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Onderwerp

Convenant groene waterstofeconomie Goeree Overflakkee H2G-O
 

Publiekssamenvatting

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

Holland een convenant over de ontwikkeling van de groene waterstof economie op ‘energy island’

Goeree Overflakkee. 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.

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

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

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

kwijt kan. Daarom wordt in de samenwerking de komende jaren gezocht naar verdere nuttige

aanwendingsmogelijkheden zoals in de scheepvaart.

 
Advies

1 . Het convenant H2G-O over de ontwikkeling van de groene waterstofeconomie op Goeree

Overflakkee als proeftuin voor de ontwikkeling van groene alternatieven voor grijze waterstof

in Zuidwest Nederland met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Goeree-Overflakkee, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Rotterdam, het samenwerkingsverband Smart Water, de FOGO (Federatie

Ondernemersverenigingen Goeree – Overflakkee), Gasunie/GTS, Taskforce bouw, TenneT,

TNO,VNO-NCW West, H2 Platform, TU Delft, Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen

Ooltgensplaat, Connexxion, Deltalinqs, Deltawind, ECN, Fideswonen, Greenpoint Group,

Havenbedrijf Rotterdam, Hyundai, Louwman & Parqui, Proton Ventures, RET, Siemens

Nederland NV, Stedin Holding NV, Transdev, Van Iperen, Van Kessel Olie, Van

Peperstraten groep, Woongoed GO en YARA aan te gaan;

2. De GS-brief vast te stellen waarin is toegelicht waar het convenant voor dient en waarop de

projecten rond groene waterstof op Goeree Overflakkee zich richten.

3. De publiekssamenvatting bij het voorstel Convenant groene waterstofeconomie Goeree

Overflakkee H2G-O vast te stellen.

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar  M. Mahler Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 december 2017 27 november 2017
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Besluit GS
vastgesteld conform advies met een machtiging voor de portefeuillehouder om ten behoeve van
de convenantsondertekening een dezer dagen, eventuele wijzigingen van ondergeschikt belang
aan te brengen.
 

Bijlagen
Brief aan PS
171130 convenant H2G-O eindconcept verstuurd GS
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1 Toelichting voor het College

 

De bijgaande GS brief bevat een complete schets van de toelichting op de achtergronden van dit

convenant.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn twee financiële aspecten van belang.

1 . De investeringskosten. In de voorjaarsnota van juni 2017 is een bedrag van 7 miljoen euro

gereserveerd voor gebiedsgericht werken. De subsidieregeling daarvoor ligt op 12 december

ter besluitvorming voor in GS. Daarin is € 2.590.000 gereserveerd voor gebiedsgericht

werken op Goeree Overflakkee. Daarvan is weer € 1 .800.000 bestemd voor groene

waterstofactiviteiten. In het convenant wordt om deze reden van een voorgenomen subsidie

gesproken. Nadat de regeling is vastgesteld kan de provincie een subsidieaanvraag van

Goeree Overflakkee verwachten waarin is aangeven hoe men denkt deze middelen te

besteden in relatie tot het convenant.

De intentieverklaring leidt niet tot risico’s, omdat in de voorjaarsnota 2017 besluitvorming

heeft plaatsgevonden over kosten en dekking.

2. De initiële (proces) kosten voor de inzet van een kwartiermaker zullen worden gedragen door

de provincie en Goeree Overflakkee. Deze kosten zullen worden gedekt uit het

gebiedsprogramma, het programma energie-innovatie (onderdeel van doel 3.2) en er zal een

bijdrage van de gemeente Goeree worden gevraagd van een derde deel. De proceskosten

die gemoeid zijn met de uitvoering van de individuele projecten zijn slecht te voorspellen. Van

partijen zal gevraagd worden die zelf te dekken voor zover ze niet onder de werkzaamheden

van de kwartiermaker vallen.

Nadat de kwartiermaker zijn werk gedaan heeft zal er mogelijk behoefte zijn aan een

programmamanager. Daarover zal tegen de zomer van 2018 meer duidelijkheid ontstaan. Het

is te verwachten dat de provincie daarvan ook weer een deel voor haar rekening neemt.

Daarvoor zal te zijner tijd dekking worden gezocht binnen dezelfde begrotingsdoelen. Indien

dat niet mogelijk is zal middels separate besluitvorming gevraagd worden om aanvullend

budget beschikbaar te stellen. 

De bijdrage van het rijk is tot nu toe van I&M / I&W zijde afkomstig. Hij bestaat uit de

toevoeging van een strategisch technisch adviseur aan het convenantstraject en loopt

vooralsnog tot de ondertekening van het convenant. Over de bijdrage van rijks zijde na 8

december is nog geen duidelijkheid.

 

Juridisch kader

Omdat het convenant het karakter van een intentieverklaring heeft zijn behoudens de verplichting

zich in te spannen voor het behalen van de beschreven doelen en bovenstaande financiële

componenten geen bindende elementen in het convenant.

 

2 Proces
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3 Communicatiestrategie

 

De communicatie rondom dit evenement wordt verzorgd door de gemeente Goeree Overflakkee.

De ondertekening van het convenant is onderdeel van het Energy Island congres 2017. De

gemeente is gastheer van de ondertekening. De rol van de provincie is faciliterend. 

 


