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Parme	
  
Op woensdag 21 augustus bracht Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de
Parme op uitnodiging van wethouder Arend-Jan van der Vlugt een werkbezoek aan de
gemeente Goeree-Overflakkee. Het doel van het bezoek was om de Prins, die directeur is
van Institute for Sustainable Innovation and Development (INSID), kennis te laten maken met
een aantal duurzaamheidsinitiatieven die op Goeree-Overflakkee worden ontplooid. Op wens
van de Prins heeft het bezoek in besloten kring plaatsgevonden. De Prins werd vergezeld
door de heer Elsevier Stokmans, de heer Manschot (INSID), de heer Thiemann (directeur
van Deltares, onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en
infrastructuur) en de heer Kleij (Provincie Zuid-Holland).

Presentatie	
  diverse	
  duurzaamheidsinitiatieven	
  
Het gezelschap werd ’s ochtends
ontvangen bij de heer Van
Peperstraten (initiatiefnemer van
het waterstofpunt Zuid-Holland
Zeeland). Wethouder Arend-Jan
van der Vlugt begon met een
presentatie over GoereeOverflakkee. Hij vertelde over de
in’s & out’s van GoereeOverflakkee. En stond stil bij de
visie die de gemeente heeft om in
2020 energieneutraal te zijn en
daarnaast vertelde hij over de vele
duurzaamheidsinitiatieven die hier
worden ontplooid.
Te denken valt aan de Energieke Regio, duurzame visserij, de coörporatie DeltaWind, de
QualityCoast en de Blauwe Vlag.
Vervolgens ging de heer Van Peperstraten enthousiast in op zijn plannen voor Greenpoint
Zuid-Holland Zeeland, tankstation en een waterstofvulpunt. Het bijzondere van dit project is
dat de waterstof op een zeer duurzame wijze wordt gegeneerd, waarbij door duurzame
bedrijfsvoering duurzame energie kan worden geleverd. De heer Van Peperstraten liet aan
de hand van artist impressies zien hoe een en ander eruit moet komen te zien. Ook vertelde
hij over het duurzame proces van elektrolyse en de vele partijen waarmee samenwerking is
gezocht. De Provincie Zuid-Holland is voornemens om 6 waterstof bussen in te zetten op het
traject Rotterdam Oude-Tonge. Momenteel loop er een grote subsidie aanvraag voor
waterstof bussen in Europa
De heer Kleij van de Provincie Zuid-Holland vertelde over de plannen die er zijn voor de
Getijdecentrale bij de Brouwersdam en het testcentrum aan de Grevelingendam. Waarbij de
doelstellingen van de Getijdecentrale, enerzijds het opwekken van duurzame energie en
anderzijds het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit van de Grevelingen en het
Volkerak-Zoommeer.

INSID	
  
Prins Carlos vertelde tijdens de lunch over INSID. INSID is een onafhankelijke stichting met
als doel het versnellen van duurzaamheid. In dat kader initieert, adviseert, begeleidt en
inspireert INSID projecten, organisaties en personen die de ambitie hebben op het gebied
van duurzaamheid een wezenlijk verschil te maken. Daarbij maakt de stichting gebruik van

het eigen, kwalitatief hoogwaardige (inter)nationale netwerk. Daar waar
duurzaamheidsinitiatieven tegen knelpunten (en dus vertraging) oplopen, werkt INSID mee
aan oplossingen.
INSID helpt hindernissen te slechten door partijen en/of kennis met elkaar te verbinden, deuren te
openen, krachten te bundelen, nieuwe inzichten te geven. Daarnaast start INSID ook zelfstandig
initiatieven op die duurzaamheid in Nederland en daarbuiten nog nadrukkelijker op de politieke en
publieke agenda zetten.

Tour	
  over	
  Goeree-‐Overflakkee	
  
Na de interessante presentaties
stapte het gezelschap in een busje.
De eerste stop was de Klepperstee
waar de heren Den Hollander
(senior en junior) het zonnepark
met de zonnepanelen toonden. Zij
vertelde enthousiast over het
ontstaan ervan. De
stroomopbrengst wordt geleverd
aan De Klepperstee en haar
dochteronderneming Camping De
Magneet die met deze opbrengst
volledig in hun stroombehoefte kan
voorzien. De rest van de opbrengst
wordt geleverd aan het
elektriciteitsnet.
Na het bezoek aan het zonnepark was het tijd om naar de Brouwersdam te rijden. Daar werd
getoond waar de getijdencentrale is gepland. De dag werd afgesloten met een korte
presentatie van de Rabobank in hun duurzaam gebouwde kantoorpand.

Vervolg	
  
Prins Carlos gaf aan erg onder de indruk te zijn van de initiatieven die op GoereeOverflakkee worden ontplooid. Er werden tips gegevens van partijen en personen waarmee
contacten gelegd kunnen worden om de projecten nog verder te ondersteunen. Daarnaast
bood de prins aan om op basis van een dossier over de Greenpoint Zuid-Holland Zeeland en
de Getijdencentrale te bekijken of INSID iets kan betekenen voor deze projecten. Daarnaast
gaf hij aan dat het altijd goed is om te weten welke projecten en initiatieven er zijn. Een van
de doelen van INSID is het verbinden van partijen, kennis van de projecten die op GoereeOverflakkee worden ontplooid levert hieraan een welkome bijdrage.

