MANAGEMENT IN FLEET x3B
LEASE(PRESSE DES PAYS-BAS)

Date : 30/11/2020

Pays : DU
Périodicité : Parution Irrgulire

Page 1/1

Michelin veruielkomt het plan
'strategie waterstof Frankrijk'
Frankrijk wil uitgroeien tot één van de wereldwijde leiders op het gebied van waterstof.
Daarvoor lanceerde de overheid onlangs een omvangrijk plan. Michelin omhelst deze ambities.
Volgens Florent Menegaux, CEO van Michelin, is waterstof een strategisch groeigebied voor Michelin.

Michelin is ervan overtuigd dat mobiliteit op waterstof, complementair aan

1.200 uiaterstofvoertuigen voor zakelijk gebruik
Michelin heeft bovendien de intentie om met industriële stakeholders de

de batterij-elektrisch, één van de essentiële elementen zal zijn van schone
mobiliteit. Maar waterstof gaat veel verder dan mobiliteit: het is een zeer

ontwikkeling van grootschalige regionale waterstofprojecten te versnellen.

interessante oplossing om C02-emissie en luchtvervuiling terug te dringen.

De Groep is pionier met de Zero Emission Valley, het eerste Europese initiatief

Vanwege de flexibiliteit in productie en gebruik, wordt waterstof essentieel in de

om waterstofmobiliteit op een regionale schaal in te voeren (AuvergneRhöne-

energietransitie, schrijft de Franse bandenproducent. Daarmee kan met name

Alpes). Dit project voorziet, voor 2023, in de installatie van 20 stations die worden

de productie van staal, de Chemie, de verwarming van steden, en het transport

aangedreven door waterstof en 1.200 waterstofvoertuigen voor zakelijk gebruik.

C02-vrij worden gemaakt. Het is ook veruit één van de weinige technologieën die

Voor dit project is Michelin, aandeelhouder van het bedrijf Hympulsion, dat de 20

de industriële en energetische soevereiniteit van Europa bevordert.

stations installeert en exploiteert, samen met Engie, de regio Auvergne-RhôneAlpes, de Caisse des Dépôts en met de Crédit Agricole.

0m al deze redenen is waterstof relevant voor de strategische groei van Michelin,
stelt CEO Menegaux. "Binnen tien jaar zal een significant deel van de activiteiten
van de Groep niet meer direct gerelateerd zijn aan banden."

Overigens ontplooit Michelin tal van andere activiteiten om de invoering van
waterstofmobiliteit te stimuleren. De Groep beschouwt de motorsport als een
onmisbaar laboratorium voor innovatie en technologische demonstraties. Zo zijn

De ontwikkeling van waterstof voor zakelijke mobiliteit, is één van de
door de overheid gepresenteerde prioriteiten waarmee Michelin zijn

ontwikkelingsprojecten kan versnellen. Michelin is via Symbio, het

de Groep en Symbio in juni 2020 partners geworden van het Mission H24, een
project dat tot doel heeft waterstoftechnologie te introduceren voor de endurance

wagens die in 2024 meedoen aan de 24 Uurvan Le Mans.

dochterbedrijf dat het samen met Faurecia bezit, al betrokken bij belangrijke
Franse technologische bouwstenen voor waterstofmobiliteit. De nieuwe

Michelin streeft ernaar om, zowel in Frankrijk als in de rest van de wereld,

maatregelen zullen Symbio in Staat stellen om wereldwijd leider te worden in
stakeholders in het waterstof ecosysteem bij elkaar te brengen. De Groep is
waterstofcelsystemen met een beoogde omzetvan circa € 1,5 miljard in 2030.

op Europees niveau betrokken als lid van Hydrogen Europe, de associatie van

Het toekomstige Europese productiebedrijf van Symbio wordt in de omgeving van
waterstofproducenten in Europa, en de European Clean Hydrogen Alliance die
Lyon gevestigd en zal honderden banen in die omgeving opleveren.
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industriële stakeholders samenbrengt op initiatief van de Europese Commissie.
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