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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-662392327 (DOS-2015-
0005387)

Onderwerp

Provinciale rol en aanpak waterstof ; steun waterstof-verklaring Oostenrijk 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de provinciale rol en aanpak rondom

de ontwikkelingen van waterstof. 

2. Te ondersteunen de waterstof-verklaring ‘The Hydrogen Initiative’ van EU-voorzitter

Oostenrijk door middel van het laten plaatsen van het Provincie Zuid-Holland-logo op de

website van het Oostenrijkse Federale Ministerie voor Duurzaamheid en Toerisme. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de provinciale rol en aanpak rondom de

ontwikkelingen van waterstof. 

 

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor gedeputeerden Weber en Vermeulen om op pagina 2 de 4e

zin van de 2e alinea en op pagina 5 de 3e zin in de 2e alinea in overleg aan te passen

Bijlagen

- GS-brief aan Provinciale Staten over de provinciale rol en aanpak rondom de ontwikkelingen

van waterstof

- De waterstof-verklaring ‘The Hydrogen Initiative’ van EU-voorzitter Oostenrijk

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 september 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

De provincie zet in op het stimuleren van een groene waterstofeconomie door middel van

samenwerkingen met kennis- en uitvoeringsinstellingen. De provincie wil in kaart brengen wat de

mogelijkheden en toekomstbeelden zijn van een waterstofeconomie in Zuid-Holland. De GS-brief

aan Provinciale Staten informeert over de huidige ontwikkelingen en tussenstand van het

waterstofvraagstuk. De brief vloeit voort uit een toezegging die aan PS is gedaan. 

 

Er wordt ingezet op de veelbelovende coalities en projecten voor de korte termijn, waaronder de

Routekaart waterstof, de Waterstof Coalitie en Energy Island Goeree-Overflakkee. Daarbij is

geselecteerd op een samenwerking met de kansrijke spelers. Conform deze samenwerkingen

kunnen kansen voor de verduurzamingsopgave gecombineerd worden met nieuwe economie en

de verbetering van de luchtkwaliteit. Ten slotte is dit een voortvloeisel van de ambitie uitgewerkt in

de energieagenda Watt Anders. 

 

De inhoud van de wasterstof-verklaring van EU-voorzitter Oostenrijk op 17 en 18 september
2018 in Linz, Oostenrijk, sluit naadloos aan bij onze conferentie in Brussel op 19 juni 2018
met Key note speaker Maroš Šefčovič. De inhoud sluit ook naadloos aan bij de contouren
van de Routekaart Waterstof Zuid-Holland 2030 (met doorkijk naar 2050) die 
Provinice Zuid-Holland met onder meer Ad van Wijk (TUD) en belanghebbenden in het veld
in Zuid-Holland maakt, oplevering voorzien in 1e kwartaal van 2019. Door middel van het
aanleveren van het logo van de provincie Zuid-Holland bieden wij steun aan deze verklaring.
Het logo kan verstuurd worden naar de website van het Oostenrijkse Federale Ministirie voor
Duurzaamheid en Toerisme (www.bmnt.gv.at). 
 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW    :      € 100.000,- voor de samenwerking met de Technische                      

                                                  Universiteit Delft, Stratelligence en Ekinetix voor de Routekaart. 

Programma                        :      Energie transitie. 

 

Financiële risico’s: In deze fase is alleen sprake van beperkte financiële consequenties en

risico’s. Het provinciale energieteam heeft enkele opdrachten verleend aan externe experts die

bijdragen aan het tot stand komen van de Routekaart. De Routekaart is bedoeld om een

verkennende studie uit te voeren met andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen

over de rol van waterstof in de energie- en grondstoffentransitie en dient ter initiële onderbouwing

van de uiteindelijke publieke- en private investeringsbeslissingen.   

 

Juridisch kader

Deze opmerking hoort bij advies 3: wij zullen de waterstof-verklaring van de EU voorzitter

Oostenrijk niet fysiek ondertekenen, want wij zijn niet aanwezig bij de gelegenheid in Linz op 18

en 19 september 2018. Wij zullen onze steun kenbaar maken door het logo van de provincie

Zuid-Holland op te laten nemen bij de verklaring op de webiste van het EU voorzitter Oostenrijk. 

Disclaimer in het document: de verklaring creërt, vervangt of verandert geen rechten of
verplichtingen.
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2 Proces

 

Wanneer de Routekaart gereed is (1 ste kwartaal 2019), wordt deze gedeeld met onze partners en

geïnteresseerden en dient het als visie voor de waterstofeconomie in Zuid-Holland. Andere

provincies, zowel nationaal als internationaal, zijn geïnteresseerd. Binnen afzienbare tijd zullen de

vorderingen gedeeld worden over de Waterstof Coalitie en de wenselijkheid tot aansluiting. 

 

3 Communicatiestrategie

Na vaststelling door GS worden de stukken in het kader van de actieve openbaarheid

gepubliceerd op de provinciale website.


