
Planvisie en toetsingskader Groene Kruisweg nabij 401 Waterstoftankstation 
 
Samenvatting planvisie Air Liquide 
 
Visie 
Waterstof is een energiedrager, geen brandstof, voor elektrische auto´s die geen CO2 uitstoot hoeft te 
geven afhankelijk van het productieproces. De actieradius van elektrisch aangedreven auto´s wordt 
hiermee gelijk aan die van auto´s die rijden op fossiele brandstoffen. Daarmee is een van de 
belangrijkste nadelen van elektrische auto’s gepareerd. De initiatiefnemer, Air liquide, geeft in haar 
planvisie aan dat zij kiest voor een waterstoftankstation omdat zij als bedrijf een grote toekomst zien in 
waterstof als energiedrager voor onder andere het wegvervoer. Het rijk en de EU onderkennen deze 
visie op duurzame mobiliteit (zie onder andere het EU programma´s TEN-T).  
 
Het waterstoftankstation in Albrandswaard moet het eerste openbare operationele 
zelfbedieningstankstation worden van waterstof voor bussen en personenauto’s tegelijk in Nederland. 
Op deze wijze wil Air liquide inspelen op de vraag naar meer duurzame mobiliteit en verdere kennis 
vergaren over een operationeel tankstation.  
 
Locatie keuze 
De locatiekeuze voor de Groene Kruisweg nabij nummer 401 is een gerichte keuze vanwege: 

- De nabijheid van een grote woonpopulatie 
- De directe nabijheid van de A15 met een op- en afrit en een provinciale weg 
- De directe nabijheid van een waterstofleiding in de leidingstraat voor de aanvoer van waterstof 

waardoor er geen tankauto’s nodig zijn en er minder milieubelasting is 
- De bestaande in- en uitvoegstroken van de ANWB en Rijkswaterstaat naar de voorgenomen 

locatie 
- Een goede mogelijkheid tot stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing in de groene 

entree van Albrandswaard 
 
Aard en omvang 
Het waterstoftankstation gaat deel uitmaken van een Europees netwerk van waterstof tankstations 
vanuit het Europese TEN-T programma. De geplande doorgiftecapaciteit laat dagelijks maximaal 5 
bussen of minder bussen en enkele personenauto’s toe voor het tanken van waterstof.   
 
Het te bebouwen oppervlak inclusief verharding betreft ongeveer 30% van het plangebied (zie linker 
afbeelding op de volgende pagina).  Het overig deel blijft bestaan uit het al bestaande bosje. Op deze 
manier is het waterstoftankstation zichtbaar vanuit de Groene Kruisweg maar verstoort het de groene 
entree van Albrandswaard niet.  



De onderstaande impressie geeft een beeld van de voorgenomen omvang en maatvoering.  

 

Risico contour voor het 
plaatsgebonden risico (32 meter) 
waarbinnen geen kwetsbare 
objecten mogen staan. 



Ontsluiting 
De hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van de locatie zal beperkt zijn waardoor er geen extra 
verkeersmaatregelen nodig zijn op de Groene Kruisweg zelf. Het verkeer maakt gebruik van de 
bestaande in- en uitvoegstroken voor de ANWB en Rijkswaterstaat die nu al gebruik maken van de 
ontsluiting.  

 
 
 
Veiligheid 
Rond ieder tankstation geldt een veiligheidscontour. De cirkel rondom het waterstoftankstation is 32 meter 
voor het plaatsgebonden risico. Deze beperkte straal komt tot stand omdat de buffervoorraad voor het 
tanken klein is en de aanvoer van waterstof uit de leidingstraat voorzien is van een uitgebreid 
veiligheidssysteem en monitoring vanuit de centrale meldkamer van Air liquide die alle leidingen monitort in 
onder andere Nederland, België en Frankrijk. Binnen de straal van 32 meter bevinden zich geen kwetsbare 
objecten.  
 
Het groepsrisico kent een meer complexere berekening dan een straal om de potentiele risicobron. Binnen 
het invloedsgebied voor het groepsrisico bevinden zich eveneens geen kwetsbare objecten.  
 
Haalbaarheid 
Air liquide financiert het project met subsidieondersteuning vanuit de Rijksoverheid en de EU. 
Daarmee is het project financieel haalbaar. Qua draagvlak is er op 5 juni 2013 een informatieavond 
geweest. Op basis daarvan is een informatiepagina gemaakt op de gemeentelijke website. Daarnaast 
is er een burgerpanellid dat vanuit zijn expertise als proces operator bij Shell meekijkt met de 
onderzoeken op het gebied van veiligheid. Er zijn verder geen vragen binnengekomen bij Air Liquide 
of de gemeente.



Toetsingskader Groene Kruisweg Waterstoftankstation 
 
Bestemmingsplan 
Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is de naast staande 
schets. De overige gronden houden de bestaande bestemming 
(Verkeer verblijfsgebied waaronder groen één van de 
subbestemmingen is) vanuit het vigerende bestemmingsplan 
Groene Kruisweg Metrobaan. 
 
 Bedrijf, brandstof verkooppunt 
 
 Bestaande verkeersbestemming handhaven  
 
 
Veiligheid 
De veiligheidscontour rond het waterstoftankstation bestaat uit twee aspecten; het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. De contour van het plaatsgebonden risico is gebaseerd op de aanwezige 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de kans van 106 dat hier individuele slachtoffers vallen wanneer zij 
zich 24 uur lang onbeschermd nabij het potentieel gevaarlijke object bevinden en niet wegvluchten in 
het geval van een calamiteit. Binnen deze contour mogen geen kwetsbare objecten staan waar 
individuele slachtoffers kunnen vallen. Het groepsrisico kent een meer complexere berekening dan een 
straal om de potentiele risicobron. Ook hier geldt dat er zich binnen het invloedsgebied voor het 
groepsrisico geen kwetsbare objecten mogen bevinden.  
 
DCMR en de Veiligheidsregio toetsen de berekeningen achter het plaatsgebonden- en het 
groepsrisico. Deze toetsing wijst uit dat het individueel en groepsrisico geen belemmeringen opleveren 
voor de ontwikkeling. 
 
Aard en omvang 
Het waterstoftankstation gaat deel uitmaken van een Europees netwerk van waterstof tankstations 
vanuit het Europese TEN-T programma. Dat betekent dat bij de toename van de vraag naar waterstof, 
het aantal stations ook toegenomen moet zijn mede dankzij dit TEN-T subsidieprogramma. Daarmee 
neemt de toekomstige druk op de locatie af voor eventuele grootschalige capaciteitsuitbreidingen. Een 
nabijgelegen waterstoftankstation moet die vraag dan opvangen. Daarnaast zal er voor een eventuele 
toekomstige uitbreiding van dit waterstoftankstation een nieuwe procedure doorlopen moeten worden 
bij de gemeente Albrandswaard. Daarbij speelt dit toetsingskader opnieuw een rol. Momenteel laat de 
doorgifte capaciteit dagelijks maximaal 5 bussen of minder bussen en enkele personenauto’s toe.  
 
Landschap 
 
Uitgangspunten 
Het onderstaande beeldkwaliteitstoetsingskader voor het landschap geeft een beeld van het kader 
waarbinnen de planvisie van de initiatiefnemer moet passen. Centraal staat het streven uit de 
structuurvisie van Albrandswaard, de groene entree.  



Een goede uitgangssituatie voor een groene entree zijn de bestaande laanbeplanting ten oosten van 
het plangebied en het bestaande bosjes. Dit bosje bestaat hoofdzakelijk uit Fraxinus excelsior 
(gewone Es) die nog niet in volledige sluiting is, met een volwaardige struiklaag die bestaat uit een 
basis van Meidoorn (Crataegus monogyna, leavitgate of ×macrocarpa), Hazelaar (Corylus avellana) 
en Vlier (Sambucus nigra). De reeds uitgevoerde natuurtoets door de initiatiefnemer wijst uit dat er 
geen beschermde flora en fauna in het bosje aanwezig zijn. 
 
Landschappelijk kader 
 

 
Mocht het niet mogelijk zijn ter hoogte van het waterstoftankstation zelf de boom en/ of heester 
beplanting niet in stand te houden, dan volgt het onderstaande landschappelijke kader.

  

 

 

 

 

 

    

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gras of kruidachtig i.v.m. atex 
veiligheidszone  (voorkomen 
explosieve atmosfeer door o.a. 
wegnemen of weghouden van 
brandbare stoffen) 

Bestaande laanbeplanting 

Bestaande bomen met struiklaag 
(typering bosje) handhaven 

 
Opgekroonde solitaire boom of 
opgekroonde boomgroep  

Zichtlijn  

 
Minimaal struiklaag handhaven 

 

 

 

 

Zicht onttrekken door bijv. schanskorven, 
kloostermoppenmuur met 
begroeiingsmogelijkheden voor mossen, varens 
e.d. aan buitenzijde 

Mogelijkheid voor het laten oplopen van het 
landschap vanuit de gras/ kruiden vegetatie van de 
leidingstraat  

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Conclusie 
De planvisie van de initiatiefnemer past binnen het toetsingskader van de gemeente mits er wat betreft 
het thema landschap compensatie groen komt voor de het oppervlak aan verwijderde bomen en 
heesters. 


