
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE(LEDEN)       INDIENEN BIJ GRIFFIE 
Art. 34 RvO 
            
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 
Datum: 24 april 2020 
 
Onderwerp: Waterstoftankstation 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
- Zijn de berichten over de komst van een waterstoftankstation voor o.a. waterstofbussen 

in Heinenoord juist? 
- Zo ja: 

o Wie is de initiatiefnemer van dit waterstoftankstation? 
o Is de provincie Zuid-Holland hierbij betrokken en zo ja, op welke manier? 
o Wat heeft dit voor gevolgen voor het geplande waterstoftankstation in 

Oude-Tonge, waar al lange tijd aan wordt gewerkt? 
o Wat is thans de inzet van de provincie Zuid-Holland voor het waterstoftankstation 

in Oude-Tonge en voor andere projecten en initiatieven op Goeree-Overflakkee 
die zijn gerelateerd aan waterstof? 

- Wanneer kunnen de vier bussen-met-waterstofaanhanger, die inmiddels al langere tijd 
gereed zijn, worden ingezet in de reizigersdienst? 

Toelichting: 
Twee weken geleden berichtte1 onder andere de provincie Zuid-Holland dat Connexxion op 
30 maart een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van 20 waterstofbussen voor de 
concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee. In een van de artikelen2 hierover staat: 
"Deze nieuwe bussen zullen kunnen tanken bij een nieuw station dat in de buurt van het 
busdepot wordt gebouwd in Heinenoord." Wij zijn niet op de hoogte van plannen voor een 
waterstoftankstation in Heinenoord. Omdat de provincie Zuid-Holland een van de 
ondertekenaars van het ‘waterstofakkoord’ H2GO was, gaan wij ervan uit dat de provincie 
als eerste naar Goeree-Overflakkee kijkt en bij Goeree-Overflakkee aanklopt als het gaat om 
waterstofgerelateerde projecten. Te meer omdat al enkele jaren wordt gewerkt aan de komst 
van een ‘groen’ waterstoftankstation in Oude-Tonge. 
De berichten over twintig nieuwe waterstofbussen roepen tevens de vraag op hoe het staat 
met de vier bussen-met-waterstofaanhanger. Deze bussen zijn al langere tijd gereed, maar 
zijn alleen nog maar ingezet voor ‘marketingdoeleinden’ en hebben nog geen kilometer met 
reizigers gereden. In de besluitenlijst van het college van 14 april jl.3 met het afgeven van 
een ontheffing door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het gebruikmaken van 
onze wegen door deze bussen. Hieruit kan echter slechts worden opgemaakt dat onze 
gemeente de ‘bottleneck’ niet is, maar niet wanneer inzet van de bussen is te verwachten. 
Indiener: 
  
Hendrik Herweijer – SGP 
 

 
1 https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2020/connexxion-waterstofbussen-2021/  
2 https://www.ovpro.nl/bus/2020/04/15/connexxion-bestelt-twaalf-waterstofbussen-voor-zuid-holland/  
3 https://www.goeree-overflakkee.nl/bestuur/besluitenlijsten-college_43706/item/besluitenlijst-14-april-
2020_252346.html 


