
Strategie
H2GO  
PROGRAMMA



2



3

 1. Inleiding 4

 2. Missie 5

 3. Visie 5

 4. Waterstof: ontwikkelingen en uitdagingen 6
 4.1. Ontwikkelingen binnen het H2GO programma 6
 4.2. Het belang van waterstof 6
 4.3. Waterstofproductie 7
 4.4. Afstemming van vraag en aanbod 7
	 4.5.	 Bijzondere	kansen	voor	Goeree-Overflakkee		 7
 4.6. Belang van de infrastructuur 8

 5. Opbouw van het H2GO programma 9

 6. Overige lokale beleidsontwikkelingen 12
 6.1. Klimaatakkoord 12
 6.2. RES 12
 6.3. Transitievisie Warmte 12
 6.4. Omgevingsvisie 13

 7. Het vervolg: strategie en fasering 14
 7.1. Het lange termijnbeeld 14
 7.2. Strategie 14
 7.3. Fase 1.  Energiepark Oude-Tonge als startpunt van transitie 2019 – 2025 16
 7.4. Fase 2.  Ombouw van het aardgasnetwerk 2025 – 2030 17
 7.5. Noodzakelijke randvoorwaarden 18

 Bijlage 1. Projectdeelnemers  21

	 Bijlage	2.	Energievraag	en	-aanbod	op	Goeree	Overflakkee	 22
  1. De huidige integrale energievraag 22
  2. Het duurzame energieaanbod in 2030 22
  3. Verwarming gebouwde omgeving 22
  4. Mobiliteit 23

Inhoudsopgave



4

Het H2GO programma zet zich in voor de ontwikkeling 
van waterstofproductie, -distributie en -gebruik op 
Goeree-Overflakkee.	Het	programma	kent	een	dertigtal	
partners wat varieert van overheden (lokaal en provin-
ciaal), kennisinstellingen, bedrijven tot organisaties. 
Het programma kent partners, die het H2GO convenant 
hebben ondertekend, en projectdeelnemers, die in de 
projecten participeren.
 
H2GO is gestart bij de ondertekening van het convenant 
op 17 december 2017 in Middelharnis. Als vervolg op 
het convenant is het H2GO programma medio 2018 
vastgesteld. Het H2GO programma wordt aangestuurd 
door een stuurgroep (gedeputeerde van Zuid-Holland en 
wethouder	van	Goeree-Overflakkee)	en	verder	vormge-
geven door een regiegroep. De regiegroep (samengesteld 
uit de trekkers van de projecten, vertegenwoordigers 
van kennisinstellingen, gemeente en Provincie) stelt zich 
onder meer ten doel de samenhang tussen de deelpro-
jecten te bevorderen, witte vlekken in te vullen en een 
tijdlijn te formuleren, waar dit document een bijdrage 
aan beoogt te leveren. 

Het eerste resultaat voor het programma is een high-lev-
el visie voor 2030 “Naar een groene waterstofeconomie 
in Zuid-Holland”, die in februari 2019 door de Provincie 
Zuid-Holland is gepubliceerd. Een ander belangrijk richt-
inggevend document is het Klimaatakkoord, dat op 28 
juni 2019 door het Kabinet is gepubliceerd, en dat naar 
verwachting eind 2019 zal worden vastgesteld. De re-
giegroep had de behoefte om een duidelijke strategie te 
ontwikkelen, waarin recht wordt gedaan aan elementen 
uit deze documenten en haar eigen beleidsuitgangspunt-
en. In het document “Onderzoek naar een nieuwe strat-
egie bij het waterstofconvenant H2GO, Chris Hellinga, 
juli 2019”, dat is toegevoegd als bijlage, is een kwanti-
tatieve onderbouwing te vinden van de energiebalans 
van het eiland en de potentiële toekomstige bijdrage van 
duurzame elektriciteit en waterstof daarin. We verwijzen 
daarnaar voor nadere achtergrondinformatie.

Het H2GO convenant maakt een duidelijke keuze voor 
het in gang zetten van projecten en ontwikkelingen 
die een “waterstofeconomie” op het eiland dichterbij 
brengen. Het gaat om verduurzamen van de scheepvaart, 
het wegvervoer, de landbouwsector en de gebouwde om-
geving met waterstof naast elektriciteit als de belangri-
jkste duurzame energiedrager. Voor het bedienen van de 
vraagzijde krijgen duurzame waterstofproductie, trans-

port en distributie aandacht. De verschillende projecten 
verkennen voor ieder van deze domeinen de uitdagingen 
en zetten op nog bescheiden schaal concrete stappen. 
De achterliggende gedachte is dat waterstof op termijn 
een goede vervanger is van aardgas in het bestaande 
gasnetwerk op het eiland, waarmee bijvoorbeeld voor 
de gebouwde omgeving meer speelruimte gaat ontstaan 
voor beantwoording van de verduurzamingsvraag. In het 
H2GO convenant werd nog gesproken over Goeree-Over-
flakkee	als	proeftuin.	In	deze	strategienota	wordt	bewust	
gesproken over demonstratietuin, aangezien de ontwik-
kelingen die in gang gezet worden niet als een proef 
kunnen worden teruggedraaid, maar blijvend zijn. 

We	zien	dat	Goeree-Overflakkee	vanwege	haar	ruimteli-
jke inrichting, het type bebouwing en haar ligging ten 
opzichte van de Rotterdamse haven een bijzondere 
positie inneemt. Deze bijzondere positie creëert de 
mogelijkheid om in Nederland een voortrekkersrol in 
waterstof in te nemen, waarmee unieke kennis en ervar-
ing kan worden opgedaan. De gemeentelijke ambitie 
van	Goeree-Overflakkee	als	“Energy	Island”	speelt	hierin	
een cruciale rol.  In het gedachtengoed van H2GO is dit 
een belangrijk perspectief. Voor de gemeente Goer-
ee-Overflakkee	moet	de	bestuurlijke	aanpak	van	de	
feitelijke, planmatige energietransitie vastgelegd worden 
in een Transitie Visie Warmte en een Regionale Energie 
Strategie als uitvloeisel van het Klimaatakkoord. Beide 
zijn in ontwikkeling en dienen in 2021 vastgesteld te 
worden. De hier gepresenteerde visie en strategie dient 
daarmee twee doelen; het structureren van het huidige 
H2GO programma zelf en het leveren van input voor de 
energietransitie opgave van de gemeente Goeree-Over-
flakkee,	waarvoor	nadere	afstemming	tussen	de	partijen	
de komende tijd prioriteit krijgt. 

Dit document is als volgt opgebouwd. We starten met 
de missie en de visie van het H2GO programma en 
gaan in op de potentiële waarde van waterstof voor de 
energietransitie, waar de verschillende H2GO-projecten 
op inspelen. Vervolgens lichten we de overige beleid-
sontwikkelingen toe en komen tot de strategie en de 
randvoorwaarden van het H2GO programma.

Inleiding
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Deelnemers aan het H2GO programma delen de overtu-
iging dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de 
energietransitie, zowel in de energiehuishouding als in 
de verduurzaming van onze grondstoffen en daardoor in 
onze economie. In deze bijzondere samenwerking tussen 
markt en overheid maken partijen zich sterk om de na-
tionale uitrol van de waterstofeconomie te versnellen. 

Visie
De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met de 
helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft 
de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van 
het Klimaatakkoord van Parijs. Het H2GO convenant zet 
erop	in	dat	Goeree-Overflakkee	met	een	combinatie	van	
elektriciteit en waterstof de volledige CO2-reductie van 
haar energievoorziening bereikt. Deze combinatie wordt 
steeds vaker als een werkbare oplossing genoemd, maar 
is nog nergens in de praktijk gebracht. Goeree-Over-
flakkee	zal	als	”energy	Island”,	als	duidelijk	afgebakend	
gebied, een demonstratietuin voor deze combinatie zijn. 
Een demonstratietuin waarvan we kunnen leren of het 
ook	daadwerkelijk	financieel,	materieel	en	qua	draagv-
lak realistisch is en wat de belemmeringen zijn die we 
onderweg tegen komen en hoe deze belemmeringen 
kunnen worden opgeheven. 

Waarom elektriciteit en waterstof? 
Dankzij veel windturbines en zonneweides produceert 
Goeree-Overflakkee	meer	groene	elektriciteit	dan	voor	
het	eiland	benodigd	is.	Het	profiel	van	de	opwek	aan	
groene	elektriciteit	past	niet	altijd	bij	de	vraagprofielen	
voor verschillende toepassingen, naar tijd, naar plaats en 
naar type energiedrager. Waterstof vult dit gat. 

Een goed voorbeeld is de warmtevoorziening van de ge-
bouwde omgeving. Voor de piekvragen in de winter moet 
energie “opgespaard” worden. Zonnepanelen leveren dan 
weinig elektriciteit en of het hard genoeg waait is ook 
maar de vraag. Waterstof is altijd beschikbaar, als die op 
een ander moment geproduceerd is en daarna (onder-
gronds) is opgeslagen. Een eiland dekkend warmte-
netwerk als alternatief voor de warmtevoorziening lijkt 
op voorhand een dure optie, gegeven de afstanden 
tussen relatief kleine woongebieden ook al zijn er miss-
chien wel deeloplossingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld 
aan de restwarmte die vrijkomt bij de waterstofproductie 

van de voorziene grootschalige elektrolyser nabij Oude-
Tonge en die de nabijgelegen glastuinbouwbedrijven zou 
kunnen verwarmen (zie hoofdstuk 7.3).  
    
Waterstof is dus een zeer goede kanshebber om hier 
aardgas te vervangen, ook als dit vergeleken wordt met 
warmtepompen, die zeker voor de wat oudere bebou-
wing, om kostbare woningaanpassingen vragen. Wel is 
het belangrijk om deze beelden nog eens goed tegen het 
licht te houden waarbij de integrale “ketenkosten” voor 
de verschillende opties vergeleken worden, want die 
bepalen uiteindelijk wat inwoners linksom of rechtsom 
zullen moeten betalen. Resultaten van een lopende 
studie onder regie van Stedin om dit voor delen van haar 
verzorgingsgebied in Zuid-Holland uit te werken, worden 
in december 2019 verwacht en bieden waarschijnlijk 
meer inzicht. 

Waterstof biedt een oplossing voor de duurzame ener-
giebehoefte van het zware vervoer over de weg en over 
het water, die niet met batterij elektrische aandrijving 
kan worden opgelost. Een uitgevoerde analyse van de 
vraag en het toekomstige duurzame energieaanbod op 
het eiland laat zien dat bij voldoende projectvoortgang 
de combinatie van elektriciteit en waterstof op Goer-
ee-Overflakkee	voldoende	moet	kunnen	zijn	om	het	
hele jaar aan de totale energievraag van het eiland te 
voldoen. Vraag en aanbod moeten dan dus het hele jaar 
in balans zijn. 

De vraag naar fossiele energie zal daarmee in 2030 
afgebouwd zijn en zijn vervangen door een CO2 vrije 
energievoorziening.

Missie
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4.1.  ONTWIKKELINGEN BINNEN HET  
H2GO PROGRAMMA 

Het convenant dat eind 2017 is ondertekend, was 
voorzien van een bijlage waarin inzet en acties voor de 
volgende projecten was geformuleerd:
Project 1. Productie en conversie
Project 2. Mobiliteit
Project 3. Groene ammoniak
Project 4. Verwarming bestaande bouw
Project 5. Regionale waterstofrotonde
Project 6. Regionale buffer/opslag elektriciteit

In juni 2018 is er vervolgens een advies voor structuur en 
werkwijze uitvoering van het convenant uitgegeven. In 
dit advies is toen ook een nieuw project toegevoegd:
Project 7. Scheepvaart

Het H2GO programma is een dynamisch programma, 
waar projecten kunnen afvallen of worden toegevoegd. 
Sinds juni 2018 zijn diverse partijen binnen de verschil-
lende projecten met elkaar in overleg gegaan en zijn 
de plannen verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het 
inzicht dat de projecten 1. Productie en conversie en 
6. Regionale buffer/opslag elektriciteit niet verder als 
project zullen worden uitgewerkt. 

Bij project 1. was de oorspronkelijke gedachte om in 
Middelharnis een conversiepark te realiseren. Vanaf deze 
locatie was het de bedoeling om een hoofdader waterst-
of op het eiland aan te gaan leggen. De ontwikkeling van 
de plannen in de huidige projecten Mobiliteit en Energie 
Park Oude-Tonge voorzien in voldoende productieca-
paciteit voor waterstof en groene ammoniak, waardoor 
de realisatie van een conversiepark in Middelharnis 
voorlopig niet realistisch wordt geacht. De gedachte van 
de hoofdader wordt in de huidige opzet opgepakt door 
het project 5. Regionale waterstofrotonde. 

Ten aanzien van het project 6 is duidelijk geworden dat 
‘regionale buffer/opslag elektriciteit’ meer een thema is 
geworden in plaats van een eigen project. Dit thema zal 
bij verschillende projecten opgenomen worden. Binnen 
dit project was het de bedoeling om de waterstofhoof-
dader in te zetten voor onbalans in vraag en aanbod van 
elektriciteit. In de huidige opzet van het project Mobilite-
it	is	flexsturing	opgenomen,	waarmee	juist	de	onbalans	
op het net wordt meegenomen bij de productie. Binnen 
andere projecten zal ook het thema onbalans geadress-
eerd worden.

In de loop van 2019 is er een initiatief ontstaan bij 
agrariërs op het eiland om met waterstof het boer-
enbedrijf te verduurzamen. Dit project is inmiddels ook 
toegevoegd aan het H2GO programma. 

Het H2GO Programma betreft een demonstratietuin, 
waarin het belang van het innoveren, het ontwikkelen en 
het leren van deze ontwikkelingen grote prioriteit krijgt. 
In de afgelopen periode werd duidelijk dat de kennis 
die in deze unieke demonstratietuin wordt opgedaan, 
ook zou moeten beklijven in onderwijsprogramma’s en 
opleidingslocaties. De opmars van waterstof doet de 
behoefte ontstaan aan goed geschoold personeel op 
het gebied van waterstof. Maar ook omdat de gemeente 
Goeree-Overflakkee	het	belangrijk	vindt	om	een	aant-
rekkelijke locatie te zijn voor modern onderwijs. Vandaar 
dat het project Onderwijs aan het programma wordt 
toegevoegd. 

Een en ander resulteert in een nieuwe opbouw van pro-
jecten, zoals in hoofdstuk 5 wordt gepresenteerd.

4.2.  HET BELANG VAN WATERSTOF

De in hoofdstuk 3 geformuleerde visie vormde de basis 
voor het H2GO waterstofconvenant uit 2017. Sindsdien 
heeft de aandacht voor waterstof als belangrijke energie-
drager in de energietransitie wereldwijd een grote vlucht 
genomen. Natuurlijk zijn er nog sceptici, maar de ba-
sisgedachte dat de nieuwe energiewereld gebaseerd zal 
moeten zijn op een combinatie van elektronen en mole-
culen vindt steeds meer weerklank. Onze grote energie-
behoefte	kunnen	we	niet	alleen	oplossen	met	elektrifi-
catie. Sommige toepassingen zijn niet af te dekken met 
elektriciteit. Energieopslag in batterijen is erg kostbaar, 
zeker als het nodig is om langere termijnen te overbrug-
gen. Net als olie en gas zijn duurzaam geproduceerde 
moleculen daarentegen goedkoop in grote hoeveelheden 
op te slaan. Bij waterstof kan dat in lege zoutkoepels en 
waarschijnlijk ook in sommige lege gasvelden. Ook zijn 
moleculen via pijpleidingen of met schepen over zeer 
grote afstanden kosteneffectief te vervoeren, waardoor 
de beste energie productielocaties in de zon- en win-
drijke gebieden in de wereld verbonden kunnen worden 
met de grote energievraag in dichtbevolkte gebieden. 
Door elektronen en moleculen te combineren kunnen 
we een robuust energiesysteem ontwikkelen tegen lage 
kosten en met een grote leveringszekerheid. Waterstof 
krijgt een belangrijke rol in het balanceren van het hele 
energiesysteem. Hernieuwbare energie van wind en zon 
kan gebruikt worden om groene waterstof te produceren 

Waterstof: ontwikkelingen  
en uitdagingen
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via	elektrolyse.	Waterstof	maximaliseert	de	voordelen	
van hernieuwbare energiebronnen door ze te verbinden 
met de plaats, de tijd en de aard van de vraag.

Een belangrijke Nederlands/Duitse ontwikkeling vanuit 
dit perspectief is de samenwerking tussen Gasunie en 
Tennet om de elektriciteitsvoorziening te verbinden 
met de toekomstige duurzame gasvoorziening. In hun 
Infrastructure Outlook 2050 (februari 2019) ontwikkelen 
ze een integrale visie op het gecombineerde gebruik van 
gas en elektriciteit om over de landsgrenzen heen tot 
een betrouwbaar energieaanbod te komen. Waterstof kan 
hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Rapporten die 
de wenselijkheid van de combinatie van elektronen en 
moleculen onderbouwen zijn Green Liaisons, Hernieuw-
bare moleculen naast duurzame Elektronen (De Gemeijnt 
Coöperatie u.a. april 2018), Contouren van een Route-
kaart Waterstof (TKI Nieuw Gas. Jorg Gigler en Marcel 
Weeda. maart 2018) en Waterstof, de sleutel voor de 
Energietransitie, TU Delft, Ad van Wijk en Chris Hell-
inga, 7 mei 2018. En natuurlijk de visie van de provincie 
Zuid-Holland voor 2030 “Naar een groene waterstofecon-
omie in Zuid-Holland”, die in februari 2019 is gepubli-
ceerd. Ook de sterk groeiende aandacht voor waterstof 
in het verre Oosten en op andere plaatsen in de wereld 
geven richting aan het gevoel dat we aan de vooravond 
staan van grote ontwikkelingen op waterstofgebied. Too-
naangevende multinationals hebben zich bijvoorbeeld 
verenigd in de Hydrogen Council, om gezamenlijk de 
ontwikkelingen af te stemmen en te versnellen.       

4.3. WATERSTOFPRODUCTIE

Bij het ontstane besef dat de combinatie van groene 
elektronen en groene moleculen de basis zal moeten 
zijn voor onze nieuwe energiehuishouding, horen nog 
veel uitdagingen. Er wordt in de wereld al veel waterstof 
geproduceerd, maar vrijwel uitsluitend voor industrieel 
gebruik	in	met	name	raffinaderijen	en	kunstmestfabriek-
en. Deze waterstof wordt nog uit aardgas geproduceerd 
(“grijze waterstof”). Nederland is na Duitsland de groot-
ste waterstofproducent van Europa. Ongeveer de helft 
van die productie vindt plaats in het Haven Industrieel 
Complex	van	Rotterdam.	Die	productie	zal	moeten	ver-

duurzamen, waarbij een eerste grote stap vermoedelijk 
zal	zijn	om	de	bij	geproduceerde	CO2 tot	zo’n	90%	af	te	
vangen en ondergronds op te slaan: “blauwe waterst-
of”1. Projecten die dit mogelijk maken zijn in Rotterdam 
in voorbereiding. Waterstoftransport met pijpleidingen 
is gevestigde technologie. Vanuit Rotterdam loopt er 
bijvoorbeeld een private pijpleiding naar Antwerpen. 
Uitbreiding van de productiecapaciteit zal vooral “groen” 
moeten worden: wind- en zonne-elektriciteit die met 
zogenoemde elektrolysers water omzet in waterstof (en 
zuurstof). Op dit moment is de prijs van groene waterstof 
nog aanzienlijk hoger dan die van grijze en blauwe wa-
terstof, maar groene waterstof zal in prijs dalen en met 
de verwachte stijging van de gasprijzen, en belasting van 
CO2-emissies, zal de prijs van grijze en blauwe waterst-
of gaan stijgen. Na 2030 wordt verwacht dat de prijzen 
bij elkaar in de buurt komen te liggen en ook onder de 
aardgasprijs komen die huishoudens momenteel betalen 
(inclusief belastingen).

4.4. AFSTEMMING VAN VRAAG EN AANBOD

Zowel de groene waterstofproductie als de -vraag zullen 
zich moeten gaan ontwikkelen. Dit geldt ook voor de in-
frastructuur die de producenten en de afnemers verbindt. 
De vroegtijdige aanleg van een waterstoftransportleiding 
van	Goeree-Overflakkee	met	het	Haven	Industrieel	Com-
plex	van	Rotterdam,	met	haar	grote	waterstofproductie	
en -vraag, achten we belangrijk om de ontwikkeling van 
de vraag- en aanbodzijde met elkaar te koppelen en zo 
de voortgang te bespoedigen. 

4.5.  BIJZONDERE KANSEN VOOR  
GOEREE-OVERFLAKKEE 

Ook	op	Goeree-Overflakkee	spelen	overwegingen	over	
hoe vraag en aanbod zich gaan ontwikkelen uiteraard, 
maar het eiland is door z’n ruimtelijke ordening, het type 
bebouwing en de ligging nabij het Haven Industrieel 
Complex	van	Rotterdam2 bij uitstek in de positie om een 
voorhoede rol in te nemen. Het landelijke karakter met 
een lage bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer, 
maakt dat grootschalige warmtenetten geen evidente 
oplossing bieden. Er zijn vele kilometers dure warmte-

1	Blauwe	waterstof	ontmoet	soms	weerstand,	omdat	het	niet	volledig	CO2 neutraal	is.	Maar	we	moeten	niet	vergeten	dat	andere	oplossingen	in	het	
algemeen	ook	niet	100%	CO2 neutraal	zijn.	Bij	aardwarmte	komt	bijvoorbeeld	in	Nederland	typisch	per	m3 warm	water	ook	1	m3	aardgas	naar	boven,	
dat	bovengronds	verbrand	moet	worden,	en	dan	ongeveer	20%	van	de	opgehaalde	energie	levert.	De	productie	van	zonnepanelen	vraagt	(vooralsnog)	
vrij veel fossiele energie, enzovoort. Om transities te bespoedigen en te faciliteren zodat ons energiesysteem op termijn volledig “groen” kan worden, 
gaat	het	om	de	grote	klappen	die	we	kunnen	maken,	niet	om	de	laatste	10,	20%.	 

2 Waterstof uitwisseling met de bestaande vraag- en aanbod capaciteit 
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leidingen nodig om relatief weinig gebouwen te verwar-
men. Het grote aantal oudere gebouwen maakt dat “all 
electric” warmtepompen in veel gevallen een kostbare 
oplossing zal zijn, met name vanwege hoge isolatie-
kosten om lage temperatuur verwarming mogelijk te 
maken. Landelijke gebieden en oude stadscentra worden 
in studies vaak genoemd als evidente gebieden voor de 
inzet van waterstof. Nadere studie moet de integrale 
maatschappelijke kosten van de verschillende opties 
voor het eiland nog eens goed onderbouwen, maar de 
kans is groot dat waterstof een logische insteek blijkt, 
zonder daarbij overigens uit te sluiten dat in bepaalde 
gevallen voor andere opties gekozen wordt. Er ontstaat 
keuzevrijheid en de mogelijkheid om de beste combi-
naties te vinden als er zekerheid komt over het water-
stofaanbod. Dat kunnen in veel gevallen ook heel goed 
hybride systemen blijken te zijn; de combinatie van een 
brandstofcel met een CV-ketel op waterstof. Overigens 
zullen warmtenetwerken in het algemeen om bijver-
warming vragen voor de piekvragen, waarvoor waterstof 
ook een goede kandidaat is. Ook in gebieden waar voor 
die optie gekozen wordt, is het waarschijnlijk dat water-
stof een ondersteunende rol gaat vervullen. 

Voor het bedienen van de vervoerssector is interessant 
dat de Provincie Zuid-Holland plannen heeft om enkele 
R-net lijnen in de vervoerconcessie Hoeksche Waard - 
Goeree-Overflakkee	(HWGO)	met	20	waterstofbussen	
te gaan rijden. Binnenkort worden leveranciers van 
waterstof en waterstofbussen uitgenodigd om hiervoor 
in te schrijven. Er ligt een kans voor een ondernemer/
aanbieder van waterstof op het eiland om de opdracht 
via inschrijving te verkrijgen.

4.6. BELANG VAN DE INFRASTRUCTUUR

Als de vraagzijde een goed perspectief biedt, is dat de 
opmaat om het transport en de distributie van water-
stof te gaan organiseren en groene productie te gaan 
plannen. Voor dat laatste is het grote overschot aan 
duurzame elektriciteit op het eiland weer een belangrijke 
pré.	Tijdige	initiatieven	om	tot	een	goede	waterstofin-
frastructuur (pijpleidingen) te komen, moeten zeker niet 
onderschat worden. In een ideaalbeeld zou een trans-
portleiding	die	Goeree-Overflakkee	verbindt	met	het	
Haven	Industrieel	Complex	van	Rotterdam	als	smeermid-
del kunnen fungeren om de ontwikkelingen van vraag 
en aanbod in de tijd goed te laten verlopen. Immers als 
groene productie vooruit zou lopen op de ontwikkeling 
aan de vraagkant kan de industrie afnemer worden 
van groene waterstof. Omgekeerd kan aanvoer voor de 

gebouwde omgeving veiliggesteld worden, wanneer de 
groene productie nog op zich laat wachten, desnoods 
met grijze of blauwe waterstof. De omschakeling naar 
groene waterstofproductie wordt daarna relatief een-
voudig. Daarnaast wordt met deze infrastructuur tegem-
oetgekomen aan de uitdaging van leveringszekerheid en 
de noodzakelijke seizoensopslag, die kostbaar is wanneer 
dat op bescheiden schaal met opslagtanks moet worden 
gerealiseerd. Berekeningen laten zien dat bij volledige 
inzet van waterstof op het hele eiland een hoeveelheid 
nodig	is	ter	grootte	van	slechts	ongeveer	4%	van	de	
huidige	productie	in	het	Haven	Industrieel	Complex	van	
Rotterdam. Het faciliteren van de ontwikkelingen op 
Goeree-Overflakkee	moet	dus	inpasbaar	worden	geacht	
bij de al bestaande productie- en vraagcapaciteit. De in-
dustrie lift daarbij mee met de potentie die de gebouwde 
omgeving kan leveren voor de waterstofvraagontwikke-
ling. De uitstraling van deze aanpak heeft ook een (inter)
nationale impact.  
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Het H2GO programma is gebaseerd op het uitgangspunt dat de overproductie aan groene energie op het eiland ingezet 
gaat worden om lokaal over te gaan op een elektriciteit en waterstof combinatie. We zien in bijlage 2 dat de vraag-aan-
bodbalans dan redelijk kan gaan kloppen. Om een antwoord te geven op de veelheid aan vraagstukken die er zijn bij 
de aanbodzijde, de vraagzijde en het waterstoftransport over, van en naar het eiland, werkt het H2GO programma mo-
menteel met verschillende  projecten. Elk project vormt een zelfstandige bouwsteen van het programma en moet zich 
kunnen ontwikkelen van showcase tot een volwaardige, zelfstandige business case. Gezamenlijk dragen de projecten 
bij aan de ontwikkeling van een integrale elektriciteit/waterstof economie. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de projecten.

Productie

Energie Park Oude-Tonge. Dit project is aanvankelijk op-
gezet voor de realisatie van een demonstratiefabriek voor 
waterstof en groene ammoniak (26 MW). Inmiddels is de 
opzet van deze demonstratiefabriek in de plannen ver-
breed. Binnen dit project wordt meer integraal gekeken 
naar	de	transformatie	van	het	bedrijvenpark	Oostflakkee	
tot een energie park voor de productie van groene ener-
giedragers. In het gebied bevindt zich al een grote groen 
gasproductie-eenheid, die verder uitgebreid zal worden. 
Energieopslag in de vorm van waterstof en/of ammoniak 
is daarbij een potentiële functie. Interessant is de vraag 
hoe de productie-eenheden van elkaars aanwezigheid 
kunnen	profiteren,	maar	ook	hoe	geproduceerde	rest-
warmte van de waterstofproductie kan worden ingezet, 
bijvoorbeeld	bij	naburig	gelegen	glastuinbouwcomplexen,	
met	een	grote	warmtevraag.	De	duurzame	CO2 die	bij	de	
groen gasproductie vrijkomt, kan daarbij voor glastuin-

bouwers een welkome aanvulling zijn voor het aardgasvrij 
maken van hun warmte- en elektriciteitsvraag. Waterstof 
kan verder in principe een rol vervullen bij de productie 
van groen gas en/of in combinatie met CO2 tot duurzame 
koolwaterstoffen worden omgevormd. Verder is de locatie 
goed gepositioneerd voor waterstofproductie ten beho-
eve van het tankstation en de omzetting van verwarming 
van de gebouwde omgeving van Stad aan ’t Haringvliet 
naar	waterstof.	Het	identificeren	van	afzetmogelijkheden	
voor waterstof, groene ammoniak en overige energie- en 
grondstoffenstromen is onderdeel van de projectinspan-
ningen. Verder kan deze concentratie van maatschappelijk 
belangrijke ontwikkelingen zeer interessant zijn voor het 
onderwijs, van MBO tot academisch niveau. Misschien 
moet zelfs gedacht worden aan een fysieke onderwijslo-
catie op het terrein. Projectinspanningen concentreren 
zich vooralsnog op de business case voor ammoniakpro-
ductie en afstemming met de glastuinbouw.  

Opbouw van het H2GO programma

Transport
Distributie

Opslag
Productie Vraag

Regionale  
waterstofrotonde

Energie Park  
Oude-Tonge

Verwarming
gebouwde omgeving

Mobiliteit

Scheepvaart

Landbouw

Onderwijs
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Transport, distributie en opslag

Regionale waterstofrotonde. In de oorspronkelijke opzet 
was het de intentie om de technische en economische 
haalbaarheid van een regionale waterstofrotonde op het 
eiland zelf te verkennen, waarmee het eiland onafhanke-
lijk in zijn waterstoftransport en -distributie zou kunnen 
voorzien. Dit bij voorkeur door een fasegewijze ombouw 
van bestaande aardgasleidingen. Inmiddels is de scope 
verbreed door ook een pijpleiding verbinding met het 
“vaste land” onderdeel van de verkenning te maken. 
Waterstofuitwisseling met de regionale infrastruc-
tuur van het Rotterdamse havengebied zou een goede 
aanvulling zijn om vraagstukken rond de leveringsze-
kerheid en waterstofopslag aan te pakken en de back-up 
voorziening veilig te stellen. Dit laatste is voorwaarde 
voor de betrokkenheid van de netbeheerder. De eerste 
verkennende besprekingen hierover hebben inmiddels 
plaatsgevonden. Op basis van de relatie met en de 
volgtijdelijkheid van de overige projecten worden de 
vervolgstappen in onderling overleg bepaald. 

Vraag

Verwarming gebouwde omgeving. De partners van dit 
project onderzoeken de mogelijkheid voor verwarming 
van bestaande woningen en gebouwen met waterstof via 
gebruikmaking van het bestaande gasnet van Stad aan ‘t 
Haringvliet. Inmiddels zijn bij dit project alle benodigde 
partners aangesloten voor waterstofproductie en -dis-
tributie. Voor dat laatste zal onder meer een pijpleiding 
naar de woonkern moeten worden aangelegd, waar de 
waterstof via het bestaande aardgasnetwerk naar de 550 
woningen wordt gebracht, waar de waterstof met ver-
warmingsketels3 zorgt voor de nodige warmte. Belangrijk 
element is de betrokkenheid van de woningbouwcor-
poraties. Zij ondersteunen het initiatief en hebben zich 
aangesloten. Bewoners van Stad, verenigd in de bewon-
ersraad, hebben jaren geleden het initiatief genomen 
om de mogelijkheid van waterstof te gaan onderzoeken. 
Samen met de H2GO partners in het project, onderzoek-
en de bewoners nu of waterstof inderdaad een begaan-
bare weg is. Participatie met alle bewoners met de bijbe-
horende voorlichting, wordt door de gemeente ter hand 
genomen, waarin ook een draagvlak meting zal worden 

uitgevoerd. Dit project staat of valt bij het benodigde 
draagvlak bij de bewoners. 

In het kader van de ontwikkeling van de Transitie Visie 
Warmte (zie hoofdstuk 6) wordt door de gemeente in 
2019/2020 structurele afstemming met de bewoners 
van het eiland georganiseerd, waar de mogelijkheid tot 
omschakeling op waterstof onderdeel van de te besprek-
en opties zal zijn. 

Het gebruik van minder energie is altijd de eerste winst. 
Daarom is een belangrijk uitgangspunt van dit pro-
ject dat de waterstofoptie niet inhoudt dat isolatie en 
energiebesparing geen nadruk behoeven. Het verschil 
met woningaanpassingen voor de ‘all electric’ oploss-
ing (alleen een warmtepomp) is dat met waterstof niet 
gekozen wordt voor lage temperatuur verwarming, maar 
voor hoge temperatuur verwarming met een CV-ketel of 
een hybride systeem. Dit is een belangrijk verschil omdat 
lage temperatuurverwarming een zeer goed geïsoleerde 
woning vereist. In de waterstofoptie kunnen isolat-
iemaatregelen sterker gericht worden op die maatrege-
len, die een relatief korte terugverdientijd hebben, in 
plaats van maatregelen die een hoge isolatiewaarde van 
de woning bereiken. Vloerverwarming is bijvoorbeeld 
in de optie van waterstof niet nodig. Goed gerichte, 
betaalbare maatregelen zijn uiteraard bij alle optiekeuz-
es een welkome stap, die ook al op relatief korte termijn 
uitgevoerd kunnen worden.       

Mobiliteit. Binnen dit project wordt gewerkt aan de real-
isatie van een vulpunt met lokaal geproduceerde groene 
waterstof	op	Goeree-Overflakkee.	Een	bij	het	tankstation	
geplaatste en met groene energie gevoede elektrolyser 
(2,5 MW) zal naar verwachting in 2020 worden opge-
leverd. De geproduceerde waterstof wordt deels in het 
tankstation aangeboden aan weggebruikers en deels via 
tubetrailers vervoerd naar andere waterstof vulpunten. In 
een latere fase kan de productiefunctie worden overge-
nomen door het project Energie Park Oude-Tonge.

Scheepvaart. De maritieme sector is op het eiland sterk 
ontwikkeld. Binnen dit project willen we onderzoeken 
op welke wijze groene waterstof ingezet kan worden om 
visserijschepen CO2 vrij te laten varen. Daarnaast is het 

3 Als opgemerkt zou dat ook in hybride vorm kunnen (een warmtepomp/waterstofgasketel combinatie), In de verdere toekomst worden brandstofcellen 
in combinatie met warmtepompen in de huizen interessant voor de warmtevoorziening. Ontwikkelingen voor grootschalige productie in de automo-
bielindustrie maken waarschijnlijk dat dit over 5-10 jaar een betaalbare oplossing gaat worden. 
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van belang dat mogelijke barrières in wet- en regelgev-
ing worden aangekaart en opgelost. Uiteindelijk moet 
er ook een (lokale) infrastructuur ontstaan die deze 
visserijschepen kan voorzien van brandstof. De techniek 
die hier ontwikkeld kan worden, kan uiteindelijk een 
voordeel opleveren voor de economie van Goeree-Over-
flakkee	en	toegepast	worden	in	de	rest	van	Nederland	
(innovatie	export).	Waterstof	is	voor	de	hierboven	
bedoelde schepen interessant, gezien de mogelijke 
actieradius. Elektrische aandrijving met batterijen vraagt 
te grote batterijpakketten. De beschikbare ruimte op 
zeeschepen is beperkt. Deze ontwikkeling dient goed te 
worden afgestemd met de veelheid aan ontwikkelingen 
die inmiddels (internationaal) lopen voor de verduurzam-
ing van de binnenvaart en de zeevaart. 

Landbouw. Met een aantal akkerbouwers in het gebied 
wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden 
van waterstofproductie, -opslag en -gebruik in combi-
natie met verplaatsbare zonnepanelen op percelen in 
het rustjaar en op daken op de akkerbouwpercelen. De 
vraag is of deze combinatie uitgewerkt kan worden met 
bedrijfseconomische voordelen voor het boerenbedrijf, 
met maatschappelijk draagvlak en met positieve invloed 
op de ecologie. 

Onderwijs
Onderwijs. Het opleiden van “waterstoftechnici” is een 
belangrijk	thema,	waar	Goeree-Overflakkee	wellicht	een	
nuttige rol in kan gaan vervullen, gezien de vrij volledi-
ge afdekking van de diverse deeldomeinen. Er kunnen 
casussen, stageplekken enzovoort worden aangeboden, 
maar misschien moeten we zelfs (praktijk)onderwi-
js op het eiland zelf gaan organiseren in afstemming 
met	een	expertisecentrum.		De	ontwikkeling	van	een	
waterstofeconomie zal veel technici met tenminste 
een mbo-opleiding gaan vragen. Dit project kan goed 
aanhaken op de ontwikkeling van de Beroepscampus en 
de strategie van Smart Water. Smart Water is een visie 
op de regionale economische ontwikkeling van Goer-
ee-Overflakkee	tot	2050	waarbij	ondernemers,	onderwijs	
en	overheden	in	“triple	helix”	verband	samen	werken.	
Aan de visie is een economische strategie verbonden, 
waarmee de kaders voor de uitvoering van Smart Water 
worden vastgesteld. Er wordt binnenkort gestart met de 
bouw van de Beroepscampus in Middelharnis. De Ber-
oepscampus zal aanbieder van kwalitatief hoogstaand en 
innovatief beroepsonderwijs	worden.
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Met het H2GO convenant uit 2017 werd al vroegtijdig 
een pad ingeslagen om waterstof een belangrijke plaats 
te geven in de duurzame energietransitie van Goer-
ee-Overflakkee.	Inmiddels	heeft	waterstof	een	plaats	
in het Klimaatakkoord, dat naar verwachting eind 2019 
bekrachtigd zal worden. Het Klimaatakkoord geeft richt-
ing aan de Regionale Energie Strategieën (RES), de op te 
stellen Transitievisie Warmte door gemeenten en de voor 
de realisatie van deze opgaven bij te stellen Omgevings-
visie. Aan waterstof als energiedrager en grondstof voor 
de industrie wordt een belangrijke rol toegedicht om het 
duurzame energiesysteem betrouwbaar en robuust te 
krijgen. Er zal een waterstofprogramma gestart worden. 
Daarnaast worden kansen toegedicht aan waterstof voor 
een aantal mobiliteitsvraagstukken en wordt een rol 
voor de verwarming in de gebouwde omgeving onder-
zocht.	Goeree-Overflakkee	is	een	zelfstandig	RES-gebied,	
dat samenvalt met de gemeentelijke grens (het gehele 
eiland), wat een stevig raamwerk biedt om tot samen-
hangende, gecoördineerde acties te komen waar het 
H2GO programma mee gestroomlijnd dient te worden.

6.1. KLIMAATAKKOORD

Om de opwarming van de aarde te beteugelen, zijn 
drastische maatregelen nodig. Het Klimaatakkoord 
bevat de Nederlandse uitwerking van de internationale 
klimaatafspraken in Parijs (2015) tot 2030, met draagvlak 
van het Rijk, de decentrale overheden, het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties. Veel van de afsprak-
en zullen in de regio moeten worden waargemaakt. De 
energietransitie kan alleen slagen door samenwerking 
tussen	deze	partijen.	Ze	vullen	elkaar	aan	op	expertise,	
uitvoeringscapaciteit, kennis, (wettelijke) bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. 

Om invulling te geven aan de nationale doelen en 
afspraken is een regionaal maatwerk nodig. Dit geldt in 
het bijzonder voor de ruimtelijke inpassing van hernieu-
wbare opwek en voor de opslag en de infrastructuur voor 
warmte, duurzaam gas en elektriciteit. Ruimte is immers 
een schaars goed. Dit vraagt om een nieuwe vorm van 
samenwerken tussen overheden en maatschappelijke 
partners. Hiertoe hebben de overheden in het Inter-
bestuurlijke Programma (februari 2018) afgesproken een 
meerjarige programmatische nationale aanpak met land 
dekkende regionale energiestrategieën uit te werken.
 

6.2. RES

Het vraagstuk hoe en waar duurzame energiebronnen en 
-dragers zullen worden ingezet zal in de Regionale En-
ergie Strategie (RES) worden vastgelegd.  De RES is een 
instrument om gezamenlijk tot keuzes te komen voor de 
opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransi-
tie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde 
opslag en energie infrastructuur.

Voor het RES-gebied van de gemeente Goeree-Over-
flakkee	werken	de	gemeente,	provincie	en	het	water-
schap op dit moment samen met stakeholders aan de 
conceptversie van de RES die na een half jaar na de 
vaststelling van het Klimaatakkoord in concept dient te 
worden opgeleverd. Na een evaluatieslag op nationaal 
niveau op basis van alle 30 RES-gebieden in Nederland, 
zal	een	jaar	later	de	definitieve	versie	volgen.	

De ontwikkeling van de RES staat niet op zich. Deze 
wordt beïnvloed door allerlei ontwikkelingen. Waar 
mogelijk wordt voortgebouwd op bestaand beleid en 
bestaande projecten. Op haar beurt zal de RES van 
invloed zijn op zowel de beleidsontwikkeling als op 
uitvoeringsniveau van andere projecten. 

6.3. TRANSITIEVISIE WARMTE

De	gemeente	Goeree-Overflakkee	heeft,	net	als	alle	
andere gemeenten in Nederland, de opdracht om een 
gedragen en goed onderbouwde Transitievisie Warmte  
te ontwikkelen dat eind 2021 door de gemeenteraad 
vastgesteld moet zijn. Het plan dient te passen in de 
omgevingsvisie en de omgevingsplannen en -verorden-
ing van de gemeente. De informatie uit de Regionale 
Energie Strategie (RES) over warmtebronnen en warmte-
vraag dient als bron voor de Transitievisie Warmte. Dit 
proces stelt eisen aan de communicatie, participatie 
en afstemming met alle betrokkenen. Het doel van de 
transitievisie is de warmtetransitie transparant, gepland 
en gecontroleerd te laten verlopen binnen de gemeente. 
Allereerst door aan te geven wanneer welke buurt, wijk 
of	welk	gebied	definitief	van	het	aardgas	afgaat,	welke	
alternatieven er beschikbaar en haalbaar zijn en wat er 
wanneer zal moeten gebeuren. De wijken die voor 2030 
van het aardgas af gaan, moeten bepaald zijn. Overige 
wijken dienen een globale indicatie te krijgen van de 
planning. Het is mede afhankelijk van de ambitie en 

Overige lokale beleidsontwikkelingen
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het mandaat van de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders en het draagvlak van de 
belanghebbenden in welk tempo de gebouwde omgeving 
definitief	van	het	aardgas	af	kan	gaan.	Dit	zal	uiterlijk	in	
2050 gebeurd moeten zijn.

In het warmteplan voortvloeiend uit de Transitievisie 
Warmte worden alle gebruikers van warmte op Goer-
ee-Overflakkee,	waaronder	bewoners,	bedrijven,	instel-
lingen, landbouw en industrie meegenomen. Warmte 
wordt op dit moment op verschillende wijzen ingezet, 
waaronder: 
- ruimteverwarming, warm tapwater en koken;
- productieprocessen;
- bedrijfsprocessen, waaronder de tomaten- en bloe-
menteelt in kassen.

Het warmteplan maakt de lokaal beschikbare duurzame 
energiebronnen en opslagmogelijkheden voor energie in-
zichtelijk en beschrijft hoe deze ingezet kunnen worden 
voor lokale gebruikers van warmte.  De warmtetransitie 
is een belangrijk onderdeel van de Regionale Energie 
Strategie. Daarom dienen de Transitievisie Warmte en de 
Regionale Energie Strategie nauw te worden afgestemd. 

6.4. OMGEVINGSVISIE

De	gemeente	Goeree-Overflakkee	bereidt	zich	voor	op	
de komst van de Omgevingswet. Dit is een omvangrijke 
stelselherziening in het omgevingsrecht. 26 Wetten 
gaan geheel of gedeeltelijk op in één nieuwe wet, en 
120 algemene maatregelen van bestuur in 4 nieuwe 
algemene maatregelen van bestuur. In de omgevingsvisie 
(vanaf 2021 verplicht) legt de gemeente haar ambities 
en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de 
lange termijn vast. De gemeente stelt één omgevingsvi-
sie voor het hele grondgebied vast. De energietransitie 
zal ons landschap sterk veranderen, wat zijn weerslag in 
de omgevingsvisie zal hebben. Op basis van de Region-
ale Energie Strategieën leggen overheden bestuurlijke 
keuzes vast voor tenminste de periode tot 2030 in onder 
meer omgevingsvisies. Het Rijk legt de keuzes vast in 
de NOVI, de provincies doen dit in een POVI (provinciale 
Omgevingsvisie) en gemeenten in de gemeentelijke 
omgevingsvisie (GOVI).
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7.1. HET LANGE TERMIJNBEELD

Een	interessante	vraag	is	of	Goeree-Overflakkee	in	2030	
volledig fossielvrij kan zijn voor haar integrale energiege-
bruik, waarbij de groene productie en de vraag op het 
eiland met elkaar in balans zijn. In een studie voor de re-
giegroep H2GO [Hellinga, 2019] zien we onder meer dat 
de	procentuele	verhouding	van	de	finale	vraag	naar	aard-
gas, aardolieproducten en elektriciteit op Goeree-Over-
flakkee	vrijwel	gelijk	is	aan	het	Nederlandse	gemiddel-
de. Deze vraag is dus ook relevant voor Nederland als 
geheel; Hoe kunnen we met veel wind en zonne-energie 
op een betaalbare manier onze integrale energievraag 
afdekken zonder de leveringszekerheid te verliezen?  Als 
denkrichting is uitgewerkt dat het grootste deel van het 
overschot	aan	elektriciteit	op	Goeree-Overflakkee	wordt	
omgezet in waterstof, die de overige energiefuncties 
bedient.

In bijlage twee worden de bevindingen op hoofdlijnen 
samengevat. De duurzame energieopwekking op het 
eiland zal in 2030 ongeveer 3300 TJ/jaar gaan bedra-
gen. Een belangrijk deel van die opwekking zal met de 
lopende ontwikkelingen in de komende jaren reeds gere-
aliseerd zijn. Als we aannemen dat getijdenenergie ook 
gerealiseerd	wordt,	is	93%	van	de	opwekking	in	de	vorm	
van elektriciteit en het restant in de vorm van groen gas 
(dat	momenteel	op	het	bedrijvenpark	Oostflakkee	al	voor	
de helft geproduceerd wordt in een biomassa vergisting-
sinstallatie) in beeld. 
 
De vraagzijde is in de prognose iets groter (3800 TJ/jaar), 
maar bij het wegvervoer zit nog een grote onzekerheid. 
In de CBS-statistieken is de bijbehorende energievraag 
afgeleid van het aantal gereden kilometers, maar welk 
deel daarvan ook getankt wordt op het eiland is niet 
bekend. Vermoedelijk is de vraag van de vervoerssec-
tor daarom (aanzienlijk) kleiner. In de berekeningen is 
ervan uitgegaan dat de vraag naar benzine voor het 
wegvervoer zal worden ingevuld met batterij elektrische 
voertuigen en dat de dieselvraag voor het wegvervoer, 
de scheepvaart en mobiele werktuigen, met waterst-
of afgedekt gaat worden. Voor de verwarming van de 
gebouwde omgeving is gerekend met grootschalige inzet 
van hybride warmtepompen, die voor de helft van de 
warmtevraag waterstof gebruiken in CV-ketels, en voor 
de andere helft kleine warmtepompen. Deze combinatie 
is relatief energiezuinig, maar voorkomt dat huizen 
vergaand geïsoleerd moeten worden en dat elektriciteits-
netwerken verzwaard moeten worden.     

 

Grosso modo is de verwachting dat aanbod en vraag op 
Goeree-Overflakkee	redelijk	met	elkaar	in	balans	zullen	
zijn, wanneer we de opgewekte elektriciteit die niet 
nodig is voor de elektriciteitsvoorziening omzetten in 
waterstof. Dit betekent dat het eiland voor haar ener-
gievoorziening	daadwerkelijk	volledig	CO2 neutraal	kan	
worden bij de gecombineerde inzet van elektriciteit en 
waterstof. 

7.2. STRATEGIE

De introductie van een waterstofeconomie op Goeree- 
Overflakkee	vraagt	voor	waterstof	de	ontwikkeling	van:
 - Groene productie
 - Transport/distributie
 - Opslag
 - Vraag
Deze thema’s zijn inherent met elkaar verbonden. Zonder 
vraag geen aanbod, maar zonder aanbod ook geen vraag. 
In ieder individueel project komt dit dilemma terug, wat 
ook steeds de aanvraag van subsidie bemoeilijkt. Immers, 
bijbehorende business cases zijn gebaseerd op de nodige 
aannames. 

De vroegtijdige aanleg van een waterstof transportleid-
ing, die connectie geeft tot de vraag en het aanbod van 

Het vervolg: strategie en fasering
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het	Haven	Industrieel	Complex	(HIC)	van	Rotterdam,	
is een belangrijke aanzet voor het H2GO programma 
om de overige ontwikkelingen te vereenvoudigen en 
te bespoedigen.  Deze aanleg reduceert de kosten op 
projectniveau. Een voorbeeld daarvan is de behoefte aan 
opslagcapaciteit en back-up vermogen, die de ombouw 
van Stad aan ’t Haringvliet naar waterstof zal vragen. 
Opslag en back-up kunnen worden ingevuld vanuit het 
Haven	Industrieel	Complex	(HIC);	de	waterstofvraag	van	
de Stad zal in deze fase in de orde van 0,1-0,2 procent 
van de huidige HIC waterstofproductiecapaciteit liggen. 
Wanneer er zekerheid is over de waterstofaanvoer voor 
Goeree-Overflakkee	kan	de	voorbereiding	van	de	om-
bouw in termen van bewonersparticipatie en de veelheid 
van vragen die nog om aanpak vragen voortvarend ter 
hand worden genomen. Een voortvarende, doelgeri-
chte aanpak van dit project betekent weer dat er goede 
informatie beschikbaar komt bij strategiebepaling en be-
wonersparticipatie voor de overige woonkernen op het 
eiland, wat van belang is voor de Transitie Visie Warmte 
en de Regionale Energie Strategie doelstellingen. Soort-
gelijke afwegingen spelen ook bij de ontwikkeling van 
de 26 MW waterstof productie-eenheid op het Energie 
Park. Momenteel is de inschatting dat het Energie Park 
Oude-Tonge in 2022/2023 operationeel kan zijn, Als via 
die pijpleiding een bijdrage geleverd kan worden aan 
de vergroening van de waterstofvraag in het HIC4 is een 
deel van de afzet onafhankelijk geworden van de vraa-
gontwikkeling	op	Goeree-Overflakkee	zelf.	En	daarmee	
kan weer ruimte gecreëerd worden om de vraagzijde uit 
te breiden. 
 
Ter vergelijking: we zien in de wereld van het wegvervo-
er een vergelijkbare kip-ei kwestie. Autofabrikanten 
kunnen geen waterstofauto’s afzetten zonder voldoende 
vulpunten voor de klant en de klant kan de keuze uit-
eraard niet maken voor het alternatief van een batter-
ij-elektrische auto zonder dat aanbod. In Duitsland met 
haar grote automobielindustrie wordt er daarom vaart 
gemaakt met de aanpassing van tankstations om ook 
waterstof te gaan leveren. In 2023 moeten het er 400 
zijn. In Duitsland wordt er dus voor gekozen om eerst 
de infrastructuur te verzorgen, zodat de autofabrikanten 
hun productie op gang kunnen brengen en de vraagzijde 
zich ook kan ontwikkelen. 

Het agenderen van die aanleg met partijen als de Gasu-
nie,	Stedin,	het	Haven	Industrieel	Complex	van	Rotter-
dam, de provinciale en rijksoverheid wordt daarom als 
een prioritair aandachtveld gezien in de komende peri-
ode. Afstemming met de ontwikkeling van de Transitie 
Visie Warmte en de Regionale Energie Strategie met de 
gemeente heeft daarbij prioriteit. Het is uiteraard van 
eminent belang dat er een samenhangend, consistent 
raamwerk gaat ontstaan voor de ontwikkelingen op het 
eiland. 

Het huidige H2GO programma met haar deelproject-
en omvat een aantal projecten die een sleutelpositie 
innemen voor de eiland brede energietransitie en een 
aantal	projecten	die	meer	flankerend	nieuwe	mogelijk-
heden voor waterstofgebruik kan gaan ontsluiten. Het 
daarbij creëren van onderwijsfaciliteiten in dit voor-
hoedegebied van MBO tot academisch niveau volgt de 
andere ontwikkelingen.

4	Hier	gaat	het	om	ongeveer	1%	van	de	huidige	industriële	vraag,	wat	meerkosten	van	de	industrie	voor	de	inkoop	van	duurdere	waterstof	(zonder	
subsidie) beperkt houdt.

Grijze, blauwe en groene waterstof

Het H2GO programma richt zich op de productie 
van groene waterstof. De waterstofproductie in 
het Haven Industrieel Complex is momenteel 
nog	grijs	(met	CO2 emissies),	maar	zal	in	de	
komende jaren naar verwachting voor een bel-
angrijk deel naar blauw overschakelen waarbij 
tot 90% van de CO2 emissies wordt afgevangen 
en ondergronds wordt opgeslagen (Carbon Cap-
ture	and	Storage	-	CCS).	Voor	blauwe	waterstof	
zal een apart leidingnetwerk in het havenge-
bied worden aangelegd en verbinding met dat 
netwerk heeft dan uiteraard sterke voorkeur; 
voor CO2-arme voeding van de vraag op Goeree 
Overflakkee,	maar	ook	om	eventuele	overpro-
ductie van groene waterstof op het eiland via 
die leiding aan Rotterdams afnemers aan te 
kunnen bieden.
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Sleutelprojecten
 • Verwarming gebouwde omgeving  
  (Stad aan ’t Haringvliet)
 • Regionale waterstofrotonde
 • Energie Park Oude-Tonge 
 • Mobiliteit

Additioneel waterstofgebruik
 • Landbouw
 • Energie Park Oude-Tonge - productvorming  
  (bijv. ammoniak)
 • Scheepvaart
 • Onderwijs

We maken voor de projectvoortgang onderscheid naar 2 
fases. 

Fase 1 (2019-2025) staat met name in het teken van real-
isatie van de lopende concrete ontwikkeltrajecten. Fase 
2 richt zich primair op de ontwikkeling van een dekkende 
waterstof infrastructuur voor het gehele eiland. 

Fase 2 vraagt nadrukkelijk de genoemde coherentie 
van de Regionale Energie Strategie, de Transitievisie 
Warmte en het H2GO programma, waarvoor de basis in 
fase 1 moet worden gelegd. Eenduidige fase 2 doelstel-
lingen zijn uiteraard ook van belang voor fase 1 sporen. 
Een voorbeeld is de aanleg van waterstofpijpleidingen, 
waarvoor bij een interessant toekomstperspectief de 
investeringsbereidheid vergroot wordt.  

Op projectniveau is het belangrijk om op korte termijn 
tot zichtbare resultaten te komen. Hiermee kan de zicht-
baarheid	van	de	ontwikkelingen	op	Goeree-Overflakkee	
versterkt worden en kan de communicatie van deze un-
ieke demonstratietuin op gang komen. De ontwikkeling 
van een waterstofvulpunt met bijbehorende waterstof-
productie voor het wegvervoer is van strategisch belang, 
omdat dat op relatief korte termijn gerealiseerd kan 
worden en het een tastbare kern vormt voor de andere 
ontwikkelingen. 

De ombouw van Stad aan ’t Haringvliet naar waterst-
ofvoorziening zou het eerste project in Nederland kun-
nen zijn dat op enige schaal demonstreert dat deze route 
voor de bestaande bebouwing aantrekkelijk is. Dit project 
leent	zich	dus	goed	voor	externe	communicatie.	Het	dekt	
een veelheid aan aspecten van wet- en regelgeving, het 

organiseren van de participatie van alle betrokkenen en 
uiteraard de (technische) aspecten van productie, opslag, 
distributie en maatregelen achter de voordeur. Bovendien 
is een focus op deze ontwikkeling belangrijk voor andere 
deelprojecten	(regionale	waterstofinfrastructuur,	netbal-
ancering en waterstofproductie). Hierbij past evenwel de 
kanttekening	dat	een	definitieve	“go”	afhankelijk	is	van	
draagvlak bij inwoners en gemeentelijke goedkeuring.    
     
Onderstaand worden de 2 fases in meer detail toegelicht. 

7.3.  FASE 1.  ENERGIEPARK OUDE-TONGE 
ALS STARTPUNT VAN TRANSITIE  
2019 – 2025

Ruimtelijk concentreren de sleutelprojecten van fase 1 
zich in een klein gebied van het eiland met een straal 
van 2,5 km. Het Energie Park Oude-Tonge vervult hierin 
een centrale rol op het huidige bedrijvenpark Oost-
flakkee	nabij	Oude-Tonge.	Het	Greenpoint	tankstation	
(dat eerst een eigen waterstofproductie-eenheid krijgt 
van 2,5 MW) kan op termijn van hieruit beleverd worden 
met de voorziene 26 MW installatie van het Energie 
Park, net als Stad aan ‘t Haringvliet en de nabijgelegen 
glastuinbouwbedrijven. Er is vanuit de regiegroep H2GO 
een eerste verkenning uitgevoerd voor alternatieve 
mogelijkheden (waaronder ook restwarmtegebruik van 
de waterstofproductie). Ook ammoniakproductie moet 
hier een plaats krijgen. Het nabijgelegen trafostation 
van Stedin ontvangt de wind elektriciteit van het eiland 
en een verbinding daarmee ligt voor de hand voor de 26 

4 km

Oude-Tonge

Stad aan ‘t  
Haringvliet

Stedin
Trafostation

Kerngebied
Fase 1: 2024

Energiepark

Glastuinbouw

Greenpoint
tankstation

5 km

3 km
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MW waterstofproductieplant, wat wellicht gecombineerd 
kan worden met het trekken van een waterstofpijpleiding 
naar Stad aan ’t Haringvliet. Daarbij speelt overigens de 
vraag of er niet een eigen trafostation op het Energie 
Park moet worden aangelegd.   

In de tijd streven we deze volgorde na:

Stap 1. De uitrol begint bij het waterstoftankstation van 
Greenpoint bij Oude-Tonge. Hier zal als eerste stap in 
2020 met een electrolyser van 1,25 - 2,5 MW waterstof 
geproduceerd gaan worden. De overproductie aan water-
stof kan gebruikt worden voor de belevering van andere 
tankstations in Nederland. Daartoe wordt een tube trailer 
faciliteit aangelegd. 

Als 2e stap zal dit waterstoftankstation gekoppeld 
worden met het Energie Park op het nabijgelegen in-
dustrieterrein	Bedrijvenpark	Oostflakkee	en	Stad	aan	’t	
Haringvliet.

In stap 3 zal in het Energie Park de 26 MW elektrolyser 
gebouwd gaan worden door Greenpoint en is Proton 
Ventures voornemens om samen met Greenpoint een 
lokale ammoniakproductie-eenheid (voor kunstmest en 
als brandstof) te bouwen. Er is dan voldoende capacite-
it om restwarmte van de elektrolyser en/of waterstof 
ook in te zetten voor de glastuinbouwbedrijven, die 
van de huidige 15 ha zullen uitgroeien naar zo’n 35 ha 
glas. De intensieve tomatenteelt zou bij gebruik van de 
traditionele warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) / 
gasketel combinatie alleen al 7 miljoen m3 aardgas per 
jaar	vragen	(equivalent	aan	5000	huishoudens).	Dit	is	een	
kwart van het totale woningbestand op het eiland. Bij 
volledige omschakeling van het eiland op waterstof en 
elektriciteit zou deze 26MW waterstofproductie-eenheid 
dan ongeveer een kwart van de totale vraag kunnen 
bedienen. 

De onderneming Groen Gas Oude-Tonge B.V. heeft een 
centrale mestverwerkingsinstallatie op het Energiepark 
die 3,5 miljoen groen gas per jaar produceert (en 5000 
ton/jaar CO2). De capaciteit zal naar verwachting de 
komende jaren verdubbelen. Groen Gas Oude-Tonge is 
overigens (nog) niet aangesloten bij het H2GO program-
ma. Misschien heeft de vergistingsinstallatie voor het 

bereiken van een hoge concentratie aan methaan in het 
groene gas baat bij de toediening van waterstof, maar 
dit moet nader onderzocht worden. Bij het inzetten van 
het aardgasnetwerk voor waterstoftransport zal de afzet 
van het groene gas ook goed geregeld moeten worden. 
Misschien dat de nabijgelegen glastuinbouwbedrijven 
hier een rol in kunnen krijgen, maar ook is het de be-
doeling een deel van het gas vloeibaar te maken in een 
bio-LNG plant die nabij de waterstofproductieplant dan 
een plaats zal krijgen. 

Fase 1 beslaat de komende 5 jaar, waarin de grootste 
stap de ombouw van Stad aan ’t Haringvliet van aard-
gas naar waterstof is, dit in nauwe afstemming met de 
bewoners en de ontwikkelingen die voortvloeien uit de 
Transitievisie Warmte . 

Als in deze fase een waterstofpijpleiding verbinding met 
de Rotterdamse regio nog geen optie zou zijn, zullen mo-
gelijkheden voor (seizoens-)opslag – misschien ook in de 
vorm van ammoniak (veiligheidsissue!) - goed doordacht 
moeten worden voor het bieden van leveringszekerheid, 
ook bij de winterse piekvragen. 

Deelprojecten zoals de omschakeling naar duurzame 
aandrijving van de vissersvloot in Stellendam (onder 
regie van WETEC) en het gebruik/de productie van 
waterstof en/of het gebruik van groene ammoniak voor 
bemesting in de agrarische sector vraagt meer voorberei-
dende studie. Dit zal zich op een later moment vertalen 
in de gewenste aanlevering van waterstof en/of daaruit 
gevormde ammoniak. Beide projecten kennen een eigen 
dynamiek en richting. Binnen het project Landbouw 
speelt ook de gedachte om boerenbedrijven autonoom in 
hun energie opwek en -gebruik te laten zijn, dus los van 
de eiland brede waterstof infrastructuur. 

7.4.  FASE 2.  OMBOUW VAN HET AARDGAS-
NETWERK 2025 – 2030

Fase 2 biedt het perspectief op een totale ombouw van 
het	integrale	aardgasnetwerk	op	Goeree-Overflakkee	
naar waterstof. Het belang hiervan is dat er zicht 
ontstaat op de integrale waterstofvraag bij een radi-
cale keuze voor deze route. Elementair is dat bepaalde 
ontwikkelingen die in fase 1 worden aangezet logisch 
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zijn vanuit het perspectief van fase 2. Denk aan lo-
catiekeuzes,	de	eventuele	aanleg	van	een	waterstofleid-
ing	naar	het	Haven	Industrieel	Complex	van	Rotterdam,	
transitievragen waar lopende projecten antwoorden op 
moeten geven, enzovoort. Ook speelt bijvoorbeeld de 
vraag hoe een fase (buurts)gewijze omschakeling kan 
plaatsvinden met minimale netinvesteringen en hoe het 
waterstoftransport in leidingen geregeld moet worden 
als een pijpleiding tweerichting verkeer van waterstof 
aan moet kunnen (centrale en decentrale waterstof 
productie).  

Desinvesteringen dienen zo veel mogelijk voorkomen 
te worden als schaalvergroting zich gaat aandienen. We 
benadrukken nogmaals dat het H2GO programma niet de 
energietransitie	beleidslijnen	voor	Goeree-Overflakkee	
uitzet. De feitelijke keuze voor de eventuele realisatie 
van dit beeld zal uiteraard door bestuurlijke entiteiten 
genomen gaan worden, waarvoor afstemming nodig is 
met de visieontwikkeling in de Transitievisie Warmte en 
de Regionale Energie Strategie. Het perspectief gaat uit 
van een totale ombouw, maar van belang is dat er ook 
rekening gehouden wordt met de mogelijkheid dat de 
lessen van de demonstratietuin ons leren dat er geen 
totale ombouw mogelijk is. 

We achten het van belang om tijdig een uitgebreidere 
analyse uit te voeren die mogelijkheden en knelpunten 
in beeld brengen. Hiermee kan dan beleidsmatig een 
betere onderbouwing gegeven worden van te maken 
keuzes.	Ruimtelijke	consequenties	zijn	bijvoorbeeld	een	
belangrijk aspect van de Warmte Transitievisie en de 
Regionale Energie Strategie. Voorzien we bijvoorbeeld 
dat de bulk van de waterstofproductie op het eiland zelf 
zal moeten worden gerealiseerd of ligt het meer voor de 
hand	dit	in	het	Haven	Industrieel	Complex	te	doen	(met	
groene elektriciteit van het eiland). Een visie hierop heeft 
consequenties	voor	de	eisen	aan	infrastructurele	voorzie-
ningen, de behoefte aan opslagcapaciteit enzovoort. Ook 
geven duidelijke keuzes een beter zicht op de integrale 
ketenkosten, wat ook voor andere RES regio’s belangrijke 
informatie zal verschaffen. De concrete demonstratie-
tuin	van	Goeree	Overflakkee,	met	de	inmiddels	in	kaart	
gebrachte afnamezijde en organisatie van stakeholders, 
geeft hiervoor zeer goede mogelijkheden.    

7.5. NOODZAKELIJKE RANDVOORWAARDEN

De strategie, zoals die is omschreven in de voorgaande 
paragrafen is ambitieus, dat realiseren we ons. De 
ambities ten aanzien van de vergroening van ons ener-

gievraagstuk zijn hoog, maar zijn ook nog redelijk jong, 
zeker waar het de grootschalige inzet van waterstof 
betreft. We zijn dus nog maar net vertrokken en moeten 
het nog doen met veel aannames.  

Goeree-Overflakkee	is	een	gemeente	die	lef	toont.	Het	
eiland inzetten voor deze demonstratietuin wordt door 
velen gevoeld als een zeer positieve ontwikkeling, maar 
houdt natuurlijk ook risico’s in, die niet veronachtzaamd 
mogen worden. Deze risico’s mogen nooit een gevaar 
voor bijvoorbeeld de leefbaarheid of de economie 
worden. In afstemming met de gemeente en met de be-
woners die de ontwikkelingen zo actief onderzoeken en 
ondersteunen, zullen de grenzen goed bewaakt moeten 
blijven. 

Er is nog veel te doen. Het H2GO programma doet alles 
wat in haar vermogen ligt om vanuit de kracht van de 
verbonden deelnemers de realisatie van de demonstrati-
etuin mogelijk te maken en de risico’s en onzekerheden 
om te buigen. Dat vraagt ook de inzet van een groot 
aantal andere partijen, die inmiddels meewerken, of 
dat in de toekomst gaan doen.  Denk daarbij aan het 
beschikbaar stellen van investeringsmogelijkheden, 
het afdekken van de onrendabele top, het bieden van 
experimenteerruimte,	bevoegdheden,	inpassing	in	de	
wet- en regelgeving, en projectondersteuning in termen 
van communicatie, lobby etc.. Behalve de lokale over-
heden gaat het ook om de nationale overheid of zelfs de 
europese overheid, veiligheids- en omgevingsdiensten, 
instellingen	op	het	gebied	van	certificering	en	normal-
isering, belangenbehartigingspartijen, onderwijsinstel-
lingen,	enzovoort.	Een	complexe,	innovatie	transitie	
als	deze	vraagt	om	een	extra	stap	en	flexibiliteit	van	
betrokken partijen om met elkaar de ervaringen op te 
kunnen doen, die maatschappelijke vernieuwing ook wer-
kelijk mogelijk maken.   

Ter illustratie een aantal voorbeelden van vraagstukken 
die zich voordoen. 
 •  Groene waterstof is momenteel nog erg duur. Wan-

neer we van bewoners van een dorpskern vragen 
om over te gaan op groene waterstof, is het van 
belang dat we hen kunnen garanderen dat zij als 
voorlopers niet meer gaan betalen voor de ver-
warming van hun woning. Hoe en met wie kunnen 
we die garanties gaan afgeven? 

 •  Momenteel is het netbeheerders verboden om 
waterstof via het aardgasnetwerk te vervoeren. 
Private organisaties hebben wel de mogelijkheid 
om waterstof te vervoeren. De demonstratietuin 
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is er juist op gericht om te kijken in hoeverre we 
de huidige infrastructuur, die beheerd wordt door 
onze netbeheerders, in de toekomst voor waterstaf 
kunnen benutten. Hoe gaan we met elkaar deze 
belemmering op niet te lange termijn oplossen? 

 •  In de demonstratietuin zal vermoedelijk opslag van 
waterstof noodzakelijk zijn. De wet- en regelgeving 
is hierop niet toegesneden. Wanneer mogen we 
verwachten dat die belemmeringen zijn wegge-
nomen en welke stappen zijn er nodig om zo’n 
innovatieve ontwikkeling te laten sporen met de 
mogelijkheden van wetgevende instanties? Uiter-
aard	dient	Goeree-Overflakkee	een	veilige	en	re-
chtmatige proeftuin te zijn, die ook mogelijkheden 
biedt voor de ministeries en overheden om het 
wettelijkekader van grootschaliger ontwikkelingen 
voor te bereiden. 

Hieronder formuleren we een aantal zeer belangrijke 
randvoorwaarden die ingevuld moeten worden om het 
H2GO programma mogelijk te maken. 

Regelruimte
Er is nog onvoldoende regelgeving beschikbaar die 
toepassing van waterstof toestaat. Van belang is dat er 
voor	de	demonstratietuin	Goeree-Overflakkee	voldoende	
ruimte wordt geboden door hogere overheden.

Financiële randvoorwaarden 1
Groene waterstof is momenteel nog aanzienlijk duurder 
dan aardgas. Met name wanneer bewoners van het 
eiland ervoor kiezen om hun woning met waterstof te 
verwarmen, is het een voorwaarde dat hun energiereken-
ing niet stijgt. Verwacht wordt dat de groothandelsprijs 
van aardgas in het komende decennium gaat stijgen en 
dat de prijs van groene waterstof daalt. Op enig moment 
kunnen deze prijzen even hoog worden, of elkaar zelfs 
kruisen. Tot die tijd is het van belang dat de consumen-
tenprijs van waterstof voor bewoners van Stad aan ’t 
Haringvliet, inclusief belastingen, op een niveau ligt dat 
vergelijkbaar is met de aardgasprijs van dat moment.

Financiële randvoorwaarden 2
Het H2GO programma is een programma van overheden, 
kennisinstellingen en ondernemers. De ondernemers die 
betrokken zijn bij het programma steken hun nek uit voor 
hun duurzaamheidsambitie. Zij zijn bereid risicodragend 
te investeren in waterstofontwikkelingen. Echter, de 
investeringen zijn voorlopig nog niet marktconform, 
bijvoorbeeld omdat massaproductie nog ontbreekt voor 

cruciale componenten en installaties, zoals elektrolysers. 
Van belang is dat overheden bijspringen om de onrenda-
bele top te verlagen. Deze steun is onontbeerlijk om deze 
unieke en belangrijke demonstatietuin met voldoende 
snelheid te kunnen ontwikkelen. 

Draagvlak
Het	gemeentebestuur	van	Goeree-Overflakkee	heeft	het	
ambitieuze	uitgangspunt	dat	Goeree-Overflakkee	het	
duurzaamste eiland van Nederland wordt. Daarbij is als 
voorwaarde gesteld dat de inwoners deze ambitie steu-
nen. De aanwezigheid van draagvlak is een belangrijke 
randvoorwaarde.

Infrastructuur
Het H2GO programma gaat ervan uit dat voor de ener-
gietransitie	op	Goeree	Overflakkee	consequent	wordt	
ingezet op de combinatie van elektriciteit en waterstof. 
Dit maakt de demonstratietuin van het eiland uniek in 
Nederland, omdat een veelheid van energiefuncties op 
deze wijze moet worden afgedekt. De primaire doelstel-
ling van dit programma is immers niet om op korte ter-
mijn een uitgebalanceerde waterstofmarkt te realiseren, 
maar wel om real life te demonstreren wat er allemaal 
moet gebeuren en gebeurt wanneer waterstof een belan-
grijk onderdeel gaat uitmaken van onze energievoorzien-
ing. Uiteraard is het daarbij de bedoeling dat op termijn 
alleen groene waterstof in die vraag gaat voorzien – dat 
levert de gewenste, substantiële CO2-emissiereductie op. 
Als de vraagzijde op het eiland zich sneller gaat ontwik-
kelen dan de aanbodzijde van groene waterstof, moet 
misschien in een overgangsperiode toch gebruik worden 
gemaakt van grijze en/of blauwe waterstof uit het HIC. 
Ook wanneer de vraag op het eiland zou achterblijven 
bij mogelijkheden voor groene waterstofproductie op 
het eiland, gegeven de grootschalige wind- en zonne-el-
ektriciteitsopwekking	die	op	Goeree	Overflakkee	al	
bestaat, moet de overtollige groene waterstofproductie 
een bestemming kunnen krijgen. Om voldoende snelheid 
te kunnen maken met het praktisch uitwerken van de 
vraag- en de aanbodzijde, achten we het van belang dat 
hier geen kip-ei kwestie gaat ontstaan. Een pijpleiding-
verbinding met het HIC voor aan- en afvoer van (groene) 
waterstof wordt daarom als een belangrijke voorinves-
tering gezien om zekerheid te bieden voor de projecten 
aan zowel de vraag- als de aanbodzijde, die daarmee de 
integrale omschakeling kan versnellen.  
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Lange termijn commitment van overheden, 
netwerkbedrijven en ondernemers

Waar voor de landelijke energietransitie voornameli-
jk prioriteit wordt gegeven aan de opwek van groene 
elektriciteit en de vergroening van de industrie, richt dit 
programma zich op het gebruik van waterstof in de keten 
voor meerdere toepassingen. Die aanpak zal op Neder-
lands niveau pas leiden tot een substantiële CO2 reductie 
wanneer er voldoende aanbod van groene elektriciteit 
zal zijn voor de benodigde waterstofproductie. Op Goer-
ee-Overflakkee	zal	spoedig	al	voldoende	groene	stroom	
beschikbaar zijn voor groene waterstofproductie voor 
het eiland zelf. Het spoedig mogelijk maken van deze 
demonstratietuin is van groot belang, omdat het de ben-
odigde kennis en ervaring beschikbaar maakt voor het 
moment dat er voldoende aanbod van groene energie en 
groene waterstof is op nationaal niveau. Dit betekent dat 
er op korte termijn in het demonstratiegebied geïnvest-
eerd zal moeten worden ten behoeve van noodzakelijke 
nationale ontwikkelingen. Belangrijke voorwaarde is 
hierbij de steun van overheden, netbeheerders en andere 
partijen om zich voor langere tijd aan dit programma te 
verbinden en op korte termijn middelen vrij te maken en 
de ontwikkelingen mogelijk te maken.
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De volgende organisaties zijn anno september 2019 
actief binnen de verschillende projecten:

Woningbouwcorporatie GO
Van Peperstraten Groep / Greenpoint Group
Bewoners Stad aan ‘t Haringvliet
Coöperatie Deltawind
Dogterom Flower Bulbs
Eneco
Gasunie
Gebroeders van den Hoek Heinenoord
Gemeente	Goeree-Overflakkee
Havenbedrijf Rotterdam
HYGRO
Jaczon
Linde Gas
Maaskant
Nedstack
Provincie Zuid-Holland
Proton Ventures
Siemens
Stedin
TNO
TU Delft
Van Putten Agro
Wetec Europe

Bijlage 1. Projectdeelnemers
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1. DE HUIDIGE INTEGRALE ENERGIEVRAAG
 
De huidige integrale energievraag (4800 TJ/jaar) is voor 
bijna de helft afkomstig van de vervoerssector, waar de 
scheepvaart	25%	van	uitmaakt	en	lokale	mobiele	werk-
tuigen	ongeveer	10%.	Welk	deel	van	de	energie	voor	
het	wegvervoer	op	Goeree	Overflakkee	getankt	wordt	
is	niet	bekend.	De	elektriciteitsvraag	maakt	slechts	15%	
van het totaal uit (200 miljoen kWh), en aardgas – dat 
vrijwel uitsluitend voor gebouwverwarming gebruikt 
wordt	–	een	kleine	40%	(52	miljoen	m3/jaar).

2. HET DUURZAME ENERGIEAANBOD IN 2030

 Lopende ontwikkelingen voor de installatie van 
windturbines, zonneweides, groen gasproductie (en 
misschien getijde-energie) gaan leiden tot een productie 
van 3300 TJ/jaar aan duurzame energie op het eiland, 
waarvan	93%	in	de	vorm	van	elektriciteit.	Windenergie	
is daarin veruit de belangrijkste bron. Dit is bijna 4,5 
maal zoveel als de huidige elektriciteitsvraag, wat dus 
veel speelruimte geeft voor de productie van waterstof 
uit elektriciteit, afhankelijk van hoe sterk de elektricite-
itsvraag	gaat	stijgen	door	elektrificatie	van	het	weg-
vervoer en warmtepompen.

3. VERWARMING GEBOUWDE OMGEVING

De warmtevraag op het eiland die nu volledig met 
aardgas gedekt wordt (1600 TJ/jaar, waarvoor 1800 TJ 
aardgas wordt ingezet), zal vermoedelijk niet heel veel 
gaan veranderen. Tegenover besparingsmaatregelen 
in de gebouwen staat bijvoorbeeld uitbreiding van de 
glastuinbouwsector op het eiland. Vanwege het beperkt 
aantal woningen (21.000) op een groot oppervlak zal 
aanleg van een centraal warmtenetwerk kostbaar zijn 
per aansluiting. Het grote aantal oudere gebouwen 
maakt	het	twijfelachtig	of	volledige	elektrificatie	van	de	
warmtevraag	met	warmtepompen	financieel	een	haal-
bare kaart is voor het een groot deel van de gebouwde 
omgeving. De noodzakelijke, vergaande isolatiemaatre-
gelen worden dan erg kostbaar. Ombouw van het gas-
netwerk naar een waterstofnetwerk ligt voor de hand, 
wat veel minder investeringen achter de voordeur vraagt 
en wat daarmee ook sneller kan worden doorgevoerd. 
Bovendien gaat dan een belangrijk deel van het energie-
transport door bestaande gasleidingen, die blijkens een 
studie van het KIWA goed aangepast kunnen worden 
voor waterstof, in plaats van dat de elektriciteitsinfra-
structuur versterkt moet worden. 

Waterstof is (vooralsnog) duurder dan aardgas, dus het 
is wel verstandig met verwarmingstechniek de ener-
gievraag zo klein mogelijk te maken. CV ketels op water-
stof worden momenteel door één van de projectpartners 
(Stedin) getest op Rozenburg, en de verwachting is dat 
die in 2020 op de markt gaan komen, in een vorm die 
stoken op zowel aardgas als waterstof (na enkele aan-
passingen) mogelijk maakt. Als CV ketels gecombineerd 
worden met een kleine warmtepomp noemen we dat 
hybride	systemen,	die	enerzijds	profiteren	van	een	hoge	
energie-efficiency	van	de	warmtepomp	(1	kWh	elek-
triciteit geeft 4 kWh warmte) en anderzijds geen zware 
isolatiemaatregelen en vloerverwarming noodzakelijk 
maken, want als het echt koud is springt de CV ketel op 
waterstof	bij.	Als	we	rekenen	met	een	bijdrage	van	50%	
van	de	warmtepomp	en	50%	met	de	waterstof	gestookte	
CV	ketel	ontstaat	het	beeld	uit	de	figuur	waarin	ook	
de inzet van groen gas is meegenomen. We zien dat de 
huidige aardgasvraag van 1800 TJ/jaar reduceert naar 
een vraag van 1150 TJ per jaar in de gebouwen, vooral 
dankzij de bijdrage van de warmtepompen. De hoeveel-
heid benodigde elektriciteit voor de productie van de 
elektriciteit en de waterstof (waarbij verliezen optreden) 
is toevallig ook 1150 TJ. 

Bijlage 2. Energievraag en -aanbod  
op Goeree Overflakkee

aardgas

Energievraag 2017: 4800 TJ 

elektriciteit

olie (vervoer)
15%

47%
38%

Duurzame opwekking 2030: 
3300 TJ 

windenergie

zonnepanelen

getijdenenergie

groen gas

74%

10%
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7%
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4. MOBILITEIT

In	bovenstaande	figuur	zien	we	de	verdeling	van	de	
brandstoffen over het wegvervoer, de scheepvaart en de 
mobiele werktuigen in 2017. In Nederland is de die-
selvraag	voor	het	wegvervoer	60%	en	de	benzinevraag	
40%,	wat	betekent	dat	ongeveer	75%	van	de	vraag	naar	
vervoersbrandstoffen	op	Goeree	Overflakkee	diesel	
zal zijn en de rest benzine. Als we nu aannemen dat de 
dieselvraag in de toekomst zal worden ingevuld met 
waterstof (lange afstanden, zwaar transport), en de  
benzinevraag met batterij elektrische voertuigen, dan  

 
ontstaat	het	beeld	in	het	onderste	deel	van	de	figuur.	
Doordat elektrische voertuigen (met batterijen of met 
een brandstofcel op waterstof) minder energie per kilo-
meter vragen dan voertuigen met verbrandingsmotoren, 
daalt de energievraag van 2200 TJ naar 1350 TJ/jaar. 
De waterstof zal moeten worden opgewekt met elektric-
iteit, wat verliezen geeft, waardoor de totale elektricite-
itsinzet hoger is: 1700 TJ, maar dit is dus nog altijd een 
besparing	met	zo’n	25%.	In	dit	beeld	nemen	we	aan	dat	
alle	op	Goeree-Overflakkee	gereden	kilometers	op	de	
weg	getankt	worden	op	het	eiland	Goeree-Overflakkee.

naar elektriciteit

Elektriciteitsvraag: 1150 TJ 

naar waterstof

15%

85%

Energieaanbod 2030: 
1150 TJ 

Energieinzet voor duurzame verwarming 2030

groen gas

waterstof
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Gasvraag 2017: 
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22% 26%
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Elektriciteitsvraag: 1700 TJ 
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1350 TJ 

Vervoersbrandstoffen 2030: 1700 TJ

Vervoersbrandstoffen 2017: 2200 TJ
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