima tot uiting in het project Formula Zero: racewagens met brandstofcellen.110 De 
Provincie Noord-Brabant zou haar naam hieraan kunnen verbinden door partner te 
worden en vervolgens een brandstofcelevenement te organiseren. Stel dat bij de 
Brabanthallen in 's-Hertogenbosch een tijdelijk race-circuit wordt aangelegd. Van 
stank- of geluidsoverlast zoals bij Formula One is in dit geval geen sprake. Mensen 
komen er op af. De Brabantse bedrijven die zich actief met brandstofceltechnologie 
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bezighouden, kunnen zich daar presenteren. Een van de brandstofcelbussen uit 
Amsterdam kan passagiers vervoeren van het centraal station van 's-Hertogenbosch 
naar de Brabanthallen. Energieonderzoek Centrum Nederland kan het eerste 
Nederlandse brandstofcelvoertuig HydroGEM tonen. 

 
Fig. 37  Formula Zero wil kartraces op brandstofcellen organiseren. Met een mobiele racebaan die midden 
in een stad kan worden opgezet, kunnen de races dicht bij het publiek plaatsvinden. 
 
Slaat dit alles aan, dan is het de moeite waard om te proberen een 'echte' 
brandstofcelauto tijdelijk over te laten komen. Te denken valt aan types die nu rijden 
in Sacramento bij de California Fuel Cell Partnership: populaire voertuigen die 
iedereen kent, alleen nu voorzien van brandstofceltechnologie. Een chauffeur kan de 
mensen rondrijden over het terrein van de Brabanthallen. Wat in California zo 
succesvol is om de interesse van het grote publiek voor brandstofceltechnologie te 
vergroten, kan ook in Noord-Brabant werken. Ik realiseer me dat het over laten 
brengen van een brandstofcelvoertuig hoog gegrepen is maar als één 
automobielfabrikant bereid blijkt hier aan mee te werken, nemen andere het wellicht 
in overweging. 
 
Een dergelijk brandstofcelevenement zie ik als middel om Brabantse burgers te 
interesseren in achtergrondinformatie die te vinden is op de brandstofcelwebsite. 
Echte commerciële kansen zijn er niet direct maar indirect kan het wel een rol 
spelen: een voorbeeld is de ervaring die met name Bradford Instruments heeft 
opgedaan door aan Formula Zero deel te nemen. Daarnaast zien mensen dat 
brandstofceltechnologie leuk kan zijn. 
Er ligt een kans voor correcte informatie over brandstofceltechnologie. Burgers zijn 
tegenwoordig mondig en beschikken over internet als informatiebron. Milieu en 
duurzaamheid zijn belangrijk voor hen maar niet zaligmakend. De moderne burger 
wil zijn eigen afwegingen kunnen maken en daarvoor is correcte informatie 
essentieel. Hier ligt een rol voor pr: slechts een kleine groep fanatieke tegenstanders 
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kan immers met moderne mediamiddelen de publieke opinie blijvend negatief 
beïnvloeden. Vanwege acceptatie behoort duurzaamheid niet het allesbepalende of 
enige criterium te zijn: dat geldt voor de consument immers ook. Informatie over 
zaken als reforming om te benadrukken dat brandstofcellen met andere brandstoffen 
dan enkel waterstof te voeden zijn, hoort beslist op de voorgestelde website thuis. 
De Provincie Noord-Brabant beschikt over middelen om het gebrek aan expertise nu 
en in de toekomst te verkleinen door bewustwordingsprojecten te stimuleren. Via 
de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij is een subsidieaanvraag gedaan voor een 
financiële bijdrage uit het Europese programma Interreg III voor de grensregio 
Vlaanderen-Nederland. Onderdeel van het project is een onderwijsmodule over 
waterstof en brandstofcellen. Het past goed binnen de actualiteit van verhoogde 
aandacht voor energie, milieu en klimaat. 
Ook binnen het eigen netwerk kan de Provincie Noord-Brabant actief aan 
voorlichting doen, zoals in juni 2007 gebeurde bij een bijeenkomst van regionale 
Brabantse energiecoördinatoren tijdens een bijeenkomst van het Provinciaal Platform 
Duurzame EnergieHuishouding (PPDEH). Expertise kan zich zo verspreiden. Gevolg is 
dat steeds meer personen zich bewust worden van het feit dat 
brandstofceltechnologie bestaat en nu al in projecten toepasbaar is. 
 
Facilitator als financieel ondersteuner 
Bij een radicale innovatie als brandstofceltechnologie is sprake van een trendbreuk. 
Succes is onzeker, actoren beschouwen toepassing ervan als een risico. Aangezien 
de innovatie disruptief is, zijn het vaak nieuwkomers die kansen zien. Een rol als 
subsidieverstrekker, bijvoorbeeld in het kader van het Uitvoeringsprogramma 
Economisch Beleid (UEB) door de Provincie Noord-Brabant, is daarom van belang. 
Dan ontstaat een situatie waarin bedrijven bereid zijn het risico van projecten met 
brandstofcellen aan te gaan: een gunstig klimaat voor brandstofceltechnologie is dan 
het resultaat. Voor de huidige experimenten met brandstofcellen die vanuit een 
SBIR-regeling van Rijkswaterstaat worden gesubsidieerd, volstaat ondersteuning 
door de Provincie Noord-Brabant binnen het Uitvoeringsprogramma Economisch 
Beleid (UEB). 
 
Facilitator als aanjager 
De Provincie Noord-Brabant kan doen wat ook Rijkswaterstaat gelukt is: latente 
kennis op het gebied van brandstofceltechnologie losweken en Brabantse 
ondernemers stimuleren om applicaties te ontwerpen en te realiseren. Een SBIR-
regeling of een vergelijkbaar instrument is met name gericht op ondersteuning van 
kleine niche-spelers. De totale maximale projectomvang bij een SBIR-regeling 
bedraagt per deelnemend bedrijf maximaal € 500.000,- maar bij een afwijkende 
regeling kunnen deze bedragen anders zijn. 
Bedrijven stimuleren tot nadenken over een zinvolle applicatie vereist een specifieke 
strategie van de Provincie Noord-Brabant: zoeken naar een concreet probleem dat 
door de specifieke voordelen van brandstofceltechnologie oplosbaar is. 
Aanjagen kan ook door te fungeren als launching customer. De Provincie Noord-
Brabant heeft de financiële mogelijkheden om binnen de eigen organisatie 
applicaties in te zetten waarin brandstofceltechnologie is geïntegreerd. Te denken 
valt aan aandrijving van groenvoorzieningsgereedschap rond het Provinciehuis in 
's-Hertogenbosch. Zo kan de Provincie Noord-Brabant zich op landelijk niveau 
profileren op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Aangezien een 
waterstofvulpunt in 's-Hertogenbosch ontbreekt, is dit een goede gelegenheid om het 
idee van reforming van fossiele brandstoffen uit te dragen. Ook een combinatie met 
een vulpunt voor biobrandstoffen is een optie: dan is ook daar extra aandacht voor. 
Op deze manier creëert de Provincie Noord-Brabant ruimte voor experimenten.  
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Bij alle faciliterende rollen – op het gebied van informatievoorziening, financiële 
ondersteuning, en aanjagen – is het belangrijk van ervaringen te leren en indien 
nodig verwachtingen en planningen bij te stellen. 
 
II  Opbouwen van een sociaal netwerk 
Hierbij past een rol als broker. De Provincie Noord-Brabant heeft van bepaalde 
sectoren een goed overzicht van wat er aan bedrijfsactiviteiten speelt binnen de 
provinciegrenzen. Daarom is het verstandig dat een vaste persoon namens de 
Provincie Noord-Brabant zitting neemt in of het initiatief neemt tot de installatie van 
een Brabantse brandstofcelklankbordgroep om op de hoogte te blijven van wat 
er leeft waardoor indien nodig tijdig actie kan worden ondernomen. Zo is het 
mogelijk diversiteit van projecten te bevorderen en een duidelijke visie te 
ontwikkelen en uit te spreken. 
 
Kwaliteit en uitwisseling van informatie zijn met name bij de introductie van 
technische innovaties van belang.121 De Provincie Noord-Brabant als onafhankelijke 
instantie die binnen bepaalde sectoren een goed overzicht heeft van wat er op 
industrieel gebied binnen de provinciegrenzen gebeurt, kan een positieve bijdrage 
leveren door aan de reguliere Brabantse Innovatieconferentie een brandstofcelsessie 
toe te voegen. Zo ontstaat een ontmoetingspunt voor hen die actief zijn met deze 
technologie en een netwerkgelegenheid voor ondernemers die zich oriënteren. Een 
dergelijk evenement behoort een vervolg te hebben, blijkt uit interviews met 
Brabantse bedrijven, om optimaal te kunnen profiteren van opgedane contacten. Het 
kan helpen bij matchmaking, iets waar de Provincie Noord-Brabant zich actief mee 
bezig kan houden. Uit interviews met bedrijven tijdens dit onderzoek kwam 
matchmaking als een van de belangrijkste taken voor de Provincie Noord-Brabant 
naar voren. Brabantse applicatiebouwers met brandstofcellen ontwikkelen immers 
niet alles zelf. Ze realiseren zich dat ook buiten het eigen bedrijf kennis beschikbaar 
is: de innovatie is open. De Provincie Noord-Brabant kan hierbij een duidelijke rol 
vervullen: enerzijds samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven 
en kennisinstellingen bevorderen door ze van elkaars activiteiten op de hoogte te 
brengen, anderzijds het uitdragen van een duidelijke visie. Dat kan door de eerder 
genoemde provinciale coördinator of door een externe consulent zoals nu ook bij 
experimenten met biobrandstoffen gebeurt. Het is goed als ook actoren uit de 
dominante regimes in het netwerk zijn opgenomen. Hun competentie en inzicht in 
het betreffende marktsegment kan belangrijke informatie opleveren binnen het 
leerproces. Het vervolgtraject is belangrijk: het is jammer als lopende projecten een 
stille dood sterven omdat over een vervolg niet is nagedacht. 
Ook wanneer de Provincie Noord-Brabant optreedt als broker, is het belangrijk om 
steeds te leren van opgedane ervaringen 
 
Koppeling met resultaten van SWOT-analyse 
Door een laagdrempelig en deskundig aanspreekpunt in te stellen en informatie te 
verschaffen via een brandstofcelwebsite, wordt gebruikgemaakt van de sterke 
punten die uit de SWOT-analyse naar voren zijn gekomen: de Provincie Noord-
Brabant is een onafhankelijk overheidsorgaan dat goed te vinden is voor bedrijven 
die dat willen, en dat beschikt over financiële middelen. Tevens wordt geprobeerd 
om enkele van de zwakke punten aan te pakken: het feit dat de provinciale 
organisatie log en bureaucratisch overkomt, en het feit dat op het gebied van 
brandstofceltechnologie er nu weinig expertise is. De dreiging van polarisatie en 
desinteresse kan door correcte informatiecoorziening afnemen. 
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Bij subsidieverstrekking wordt gebruikgemaakt van sterke punten van de Provincie 
Noord-Brabant: ze beschikt over financiële middelen en maakt gebruik van de 
kansen die er zijn door verhoogde aandacht voor energie en het al lopende project 
van Rijkswaterstaat. 
 
Bij het optreden als broker worden de volgende sterke punten gebruikt: de Provincie 
Noord-Brabant is onafhankelijk en is goed te vinden voor bedrijven die dat willen. De 
kansen die er zijn door het reeds lopende project van Rijkswaterstaat worden benut. 
De dreiging vanwege de fragiliteit van netwerk wordt minder naarmate meer 
bedrijven via matchmaking bij brandstofceltechnologie worden betrokken. 
Optreden als launching customer kan vanwege het sterke punt dat de Provincie 
Noord-Brabant over voldoende financiële middelen beschikt. Daarnaast wordt de 
verhoogde aandacht voor energie benut. Ook de dreiging van polarisatie en 
desinteresse kan verminderen als de Provincie Noord-Brabant zich expliciet met 
brandstofceltechnologie inlaat. 
 
Overwegingen 
Om brandstofceltechnologie van de grond te krijgen in Noord-Brabant is het van 
belang dat het ondergebracht kan worden in een of meer van de nieuwe 
programma's van het recente bestuursakkoord. In twee van de zes programma's zijn 
er mogelijkheden. Het programma 'Schoon Brabant' zet o.a. in op klimaat en 
duurzame energie met als doel een gezonde en duurzame leefomgeving voor de 
Brabantse burger. In het programma 'Dynamisch Brabant' staat dat een innovatieve, 
dynamische economie gewenst is met oog voor mensen: investeringsklimaat en 
leefomgeving in relatie tot economie, een internationaal MKB, kenniswerkers, 
arbeidsparticipatie, onderwijs en innovatie.122 In zowel 'Schoon Brabant' als 
'Dynamisch Brabant' is plaats voor brandstofceltechnologie. 
 
Deze aanbevelingen interfereren niet met de dagelijkse werkzaamheden van de 
Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM). De BOM opereert breder, probeert 
ketens te sluiten vanaf productie van grondstoffen tot aan vermarkting van een 
eindproduct. Dat is ook voor brandstofceltechnologie belangrijk omdat het de 
maatschappelijke inbedding van deze technologie ten goede komt, bijvoorbeeld door 
samenwerking met projecten rond biobrandstof of waterstof. De BOM kan hier 
baanbrekend werk verrichten. Per schakel van de keten gaat de BOM echter niet de 
diepte in. Financieel participeren is niet hetzelfde als betrokkenheid op expert-
niveau. Daarom ben ik van mening dat hier een taak ligt voor de Provincie Noord-
Brabant. 
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6.4 Conclusies 
De te beantwoorden derde deelvraag van dit onderzoek luidt: 
 
 
Welke rol kan de Provincie Noord-Brabant spelen bij de benutting van kansen op het 
gebied van brandstofceltechnologie? 
 
 
Het antwoord op deze vraag is tot stand gekomen op basis van gegevens uit een 
SWOT-analyse, Strategic Niche Management en typering van brandstofceltechnologie 
als innovatie. 
 
De Provincie Noord-Brabant kan bij de benutting van kansen op het gebied van 
brandstofceltechnologie op diverse gebieden een rol spelen:  
 

• Als facilitator op het terrein van informatievoorziening, financiële 
ondersteuning en aanjagen (launching customer); 

• Als broker die verbindend optreedt tussen partijen; 
 
Concreet is dit een inventarisatie van de mogelijkheden: 
 
 
In het kader van het ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en visie, optreden 
als facilitator: 
 
Een duidelijk, laagdrempelig en terzake kundig aanspreekpunt bieden aan hen die 
activiteiten ontplooien of willen starten met brandstofceltechnologie. Eén persoon 
klantgericht als coördinator laten optreden. 
 
Toetreden tot een Brabantse brandstofcelklankbordgroep om diversiteit van 
experimenten te bevorderen en een duidelijke visie te ontwikkelen en uit te dragen. 
 
De burger helpen een mening te vormen over brandstofceltechnologie door een 
brandstofcelwebsite in het leven te roepen waarbij duurzaamheid niet het 
zaligmakende criterium is. Enerzijds weerstand proberen te voorkomen voordat rond 
brandstofceltechnologie maatschappelijke polarisatie ontstaat, anderzijds ervan 
leren.   
 
Aandacht voor de brandstofcelwebsite creëren door een publiekstrekkende activiteit 
te organiseren, bijvoorbeeld rond Formula Zero. 
 
Bewustwordingsprojecten rond waterstof en brandstofcellen ondersteunen teneinde 
het gebrek aan expertise weg te werken, tegelijkertijd binnen het eigen netwerk 
actief voorlichten. 
 
Kennis losweken uit het Brabantse bedrijfsleven en middels speciale 
stimuleringsregelingen technostarters enthousiasmeren om brandstofcellen te 
implementeren. 
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Als launching customer in en rond het Provinciehuis applicaties inzetten waarin 
brandstofcellen zijn toegepast. Ruimte voor projecten ook creëren door verstrekking 
van subsidies. 
 
Als onderdeel van de opbouw van een sociaal netwerk, optreden als broker: 
 
Persoonlijke contactmomenten verzorgen voor brandstofcelgeïnteresseerden tijdens 
de Brabantse Innovatieconferentie, als aanzet tot of bekroning van daadwerkelijke 
matchmaking. Meedenken over en actief meewerken aan vervolgprojecten. 
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7 Conclusies en beleidsadvies 
 
In dit laatste hoofdstuk zijn de conclusies uit eerdere hoofdstukken samengevat. Nu 
alle deelvragen beantwoord zijn, is ook een antwoord op de hoofdvraag van dit 
onderzoek mogelijk. Een beleidsadvies sluit dit hoofdstuk af.  
 
Deelvraag 1 
De eerste deelvraag van dit onderzoek is beantwoord na een techniekverkenning. 
 
 
Wat is op dit moment de stand van de technologie van brandstofcellen? 
 
 
Gebruik van brandstofcellen kent diverse voordelen: theoretisch is een hoger 
rendement mogelijk dan bij traditionele manieren van elektriciteitsopwekking; bij 
gebruik van waterstof als brandstof zijn de enige restproducten warmte en water. 
Brandstofcellen hebben het grote voordeel dat ze eenvoudig te koppelen zijn: 
schaalbaarheid maakt het mogelijk het formaat van de brandstofcelstack aan te 
passen aan het door de toepassing gevraagde vermogen. 
Aan brandstofceltechnologie kleven ook diverse nadelen: het is nog te duur voor de 
gewone consument. Er is nog geen massaproductie, op technologisch gebied vinden 
nog allerlei ontwikkelingen plaats. 
 
Uit literatuuronderzoek blijkt de DMFC met als brandstof methanol populair in het 
segment van de kleine vermogens, bijvoorbeeld ter vervanging van Li-Ion-accu's van 
notebooks. Ondanks herhaalde aankondigingen is het nog niet tot introductie 
gekomen. Aangezien er bij deze applicatie duidelijk meerwaarde is voor de 
consument – substantieel langer onafgebroken kunnen werken met een DMFC dan 
met een Li-Ion-accu bij een vergelijkbaar volume – is de verwachting dat de eerste 
brandstofcelapplicaties op de consumentenmarkt in het laagvermogenssegment 
zullen liggen. 
 
Voor vermogens tot 100 kW lijkt de PEMFC op dit moment het interessantst. Nadelen 
zijn de hoge zuiverheidseis van de waterstof en de hoge prijs van de katalysator, 
voordelen zijn de hoge vermogensdichtheid en de relatief lage werktemperatuur. 
Dit type brandstofcel is omarmd door de automobielindustrie voor aandrijving van 
voertuigen in combinatie met een elektromotor, zogenaamde brandstofcelvoertuigen. 
Grootschalige introductie lijkt vóór 2030 onwaarschijnlijk. 
 
Stationaire applicaties met hoge vermogens zijn vaak gebouwd rond een SOFC. Dit 
type brandstofcel heeft een hoge werktemperatuur. Bij nuttig gebruik van de 
restwarmte is theoretisch een rendement van 85% haalbaar. 
 
Waterstof lijkt vaak onlosmakelijk met brandstofceltechnologie verbonden. Er zijn 
echter alternatieven. Sommige brandstofcellen functioneren direct op bijvoorbeeld 
methanol. Daarnaast is reforming – omzetting van een brandstof in waterstof, direct 
bij de brandstofcel – een serieuze optie. Brandstofceltechnologie in het algemeen 
kan een brugfunctie vervullen tussen enerzijds traditionele fossiele brandstoffen en 
anderzijds duurzame varianten. Als uiteindelijk de beperkingen rond waterstof op het 
gebied van productie, distributie en opslag zijn opgelost, kan een duurzame 
energiestructuur ontstaan waarin emissie van CO2 gereduceerd is.   
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Vanwege het feit dat met brandstofceltechnologie een hoger rendement 
mogelijk is dan met conventionele manieren van elektriciteitsopwekking, 
omdat trillingen en geluidsoverlast ontbreken, vanwege de schaalbaarheid, 
omdat er technologisch nog steeds sprake is van vooruitgang, omdat 
brandstofcellen in allerlei applicaties toepassing kunnen vinden, omdat uit 
de brandstofcel geen CO2 vrijkomt bij gebruik met waterstof, en omdat de 
prijzen van brandstofcellen dalen, is mijns inziens brandstofceltechnologie 
een interessante en veelbelovende technologie die nu al aandacht verdient. 
Dat past binnen het kader van Strategic Niche Management door visie te 
ontwikkelen en uit te dragen bij demonstratieprojecten, door verschillende 
actoren erbij te betrekken teneinde een sociaal netwerk op te bouwen, en 
door te leren van de tijdens demonstratieprojecten opgedane ervaringen. 
 
 
Deelvraag 2 
De tweede deelvraag van dit onderzoek is beantwoord op basis van informatie die is 
verkregen bij diverse evenementen en uit interviews. 
 
 
Liggen er op het gebied van brandstofceltechnologie kansen voor Brabantse 
bedrijven en kennisinstellingen? 
 
 
In Noord-Brabant is plaats voor bedrijven die applicaties bouwen met 
brandstofcellen. Kennis is in ruime mate aanwezig. Zowel de literatuur als de 
Brabantse praktijksituatie wijzen uit dat de beste kansen op dit moment liggen op 
het gebied van mini-applicaties: apparaten die conventionele dieselaggregaten met 
vermogens tussen 1 en 10 kW kunnen vervangen. 
Kijkend naar diverse toepassingscategorieën vanuit verschillende actorperspectieven 
zijn als criteria 'duurzaam' en 'economisch interessant' gebruikt. Ook 'innovatief' is 
een criterium maar voor de Provincie Noord-Brabant geen doel op zich: het is een 
middel om economische activiteit te stimuleren en duurzaamheidsdoelen te bereiken. 
Bij de Technische Universiteit Eindhoven is reactortechnologie – die raakvlakken 
heeft met brandstofceltechnologie in verband met reforming – een speerpunt. Twee 
Brabantse bedrijven – DutchCell en Bradford Instruments – zijn concreet bezig met 
ontwikkeling en realisatie van brandstofcelapplicaties met een commerciële inslag. 
Beide bedrijven hebben gereageerd op een tender van Rijkswaterstaat die in het 
kader van het project 'Wegen naar de Toekomst' een SBIR-regeling heeft gebruikt. 
Als brandstof is naast waterstof ook diesel (in combinatie met een reformer) 
voorzien. De Brabantse OntwikkelingsMaatschappij participeert in zowel DutchCell als 
Bradford Instruments. 
 
Uitgaande van de Brabantse kennispotentie en het feit dat twee bedrijven al 
met brandstofceltechnologie bezig zijn op applicatieniveau, is mijn conclusie 
is dat er concrete kansen liggen op het gebied van brandstofceltechnologie 
in Noord-Brabant. Een kanttekening is op zijn plaats: het netwerk is nog 
klein en fragiel.  
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Deelvraag 3 
Het antwoord op de derde deelvraag is tot stand gekomen op basis van gegevens uit 
een SWOT-analyse, Strategic Niche Management en typering van 
brandstofceltechnologie als innovatie. 
 
 
Welke rol kan de Provincie Noord-Brabant spelen bij de benutting van kansen op het 
gebied van brandstofceltechnologie? 
 
 
De Provincie Noord-Brabant kan bij de benutting van kansen op het gebied van 
brandstofceltechnologie op diverse gebieden een rol spelen:  
 

• Bij het ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en een visie: als 
facilitator op het terrein van informatievoorziening, financiële ondersteuning 
en aanjagen (o.a. als launching customer); 

• Tijdens de opbouw van een sociaal netwerk: als broker die verbindend 
optreedt tussen partijen; 

 
Concreet is dit een inventarisatie van de mogelijke rollen voor de Provincie Noord-
Brabant bij benutting van kansen voor brandstofceltechnologie: 
 
 
In het kader van het ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en visie, optreden 
als facilitator: 
 
Een duidelijk, laagdrempelig en terzake kundig aanspreekpunt bieden aan hen die 
activiteiten ontplooien of willen starten met brandstofceltechnologie. Eén persoon 
klantgericht als coördinator laten optreden. 
 
Toetreden tot een Brabantse brandstofcelklankbordgroep om diversiteit van 
experimenten te bevorderen en een duidelijke visie te ontwikkelen en uit te dragen. 
 
De burger helpen een mening te vormen over brandstofceltechnologie door een 
brandstofcelwebsite in het leven te roepen waarbij duurzaamheid niet het 
zaligmakende criterium is. Enerzijds weerstand proberen te voorkomen voordat rond 
brandstofceltechnologie maatschappelijke polarisatie ontstaat, anderzijds ervan 
leren.   
 
Aandacht voor de brandstofcelwebsite creëren door een publiekstrekkende activiteit 
te organiseren, bijvoorbeeld rond Formula Zero. 
 
Bewustwordingsprojecten rond waterstof en brandstofcellen ondersteunen teneinde 
het gebrek aan expertise weg te werken, tegelijkertijd binnen het eigen netwerk 
actief voorlichten. 
 
Kennis losweken uit het Brabantse bedrijfsleven en middels speciale 
stimuleringsregelingen technostarters enthousiasmeren om brandstofcellen te 
implementeren. 
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Als launching customer in en rond het Provinciehuis applicaties inzetten waarin 
brandstofcellen zijn toegepast. Ruimte voor projecten ook creëren door verstrekking 
van subsidies. 
 
Als onderdeel van de opbouw van een sociaal netwerk, optreden als broker: 
 
Persoonlijke contactmomenten verzorgen voor brandstofcelgeïnteresseerden tijdens 
de Brabantse Innovatieconferentie, als aanzet tot of bekroning van daadwerkelijke 
matchmaking. Meedenken over en actief meewerken aan vervolgprojecten. 
 
 
 
 
Hoofdvraag 
Met de informatie die verkregen is na beantwoording van de drie deelvragen, is de 
hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord. 
 
 
Is het zinvol voor de Provincie Noord-Brabant om brandstofceltechnologie te 
stimuleren en op welke wijze kan dat gebeuren? 
 
 
Brandstofceltechnologie kent diverse technische voordelen. Daarnaast vinden nog 
steeds verbeteringen plaats en dalen de prijzen van brandstofcellen. Daarom is 
geconcludeerd dat brandstofceltechnologie een veelbelovende technologie is die 
toepassing in demonstratieprojecten verdient teneinde te werken aan de opbouw van 
een sociaal netwerk eromheen en te leren van ervaringen. 
 
Er is potentie op het gebied van kennis in Noord-Brabant en twee bedrijven houden 
zich nu al concreet bezig met de bouw van applicaties. Er is sprake van economisch 
belang, al is het netwerk nog fragiel en beperkt van omvang. Daarom is 
geconcludeerd dat er kansen zijn voor brandstofceltechnologie in Noord-Brabant. 
 
De Provincie Noord-Brabant kan bij de benutting van kansen op het gebied van 
brandstofceltechnologie op diverse gebieden een rol spelen:  
 

• Bij het ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en een visie: als 
facilitator op het terrein van informatievoorziening, financiële ondersteuning 
en aanjagen (o.a. als launching customer); 

• Tijdens de opbouw van een sociaal netwerk: als broker die verbindend 
optreedt tussen partijen; 

 
Uit de inventarisatie van de mogelijke rollen voor de Provincie Noord-Brabant is een 
beleidsadvies tot stand gekomen dat vier fases omvat. Het is te vinden op de 
volgende pagina. 
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Op grond van de resultaten van dit afstudeeronderzoek, is mijn conclusie dat het 
verstandig is als de Provincie Noord-Brabant het volgende onderneemt. 
 
 
Gefaseerd beleidsadvies (uitgaande van de huidige situatie) 
 
De voorbereidende fase (fase 1) bevat de zaken die nu behoren te gebeuren. 
Intern horen er verwachtingen te worden geformuleerd en hoort er een visie te 
komen over wat de Provincie Noord-Brabant voor ogen staat met 
brandstofceltechnologie. Alvast bedenken wat er na de huidige activiteiten kan 
plaatsvinden hoort daar beslist bij. Het Brabantse brandstofcelnetwerk is nu immers 
beperkt van omvang en fragiel: voorkomen van doodbloeden is een belangrijk 
aandachtspunt. Om binnen de eigen organisatie verzekerd te zijn van voldoende 
draagvlak dient het op de politieke agenda te komen, bijvoorbeeld door de 
technologie onder te brengen in een of meer van de nieuwe programma's van het 
recente bestuursakkoord. Extern is het van belang dat er bij de Provincie Noord-
Brabant een laagdrempelig en eenduidig aanspreekpunt komt voor bedrijven die zich 
bezighouden met brandstofceltechnologie.  
 
Tijdens de opbouwfase (fase 2) is met name informatievoorziening door de 
Provincie Noord-Brabant als facilitator van belang: plaatsnemen in een Brabantse 
klankbordgroep voor bedrijven en instellingen die zich met brandstofceltechnologie 
bezighouden en de opzet van een brandstofcelwebsite om zowel burger als 
bedrijfsleven van correcte informatie te voorzien. Facilitair kan de Provincie Noord-
Brabant op financieel gebied steun bieden aan bewustwordingsprojecten rond 
waterstof en brandstofcellen die reeds op stapel staan.  
Als broker is het verstandig dat de Provincie Noord-Brabant tijdens deze fase 
contactmomenten organiseert voor betrokken actoren. 
 
De derde fase is de publieksfase (fase 3), direct gericht op de Brabantse burger: 
als facilitator op het gebied van informatievoorziening de organisatie van een 
publiekstrekkend evenement zoals Formula Zero ter hand nemen. 
 
In de toekomstgerichte fase (fase 4) is het de bedoeling dat de Provincie Noord-
Brabant als financieel ondersteunende en aanjagende facilitator latente kennis 
losweekt bij Brabantse bedrijven, eventueel door te fungeren als launching 
customer.  
 
 
Kanttekeningen 
Gedurende alle fases is het van belang te leren van ervaringen en flexibel genoeg te 
zijn om verwachtingen en visies bij te stellen.  
De definitie van 'eindgebruiker' is afhankelijk van de mate waarin 
brandstofceltechnologie in de samenleving is verspreid. Bij opzet en uitvoering van 
demonstratieprojecten spelen eindgebruikers een belangrijke rol. In het stadium 
waarin brandstofceltechnologie zich anno 2007 bevindt, zijn voor de Provincie Noord-
Brabant 'eindgebruikers' voornamelijk launching customers die bereid zijn extra voor 
de applicaties te betalen. De Brabantse burger is op dit moment alleen in beeld als 
het gaat om voorlichting ter voorkoming van negatieve beeldvorming. Zodra de 
gewone man in beeld komt als direct betrokkene bij demonstratieprojecten met 
brandstofceltechnologie, wordt dat de eindgebruiker. 
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Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, is mijn conclusie dat het 
zinvol is voor de Provincie Noord-Brabant om brandstofceltechnologie te 
stimuleren. Hoe daar vorm aan te geven, is te lezen in het voorgaande 
beleidsadvies. 
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Samenvatting 
 
Inleiding 
De Provincie Noord-Brabant hecht belang aan energiebesparing en gebruik van 
duurzame energiebronnen. Redenen hiervoor zijn zorg voor het milieu en een 
streven naar diversificatie van energiebronnen ter vergroting van 
voorzieningszekerheid. Gewenst is een situatie waarbij duurzaam omgaan met 
energie een positieve uitwerking heeft op de economie. Ook lange-termijn-
ontwikkelingen krijgen aandacht. In dat kader is de interesse voor 
brandstofceltechnologie te plaatsen. De Provincie Noord-Brabant vraagt zich af of het 
zinvol is om brandstofceltechnologie te stimuleren en op welke wijze dat kan 
gebeuren. Daartoe is eerst de stand van de technologie van brandstofcellen 
onderzocht, vervolgens eventuele kansen voor Brabantse bedrijven en 
kennisinstellingen, en ten slotte de rol die de Provincie Noord-Brabant daarbij kan 
vervullen. Om een uitspraak te kunnen doen over een eventuele succesvolle 
introductie van een radicale, disruptieve en open innovatie als 
brandstofceltechnologie in Noord-Brabant, is Strategic Niche Management gebruikt 
als denkkader. 
 
Stand der techniek 
Literatuur- en veldonderzoek wijzen uit dat brandstofceltechnologie past in het 
duurzaamheidsidee van de Provincie Noord-Brabant: het rendement van een 
brandstofcel kan hoger zijn dan bij traditionele manieren van elektriciteitsopwekking, 
er is geen sprake van trillingen of geluidsoverlast, en bij gebruik van waterstof als 
brandstof komt geen CO2 vrij. De verwachting is dat de eerste applicaties met 
brandstofcellen waar consumenten direct mee te maken krijgen in het 
laagvermogenssegment zullen liggen. 
 
Kansen voor Brabantse bedrijven en instellingen 
Uit gegevens die verkregen zijn na het bezoeken van evenementen in binnen- en 
buitenland en uit interviews met diverse relevante actoren blijkt dat in Noord-
Brabant plaats is voor bouwers van laagvermogensapplicaties. Deze provincie kent 
een sterk MKB, de maakindustrie is van een hoog niveau. Op basis van de criteria 
'duurzaam' en 'economisch interessant' blijken met name mini-toepassingen met 
vermogens tot 10 kW interessant vanuit de perspectieven van bedrijven, 
kennisinstellingen, eindgebruikers en de Provincie Noord-Brabant. 
Twee bedrijven ontplooien op dit moment al activiteiten met brandstofceltechnologie 
in opdracht van Rijkswaterstaat: DutchCell uit Breda en Bradford Instruments uit 
Heerle. De eerste wil de brandstofcel voeden met waterstof, de tweede met diesel na 
reforming. Ondanks het feit dat beide firma's met diverse andere bedrijven 
samenwerken, is op dit moment nog sprake van een fragiel netwerk met een 
beperkte omvang.  
 
Overwegingen 
Vanwege een risico op maatschappelijke polarisatie rond brandstofceltechnologie 
door de associatie van waterstof met explosiegevaar, is het van belang het palet aan 
brandstoffen tijdelijk te verbreden: naast experimenten met waterstof verdient ook 
bijvoorbeeld reforming van diesel aandacht. 
Een andere reden om brandstofceltechnologie niet alleen op waterstof te baseren is 
opheffing van het kip-en-ei-probleem. Aanleg van een waterstofinfrastructuur zal 
economisch pas interessant zijn wanneer er voldoende brandstofcellen zijn om de 
waterstof nuttig in te gebruiken. Omgekeerd zal het ontbreken van een 



   
 

 
Samenvatting  105  

waterstofinfrastructuur de diffusie van brandstofcellen in allerlei applicaties negatief 
beïnvloeden. Deze cirkel is te doorbreken door brandstofcellen te voeden met 
brandstoffen waarvoor al wel een infrastructuur aanwezig is, waartegen minder of 
geen maatschappelijke weerstand bestaat. Brandstofceltechnologie is daarom te 
beschouwen op twee manieren: ten eerste als de gewenste technologie op lange 
termijn, in combinatie met duurzaam geproduceerde waterstof, compleet met 
infrastructuur. Om zover te komen is het belangrijk dat onderzoek en proefprojecten 
met brandstofcellen gevoed met waterstof doorgang vinden. Ten tweede kan 
brandstofceltechnologie fungeren als een transitietechnologie. De stap van de 
huidige samenleving naar een waterstofeconomie is te groot om de transitie in één 
keer te maken. Brandstofceltechnologie is in te zetten om de overbrugging mogelijk 
te maken. Door gebruik van brandstofcellen in allerlei applicaties – nu al, gevoed 
met diverse (ook fossiele) brandstoffen – kan volume ontstaan. Dat leidt tot 
uitontwikkeling van de technologie en vervolgens prijsdaling. Komt over enkele 
decennia het moment dat productie, transport en opslag van waterstof verbeterd 
zijn, dan is de stap naar een waterstofinfrastructuur eenvoudiger te maken, als 
brandstofceltechnologie zowel volwassener als betaalbaarder is. 
  
Rol Provincie Noord-Brabant 
Uit de resultaten van een SWOT-analyse en typering van brandstofceltechnologie als 
innovatie zijn diverse rollen voor de Provincie Noord-Brabant naar voren gekomen 
binnen processen die een basis voor Strategic Niche Management vormen: 
ontwikkelen en uitdragen van verwachtingen en een duidelijke visie, opbouwen van 
een sociaal netwerk, en leren van opgedane ervaringen. Na inventarisatie van de 
mogelijke rollen is een beleidsadvies opgesteld. Op basis van de resultaten van dit 
onderzoek ben ik van mening dat het verstandig is als de Provincie Noord-Brabant 
het volgende doet. 
 
 
Gefaseerd beleidsadvies (uitgaande van de huidige situatie) 
 
De voorbereidende fase (fase 1) bevat de zaken die nu behoren te gebeuren. 
Intern horen er verwachtingen te worden geformuleerd en hoort er een visie te 
komen over wat de Provincie Noord-Brabant voor ogen staat met 
brandstofceltechnologie. Alvast bedenken wat er na de huidige activiteiten kan 
plaatsvinden hoort daar beslist bij. Het Brabantse brandstofcelnetwerk is nu immers 
beperkt van omvang en fragiel: voorkomen van doodbloeden is een belangrijk 
aandachtspunt. Om binnen de eigen organisatie verzekerd te zijn van voldoende 
draagvlak dient het op de politieke agenda te komen, bijvoorbeeld door de 
technologie onder te brengen in een of meer van de nieuwe programma's van het 
recente bestuursakkoord. Extern is het van belang dat er bij de Provincie Noord-
Brabant een laagdrempelig en eenduidig aanspreekpunt komt voor bedrijven die zich 
bezighouden met brandstofceltechnologie.  
 
Tijdens de opbouwfase (fase 2) is met name informatievoorziening door de 
Provincie Noord-Brabant als facilitator van belang: plaatsnemen in een Brabantse 
klankbordgroep voor bedrijven en instellingen die zich met brandstofceltechnologie 
bezighouden en de opzet van een brandstofcelwebsite om zowel burger als 
bedrijfsleven van correcte informatie te voorzien. Facilitiar kan de Provincie Noord-
Brabant op fincancieel gebied steun bieden aan bewustwordingsprojecten rond  
waterstof en brandstofcellen die reeds op stapel staan.  
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Als broker zou de Provincie Noord-Brabant tijdens deze fase contactmomenten 
moeten organiseren voor betrokken actoren. 
 
De derde fase is de publieksfase (fase 3), direct gericht op de Brabantse burger: 
als facilitator op het gebied van informatievoorziening de organisatie van een 
publiekstrekkend evenement zoals Formula Zero ter hand nemen. 
 
In de toekomstgerichte fase (fase 4) is het de bedoeling dat de Provincie Noord-
Brabant als financieel ondersteunende en aanjagende facilitator latente kennis 
losweekt bij Brabantse bedrijven, eventueel door te fungeren als launching 
customer.  
 
 
Conclusie 
De techniekverkenning leert dat brandstofceltechnologie potentie heeft. Voor mini-
toepassingen zijn er kansen voor Brabantse bedrijven en instellingen. De Provincie 
Noord-Brabant kan diverse rollen vervullen om kansen te benutten. Daarom is het 
zinvol voor de Provincie Noord-Brabant om brandstofceltechnologie te stimuleren. 
Hoe dat te doen, is te lezen in het voorgaande beleidsadvies.  
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