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If I had asked people what they 
wanted, they would have said 

faster horses.

Henry Ford



“Coming together is a beginning. Keeping 
together is progress. Working together is 
success." 
Henry Ford
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Stand van zaken Jive 2 - 50 H2 bussen voor 
Benelux i.e. Nederland.
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Marc van der Steen



Inhoud Presentatie H2 platform meeting 14/12/2017

1. FCHJU en Jive 2  

2. Stand van zaken inzet 50 bussen in Nederland

3. Nu uitwerken buca’s tbv SPV under construction

4. Role H2 mobility towards H2 economy



– De FCH JU heeft opdracht gegeven aan een team van consultancies om gezamenlijk het 
FCH-JU bus project te coördineren in Europa. 

– Voor de Benelux zijn Rebel en Twynstra Gudde clustermanagers.
– Het doel van de opdracht is om een coalitie te vormen van overheden (concessiehouders) 

en vervoerders (concessieverleners)  incl. strategie voor een gezamenlijke aanbesteding 
en/of inkoop.

1. Rol clustermanager voor de FCH JU in relatie tot Jive 2



Jive2
EU: 152 bussen

Nederland: 50 bussen
- Zuid-Holland: 20 bussen
- Groningen: 20 bussen
- Noord-Brabant: 10 bussen

Reserve lijst:
- Wallonië: 10 bussen

50 waterstofbussen voor Nederland



Waar staan we met de 50 bussen

• Het project is positief beoordeeld en besloten dat het project de volledige grant
(25 miljoen) zal ontvangen (mits Grant Agreement wordt ondertekend).

• Enkele beperkte aanpassingen in de invulling van het project zullen door de FCH 
JU worden gevraagd.

• Traject tot definitief opstellen van de Grant Agreement volgt tot december 2017.
• Op bestuurlijk overleg met drie provincies op 6 september afgesproken om medio 

december een formeel moment te organiseren waarin de bestuurders en 
betrokken partijen in de regio gezamenlijk het glas heffen op de getekende 
overeenkomst en daarmee de formele start van het project in Nederland.

• Medio december ontvangen  de provincies een brief vanuit het ministerie met de 
een toezegging van een rijksbijdrage van tenminste 750k voor het project

• Daarnaast wordt er voorgesteld om een consortium agreement te tekenen tussen 
alle project partners in Nederland medio 2018. 

• Belangrijke data:
- 20 december 2017: ondertekening van de Grant Agreement



Issues in de huidige OV markt  in relatie tot H2:

• Nederland heeft 14 Concessieverleners en meer dan 50 concessies, die de dienstregeling, de 
aanschaf van bussen en energievoorziening afdekken 

Dit leidt tot: 

• Risico van kleine en gefragmenteerde bestellingen voor OEM’s met niet voldoende 
gestandaardiseerde specificaties die leiden tot hogere prijzen (voor vervoerders en concessie 
verleners) omdat er geen schaalvoordelen te behalen zijn.

• Risico van te dure prijs opslag voor fuel cells;  de kosten voor de aanschaf van een fuel cell
zijn te hoog omdat er nog een grote onbekendheid is ten aanzien het gebruik van deze 
stacks (volwassenheid techniek en prijsontwikkelingen)

• Risico dat de overheid financieel moet bijspringen indien de risico’s niet goed zijn 
verdeeld/belegd in de keten

• Risico van een te hoge H2 prijs bij de start

• Risico dat er gestart wordt met H2 stations op niet stragische posities i.e. niet goed 
bereikbaar voor een ‘normale’bestuurder, of te ver gelegen voor grote afnemers van H2

Issues voor aanschaf H2 bussen 



Inzet  SPV?

- Door gezamenlijk inkoop en onderhoud van 50 bussen worden aanschaf en 
operationele  kosten geminimaliseerd

- Door gezamenlijke inkoop van H2, wordt de prijs zo laag mogelijk 
gehouden en kan in overleg met de nationale overheid beleid worden 
gevoerd op locatie, uitvoering en H2 herkomst worden vorm gegeven

- Benodigde financiering kan tegen zeer aantrekkelijke rentepercentages
worden verkregen (BNG) door de SPV ivm publieke garanties t.a.v. van inzet 
termijn van de voertuigen

- Er ontstaat flexibiliteit door dat via de overheden in hun rol t.o.v. de SPV, de 
SPV ook kan leveren aan andere geïnteresseerde overheden.

- De SPV stelt de overheden in staat om direct informatie te verkrijgen over 
de naar verwachting in de komende jaren dalende prijzen van H2/Tank 
infrastructuur en bussen, waardoor  nieuwe aanbestedingen kunnen 
worden gebouwd op meest recente en getoetste informatie

- De SPV biedt door haar marktkracht mogelijkheden voor versterking van 
het automotive cluster in Nederland

- De SPV biedt de mogelijkheid door haar bundeling van afname aan H2, een 
bijdrage te leveren aan het versnellen van energietransitie in de Provincies.
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Business case SPV

• CAPEX kant is afgedekt:

• Opex kant nog twee cost drivers waardoor business case (nog) niet sluitend is:
1. Onderhoudskosten bussen
2. Prijs waterstof

Verwachte prijsdaling door marktwerking



Gevoeligheid onderhoudskosten bussen

De onderhoudskosten van waterstofbussen zijn de belangrijkste factor in de operationele kosten van de 
business case. Een toename van de onderhoudsprijs van € 0,10 zorgt voor een toename van de leaseprijs 
van circa € 11.000 per bus per jaar. Op de totale business case voor een looptijd van 12 jaar is dit € 6,6 
Mln. 
Door verkennende gesprekken met marktpartijen en een formele marktconsultatie in 2018 wordt een 
steeds scherper beeld gevormd van de onderhoudskosten. De SPV creëert marktwerking waardoor een 
zo laag mogelijk onderhoudsprijs ontstaat.



Gevoeligheid waterstofprijs

Een tweede belangrijke factor in de operationele kosten is de waterstofprijs. Een toename van de 
waterstofprijs van € 1,- zorgt voor een toename van de leaseprijs van circa € 7.500 per bus per jaar. 
Op de totale business case voor een looptijd van 12 jaar komt dit neer op € 4,5 Mln. Een 
afnamegarantie van waterstof is van belang voor een lage waterstofprijs. De SPV creëert 
marktwerking door joint procurement van waterstof(infrastructuur) door een tender in de markt te 
zetten om de beste prijs uit de markt te halen.



SPV model: krachten bundelen en kosten verlagen
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Next steps in H2 – 2020 onderdeel
Road Map H2

Delfzijl & Eemshaven
- 5 Waterstof bussen
- 1 HRS
- Grootschalige H2 elektrolyser
- H2 auto’s

Zuidwending
- 1 kleinschalige 

elektrolyser
- Cavernes gasunie

Pesse
- 1 HRS
- H2 auto’s

Groningen
- 15 Waterstof bussen
- 1 HRS
- H2 auto’s

Logistiek als verbindende schakel


