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1 Inleiding en leeswijzer 

1. In deze gedoogbeslissing geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) haar beoordeling 
van de gedoogaanvraag van Liander N.V. (hierna: Liander), van 24 augustus 2022, die betrekking 
heeft op het pilotproject met waterstof in de gebouwde omgeving (hierna: waterstofpilot) gelegen in 
Lochem. 
 

2. Op dit moment bestaat er nog geen wettelijke basis voor activiteiten van netbeheerders op het gebied 
van waterstof, aangezien de wet de activiteiten van netbeheerders beperkt tot elektriciteit en gas.1 
Waterstof gaat naar verwachting in de toekomst een belangrijke rol spelen in een duurzame 
energievoorziening. De ACM acht het daarom van belang dat netbeheerders ervaring op kunnen doen 
met de distributie van waterstof. De ACM biedt daarom regionale netbeheerders, in afwachting van 
aanpassing van wet- en regelgeving, ruimte om binnen pilots ervaring op te doen met de distributie 
van waterstof in de gebouwde omgeving. Met dat doel heeft de ACM op 5 juli 2022 het Tijdelijk Kader 
Waterstofpilots (hierna: Tijdelijk Kader) gepubliceerd.2 
 

3. De ACM staat netbeheerders door middel van het Tijdelijk Kader, onder voorwaarden, toe om deel te 
namen aan pilots met waterstof in de gebouwde omgeving. Als voorwaarde moeten netbeheerders 
ervoor zorgen dat de consumentenbescherming en veiligheid geborgd zijn. Dit betekent dat 
netbeheerders er voor moeten zorgen dat bepaalde verplichtingen op grond van de Gaswet naar 
analogie worden toegepast op waterstofpilots en dat een aantal specifieke verplichtingen voor 
waterstofpilots wordt nageleefd. De ACM wil hiermee bereiken dat waterstofpilots kunnen doorgaan én 
dat de consumentenbescherming en veiligheid zijn geborgd. 
 

4. Het Tijdelijk Kader biedt ruimte om waterstof te distribueren tot 5 juli 2027, of, indien dit eerder is, tot 
het moment dat de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot waterstof gereed is. 
 

5. Op 5 oktober 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Generiek richtsnoer 
waterstofveiligheid en het Aanvullend richtsnoer voor vier waterstofpilots in de gebouwde omgeving 
vastgesteld, en deze vervolgens op 14 oktober 2022 gepubliceerd.3 In het Aanvullend richtsnoer wordt 
Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) aangewezen als toezichthouder op de veiligheid van de 
waterstofdistributie in waterstofpilots.  
 

6. De indeling van deze beslissing is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat de relevante feiten en omstandigheden 
 

1 Artikel 10 en 10Aa Gaswet en artikel 16 en 17 Elektriciteitswet 1998 
2 https://www.acm.nl/nl/publicaties/tijdelijk-kader-voor-waterstofpilots. 
3 https://www.rvo.nl/onderwerpen/richtlijnen-waterstof#richtsnoeren-voor-veiligheid 
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rond de procedure van de gedoogaanvraag. In hoofdstuk 3 staat de beoordeling van de 
gedoogaanvraag door de ACM. In hoofdstuk 4 staat de beslissing van de ACM. In bijlage 1 is een 
kadastrale kaart opgenomen van het terrein waarop het stelsel van verbindingen is gelegen.  

 

2 Aanvraag en procedure 

7. Op 24 augustus 2022 heeft de ACM van Liander een gedoogaanvraag voor een waterstofpilot te 
Lochem ontvangen. De activiteit van Liander binnen de pilot betreft de distributie van waterstof van het 
invoedpunt op het industrieterrein Stijgoord in Lochem naar woningen gelegen aan de Nieuweweg in 
de woonwijk Berkeloord in Lochem.4 

 
8. De ACM heeft Liander op 9 september 2022 aanvullende informatie gevraagd. Liander heeft deze 

aanvullende informatie per e-mail op 14 september 2022 aangeleverd. 
 
9. SodM heeft op 5 september 2022 en op 4 oktober 2022 veiligheidsinspecties ten aanzien van de 

waterstofpilot van Liander uitgevoerd. SodM heeft op 17 oktober de ACM per brief geïnformeerd over 
de conclusie van het inspectierapport en de ACM het inspectierapport toegezonden.  

 

3 Beoordeling 

3.1 Introductie  

10. De ACM beoordeelt de aanvraag voor Liander voor een gedoogbeslissing voor een waterstofpilot aan 
de hand van de voorwaarden die in het Tijdelijk Kader zijn opgenomen. Voor wat betreft de veiligheid 
volgt de ACM de beoordeling van SodM.  

3.2 Generieke voorwaarden waterstofpilot 

11. De generieke voorwaarden voor de waterstofpilot uit het Tijdelijk Kader 5 zien op het doel van de pilot, 
de rolverdeling binnen de pilot en de omvang en de duur van de pilot. De rol van Liander dient beperkt 
te zijn tot de aanleg (of hergebruik van gasnetten), het beheer en onderhoud van het waterstofnet en 
daarbij behorende hulpmiddelen. Liander mag de distributie van waterstof over het net verrichten, 
maar mag geen rol hebben bij de productie, handel en levering van waterstof. Hierop maakt het 
Tijdelijk Kader een uitzondering voor situaties waar de leveringszekerheid in het gedrang is (paragraaf 
3.3.1). De pilot dient bij te dragen aan een duidelijk vooraf vastgesteld leerdoel voor Liander. De 
resultaten worden tussentijds en achteraf op een transparante wijze met de ACM en de markt gedeeld. 
 

12. Bij de waterstofpilot zijn de volgende partijen betrokken: Alliander, Liander, LochemEnergie en 
Remeha. Deze partijen hebben in ieder geval de volgende taken: 

 
a. Alliander houdt gedurende het project nauw contact met alle betrokken projectpartners 

Verder verricht Alliander de coördinatie en communicatie binnen het project.  
b. Liander is de netbeheerder van het waterstofnet en verantwoordelijk voor de distributie 

van waterstof.  
c. LochemEnergie is binnen dit project verantwoordelijk voor de rol als leverancier van 

waterstof. 
d. Remeha is verantwoordelijk voor het produceren en beschikbaar stellen van de te 

 
4 Zie bijlage 1.  
5 Paragraaf 3.1 Tijdelijk Kader Waterstofpilots. 
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gebruiken waterstofketels. 
 

13. De waterstofpilot bestaat uit tien tot vijftien woningen gelegen aan de Nieuweweg in Lochem. De pilot 
heeft een initiële duur van drie jaar, met een mogelijkheid van verlenging met twee jaar. Op basis van 
het Tijdelijk Kader kan ruimte worden geboden aan Liander om binnen de pilot waterstof te distribueren 
tot uiterlijk 5 juli 2027. 
 

14. Het hoofddoel van de pilot dat in de aanvraag is vermeld is 'het demonstreren van waterstof (via de 
bestaande gasinfrastructuur) als hernieuwbare energiedrager in monumentale panden met behoud van 
het monumentale beschermde stadsbeeld dat als economische en technische showcase dient voor een 
snelle en succesvolle uitrol naar andere wijken.' Om tot bovengenoemde hoofddoelstelling te komen 
zijn door de pilot de volgende subdoelen gedefinieerd: 
 
1) Vaststellen van minimale technische specificaties en key performance indicators (KPI’s) voor 

woningen in de demo-omgeving die toepasbaar zijn voor monumentale wijken met verschillende 
profielen - van belang voor een snelle succesvolle uitrol. 

2) Onderzoeken en verkrijgen van inzicht in geschikte maatregelen met een positieve bijdrage aan 
het milieu per monumentale woning in de wijk om specifieke vereisten te bepalen. 

3) Geïnstalleerde waterstofketels in 10 tot 15 woningen met draagvlak en tevreden bewoners in de 
demo omgeving. 

4) Werkzame veilige waterstof afleverlocatie inclusief (opstelplaats) tubetrainers en koppeling aan 
waterstof aanvoerleiding naar de demo-omgeving.  

5) Het krijgen van inzicht in digitale realtime gegevens op het gebied van waterstof verbruik in 
monumentale woningen. 

6) Het stimuleren van andere partijen dan projectpartners (zoals toeleveranciers) om hun 
product/service aan te passen op de waterstofinfrastructuur. 

7) Het monitoren van het opgeleverde waterstofsysteem en het daarmee verkrijgen van inzicht in de 
werking om optimale economische en technische instellingen te bepalen die als blauwdruk kunnen 
dienen voor uitrol naar andere monumentale wijken. 
 

15. De ACM is op basis van de door Liander ingevulde aanvraag en de overlegde stukken van oordeel dat 
wordt voldaan aan het onderdeel generieke voorwaarden voor waterstofpilots uit het Tijdelijk Kader 

3.3 Consumentenbeschermingsvoorwaarden waterstofpilot 

16. Het uitgangspunt van de consumentenbeschermingsvoorwaarden6 is dat de levering van waterstof met 
ten minste dezelfde waarborgen gepaard gaat als de levering van gas onder de Gaswet. Dit betekent 
dat partijen voldoen aan de verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek, dat partijen zich houden aan de in 
het Tijdelijk Kader vermelde bepalingen uit de Gaswet, en dat voldaan is aan de in het Tijdelijk Kader 
opgenomen specifieke verplichtingen voor waterstofpilots.  
 

17. Liander heeft in de aanvraag onderbouwd op welke wijze aan de voorwaarden wordt voldaan. Liander 
heeft verschillende contracten overlegd welke zijn overeengekomen tussen de afnemer en leveranciers 
en dienstverleners. De ACM heeft de contracten van Liander ontvangen en geanalyseerd.   

 
18. De ACM is op basis van de door Liander ingevulde aanvraag en de overlegde stukken van oordeel dat 

wordt voldaan aan de voorwaarden van consumentenbescherming voor waterstofpilots die volgen uit 
het Tijdelijk Kader. Hieronder zal worden ingegaan op de specifieke verplichtingen. 

 
 

 
6 Paragraaf 3.2. Tijdelijk Kader Waterstofpilots. 
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3.3.1 Contractopzet en looptijd en einde van de pilot 

19. De contracten dienen duidelijk te zijn en de afnemer voldoende zekerheid te geven voor de gehele duur 
van de pilot en bij beëindiging van de pilot. Bij een afnemer die zijn deelname aan de pilot opzegt, 
wordt de gaslevering hersteld indien de aansluitplicht voor gas nog geldt op zijn adres. Aan het eind 
van de pilot wordt de situatie van voor de pilot kosteloos voor de afnemer hersteld. 

 
20. Liander heeft in de aanvraag onderbouwd op welke wijze aan de voorwaarden wordt voldaan. Liander 

heeft verschillende contracten overlegd welke zijn overeengekomen tussen de afnemer en leveranciers 
en dienstverleners. De ACM heeft de contracten van Liander ontvangen en geanalyseerd.   

 
21. De ACM is op basis van de door Liander ingevulde aanvraag en de overlegde stukken van oordeel dat 

wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot contractopzet, looptijd en eind van de pilot die 
volgen uit het Tijdelijk Kader. 

3.3.2 Leveringszekerheid  

22. In de pilot dienen voorzieningen te worden getroffen om de leveringszekerheid7 te garanderen. De 
leveringszekerheid moet minimaal op eenzelfde niveau liggen als dat bij de levering van aardgas het 
geval is.  
 

23. Liander heeft middels stukken onderbouwd op welke wijze de leveringszekerheid wordt gegarandeerd. 
Hierbij heeft Liander aangegeven op welke wijze de volgende drie risico’s voor leveringszekerheid 
worden afgedekt: faillissement van waterstofleverancier, wegvallen van de producent van waterstof en 
meerderde achtereenvolgende zeer koude dagen.  
 

24. De ACM is op basis van de door Liander ingevulde aanvraag en de overlegde stukken van oordeel dat 
wordt voldaan aan de voorwaarden van leveringszekerheid die volgen uit het Tijdelijk Kader.  

3.3.3 Ombouw binnen-installatie 

25. De ombouw van de binnen-installatie, de controle op de veiligheid ervan en het onderhoud ervan 
moeten worden gedaan onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van één van de partijen die de 
pilot organiseren.   

 
26. Liander heeft in de aanvraag onderbouwd op welke wijze aan de voorwaarden wordt voldaan. Liander 

heeft verschillende contracten overlegd welke zijn overeengekomen tussen de afnemer en leveranciers 
en dienstverleners. De ACM heeft de contracten van Liander ontvangen en geanalyseerd.   

 
27. De ACM is op basis van de door Liander ingevulde aanvraag en de overlegde stukken van oordeel dat 

wordt voldaan aan de voorwaarden van ombouw van de binnen-installatie die volgen uit het Tijdelijk 
Kader.  

3.3.4 Kosten en tarieven 

28. De afnemer dient op duidelijke en begrijpelijke wijze vooraf uitgelegd te krijgen welke kosten voor de 
afnemer zijn en welke voor de pilotpartijen. De afnemer betaalt gedurende de pilot in totaal voor zijn 
warmtevoorziening via waterstof niet meer dan de afnemer zou betalen voor de meest relevante 
alternatieve warmtevoorziening. De afnemer krijgt voor de hele duur van de pilot duidelijkheid over de 
kosten. 

 
 

7 Tijdelijk Kader Waterstofpilots, bijlage, III, Specifieke verplichtingen waterstofpilots, paragraaf leveringszekerheid.  
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29. Liander heeft in de aanvraag onderbouwd op welke wijze aan de voorwaarden wordt voldaan. Liander 
heeft verschillende contracten overlegd welke zijn overeengekomen tussen de afnemer en leveranciers 
en dienstverleners. De ACM heeft de contracten van Liander ontvangen en geanalyseerd.   

 
30. De ACM is op basis van de door Liander ingevulde aanvraag en de overlegde stukken van oordeel dat 

wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot kosten en tarieven die volgen uit het Tijdelijk 
Kader.  

3.4 Veiligheidsvoorwaarden waterstofpilot 

31. Het is van belang dat de veiligheid8 bij de waterstofpilot goed geborgd is, met inbegrip van het toezicht 
daarop.  
 

32. SodM heeft op 5 september 2022 en 4 oktober 2022 veiligheidsinspecties ten aanzien van de 
waterstofpilot van Liander uitgevoerd. SodM heeft op 17 oktober de ACM per brief geïnformeerd over 
de conclusie van het inspectierapport en de ACM het inspectierapport toegezonden.  

 
33. De ACM stelt vast dat SODM in het inspectierapport heeft geconcludeerd dat Liander voldoende 

aannemelijk heeft gemaakt dat met de voorbereidende activiteiten in de initiatie- en opstartfase van het 
pilotproject de beoogde distributie van waterstof in de wijk Berkeloord zich ten minste op het niveau 
bevindt als het huidige veiligheidsniveau bij aardgas. Liander hanteert waar mogelijk vergelijkbare 
procedures en veiligheidstandaarden als voor aardgas en waar nodig houdt Liander rekening met de 
verschillen tussen aardgas en waterstof. Ook is sprake van aanvullende voorzorgmaatregelen. 
Hiermee voldoet Liander aan de normstelling voor de veiligheid van waterstofdistributie uit het Generiek 
richtsnoer waterstofveiligheid en het Aanvullend richtsnoer waterstofpilots in de gebouwde omgeving. 

 

4 Beslissing 

34. De ACM geeft Liander een gedoogbeslissing voor haar deelname aan de waterstofpilot te Lochem en 
haar rol in de distributie van waterstof van het invoedpunt op het industrieterrein Stijgoord in Lochem 
naar woningen gelegen aan de Nieuweweg in de woonwijk Berkeloord in Lochem.  
 

35. De beslissing wordt verleend onder de volgende voorschriften: 
1) Liander aanvaardt het toezicht van de ACM en SodM. Hieronder wordt onder andere 

verstaan (niet limitatief): 
a) het verschaffen van inlichtingen met betrekking tot de waterstofpilot op verzoek 

van de ACM en SodM; 
b) het verschaffen van toegang aan de ACM en SodM voor het uitvoeren van 

inspecties en controles die betrekking hebben op de waterstofpilot; 
c) het opvolgen van aanwijzingen van de ACM en SodM. 

 
2) Alle wijzigingen met betrekking tot de waterstofpilot worden zo snel mogelijk maar uiterlijk 

vier weken voorafgaand aan de wijziging door Liander schriftelijk aan de ACM gemeld. 
 

3) De gedoogbeslissing vervalt na 5 juli 2027, of, indien dit eerder is, op het moment dat de 
nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot waterstof in werking treedt. 

 
4) Na bekendmaking van deze beslissing, wordt jaarlijks een rapportage opgesteld waarin 

uiteengezet  wordt wat de voortgang is van de beantwoording van de door ontvanger van 
de gedoogbeslissing opgestelde leerdoelen. Liander heeft in de aanvraag vermeld dat 

 
8 Paragraaf 3.3 Tijdelijk Kader Waterstofpilots, Veiligheidsvoorwaarden. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/22/179298 / Documentnr. ACM/UIT/585382 
 

 

6/7 

Alliander dit namens de pilot zal doen. 
 

5) Alliander zal voorgenoemde periodieke rapportage versturen naar de ACM en publiceren 
op een openbaar toegankelijke website van de ontvanger van de gedoogbeslissing. 

 
36. Indien blijkt dat de waterstofpilot gedurende de gestelde periode niet meer voldoet aan de 

voorwaarden uit het Tijdelijk Kader, kan de ACM de gedoogbeslissing intrekken.  
 

37. De ACM publiceert de openbare versie van deze beslissing op haar website. 
 
38. Deze beslissing treedt in werking met ingang van de dag waarop deze bekend is gemaakt.  

 
 
 
 
Den Haag 
datum 20 oktober 2022:  
 
Autoriteit Consument en Markt, 
Namens deze, 
 
w.g. 
 
drs. F.E. Koel 
Teammanager Directie Energie 
 
 
  



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/22/179298 / Documentnr. ACM/UIT/585382 
 

 

7/7 

 

Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het 
stelsel van verbindingen is gelegen 

 
 
 


