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Op 8 december 2017 ondertekent Commissaris van de Koning Jaap Smit namens de provincie

Zuid-Holland het convenant H2G-O over de ontwikkeling van de groene waterstof economie op

‘energy island’ Goeree Overflakkee.

Dit convenant, met ongeveer 25 private-, publieke- en semipublieke partijen geeft richting aan

een programma met minimaal 6 projecten op het gebied van groene waterstof. De achterliggende

gedacht is dat Goeree Overflakkee straks meer groene stroom produceert dan ze op het eiland

kwijt kan. Daarom wordt gezocht naar nuttige aanwendingsmogelijkheden. De eerste projecten

zijn: het maken van waterstof uit groene stroom, het beschikbaar maken daarvan voor de

mobiliteit en het maken daaruit van lokaal geproduceerde groene kunstmest. Vervolgens staat

een verkenning voor de toepassing  van waterstof in de gebouwde omgeving gepland, net als

onderzoek naar de infrastructurele vraagstukken van waterstof zoals buffering, transport en

marktontwikkeling. Ook is op termijn een project rond toepassing in de scheepvaart voorzien.

 

De ontwikkeling van vergroeningsroutes voor waterstof is van wezenlijk belang voor onze

economie en voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. In het haven- en

industriecomplex van Rotterdam, met haar sterke chemisch cluster, wordt steeds meer waterstof

gebruikt voor het maken van producten. Naarmate er minder fossiele grondstoffen worden

ingezet zal de vraag naar waterstof harder stijgen. De ambities voor het inzetten van waterstof in

de mobiliteit zijn uw Staten bekend van de bussen die op Goeree Overflakkee in de provinciale

concessie zullen worden ingezet. Daarnaast is groeiende interesse vanuit de personenauto

branche en het korte afstand zwaar transport zoals vuilophaalauto’s.

 

De projecten op Goeree Overflakkee staan niet op zichzelf. Het belang dat voor de Rotterdamse

haven is geschetst geldt in brede zin voor Nederland als geheel. In Noord-Nederland en het

industriecluster in Limburg spelen zich gelijksoortige ontwikkelingen af. Daarnaast zijn in

Nederland verschillende kleinschaliger  initiatieven op het gebied van waterstof in ontwikkeling. 
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Het rijk werkt ondertussen aan een nationale routekaart waterstof waarin het perspectief daarvan

voor ons land als geheel zal worden beschreven. De grote waterstofclusters zoals hierboven

genoemd zullen daarin naar verwachting een belangrijke rol spelen.

 

De combinatie van de verschillende vergroeningssporen die op Goeree Overflakkee binnen dit

programma kunnen worden opgezet is uniek in zijn breedte. Voor de gemeente en de provincie

biedt dit convenant daarmee een goede gelegenheid om ambities van Goeree Overflakkee als

proeftuin voor energie innovatie invulling te geven.

 

De provincie en de gemeente Goeree Overflakkee zullen samen optrekken om de programmering

met alle partijen te verzorgen. Daarvoor wordt een kwartiermaker aangesteld die als taak heeft

om samen met de partijen de eerste projecten in uitvoering brengen en de onderlinge verhouding

tussen de projecten dusdanig in te richten dat het hele programma kan worden uitgevoerd in de

komende jaren.

 

In het convenant is een relatie gelegd met de middelen voor de ontwikkeling van de groene

waterstof economie die in de voorjaarsnota 2017 zijn gereserveerd voor een subsidie voor

gebiedsgericht werken op Goeree Overflakkee. Deze komen beschikbaar na positief besluit van

de provincie op de subsidiebeschikking gebiedsgericht werken, waarvoor de aanvraag naar

verwachting deze winter zal worden ingediend.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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