Strategie

H2GO
PROGRAMMA

Naar een duurzame
energievoorziening met
elektriciteit en waterstof

Inleiding
Met de ondertekening van het akkoord van Parijs heeft Nederland zich
uitgesproken om in 2050 de CO2-uitstoot te verminderen tot bijna nul.
Een enorme uitdaging die wordt versterkt door het kabinetsbesluit om
per 2022 te stoppen met aardgaswinning in Groningen.
VRAGEN VOOR DE TOEKOMST
Hoe ziet deze opgave eruit voor Goeree-Overflakkee? Kan het eiland
in 2030 al volledig zonder fossiele brandstoffen voor eigen energiegebruik? Wat is ervoor nodig om de productie van groene energie en
de energievraag met elkaar in balans te brengen? Hoe zorgen we dat
energie op elke dag van het jaar gegarandeerd blijft in deze transitie?
BREDE SAMENWERKING
Dertig partners en projectdeelnemers bundelden in 2017 hun krachten in het H2GO Programma. Samen onderzoeken overheden, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties deze belangrijke vragen. In
verschillende projecten verkennen ze de mogelijkheden van productie,
distributie en gebruik van waterstof. Zo werken we een duidelijke
strategie uit op weg naar een groene waterstofeconomie.
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Inhoud

Inhoud
Waarom waterstof?
Goeree-Overflakkee produceert met zijn
windparken en zonneweides meer groene
elektriciteit dan het zelf verbruikt. Door
het overschot aan groene elektriciteit om
te zetten in waterstof ontstaan er nieuwe
mogelijkheden. Dat komt omdat waterstof
(H2) een energiedrager is die je kunt opslaan en inzetten voor toepassingen waar
elektriciteit tekortschiet. Waterstof is altijd
beschikbaar, bijvoorbeeld in de winter als
zonneweides weinig elektriciteit leveren.
Deze bufferfunctie, de aanwezigheid van
gasnetwerken en lage kosten achter de
voordeur maken waterstof een zeer goede
kanshebber om aardgas te vervangen
in de gebouwde omgeving. Daarnaast
biedt waterstof ook oplossingen voor de
duurzame energiebehoefte van zwaar
vervoer over de weg en op het water.

Missie & Visie

Waterstofprogramma
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Vraag en aanbod
Opbouw H2GO
• Pijler 1: Productie
• Pijler 2: Transport, distributie en opslag
• Pijler 3: Vraag
• Onderwijs

Strategie & fasering
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Strategie
Fase 1: Energie Park Oude-Tonge
Fase 2: Ombouw waterstofnetwerk

Goeree-Overflakkee
in 2020 een energieneutraal eiland

VISIE
Het H2GO Convenant zet erop in dat GoereeOverflakkee de volledige CO2-reductie van zijn
energievoorziening bereikt met een combinatie
van elektriciteit en waterstof. Deze combinatie
wordt steeds vaker als een werkbare oplossing
genoemd, maar is nog nergens in de praktijk
gebracht. Goeree-Overflakkee vormt als “Energy
Island” een demonstratietuin voor deze combinatie. Een duidelijk afgebakend gebied waar
we kunnen leren of overschakelen op waterstof
en elektriciteit ook daadwerkelijk financieel,
materieel en qua draagvlak realistisch is.

MISSIE
Deelnemers aan het H2GO Programma delen
de overtuiging dat waterstof een belangrijke
rol gaat spelen in de energietransitie. Zowel in
de energiehuishouding als in de verduurzaming
van onze grondstoffen en daardoor ook in onze
economie. In deze bijzondere samenwerking
tussen markt, overheid en kennisinstellingen
maken partijen zich sterk om de nationale uitrol van de waterstofeconomie te versnellen.
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GRIJS – BLAUW – GROEN

Waterstofprogramma

Op dit moment wordt waterstof veelal met
aardgas geproduceerd: de zogenaamde grijze
waterstof. Een eerste grote stap naar verduurzaming is blauwe waterstof. Dan wordt tot 90
procent van de CO2-uitstoot afgevangen en
ondergronds opgeslagen. Waterstof mag pas
groen heten wanneer het uitsluitend met winden zonne-elektriciteit is geproduceerd.

Vraag en aanbod
Momenteel produceert het Haven Industrieel
Complex van Rotterdam grote hoeveelheden
waterstof voor de industrie. Dat gebeurt nog
met aardgas als energiebron. Hier ligt een
grote verduurzamingskans. H2GO wil laten zien
dat groene waterstof ook buiten de industrie
belangrijke ontwikkelingen mogelijk maakt
voor de energietransitie.

ontstaat keuzevrijheid en de mogelijkheid om
de beste combinaties tussen energiedragers te
vinden.
A FS TEMMING VA N V R A AG EN A A NBOD
Zowel vraag als aanbod van groene waterstof
moeten zich gaan ontwikkelen en aan elkaar
worden gekoppeld. Hier is een gasinfrastructuur voor nodig. Dat kan door bestaande
aardgasleidingen op het eiland om te bouwen.
Bovendien geeft een verbinding met Rotterdam als voordeel dat vraag en aanbod zich in
hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Groene
waterstof van het eiland voor de industrie.
En omgekeerd leveringszekerheid voor de
afnemers, ook zonder lokale seizoensopslag.
Deze aanpak vormt de kern voor verdere uitrol,
op het eiland en daarbuiten. Daar is (inter)
nationale belangstelling voor.

BI JZONDERE K A NSEN VOOR
GOEREE - OV ERFL A KKEE
Goeree-Overflakkee neemt vanwege zijn
ruimtelijke ordening, type bebouwing en
ligging nabij Rotterdam een bijzondere positie
in. Tel daar de overproductie van groene
elektriciteit bij op. Groene waterstof lijkt een
logisch alternatief voor vele kilometers dure
warmteleidingen in dunbevolkt gebied. Zodra
er zekerheid is over het waterstofaanbod,

5

Opbouw H2GO
Het uitgangspunt van het H2GO Programma is dat de combinatie van elektriciteit en
waterstof de energievraag en het aanbod
in balans brengt. De waterstofeconomie is
onbekend terrein voor iedereen. Daarom leven
er allerlei vragen over het aanbod, de vraag,
de distributie en het transport van waterstof. Het programma bestaat uit verschillende
projecten die binnen hun eigen domein deze
vragen verkennen. Elk project vormt nu een
zelfstandige bouwsteen van het programma.
Het doel is dat elk project zich geleidelijk van
showcase ontwikkelt tot een levensvatbare
business case.

Aanvankelijk bestond dit project uit de
realisatie van een demonstratiefabriek voor
waterstof en groene ammoniak. Inmiddels zijn
de plannen verbreed tot de transformatie van
het gebied tot energiepark. De gunstige ligging
biedt allereerst afzetmogelijkheden voor de
groene waterstof, onder andere in Stad aan ’t
Haringvliet en waterstoftankstation Greenpoint. Tegelijkertijd liggen er mooie kansen om
de wisselwerking tussen bestaande voorzieningen op en rond Energie Park Oude-Tonge
te verkennen. Lukt het bijvoorbeeld om de
restwarmte die vrijkomt bij waterstofproductie
in te zetten bij het naburige glastuinbouwcomplex? Kan de grote productie-eenheid voor
groen gas op het energiepark profiteren van
de komst van een demonstratiefabriek voor
waterstof? En kan dat andersom ook? Zijn er
voldoende afzetmogelijkheden voor groene
ammoniak?

PI JLER 1: PRODUC TIE
ENERGIE PA RK OUDE -TONG E
Het doel van dit project is om bedrijvenpark
Oostflakkee te transformeren tot Energie Park
Oude-Tonge. Hier vindt de productie plaats van
groene energiedragers: groen gas, waterstof en
ammoniak. Deze lokale productie biedt meteen
ook verduurzamingskansen voor de directe
omgeving van het energiepark.
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PI JLER 2:
TR A NSPORT, DIS TRIBUTIE EN OPSL AG
REGION A LE WATER S TOFROTONDE
Nadat waterstof is geproduceerd zijn de toevoer,
opslag en afgifte ervan cruciaal. Door waterstof
op te slaan, ontstaat er een buffer voor de momenten waarop te weinig wind- of zonne-energie wordt opgewekt. De waterstofrotonde is een
regionaal uitwisselingssysteem. Een knooppunt
voor transport, distributie en opslag van groene
waterstof.

WA RME K A SSEN
ZONDER A A RDG A S
De warmtevraag in glastuinbouw is
groot. Om deze tak aardgasvrij te maken
zijn andere warmte-, energie- en CO2 bronnen nodig. Bij de productie van waterstof
komt restwarmte vrij: een duurzaam alternatief voor de glastuinbouwers. Dat kan
gecombineerd worden met duurzame
CO2 die vrijkomt bij de groen
gasproductie.

Het project regionale waterstofrotonde verkent
de technische en economische haalbaarheid
van een lokale infrastructuur voor transport en
distributie van waterstof. Onder andere door
bestaande aardgasleidingen gefaseerd om te
bouwen.
Onderdeel van deze verkenning is een koppeling van het lokale waterstofnetwerk met
het netwerk in het Haven Industrieel Complex
in Rotterdam, waarvoor afstemming met de
Gasunie nodig is. Juist deze koppeling met het
‘vaste land’ vergroot de slagingskansen van dit
project. Een regionale waterstofrotonde biedt
uitwisselingsmogelijkheden voor leveringszekerheid, waterstofopslag en back-upvoorziening. Voor de betrokken netbeheerder zijn
dit belangrijke voorwaarden.
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PI JLER 3: V R A AG
Waar helpt groene waterstof bij verduurzaming? In welke domeinen zien we kansen? In
vier afzonderlijke projecten onderzoekt het
H2GO Programma concreet de vraag naar en de
inzetbaarheid van waterstof.

Mobiliteit – dit project draait om de realisatie van een vulpunt bij waterstoftankstation
Greenpoint. Een elektrolyser (2,5 MW) bij het
tankstation produceert vanaf 2020 groene waterstof en is daar beschikbaar voor weggebruikers. Overtollige groene waterstof wordt met
tubetrailers vervoerd naar andere vulpunten,
of kan op termijn Stad aan ’t Haringvliet van
voldoende waterstof voorzien. In een latere
fase kan Energie Park Oude-Tonge de productiefunctie overnemen.

Verwarming van de gebouwde omgeving – lukt
het om 550 bestaande woningen en gebouwen
via het bestaande gasnet te verwarmen met
waterstof? In Stad aan ’t Haringvliet zijn alle
benodigde partners aangesloten: waaronder
de bewonersraad van het dorp, de woningbouwcorporatie, maar ook partners voor de
waterstofproductie en -distributie. Los van
logistieke uitdagingen (aanleg van een waterstofpijpleiding, aansluiting op het bestaande
aardgasnetwerk) valt of staat dit project bij
het draagvlak onder de dorpsbewoners.

Scheepvaart – waterstof is interessant voor
verduurzaming van de scheepvaart. Kan een
viskotter CO2-vrij varen op groene waterstof?
Waterstof zorgt voor een goede actieradius. En
omdat bovendien de ruimte op een zeeschip
bedoeld is voor de vangst of de vracht is
het compactere waterstof interessanter dan
elektrische aandrijving met accu’s. Los van
noodzakelijke technologische ontwikkelingen
liggen hier nog uitdagingen op het gebied van
wet- en regelgeving.

PRIMEUR
IN NEDERL A ND?
De ombouw van alle woningen
en gebouwen in Stad aan ’t Haringvliet naar waterstofvoorziening kan
het eerste project in Nederland
zijn. Deze route op nog niet op
deze schaal uitgevoerd voor
bestaande bebouwing.

Landbouw – een aantal akkerbouwers onderzoekt de mogelijkheden van verplaatsbare
zonnepanelen op percelen met een rustjaar. Is
het mogelijk om deze zonne-energie meteen
om te zetten in waterstof? Welke gebruiksmo-
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SM A RT WATER
Ondernemers, onderwijs en overheden
formuleerden in Smart Water een visie op
de regionale economische ontwikkeling van
Goeree-Overflakkee tot 2050. Aan deze visie is een
economische strategie verbonden voor de uitvoering van Smart Water. Een van deze resultaten is de
bouw van een Beroepscampus in Middelharnis.
Voor kwalitatief, hoogstaand en
innovatief beroepsonderwijs.

ONDERWI JS
Met de ontwikkeling van een waterstofeconomie groeit ook de vraag naar technici.
Goeree-Overflakkee kan een belangrijke rol
vervullen bij het opleiden van waterstoftechnici. Door bijvoorbeeld cursussen en stageplekken aan te bieden, of met de organisatie van
onderwijs in afstemming met een expertisecentrum. Dit onderwerp sluit naadloos aan
op de ontwikkeling van de Beroepscampus in
Middelharnis en de strategie van Smart Water.
van Smart Water.

gelijkheden zijn er vervolgens voor het
boerenbedrijf? Wat is het maatschappelijk
draagvlak? En welke invloed heeft dit op
de ecologie? Dit project draait om het realiseren van een nieuwe vraag naar waterstof.
Met als doel dat akkerbouwers zelf de opwek
realiseren en zo zelfvoorzienend worden.
Uiteindelijk is aansluiting op de waterstofrotonde ook aan de orde.
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Strategie & fasering
S TR ATEGIE
Een waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee vraagt om de ontwikkeling van
groene productie, goede distributie en
opslag, en voldoende vraag naar waterstof.
Zonder vraag geen aanbod, maar zonder
aanbod ook geen vraag. Daarom is er een
samenhangend, consistent raamwerk nodig
om het H2GO Programma op het eiland
goed uit te voeren.
Het is van strategisch belang om op korte
termijn tot zichtbare resultaten te komen.
Naast het waterstoftankstation dat snel
wordt opgeleverd, kan de aanleg van een
waterstoftransportleiding met het Haven
Industrieel Complex van Rotterdam daar
een belangrijke rol in spelen. Wanneer er
zekerheid is over de waterstofaanvoer
en back-up mogelijkheden voor Goeree-

Overflakkee worden vervolgstappen eenvoudiger. De realisatie van onderstaande
sleutelprojecten levert nieuwe informatie op
voor toekomstige strategiebepaling en bewonersparticipatie. En wanneer deze projecten operationeel zijn, kan de waterstofvraag
verder worden uitgebreid. Ook richting de
scheepvaart en de ammoniakproductie.
FA SERING
Het H2GO Programma is verdeeld in twee
fases. In fase 1 worden de lopende trajecten
rondom de sleutelprojecten concreet gerealiseerd. Fase 2 richt zich op de ontwikkeling
van een dekkende waterstofinfrastructuur
voor het gehele eiland.
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SLEUTELPROJEC TEN
VAN HET H2GO PROGR AMMA OP
GOEREE - OV ERFL AKKEE

V ERWA RMING G EBOU W DE
OMG E VING: S TA D A A N ’T H A RING V LIE T
REGION A LE WATER S TOFROTONDE
ENERGIE PA RK OUDE -TONG E
MOBILITEIT
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FA SE 1: ENERGIE PA RK OUDE -TONG E
(2019-2025)

DE NIEU W E SITUATIE
Bij volledige omschakeling van het eiland op
waterstof en elektriciteit zou de nieuwe waterstofproductie-eenheid ongeveer een kwart van
de totale waterstofvraag kunnen leveren.
Het trafostation van Stedin ontvangt de
wind-elektriciteit van het eiland. Een verbinding met de 26 MW productieplant ligt voor
de hand. Hiermee ontstaat in Oude-Tonge
het centrum van de waterstofproductie op
Goeree-Overflakkee. De huidige centrale
mestverwerkingsinstallatie zorgt nu al voor
de groene uitstraling van deze plek en biedt
koppelkansen.

Als alle seinen op groen staan, schakelt Stad
aan ’t Haringvliet in de komende vijf jaar als
eerste plaats in Nederland over van aardgas
naar waterstof. Dit belangrijke sleutelproject
is nauw verbonden met de ontwikkeling van
andere projecten, die zich binnen een straal
van 2,5 kilometer op het eiland bevinden.
Een centrale rol is weggelegd voor Energie Park
Oude-Tonge. Dit park krijgt op termijn een 26
MW waterstofproductie-eenheid. Deze plant
heeft voldoende capaciteit om naast Stad aan
’t Haringvliet, zowel tankstation Greenpoint
als nabijgelegen glastuinbouwbedrijven in een
grotere vraag te voorzien.
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Stedin
Trafostation

Kerngebied
Fase 1: 2024

3 km

Stad aan ‘t
Haringvliet

5 km
4 km

Energiepark

Greenpoint
tankstation
Oude-Tonge

Glastuinbouw

Boven: de regionale waterstofrotonde.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

De uitrol begint bij het Greenpoint waterstoftankstation bij
Oude-Tonge. In 2020 produceert
een 2,5 MW elektrolyser groene
waterstof.

Koppelen van de waterstofproductie-eenheid bij het Greenpoint waterstoftankstation via
Energie Park Oude-Tonge (op het
nabijgelegen Bedrijventerrein
Oostflakkee) aan Stad aan
’t Haringvliet.

Bouw van een 26 MW waterstofproductie-eenheid in Energie
Park Oude-Tonge. Aanvullend kan
een lokale eenheid voor groene
ammoniakproductie worden
gerealiseerd.
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FA SE 2: OMBOU W N A A R WATER S TOFNE T W ERK (2025-2030)
Beslissende keuzes
Het vereist een uitgebreidere analyse om de
mogelijkheden en knelpunten duidelijk in
beeld te brengen. Dit helpt beleidsmakers om
toekomstige keuzes beter te onderbouwen.
Wat zijn bijvoorbeeld de ruimtelijke en
financiële gevolgen als de productie van
groene waterstof grotendeels op het eiland
zelf plaatsvindt? Of ligt het meer voor de hand
om dit in het Haven Industrieel Complex te
doen met groene stroom van het eiland? Meer
inzicht helpt om eisen te stellen aan infrastructurele voorzieningen, de behoefte aan opslagcapaciteit enzovoort. En er ontstaat er beter
zicht op integrale ketenkosten, die ook voor
andere gebieden in Nederland waardevol zijn.

Fase 2 draait om de ombouw van het huidige
aardgasnetwerk op Goeree-Overflakkee naar
een netwerk voor waterstof. In deze fase
komen de Regionale Energie Strategie (RES), de
Transitievisie Warmte en het H2GO Programma
nadrukkelijk samen.
De ervaringen uit fase 1 zullen leren hoe realistisch dit perspectief is. Uiteindelijk bepaalt
de overheid welke beleidslijnen GoereeOverflakkee uitzet voor de energietransitie.
Goede voorbereiding
Fase 1 vormt de basis voor de fase van
schaalvergroting. Dat betekent: nu strategische
keuzes maken voor toekomstige ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuze
voor locaties, de aanleg van een waterstofpijpleiding richting Rotterdam. Ervaringen
die worden opgedaan op kleinere schaal,
bijvoorbeeld bij omschakeling op buurtniveau,
zijn uiterst waardevol om tot realistische
planvorming te komen.
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Tot slot
We zijn pas net vertrokken, maar hebben nu al stevige ambities. Om
het H2GO Programma daadwerkelijk mogelijk te maken, formuleerden we een aantal randvoorwaarden:

•	Belangrijk is de nauwe betrokkenheid van overheden,

netbeheerders en ondernemers, die zich voor langere tijd
aan het programma verbinden en middelen vrijmaken.
•	Er is behoefte aan meer regelgeving rondom de toepassing
en opslag van waterstof. Hogere overheden kunnen die
ruimte bieden om lokaal ontwikkelingen mogelijk te maken.
•	Zolang de consumentenprijs van (groene) waterstof hoger
is dan die van aardgas, is overheidssubsidie gewenst.
•	Ook risicodragende investeringen in waterstofinnovaties van
ondernemers verdienen financiële steun van de overheid.
•	Een verbinding met het HIC is een belangrijke infrastructurele vernieuwing om de omschakeling naar
KORTOM:
waterstof te versnellen.
Goeree-Overflakkee heeft volop
•	Ook zal voor netbeheerders het huidige
kansen om de mogelijkheden in kaart
aardgasnetwerk in de toekomst voor waterte brengen. Of het nu gaat om de producstofdistributie toegankelijk moeten zijn.
tie van waterstof, de opslag, distributie
•	Ten slotte is het creëren van draagvlak
of de afname. Ook dankzij de organisatie
onder inwoners en lokale stakeholders een
van de stakeholders krijgt het eiland een
belangrijke voorwaarde voor het slagen van
de demonstratietuin.
belangrijke rol voor de energietransitie
van Nederland.
Let’s GO!
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