Op 8 juli jl. bracht CDA tweede kamerlid Agnes Mulder een werkbezoek aan GoereeOverflakkee. CDA wethouder Van der Vlugt had mevrouw Mulder uitgenodigd om haar
kennis te laten maken met ons mooie eiland en alle duurzaamheidsinitiatieven die op
Goeree-Overflakkee worden ontplooid. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel: de
gemeente heeft de visie om in 2020 energieneutraal te zijn. Bij dit bezoek waren ook
CDA raads- en bestuursleden van Goeree-Overflakkee waren aanwezig, evenals CDA
statenleden uit Zuid-Holland.
Er worden l veel duurzaamheidsinitiatieven op Goeree-Overflakkee ontplooid en de
wethouder wil het tweede kamerlid graag meenemen in deze initiatieven. Tijdens het bezoek
stonden enkele initiatieven centraal. Wethouder Van der Vlugt, evenals de overige sprekers,
hebben mevrouw Mulder wel enkele duidelijke boodschappen meegegeven, mede n.a.v.
enkele ingediende raadsmoties rondom windenergie.
Greenpoint Zuid-Holland Zeeland
Tonnie van Peperstraten heeft de plannen toegelicht die er zijn voor Greenpoint Zuid-Holland
Zeeland, dit is een tankstation met alle nieuwe duurzame brandstoffen w.o. LNG, CNG en
Waterstof. Naast een waterstofvulpunt worden er ook enkele elektra oplaadpunten
gerealiseerd. Het bijzondere van dit project is dat de waterstof op een zeer duurzame wijze
wordt gegenereerd uit zonne- en windenergie.. De Provincie Zuid-Holland is bovendien
voornemens om 6 waterstof bussen in te zetten in de regio Rotterdam w.o. twee in het traject
Dirksland/Rotterdam op Goeree-Overflakkee.
Energieke regio Goeree-Overflakkee
Krijn Ratsma(initiatiefnemer) vertelt een en ander over de Energieke Regio.Dit is een
succesvol pilotproject dat energiebesparing in de gebouwde omgeving en de mogelijkheden
van lokale opwekking van duurzame energie stimuleert door middel van een onafhankelijke
(local-for-local) advies. Het project is in samenwerking met de gemeente en de Rabobank tot
stand gekomen. Na Goeree-Overflakkee is de ambitie om 100 energieke regio’s in
Nederland te realiseren.
Getijdencentrale Brouwersdam
Ben Spiering, programmadirecteur Getijdencentrale Brouwerdam, presenteerde de plannen
die er zijn om de Getijdencentrale bij de Brouwersdam te realiseren. De vier belangrijkste
speerpunten van dit project zijn: verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen,
duurzaamheid, veiligheid en kenniseconomie. Bij het opwekken van energie door deze
getijdencentrale kunnen alle huishoudens op Goeree-Overflakkee en Zeeland duurzaam van
energie worden voorzien.
Windenergie
Lennard Seriese, beleidsadviseur duurzaamheid, licht de rol van windenergie toe in relatie
tot de ambitie van de gemeente Goeree-Overflakkee om in 2020 energieneutraal te zijn. Een
onderwerp dat zeker niet onomstreden is. Hij gaf een duidelijke terugblik op het dossier
windenergie op Goeree-Overflakkee tot nu toe en de te zetten vervolgstappen na het recente
besluit van de gemeenteraad .
Reactie CDA Tweede Kamerlid mevrouw Agnes Mulder
‘Het CDA vindt het belangrijk dat er lokale initiatieven zijn waarmee duurzame energie wordt
opgewekt’, aldus Agnes Mulder, die portefeuillehouder Energie en Duurzaamheid is. ‘Ik ben
onder de indruk van de projecten die ik op dit werkbezoek heb gezien. Ik vind vooral
belangrijk dat alternatieve energie niet alleen maar uit idealisme wordt opgewekt, maar dat er

tegenwoordig ook gewoon geld mee kan worden verdiend. Zo dragen deze initiatieven niet
alleen bij aan een duurzame wereld, maar ook aan lokale banengroei.’

