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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757470366 DOS-2015-

0005387

Onderwerp

Geheimhoudingsovereenkomst H2GO project Stad Aardgasvrij

Advies

1. Aan te gaan de geheimhoudingsovereenkomst met Coöperatie Deltawind UA, Eneco

Heat Production & Industrials B.V., N.V. Nederlandse Gasunie, de gemeente Goeree-

Overflakkee, Greenpoint Fuels & Energy B.V., HYGRO Energy B.V, Oost West Wonen,

Stedin Netbeheer B.V. over de afspraak van elk der partijen om er alles aan te doen om

de vertrouwelijke Informatie die schriftelijk bekend gemaakt wordt als vertrouwelijk aan te

merken. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 

Aangezien de Commissaris van de Koning (CdK), na rechtsgeldige besluitvorming door GS,

bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven

aan de heer B.K. Potjer, om de geheimhoudingsovereenkomst Stad Aardgasvrij met Coöperatie

Deltawind UA, Eneco Solar, N.V. Nederlandse Gasunie, gemeente Goeree-Overflakkee,

Greenpoint Power to H2 B.V., HYGRO Energy B.V., Oost West Wonen, Stedin Netbeheer B.V.

namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te checken:
- Wat binnen de provincie de gebruikelijke procedure is inzake dergelijke
geheimhoudingsovereenkomsten;
- Of dit een openbaar besluit kan zijn. Indien nodig, worden de stukken omgezet naar niet actief
openbaar of geheim.  

GS hebben na de beantwoording van de checkvragen besloten dat het GS-besluit openbaar is.
De geheimhoudingsovereenkomst wordt niet actief openbaar gemaakt.

Bijlagen
1. Geheimhoudingsovereenkomst H2GO project Stad Aardgasvrij 

2. Machtigingsformulier CdK- B. Potjer geheimhoudingsovereenkomst H2GO project Stad 

    Aardgasvrij

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 1 december 2020 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 8 december 2017 heeft de provincie het convenant H2G-O over de ontwikkeling van de

groene waterstof economie op ‘energie island’ Goeree-Overflakkee ondertekend. Sinds dat

moment wordt er binnen het project Stad Aardgasvrij – Hydrogen City onderzocht of en hoe

waterstof vanaf 2025 ingezet kan worden, voor de verwarming van de gebouwde omgeving van

Stad aan ’t Haringvliet, op een manier die aansluit bij de brede groep belanghebbenden. Partijen

hebben de intentie zich in te zetten voor een betrouwbare levering van groene waterstof aan de

gebouwde omgeving in Stad aan ’t Haringvliet tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Op 26 oktober jl. is het Project Stad Aardgasvrij – Hydrogen City toegelaten tot het Programma 

Aardgasvrije Wijken van minister Ollongren en de gemeente Goeree-Overflakkee zal daarvoor 5,6

miljoen euro ontvangen. 

Partijen werken intensief samen en leveren allen inbreng ten behoeve van het onderzoek en de

realisatie van het project. Ook de provincie levert haar bijdrage, onder andere in advisering ten

behoeve van de business case van het project. Om deze bijdrage te kunnen leveren, komt

vertrouwelijke financiële informatie ter kennis van de medewerkers van de Provincie. Partijen

vinden het belangrijk dat hiervoor een geheimhoudingsovereenkomst getekend wordt, de

gemeente en de provincie niet uitgezonderd. 

De hoeveelheid vertrouwelijke informatie die ter kennis van provincie medewerkers ter beschikking

komt is zeer beperkt. Dit betreft slechts financiële informatie. Een belangrijk deel van de informatie die

onder partijen binnen het project wordt uitgewisseld betreft technische informatie. Voor de productie,

het transport en de opslag moeten faciliteiten ontworpen en gerealiseerd worden. Hiervoor wordt

momenteel een basisontwerp gemaakt. Om tot dit ontwerp te komen moeten de betreffende partners

(Stedin, Gasunie, samenwerkende producenten, Greenpoint) vertrouwelijke informatie delen om tot

een samenhangend systeem te komen. Hiervoor is de geheimhoudingsovereenkomst belangrijk. Bij

deze onderdelen van het project is de provincie helemaal niet betrokken. Een duidelijke

projectstructuur waarborgt de scheiding van deze informatiestromen. Medewerkers van de provincie

die betrokken zijn bij het project zullen zich afwijzend opstellen bij het ontvangen van vertrouwelijke

informatie, die niet noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun adviesfunctie. 

Een belangrijk doel van de pilot Stad Aardgasvrij – Hydrogen City is het delen van kennis. In het project

wordt hier in de verschillende deelprojecten aandacht aan besteed. Deze informatie kan gedeeld

worden via de website van het H2GO programma. Daarnaast wordt er bij de RVO (de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland) nagedacht over het ontwikkelen van een portal waar deze kennis gedeeld

kan worden. De kennis die gedeeld wordt, bevat geen vertrouwelijke informatie. Zodra er concrete

voorbeelden zijn van kennis die gedeeld wordt, zal dit ook gedeeld worden met Gedeputeerde Staten. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0

Programma  : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 
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De geheimhoudingsovereenkomst Stad Aardgasvrij valt binnen de activiteiten van Programma 3:

Aantrekkelijk en Concurrerend, Doel 3-2: Schone en toekomstbestendige energie. Er vloeien

geen financiële consequenties uit de ondertekening van dit convenant. 

Juridisch kader

Voor overheidsorganen zoals de provincie is de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de

bepalende wetgeving waardoor de provincie verplicht kan worden vertrouwelijke informatie

openbaar te maken als een beroep op de WOB wordt gedaan. Dit zou kunnen inhouden dat de

provincie niet kan voldoen aan de hier overeengekomen geheimhouding. De artikelen 2.3. en 2.4.

voorzien erin dat deze geheimhoudingsovereenkomst hieraan geen afbreuk doet. In de

overeenkomst wordt overeengekomen dat in dergelijke gevallen de provincie terstond partijen

hierover schriftelijk informeert. Wanneer de provincie onder de WOB verplicht wordt vertrouwelijke

informatie te openbaren, kwalificeert die niet als niet-nakoming van haar vertrouwelijkheidsplicht

onder deze overeenkomst. 

De Commissaris van de Koning is op grond van artikel 176 Provinciewet bevoegd om, nadat GS

rechtsgeldig hebben besloten, de juridische binding tot stand te brengen.

Op grond van de door de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging mag de heer B.K.

Potjer, gedeputeerde, namens de provincie Zuid-Holland de geheimhoudingsovereenkomst

H2GO project Stad Aardgasvrij met Coöperatie Deltawind UA, Eneco Heat Production &

Industrials B.V., N.V. Nederlandse Gasunie, de gemeente Goeree-Overflakkee, Greenpoint Fuels

& Energy B.V., HYGRO Energy B.V, Oost West Wonen, Stedin Netbeheer B.V.ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 8 december 2017 heeft de provincie het convenant groene waterstofeconomie Goeree-

Overflakkee ondertekend. Dit samenwerking die het resultaat is van dit convenant vindt plaats

binnen het H2GO Programma. Het project Stad Aardgasvrij – Hydrogen City is een onderdeel van

het H2GO Programma. 

Op 14 juli 2020 hebben partijen, waaronder de provincie, een intentieverklaring getekend waarin

op een formele manier de intenties van de samenwerking zij vastgelegd. In deze intenties is o.a.

verklaart dat de maatschappelijke context centraal staat waarin inwoners, lokale organisaties en

ondernemingen belangrijke belanghebbende zijn. Richting de inwoners is de intentie van het

Project samengevat middels de randvoorwaarden Veiligheid, Leveringszekerheid, Betaalbaarheid

en Duurzaam. Partijen zullen samenwerken en inbreng leveren ten behoeve van het onderzoek. 

 

3 Proces

 

Deze geheimhoudingsovereenkomst is tot stand gekomen in goed overleg met alle partners die in

de geheimhoudingsovereenkomst genoemd zijn. 

Deze overeenkomst eindigt op de datum waarop de Intentieverklaring eindigt, tenzij eerder

beëindigd of schriftelijk gewijzigd en overeengekomen door Partijen. Als deze overeenkomst om
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welke reden dan ook eindigt, blijven de verplichtingen tot geheimhouding en niet-gebruik door de

ontvangende partij gedurende vijf jaar na beëindiging van kracht.

4 Participatie

 N.v.t. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Over deze geheimhoudingsovereenkomst zal niet actief worden gecommuniceerd. 


