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Titel: Regio Deal Vergroening Chemie Groningen 
 

Partijen 
Geef aan welke partijen het voorstel tot een Regio Deal doen. Geef daarbij aan waar de publiek-private of triple 
helix samenwerking uit blijkt. 

 
Bij deze Regio Deal zijn de volgende partijen betrokken:  
 

• Overheid: Provincie Groningen (penvoerder);  

• Bedrijven: Groningen Seaports, Nederlandse Gasunie, AkzoNobel, Enexis, Eneco, Institute for 
Sustainable Process Technology (ISPT) en de MKB-bedrijven: Holthausen, Eekels en Lagerweij;  

• Kennis- en onderwijsinstellingen: Hanze Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, TNO/ECN en 
Noorderpoort College; 

• Netwerken: Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE), Noordelijke Innovation Board (NIB), 
Economic Board Groningen (EBG) en New Energy Coalition (NEC). 

 

Regio 
Omschrijf het geografische gebied waar de deal betrekking op heeft. 
 
Deze Regio Deal heeft betrekking op de Eemsdelta in de provincie Groningen. Dit gebied omvat de 
kustgemeenten Eemsmond en Delfzijl. De regio maakt tevens onderdeel uit van het Waddengebied 
(Waddenzee, -eilanden en -kust); een gebied dat door de UNESCO als Werelderfgoed is aangemerkt. 
 
Inzet van deze Regio Deal is om het gebied een impuls te geven teneinde de welvaart, leefbaarheid en 
vergroening/verduurzaming en daarmee de economische kracht te bevorderen.   
 

 
 

Opgave  
Omschrijf welke regionale opgave (knelpunt, kansen, …) voorgesteld wordt om aan te pakken. 
- Geef daarin onder meer aan waarom deze opgave kenmerkend is voor de regio. 
 

De regio Eemsdelta staat voor een aantal opgaven. Deze komen voort uit beperkte werkgelegenheid en 
economische krimp als gevolg van de conjunctuurgevoeligheid en het energie-intensieve karakter van het 
chemiecluster (Chemiecluster op Stoom, Actieplan chemiecluster Eemsdelta, Commissie Willems 2014). Verder 
ondervindt de Regio de gevolgen van de afbouw van de gaswinning, het dunbevolkte gebied alsook de 
gevolgen van krimp en vergrijzing van de bevolking. Verwezen wordt naar een andere Regiodeal in de provincie 
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Groningen die specifiek ingaat op de problematiek van krimp en (particuliere) woningbouw. De Eemsdelta ligt 
(midden) in het aardbevingsgebied en deze opgave gaat de financiële positie van de provincie en de betrokken 
gemeenten te boven. Tenslotte stelt de directe ligging aan de Waddenzee met de status Werelderfgoed extra 
eisen en creëert extra noodzaak voor stakeholders gelet op de kernkwaliteiten van het Waddengebied (stilte, 
ruimte, uitgestrektheid, openheid, vergezichten, natuurlijke dynamiek en duisternis).  
 
De waterstofeconomie heeft de potentie om de aardgaseconomie te vervangen (Elektrochemische Conversie & 
Materialen, ECCM - Naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050). Door de gunstige ligging is de 
Eemsdelta uniek gepositioneerd om de groene waterstof economie tot ontwikkeling te laten komen (De 
Groene Waterstofeconomie, NIB, prof. A. Van Wijk, 2017). Het gebied beschikt over grootschalige 
hoeveelheden groene elektriciteit (offshore windparken en waterkracht vanuit Noorwegen en Denemarken) en 
biedt potentie voor verdere opbouw van wind op zee (minimaal 4-6 GW), de trans-Europese 
elektriciteitsinfrastructuur, een gasinfrastructuur en het chemisch cluster.  
 
Conversie van duurzame elektriciteit naar groene waterstof en daarmee groene (rest)warmte biedt de 
mogelijkheid om de industrie in de regio te vergroenen en om daarmee als eerste chemiecluster in Europa CO2 

neutraal te zijn in 2050. Verder levert groene waterstof een bijdrage aan de energietransitie van huishoudens 
(gebouwde omgeving) en daarmee de opgave van Nederland om de energievoorziening te verduurzamen (CO2-
reductie 49% in 2030) en los te komen van het Groninger aardgas. Daarmee draagt deze regiodeal ook bij aan 
de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Voor de regio biedt inzetten op groene waterstof daarom een 
(logische) kans en impuls. 
 
- Ga daarnaast in op het meervoudige karakter van de opgave 
De regio staat voor een meervoudige opgave, met een driedubbele urgentie.  
 
In het gebied staat de leefbaarheid al langer onder druk als gevolg van economische krimp, ontvolking, 
vergrijzing en verlies van voorzieningen (vandaar ook ander regiodeal inz. opgave particuliere woningbouw). De 
aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning hebben dit proces aantoonbaar verslechterd. Ook de fysieke en 
mentale gezondheid van de inwoners gaat gebukt onder de stress die optreedt door de aardbevingen, het 
schadeafhandelingsproces en de hersteloperatie (Gronings Perspectief, prof. T. Postmes, RuG 2018). De 
stopzetting van de gaswinning is in deze context logisch. Het wrange daarbij is echter dat de afbouw van de 
gaswinning direct leidt tot verdere reductie van economische activiteiten in het gebied, terwijl de regio juist 
behoefte heeft aan versterking van de economie met het oog op leefbaarheid en werkgelegenheid. 
  
De economie in de Eemsdelta is de afgelopen jaren weliswaar versneld ontwikkeld. De positie is kwetsbaar. 
Wat eind jaren 50 begon met één sodafabriek in Farmsum vanwege de beschikbaarheid van zout en aardgas, is 
anno 2017 doorontwikkeld tot een cluster dat gezamenlijk zo’n 15% van de chemische producten in Nederland 
maakt. Het geheel omvat zo’n 150 bedrijven die (direct en indirect) werk bieden aan naar schatting 6.000 
mensen en daarmee een factor van betekenis is. Dit cluster is onderdeel van een havengebied dat bestaat uit 2 
zeehavens (Eemshaven en Delfzijl) dat werk biedt aan ca. 13.000 personen (Industrie Agenda Eemsdelta, 
Chemport Europe zomer 2018). 
 
Zoals geconcludeerd door de Commissie Willems staat de werkgelegenheid permanent onder druk. Dit vindt 
zijn oorzaak in de aard van de productie (basischemie) en de conjunctuurgevoeligheid van bulkchemie, het 
energie-intensieve karakter en het gegeven dat de finale besluitvorming buiten de regio en vaak buiten 
Nederland plaatsvindt. De ruimte voor bedrijven om te investeren en innoveren is minimaal en de continuïteit 
van productielocaties staat doorlopend ter discussie.    
 
Naast de opgave van de industrie in de regio om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen de gevolgen van 
aardbevingen, is de opdracht van de Minister van EZK aan de 20 grootste industriële verbruikers van Gronings 
aardgas om voor 2022 over te schakelen op duurzame energie en hoogcalorisch gas. En juist vanwege de 
aanwezige gasbel zijn grote verbruikers ooit in de regio gevestigd. Tenslotte is de opgave van het cluster als 
totaal om in een versneld tempo te verduurzamen als uitwerking van het Klimaat- en Energieakkoord en het 
Klimaatakkoord van Parijs.   
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Samengevat: de regio staat voor de opgave om oplossingen te vinden voor: voorkomen aardbevingen, 
afwikkeling schade en herstel, leefbaarheid, behoud van voorzieningen waaronder opleidingen, krimp & 
vergrijzing, werkgelegenheid, nieuwe economische impulsen, energietransitie, CO2-emissiereductie, behoud 
van de energie-intensieve procesindustrie en de daarmee samenhangende werkgelegenheid en duurzame 
energievoorziening in gebouwde omgeving. En dat met behoud van de kernwaarden van het Waddengebied. 
 

- Omschrijf waarom het Rijk dient bij te dragen aan deze opgave. Ga hierbij in op het te verwachte regio-
overstijgend effect van de Regio Deal en/of waarom de opgave de draagkracht van de regio te boven gaat. 
 

“De combinatie van groene waterstof en wind op zee vormt de basis voor de energietransitie”, aldus de 
Waterstof Coalitie. De Waterstof coalitie is een initiatief onder leiding van Greenpeace, de industrie en 
netwerkbeheerders. Vanuit de Regio zijn aangesloten: Groningen Seaports, de stad en provincie Groningen 
alsook de kennisinstellingen (via New Energy Coalition). Groene waterstof faciliteert de transitie naar een 
wereldwijd duurzaam energiesysteem (Contouren van Routekaart Waterstof, TKI Gas, Topsector Energie maart 
2018). Naast de functie als grondstof voor de chemie en de groeiende industriële vraag naar waterstof, kan 
(groene) waterstof gebruikt worden voor: de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit, de balancering van 
het electriciteitsnet, als transportbrandstof, de vergroening van het industriële energieverbruik als ook voor de 
warmtevoorziening in de gebouwde omgeving (Waterstof Coalitie, 31 mei 2018).   
 
De regio Eemsdelta heeft de potentie om zichzelf, het Noorden maar ook delen van Nederland te (helpen) 
verduurzamen met groene waterstof. De regio beschikt over: een grote hoeveelheid duurzaam opgewekte 
elektriciteit (offshore en Noorse waterkracht), een trans-Europees elektriciteitsnetwerk, een afzetmarkt voor 
groene waterstof (ca. 270.000 ton) in de vorm van groene methanol, als transportbrandstof voor (openbaar) 
vervoer en in de chemie, een chemisch cluster dat waterstof nodig heeft, en een gasinfrastructuur.  
 
Het perspectief van waterstof reikt echter veel verder. Met groene waterstof kunnen tal van groene chemische 
(basis)producten worden geproduceerd. Ook kan waterstof benzine en diesel vervangen in het 
personenvervoer. Verder kunnen waterstof en duurzame restwarmte die ontstaat bij de conversie van 
elektriciteit, worden ingezet voor de duurzame energievoorziening in de gebouwde omgeving (De Groene 
Waterstofeconomie, NIB, prof. A. Van Wijk, 2017). 
 
Dit perspectief, deze impact, is regio-overstijgend. De investeringen om de waterstofeconomie te laten starten 
overstijgen de financiële mogelijkheden van de regio, alsook de lokale en regionale overheden. 
 
-Probeer een nadere kwantitatieve onderbouwing te geven van de omvang van de opgave 
 
Het totaal aan investeringen voor de ontwikkeling van de groene waterstofeconomie in het Noorden tot 2030 
is begroot op 17,5 – 25 miljard euro. Dit omvat 12 – 15 miljard euro voor de ontwikkeling van 4-6 GW offshore 
wind voor alleen al de vergroening van dit regionale cluster en 5,5 – 10 miljard euro aan waterstof gerelateerde 
investeringen (De Groene Waterstofeconomie, NIB, prof A. Van Wijk, 2017). 
 
Het effect van deze keuze/investering zal bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid in alle 
provincies, steden en gemeenten in het Noorden en op de Waddeneilanden. Naast investeringen op grote en 
kleine schaal, op het chemiepark, in de gebouwde omgeving en in vervoer (auto’s en bussen), vraagt het om 
innovatieve bedrijvigheid, nieuwe kennis en opleidingen. Het economisch effect is in staat en belangrijke 
bijdrage te leveren aan het verlies aan economische groei en werkgelegenheid als gevolg van de afbouw van de 
gaswinning in de regio te compenseren. Deze krimp is berekend op 8-10% van de Noord Nederlandse 
economie (2014: € 11,7 miljard). Sterker nog netto worden er, in samenhang met andere 
duurzaamheidsontwikkelingen, meer banen gerealiseerd per datum 2050.  
 

Doel & Ambitie 
Formuleer een ambitie op de lange termijn. Waar wil de regio staan als de opgave van de Regio Deal is 
aangepakt? Omschrijf dit bij voorkeur met één of enkele (kwantitatieve) doelen. 
 
De Eemsdelta zet in op een duurzame, veilige en welvarende regio. Een plezierige plek om te wonen, te leven, 
op te groeien, te werken en gezond oud te worden.  
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De waterstofeconomie heeft de potentie om de aardgaseconomie te vervangen. De Eemsdelta regio wil 
zichzelf, het Noorden en Nederland van groene waterstof voorzien; of het nu gaat om de grondstof voor 
groene chemie, als transportbrandstof, als medium voor balancering van het e-net of als energiebron voor 
industrie en gebouwde omgeving. Ook de innovatieve bedrijvigheid en de kennis- en opleidingsfaciliteiten en 
de daarmee samenhangende werkgelegenheid wil de regio aantrekken en bieden.  
 
Deze Regio Deal is de collectieve en afgestemde opmaat naar de verdere ontwikkeling van de 
waterstofeconomie in het Noorden in 2030. De Regio Deal omvat €42 miljoen aan investeringen in de periode 
2019 – 2022 op de verschillende thema’s van de waterstof economie (kennis, innovatie & bedrijvigheid, 
opleidingen, collectieve waterstofinfrastructuur en verduurzaming gebouwde omgeving).  
 

Voorgestelde aanpak 
- Geef aan in hoeverre er sprake is van een integrale aanpak en waaruit deze bestaat. Ga hierbij in op de 
samenhang die bestaat tussen verschillende onderdelen. 
 
In de Regio Deal Eemsdelta zetten partijen in op de uitvoering van een gezamenlijk Actieprogramma Groene 
Waterstofeconomie zoals opgenomen in de Industrie Agenda Eemsdelta. Thema’s binnen dit Actieprogramma 
zijn:  

1. Kennis, innovatie en bedrijvigheid: het versterken van de onderzoekskracht (HBO en WO) en 
innovatievermogen van bedrijven (maak- en procesindustrie) om op industriële schaal (MW/GW-
schaal) elektriciteit om te zetten naar waterstof.  

2. Opleiding: het investeren in de opleidingsinfrastructuur (MBO en ROC) in de regio, teneinde over 
voldoende gekwalificeerde technici te beschikken voor het bouwen en onderhouden van: 
waterstofconversie, -opslag en -transport, offshore wind productie en procesoperator en een 
doorlopende leerlijn waterstof (MBO/HBO/WO). Behoud van opleidingsvoorzieningen is verder 
cruciaal voor de leefbaarheid. 

3. Collectieve waterstof infrastructuur: het toekomstbestendig maken van de duurzame 
energievoorziening in het chemisch cluster, het matchen van vraag naar en aanbod van groene 
waterstof, het afbouwen van de afhankelijkheid van aardgas, het ontwikkelen van groene chemie door 
aanleg van een collectieve infrastructuur voor waterstof inclusief bemetering en betaalplatform 
(blockchain). 

4. Verduurzaming gebouwde omgeving: het toekomstbestendig maken van de energievoorziening in de 
gebouwde omgeving in de regio Eemsdelta door inzet groene waterstof uit het chemisch cluster, en/of 
industriële restwarmte die ontstaat bij de conversie van elektriciteit naar waterstof.  

 
- Omschrijf hoe de doelen gerealiseerd gaan worden. Geef aan hoe de aanpak leidt tot het bereiken van de 
doelen en schets hierbij de bijdrage aan welvaart in brede zin. 
 
Per thema zijn deelinvesteringen geformuleerd en per deelinvestering is een coalitie gevormd van “willers”. 
Een coalitie bestaat uit partijen die zich herkennen in het strategisch belang van de deelinvestering en bereid 
zijn om voor eigen rekening en risico te investeren. De crux is dat op alle schakels (kennis, productie/ 
opslag/distributie en toepassing) wordt geïnvesteerd teneinde de (waterstof)economie als geheel op gang te 
brengen.  
 
De regie van het totaal wordt gevoerd door de provincie Groningen opdat op alle domeinen/onderdelen van de 
economie tastbare stappen worden gezet. De provincie Groningen bewaakt dat de deelprojecten worden 
uitgevoerd en de doelen worden behaald. 
 
De aardgaswinning en -baten hebben in Nederland voor welvaart gezorgd. De waterstofeconomie heeft de 
potentie om de aardgaseconomie te vervangen. Waar in huidige economische scenario’s rekening wordt 
gehouden met een krimp van 8-10% van de Noord Nederlandse economie als gevolg van aardbevingen en 
afbouw van de gaswinning, kan de groene waterstof economie dit verlies aan groei en werkgelegenheid in 
belangrijke mate compenseren. Daar komt het nationale en Europese klimaat- en energiedoel nog bij. 
Tegelijkertijd draagt waterstof bij aan de versterking van de leefbaarheid en past waterstof als groene 
grondstof prima in het status van het Waddengebied als Werelderfgoed. 
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/stad-en-regio/regio-deals/brede-welvaart-en-regio-deals
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- Specificeer hierbij welke output (resultaat) verwacht wordt tussen 2019-2022, en welke outcome (effect) 
daarna verwacht wordt. 
 
Deze Regio Deal omvat € 42 miljoen aan concrete investeringen. Daarover willen partijen afspraken maken qua 
uitvoering. Partijen hebben de volgende initiatieven voor ogen in de periode 2019-2022: 
 

1. Kennis, innovatie en bedrijvigheid:  
a. Een open-innovatie testinfrastructuur voor MW elektrolyse op de proeflocatie voor duurzame 

chemie Eemsdelta (EnTranCe, Hanze Hogeschool) voor onderzoekers en ontwikkelaars van 
componenten.  

b. Een meerjarig, industrieel R&D innovatie- en onderzoeksprogramma elektrolyse op MW schaal.  
c. Een leerstoel elektrochemie aan de RuG. 
d. Een demonstratie van een directe wijze van waterstof-elektrolyse met behulp van gelijkstroom van  
e. een (onshore) windmolen. 
f. Demonstratie van mobiele stroomvoorzieningen die op waterstof worden gedreven (o.m. 

walstroom/festivals/events). 
g. Realisatie van de Chemport Industry Campus in Delfzijl. 

 
2. Opleiding:  

a. Informatie en voorlichting van toekomstige MBO en ROC leerlingen en hun ouders over de 
mogelijkheden van werken in de (energie)techniek (w.o. proces-chemie, waterstof, offshore wind, 
warmtenetten etc.). 

b. Een impuls voor MBO/ROC in de regio voor werken in techniek. 
c. Een opleiding op MBO-5 niveau elektrochemie en elektrolyse. 
d. Een doorlopende leerlijn Waterstof (MBO/HBO/WO) 

 
3. Collectieve waterstof infrastructuur:  

a. Een lokale open-infrastructuur (ca. 15 km) voor waterstof op en door het chemiepark waardoor 
vraag naar en aanbod van (groene) waterstof kunnen worden gematched. 

b. Een systeem voor bemetering van waterstofproductie en -afname alsmede een afrekensysteem 
(blockchain) voor waterstof. 
 

4. Verduurzaming gebouwde omgeving:  
a. Experimenten in de gebouwde omgeving waarbij waterstof wordt gebruikt voor de 

energievoorziening (75 - 100 woningen). 
b. Experimenten in de gebouwde omgeving waarbij industriële restwarmte wordt gebruikt voor de 

energievoorziening (75 – 100 woningen). 
c. Een gevalideerd plan (technisch, financieel en maatschappelijk) voor de nuttige aanwending van 

ca. 350 MW industriële restwarmte voor ca. 12.000 huishoudens in de regio. 
 

- Geef daarnaast aan hoe de aanpak aansluit bij Rijksbeleid en/of het Regeerakkoord. 
 
Een pijler van het Regeerakkoord 2017 is: Nederland wordt duurzaam. De Nederlandse regering neemt haar 
verantwoordelijkheid voor het Klimaatakkoord van Parijs. Het Kabinet legt de lat hoog. Het rijk wil de meest 
ambitieuze doelstelling van Parijs behalen (uit laatste RA). Uitvloeisels zijn het Klimaat- en Energieakkoord en 
op termijn een Klimaatwet. Verregaande CO2-emissiereductie moet o.m. worden bereikt door grootschalige 
duurzame opwekking van elektriciteit. Het Rijksbeleid zet voor 2023 in op 4.500 MW aan offshore windenergie. 
Hiervoor dient de komende jaren 3.450 MW te worden gebouwd (sectortafel Elektriciteit). Grootschalige 
beschikbaarheid van duurzame elektriciteit vraagt onder meer om elektrificatie van de industrie (sectortafel 
Industrie) en nuttige inzet van industriële restwarmte (Warmtevisie Ministerie van EZ), groene waterstof voor 
vervoer (sectortafel Mobiliteit) en aardgasvrije woonwijken (sectortafel Gebouwde omgeving). De Routekaart 
Waterstof (TKI Nieuw Gas maart 2018) schetst de economische kansen en milieu-impact voor Nederland van 
waterstof als duurzame vervanger voor: aardgas, benzine en diesel.   
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Tegelijkertijd is de inzet van het Rijksbeleid om de aardgaswinning in Groningen op korte termijn (2021) 
substantieel terug te brengen met als inzet volledige stopzetting in 2030 en omschakeling door de 20 grootste 
industriële energieverbruikers naar duurzame energie dan wel hoogcalorisch gas uiterlijk 2022. 
 
Naast herstel en afwikkeling van de schade wordt door het Rijk ingezet op nieuw economisch perspectief voor 
de regio en versterking van de economie met een prominente rol voor de regio Groningen voor de 
energietransitie en duurzaamheid (Perspectief voor Groningen). 
 

Doelgroep  
Omschrijf wie de doelgroep(en) is/zijn (voor wie geldt de regionale opgave?). 
- Geef aan in hoeverre de doelgroep betrokken is bij het formuleren van een aanpak 
 
De regionale opgave (Groene Waterstof Economie Eemsdelta) is een opgave voor alle partijen in de triple-helix. 
Alle doelgroepen zijn betrokken bij de formulering van de aanpak en gecommitteerd aan de realisatie.  
 
De initiatieven binnen het thema Kennis, Innovatie en Bedrijvigheid worden gerealiseerd door de 
samenwerkende procesindustrie in ISPT-verband (AkzoNobel, Shell, Gasunie, Yara, Frames). Verder zijn 
betrokken de Hanze Hogeschool (lectoraat Waterstof en de proeftuinomgeving EnTranCe), de vakgroep 
Chemische Technologie van de RuG en ECN part of TNO. De firma Lagerweij, Groningen Seaports en Gasunie 
zijn initiatiefnemers van de geïntegreerde windmolen – elektrolyser. De MKB-bedrijven Holthausen en Eekels 
willen investeren in de realisatie van mobiele stroomvoorzieningen op waterstof. 
 
Noorderpoort is als MBO-instelling (Energy College) verbonden aan de Energy Academy Europe. Noorderpoort 
werkt in de regio aan het thema Opleiding. 
 
Binnen het thema Collectieve waterstofinfrastructuur is Groningen Seaports initiatiefnemer van de lokale open-
infrastructuur voor waterstof. Gasunie is bereid om het bemeterings- en afrekensysteem te ontwikkelen voor 
deze nieuwe waterstofinfrastructuur. 
 
Enexis en Eneco zijn als initiatiefnemers betrokken bij de ontwikkeling van waterstof en industriële restwarmte 
in de gebouwde omgeving binnen het thema Verduurzaming gebouwde omgeving. 
 
De regie en verantwoordelijkheid voor de realisatie wordt gecoördineerd door de provincie Groningen. De 
netwerkorganisaties Chemport Europe, Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) en Noordelijke Innovation 
Board zullen de doorontwikkeling van de Regio Deal oppakken. 
 

Inzet en co-financiering 
Omschrijf welke bijdrage alle partijen (inclusief het Rijk) dienen te leveren. 
- Ga hierbij in op welke samenwerking met het Rijk wordt gezocht. Specificeer hierbij naar soort inzet en 
bijdrage, en waar mogelijk naar vakdepartementen. Mogelijke inzet en bijdrage kan onder meer bestaan uit het 
bieden van experimenteerruimte of netwerk, de verruiming van regelgeving of een financiële bijdrage uit de 
Regio Envelop. 
 
Deze Regio Deal steekt primair in op een financiële bijdrage van het Rijk voor de opstart van de 
waterstofeconomie in de Eemsdelta. Verder nodigt de regio het Rijk uit om met de provincie in gesprek te gaan 
over de realisatie van grootschalige opwek (4-6 GW) in de Noordzee boven de Waddeneilanden.  
 
- Geef daarnaast aan welke inzet en bijdrage vanuit de regio wordt voorgesteld. Indien er wordt gevraagd om 
financiering vanuit de Regio Envelop, moet de regio ten minste 50% co-financiering inbrengen. 
 
Deze Regio Deal omvat een investeringsbedrag van € 42 miljoen. De gevraagde Rijksbijdrage is € 21 miljoen 
(50%). 
 
Genoemde initiatiefnemende partijen verzorgen de co-financiering (minimaal 50%) voor hun deelproject, 
waardoor er per saldo minimaal 50% aan andere middelen beschikbaar is. De co-financiering voor het MW-
testcentrum elektrolyse (onderzoeksinfrastructuur en R&D programma) is beschikbaar. De publiek-privaat 
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gefinancierde leerstoel elektrochemie wordt momenteel opgericht. Ook de financiering van de eerste 5 km van 
de waterstofleiding is rond. Tenslotte is een substantiële private in-kind bijdrage beschikbaar voor de 
geïntegreerde elektrolyser in de vorm van een 4 MW windmolen.  

Structureel karakter 
Omschrijf op welke manier het structurele karakter op lange termijn wordt geborgd (zonder bijdrage en inzet 
vanuit de Regio Envelop). Ga hierbij specifiek in op het financieringsmodel. 
 
Een elektriciteitsprijs van € 20 – 30/MWh en een prijs voor getorrificeerde biomassa van ca. € 8/GJ is 
voldoende om waterstof voor 2 – 3 euro/kg te produceren (De Groene Waterstofeconomie, NIB, prof A. Van 
Wijk, 2017). Voor de chemie is elektrolyse op MW/GW schaal financieel haalbaar als de investeringskosten 200 
€/Kw bedragen (ISPT 2018). Het innovatiewerk (ook binnen deze Regio Deal) zal deze kentallen binnen bereik 
brengen. In deze fase is de technologie nog niet commercieel haalbaar. Vandaar dat een publieke bijdrage 
gerechtvaardigd is. 
 
90% van alle waterstof wordt geproduceerd uit aardgas. Hiervoor wordt ongeveer 10% van het jaarlijkse 
Nederlandse aardgas gebruikt; in totaal zo'n 3,3 miljard m3 aardgas (Berenschot 2017). Deze hoeveelheid 
fossiele energie kan worden voorkomen door grootschalige productie van waterstof uit elektriciteit. De CO2-
emissiereductie die gepaard gaat met 15 GW elektriciteit voor de productie van 178 PJ (groen) waterstof, 
bedraagt 14 Mton CO2 per jaar (Gasunie 2018). 
 
Als regio en kennis- en opleidingscluster (RuG, HanzeHogeschool/EnTranCe, TNO/ECN en Noorderpoort) is het 
van belang voorop te lopen in deze ontwikkeling, mede gegeven het directe economisch belang en perspectief 
voor de chemie, offshore wind sector en de gassector 2.0 en daarmee het regionale economisch perspectief. 
 
In dezelfde periode worden nog een aantal andere investeringen voorzien. Zo plannen Gasunie en AkzoNobel 
de bouw van een 10 MW elektrolyser in de periode 2021 – 2025. De financiële omvang bedraagt ruim € 30 
miljoen. Verder rekent ENGIE aan de bouw van een 100 MW-opstelling.  
 
Voor zover er in de periode tot aan 2030 in de regio ca. 4-6 GW aan offshore wind (NL & D) wordt bijgebouwd 
met een geschatte waarde van € 12 – 15 miljard, is er ruimte voor € 5,5 – 10 miljard euro aan waterstof 
gerelateerde investeringen in de regio.  
 

Governance 
Omschrijf hoe de governance rondom het programma wordt ingevuld. Ga hierbij in op de sturing, monitoring en 
eindverantwoordelijkheid (van wie, voor wat) van de Regio Deal. Geef daarnaast aan hoe beleidsmatige 
verantwoording wordt geborgd. 
 
De regie van deze Regio Deal wordt gevoerd door de provincie Groningen en legt daarbij verantwoording af 
aan het Rijk. De projecten worden gerealiseerd door de genoemde consortia van partijen. De provincie maakt 
per consortium concrete afspraken over de realisatie en de allocatie van delen van het budget. 
 
Na de turf en het gas is nu de kans aanwezig om de duurzaamste regio te worden op basis van waterstof en 
biomassa. Hierna speelt het Noorden wederom een belangrijke rol in Nederland en Europa. Die kans wil dit 
consortium grijpen.  


