Regio deal Zuid-Hollandse Delta

PROGRAMMA DUURZAAMHEID
We zijn op weg naar een duurzame toekomst. Onze ambitie is om in 2040 een energie neutrale Zuid-Hollandse Delta te zijn. Een
regio die net zoveel duurzame energie opwekt als gebruikt, waar gebruik van fossiele brand- en grondstoffen afneemt en vormen
van hernieuwbare energie worden toegepast.
De Zuid-Hollandse Delta is bij uitstek een koploper in Nederland als het gaat om duurzaamheid en het behalen van de doelen op
het gebied van CO2-reductie!

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen?
In 2025 willen we een betekenisvolle stap hebben gezet in deze ambitie. Dit doen we door samen te werken aan
verschillende businesscases:

GEBRUIK GROENE
WATERSTOF
Beoogd resultaat 2025:
Toename van het gebruik
van groene waterstof.

AFNAME GEBRUIK
GRONDSTOFFEN DOOR
EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE.
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Beoogd resultaat 2025:
Minstens 25% minder
grondstoffen verbruiken in
het regionale bedrijfsleven.
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Waterstoftankstations. In 2025 zijn er drie waterstoftankstations op drie
eilanden. In 2030 is er een dekkend netwerk van waterstoftankstations op de
Zuid-Hollandse eilanden.
Reductie van CO2 en NOx bij landbouw. Pilot met twee agrarische bedrijven
om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie met behulp van
(mobiele) zonnecellen en waterstof.
Mbo-opleiding installatietechniek. Het ‘huis van de toekomst’ waarbij jongeren
in alle leeftijden en het bedrijfsleven technische innovaties realiseren.
Circulaire ambachtscentra. Milieustraten op de eilanden gaan intensief
samenwerken met kringloopwinkels.
Grondstoffeninventarisatie. Stappen zetten naar circulaire
bedrijventerreinen. Inventariseren verschillende vormen van biomassa.
Bevorderen circulair bouwen. Onder andere door het opzetten van een
samenwerkingsverband waarin publieke en private partijen werk maken
van circulair bouwen.
Circulair inkopen. Energy Highway N59, inkoopacademie Zuid-Hollandse
Eilanden, haalbaarheidsstudie materialenpaspoort voor grond-, wegen waterbouw.
Bevorderen kringlooplandbouw. Innovatietafels waarin landbouwbedrijven
met elkaar spreken over circulaire oplossingen.
Opstarten onderwijsprogramma circulariteit. Samenwerken met bedrijven
en scholen om een onderwijsprogramma te ontwikkelen om praktisch aan
de slag te gaan met circulariteit.
Demofabriek zeewierverwerking. Een project waarbij zeewier verwerkt
wordt tot eiwit voor de voedingsmiddelenindustrie.

Wie hebben we daarvoor nodig?

Brancheorganisaties

Lokale (retail)
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Onderwijs en
onderzoeksinstellingen
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