
 

PARTIJEN:  

Coöperatie Deltawind UA, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Oude-Tonge, KvK 23061657vertegenwoordigd

door directeur            (hierna: "Deltawind"); en  

 

Eneco Solar, Bio & Hydro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Marten Meesweg 5 (3068 AV) Rotterdam,

KvK 24495269, vertegenwoordigd door                               (hierna: "Eneco"); en  

 

N.V. Nederlandse Gasunie, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Groningen, KvK 02029700,

vertegenwoordigd door Directeur Corporate Strategie & Business Development              (hierna: "Gasunie");

en  

 

De gemeente Goeree-Overflakkee, gevestigd en kantoorhoudend te 3241 XB Middelharnis, Koningin Julianaweg

45, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder

Openbare Werken, Innovatie, Economie, Landbouw en Visserij T.C. Both-Verhoeven, daartoe gemachtigd door de

burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

…………….. (hierna: "Gemeente Goeree-Overflakkee"); en  

 

Greenpoint Fuels & Energy B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Oude-Tonge, KvK

66211352,vertegenwoordigd door Directeur-eigenaar                         (hierna: "Greenpoint"); en  

 

HYGRO Energy B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74455516,

statutair gevestigd te Haren, kantoorhoudende te Bergerweg 200 - gebouw C 1817 MN Alkmaar , te dezen

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Business Development                (hierna: "HYGRO"); en  

 

Oost West Wonen, gevestigd te Middelharnis, KvK 23031811, vertegenwoordigd door directeur – bestuurder    

           hierna te noemen “Oost West Wonen”; en  

  

Provincie Zuid-Holland, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag, KvK 27375169, vertegenwoordigd

door Lid Gedeputeerde Staten B.K. Potjer (hierna: "Provincie Zuid-Holland"); en  

 

Stedin Netbeheer B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, KvK 24289101, vertegenwoordigd

door Manager Innovatie                     hierna te noemen "Stedin"  

 

Hierna ieder apart ook aan te duiden als “Partij” of gezamenlijk als “Partijen”.

Overwegende dat:  

A. Partijen in contact zijn getreden over het project Stad Aardgasvrij – Hydrogen City dat beoogt te onderzoeken

of en hoe waterstof vanaf 2025 ingezet kan worden, voor de verwarming van de gebouwde omgeving van Stad

aan ’t Haringvliet, op een manier die aansluit bij de brede groep belanghebbenden (hierna: “het Project”);  

B. Het Project is ook onderdeel van het H2GO Programma, dat een samenstel van aan elkaar gerelateerde

projecten is, die tot doel hebben de groene waterstofeconomie in Goeree-Overflakkee en Zuid-Holland vorm

te geven en die elkaar positief beïnvloeden, en/of zullen leiden tot synergiën in kwaliteit, omvang en

kosteneffectiviteit;  

C. Partijen voornemens zijn om gezamenlijk te onderzoeken of uitvoering van het Project mogelijk is. Dit

onderzoek bestaat uit een aantal activiteiten gericht op:



1) Het begeleiden van de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet om hen in staat te stellen zelfstandig een

besluit te nemen over het voor de verwarming van hun woning al dan niet over stappen van aardgas

op waterstof;

2) Met de inwoners onderzoeken welke verduurzamingsmaatregelen toegepast kunnen worden voor de

woningen;

3) Met ondernemers onderzoeken of en hoe waterstof toegepast kan worden als vervanger van aardgas

in hun bedrijfsvoering;

4) Het ontwerp voor het produceren, transporteren, opslaan, distribueren en leveren van waterstof

verder concretiseren en voor de alternatieven de kosten en opbrengsten berekenen;

5) Bijdragen aan een zogenaamde Greendeal die met de nationale overheid wordt opgesteld met als

doel om de wet- en regelgeving gereed te maken voor een mogelijke overstap op waterstof;

6) Voorbereiden van de mogelijke overstap van aardgas op waterstof in 2025 waaronder het bespreken

van maatregelen rond veiligheid en leveringszekerheid;

7) Het projectmatig begeleiden van het proces om met alle inwoners, lokale organisaties en

ondernemingen, overheden en andere belanghebbenden te komen tot een door iedereen gedragen

oplossing.  

D. Partijen, indien de resultaten van dit onderzoek voor alle Partijen bevredigend zijn en naar de redelijke mening

van alle Partijen kunnen uitmonden in een voor ieder van hen acceptabele business case, geïnteresseerd zijn in

samenwerking met betrekking tot de verdere uitvoering van het Project;  

E. Partijen in deze intentieverklaring (hierna: “Intentieverklaring”) afspraken willen vastleggen over o.a. de

werkzaamheden die in het kader van het onderzoek gedaan moeten worden alvorens te besluiten tot het aangaan

van een verdere samenwerking en uitvoering van het Project.  

 



1. Onderwerp

 

1.1 Partijen zijn voornemens om gezamenlijk te onderzoeken of uitvoering van het Project mogelijk is binnen

economisch acceptabele grenzen welke iedere partij voor zichzelf bepaalt. Partijen hebben de intentie  

zich in te zetten voor een betrouwbare levering van groene waterstof aan de gebouwde omgeving in Stad

aan ’t Haringvliet tegen de laagste maatschappelijke kosten.  

1.2 Partijen hebben de intentie   het Project uit te voeren binnen een maatschappelijke context waarin

inwoners, lokale organisaties en ondernemingen belangrijke belanghebbende zijn. Richting de inwoners is

de intentie van het Project samengevat middels de randvoorwaarden Veiligheid, Leveringszekerheid,

Betaalbaarheid en Duurzaam.  

1.3 Partijen spannen zich in om gezamenlijk extern en intern draagvlak te verkrijgen en te behouden, en

goede contacten te onderhouden met inwoners, lokale organisaties en ondernemingen, overheden en

andere belanghebbenden. Dit houdt onder andere in dat de volgende richting wordt ondersteund:

a) Collectieve oplossing aandragen als aardgasalternatief en meedenken met individuele oplossingen;

b) Woningverbetering (isoleren en ventileren);

c) Duurzaam opwekken van elektriciteit en groene waterstof;

d) De randvoorwaarde dat waterstof, voor de inwoners, niet duurder zal zijn dan aardgas voor een

periode van 15 jaar.

1.4 Voorts zijn Partijen voornemens in het kader van deze Intentieverklaring de mogelijke vervolgstappen na

afronding van het onderzoek, zoals samenwerkingsvormen, investeringen en rolverdeling, te

onderzoeken. Hierbinnen vallen ook de intenties van de gemeente en de inwoners om in de

samenwerking mogelijk een rol op zich te nemen waarvan de richting nog verder door Partijen zal worden

besproken.  

1.5 Partijen zullen samenwerken en inbreng leveren ten behoeve van het onderzoek. Deze inbreng is gericht

op het verkrijgen van informatie op basis waarvan ieder der Partijen haar business case voor het Project

kan maken.

 



2. Inbreng Partijen

 
2.1 Partijen zullen direct na ondertekening van deze Intentieverklaring een aanvang maken met de in artikel 1

genoemde activiteiten, waartoe Partijen voldoende kennis, middelen en menskracht beschikbaar zullen

stellen.

2.2 Partijen zullen elkaar alle in het kader van de uitvoering van dit onderzoek redelijkerwijs benodigde

informatie verstrekken en elkaar alle redelijkerwijs benodigde medewerking en ondersteuning verlenen.

2.3 Indien één der Partijen de voor het Project benodigde werkzaamheden niet uit kan voeren of de daarvoor

benodigde capaciteit niet heeft, kan deze Partij een derde partij opdracht verstrekken tot het verrichten

van die werkzaamheden.  

2.4 Nieuwe Partijen kunnen deelnemen aan het onderzoek na unaniem besluit van Partijen en ondertekening

van een addendum op deze intentieverklaring door alle Partijen.  

3. Vertrouwelijkheid  

 

3.1 Partijen zullen de informatie die zij bij de uitvoering van deze intentieverklaring van elkaar ontvangen,

vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken ter uitvoering van deze Intentieverklaring.

3.2 Indien tijdens het project op rechtmatige wijze door één der Partijen intellectuele eigendomsrechten

worden ontwikkeld, behoren deze haar toe.  

3.3 Informatie wordt gedeeld en ontwikkeld tegen de achtergrond van het publieke belang van het project en

met inachtneming van de Wet openbaarheid van bestuur en overige relevante toepasselijke wet- en

regelgeving of verplichtingen van Partijen jegens overheidsinstellingen zoals toezichthouders. Het is aan

Partijen om intellectuele eigendomsrechten tegen deze achtergrond te delen in een mate die aansluit bij

de bedrijfsvoering van Partijen.  

3.4 Ter uitwerking van de afspraken in dit artikel zullen Partijen zo snel mogelijk na inwerkingtreding van deze

Intentieverklaring een geheimhoudingsovereenkomst sluiten.

4. Projectorganisatie  

 

4.1 Voor het onderzoek wordt een projectorganisatie ingericht waaraan minimaal één vertegenwoordiger van

alle Partijen deelneemt en waarbij besluitvorming gebaseerd is op consensus.  

4.2           Partijen zullen in het kader van de uitvoering van deze Intentieverklaring samenwerken in het Project via

een onderling overeen te komen projectplan waarin onder andere de planning en de overlegstructuur (al

dan niet telefonisch) zijn opgenomen.  

  



5. Looptijd en vervolg

 

5.1 Deze Intentieverklaring treedt, nadat deze door alle Partijen is ondertekend, in werking op 1 september

2020  en eindigt van rechtswege twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding, tenzij er een

verlenging wordt afgesproken, of eerder als er voor het verlopen van deze periode een

samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden.  

5.2 Partijen streven ernaar om de in deze Intentieverklaring beschreven onderzoeken zo spoedig mogelijk

doch uiterlijk voor afloop van deze Intentieverklaring af te ronden.

5.3 Indien, zodra en voor zover de uitkomst van het onderzoek voor ieder der Partijen leidt tot een voorlopig

acceptabele business case, en voor die business case voorlopige goedkeuring is verkregen van de

besluitvormende organen binnen de organisaties van Partijen, zullen Partijen in nader overleg treden over

een mogelijke samenwerking en uitvoering van het Project. Goedkeuring van de betreffende

besluitvormingsorganen om deze Intentieverklaring aan te gaan of nader overleg te voeren over een

mogelijke samenwerking en uitvoering van het Project, behelst uitdrukkelijk geen besluit noch een

verplichting om in te stemmen met c.q. over te gaan tot uitvoering van het Project. Het besluit om al dan

niet over te gaan tot verdere uitvoering van het Project na afronding van de diverse onderzoeken is ter

uitsluitende en vrije beoordeling van iedere Partij afzonderlijk.

6. Kosten  

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt ieder der Partijen haar eigen interne kosten welke

worden gemaakt in het kader van de uitvoering van deze Intentieverklaring. Onder interne kosten wordt

in dit verband verstaan de kosten van inzet van eigen medewerkers of door een Partij ingehuurde

personen.  

7. Slotbepalingen  

 

7.1 Deze Intentieverklaring wordt aangegaan op basis van samenwerking zonder dat een van de Partijen een

rol van opdrachtgever of opdrachtnemer invult of dat van een andere hiërarchische verhouding sprake is.  

7.2 Wijzigingen van deze Intentieverklaring zijn slechts rechtsgeldig indien schriftelijk vastgelegd en

rechtsgeldig door Partijen ondertekend.  

7.3 Overdracht van deelnemerschap aan het onderzoek door een der Partijen uit deze Intentieverklaring aan

derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Partijen

uitgezonderd rechtspersonen met Partijen verbonden in een groep.

7.4 Partijen spreken zich uit zich in te spannen het onderzoek tot een succes te maken. Zij vinden het te vroeg

om bindende afspraken te maken over de samenwerking in de toekomst. Daarom heeft dit document het

karakter van een intentieverklaring en is het niet in rechte afdwingbaar.   

Aldus overeengekomen en ondertekend door Partijen op ______________________

 



Deltawind

Titel: Directeur

                

 

Deltawind hecht er belang aan dat in het project invulling wordt gegeven aan de volgende punten:

- Deltawind is ontwikkelaar van projecten die duurzame energie produceren en richt zich in dit project op

innovatie richting waterstof.  

- Opslag van energie via waterstof als energiedrager en een belangrijke schakel in de ontwikkeling naar

duurzame energie.  

- Waar mogelijk inzetten van de waterstofturbine om uit een locatie meer energie te oogsten.

- Ondersteunen bij verduurzamen particuliere woningvoorraad, zodat er minder energie wordt verbruikt.

Eneco Solar, Bio & Hydro B.V.

Titel: Directeur

                          

 

Eneco hecht er belang aan dat in het project invulling wordt gegeven aan de volgende punten:

- Community Engagement en stakeholdermanagement, zodat het project gedragen wordt door de inwoners

en omwonenden en duurzaam in stand wordt gehouden.  

- Overleggen met Overheden daar waar het wet- en regelgeving rond veiligheid, marktordening, ACM, en het

vormgeven van een adequaat ondersteuningskader t.b.v. duurzame assets.

- Optimaal systeemontwerp, waarbij wordt uitgegaan van de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

- Kennisopbouw en vastlegging van de inzichten en ervaring over de gehele keten, waardoor herhaling van

dit project kan worden gerealiseerd op andere soortgelijke locaties in Nederland.  

Gasunie

Titel: Directeur Business Development

                   

 

Gasunie hecht er belang aan dat in het project invulling wordt gegeven aan de volgende punten:

- Een oplossing die leidt tot de hoogst mogelijke CO2 emissiereductie tegen de laagst mogelijke

maatschappelijke kosten.

- Het onderzoeken van de mogelijkheden van toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving in relatie

tot de (seizoens) opslag- en transportbehoefte.

- Een veilige en betrouwbare toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving.

Gemeente Goeree-Overflakkee

Titel: Wethouder Wethouder Openbare Werken,

Innovatie, Economie, Landbouw en Visserij

Door: T.C. Both-Verhoeven

 

Gemeente Goeree-Overflakkee hecht er belang aan dat in het project invulling wordt gegeven aan de volgende

punten:

- Een transparante, gedragen en maatschappelijk waardevolle overstap naar een aardgasvrije leefomgeving

in Stad aan ’t Haringvliet en Goeree-Overflakkee. Conform de regieopdracht die de gemeent van het Rijk

heeft gekregen.

- Op basis van de uitgangspunten: draagvlak & samenwerking, kerngerichte aanpak, aansluiten bij natuurlijke

momenten, transparantie en flexibiliteit.

- Met in Stad aan ’t Haringvliet als belangrijke aandachtspunten:

o Inwoners, lokale organisaties en ondernemingen als belangrijke belanghebbende invloed laten

uitoefenen op het onderzoek.

o De democratische gronden op basis waarvan de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt.

o Het verduurzamen van de gebouwen naast de mogelijke overstap van aardgas op waterstof.



Greenpoint  

Titel: Directeur-eigenaar

                              

 

Greenpoint Group hecht er belang aan dat in het project invulling wordt gegeven aan de volgende punten:

- Leveringszekerhied en kwaliteit mogelijkmaken van groene waterstof.

- Afzet en opschaling mogelijk maken.

- Groene waterstof beschikbaar en betaalbaar maken voor een zo breed mogelijke inzet voor de gebouwde

omgeving, mobiliteit, amoniakchemie en industrie.

HYGRO  

Titel: Business Development

                     

 

HYGRO hecht er belang aan dat in het project invulling wordt gegeven aan de volgende punten:

- HYGRO is zowel systeem leverancier van ge-integreerde wind elektrolyse systeem oplossingen als

ontwikkelaar en exploitant voor dergelijke ketens. Binnen het Project zullen wij onze kennis en kunde met

name inbrengen vanuit het perspectief van de samenwerkende producenten

- HYGRO zal zich inzetten voor de meest optimale technisch en economische oplossing van wind tot woning

met waterstof.

- HYGRO zal zich inzetten om naast de technische en economische oplossing, tevens kennis en kunde

inbrengen voor de nog ontwikkelen organisatorische kant van de keten, waaronder de voorwaarden van

toegang tot het beoogde netwerk en de rol van opslag in het systeem

Oost West Wonen

Titel: Directeur - bestuurder

                  

 

Oost West Wonen hecht er belang aan dat in het project invulling wordt gegeven aan de volgende punten:

- Ondersteunen van de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief.

- Als partij in het project inspannen om maximaal draagvlak onder de bewoners in Stad aan het Haringvliet

en onder haar huurders in het bijzonder te creëren.  

- De verduurzamingsopgave van het vastgoed, door de toepassing van waterstof, uitvoeren vanuit gangbare

energetische maatregelen.  

- Inspannen om de verduurzaming van haar woningen in Stad aan het Haringvliet zoveel mogelijk voor 2025

te realiseren.  

Provincie Zuid-Holland

Titel: Lid Gedeputeerde Staten

Door: B.K. Potjer

 

Provincie Zuid-Holland hecht er belang aan dat in het project invulling wordt gegeven aan de volgende punten:

- Borgen van Veiligheid, CO2 reductie zoals verwoord in het klimaatakkoord en het garanderen van de

laagste maatschappelijke kosten.

- Goede inpassing van waterstofproductie, -transport en -opslag ihkv ruimtelijke ordening.

- Gebiedsontwikkeling Goeree-Overflakkee en leren t.b.v. opschaalbaarheid.

Stedin

Titel: Manager Innovatie  

                         

 

Stedin hecht er belang aan dat in het project invulling wordt gegeven aan de volgende punten:

- Maatschappelijk optimale oplossing, met in dit geval hernieuwde inzet van bestaand gasnet.

- Aansluitend bij klimaatdoelstellingen.

- Veiligheid en leveringszekerheid zonder compromissen, met inachtneming van betaalbaarheid.

- In overeenstemming met – al dan niet tijdelijke en/of locatiespecifieke – regelgeving.


