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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-759422550 DOS-2019-

0003017

Onderwerp

Deelname aan het Hydrogen Valleys Partnership en European Clean Hydrogen Alliance

Advies

1. In te stemmen met het aanvragen van het lidmaatschap van de European Clean

Hydrogen Alliance en het Hydrogen Valleys Partnership ten behoeve van uitvoering van

de provinciale waterstofambities;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Deelname aan het Hydrogen

Valleys Partnership en European Clean Hydrogen Alliance.

N.B.: Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is om, nadat Gedeputeerde Staten

rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding

tot stand te brengen, wordt aan hem geadviseerd om machtiging te verlenen aan mevrouw J.

Baljeu, om namens de provincie Zuid-Holland de Letter of Intent te ondertekenen, waarmee het

lidmaatschap wordt aangegaan.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. European Clean Hydrogen Alliance declaration
2. Online aanmeldingsformulier European Clean Hydrogen Alliance
3. Machtigingsformulier CdK voor mevrouw J. Baljeu

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 januari 2020
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1.Toelichting voor het College

Deelname aan het Hydrogen Valleys Partnership en het European Clean Hydrogen Alliance zal

bijdragen aan de provinciale waterstofambities zoals vastgelegd in ‘Waterstofvisie en strategie; De

rol van waterstof in de energie- en grondstoffentransitie in Zuid-Holland 2030 (-2050)’. De

provinciale inzet op waterstof kent namelijk een sterke internationale dimensie, vanwege het

grensoverschrijdende karakter van de energietransitie waar waterstof aan kan bijdragen. 

Waterstof krijgt, als onderdeel van de Green Deal, grote aandacht van de Europese Unie (EU) dat

begin juli haar waterstofstrategie heeft gepresenteerd. Hierdoor richten veel industriële regio’s,

zoals Noordrijn-Westfalen (NRW), zich op waterstof. Zo heeft NRW op 9 november haar waterstof-

roadmap gepresenteerd, waarbij gedeputeerde Baljeu, namens Zuid-Holland, als enige

buitenlandse spreker gevraagd werd een reactie gegeven. 

In Nederland weet Noord-Nederland zich internationaal te profileren als waterstofregio. Zuid-

Holland wil zich ook zo profileren, als Holland Hydrogen Hub (HHH), een samenwerkingsverband

tussen de provincie, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Stedin, InnovationQuarter (IQ)

en Economic Board Zuid-Holland (EBZ). 

Deelnemen aan het Hydrogen Valleys Partnership en de European Clean Hydrogen Alliance kan

gebruikt worden om de provincie als HHH te profileren bij de Europese instellingen en andere

regio’s. Daarnaast zal het bijdragen aan de opbouw en onderhoud van relaties met andere regio’s,

zoals Noordrijn-Westfalen (NRW) en Vlaanderen. Dit gebeurt reeds onder meer vanuit onze

deelname aan het Industry Transition Platform (ITP), wat er mede voor heeft gezorgd dat

gedeputeerde Baljeu als enige buitenlandse partner gevraagd werd om te reflecteren op de

waterstofplannen van NRW bij de presentatie op 9 november. Het Industry Transition Platform is

echter een tijdelijk project dat zal echter eindigen per juli 2021. Het Hydrogen Valleys Partnership

en de European Clean Hydrogen Alliance zullen daarom ingezet worden om de relatie met NRW

en andere regio’s op langer termijn verder te verstevigen. 

 

Hydrogen Valleys Partnership

Het Hydrogen Valleys Partnership is één van de thematische platforms voor Slimme Specialisatie

van de Europese Commissie. Het netwerk verschaft toegang tot samenwerking met andere regio’s,

zorgt voor informatie uitwisseling en faciliteert dialoog met relevante Europese waterstof

stakeholders. Zuid-Holland zal dit gebruiken om zich te profileren als Holland Hydrogen Hub

(HHH). Er draaien op dit moment acht thematische werkgroepen, onder meer gericht op het

gebruik van waterstof in industrie en mobiliteit. Door deelname aan het netwerk zal ambtelijk

verkend worden welke werkgroepen het meest relevant zijn en wie er vanuit de organisatie aan zal

deelnemen. Het netwerk kent vier initiatiefnemers die een leidende rol spelen, waaronder de

provincie Groningen vanuit het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hiermee zal

vanuit Hydrogen Valleys Partnership samenwerking mee worden gezocht.
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European Clean Hydrogen Alliance

De European Clean Hydrogen Alliance is een platform dat in juli 2020 tegelijkertijd werd gelanceerd

met waterstofstrategie van de Europese Commissie. Het netwerk is onderdeel van de Europese

industriestrategie, waarover gedeputeerde Baljeu een advies en opinie heeft geschreven als

rapporteur van het Comité van de Regio’s. Het rapport van gedeputeerde Baljeu vraagt aandacht

voor het doel om de Europese waardeketen op waterstof te versterken. De European Clean

Hydrogen Alliance doet dit door bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties uit de gehele

Europese waterstof waardeketen samen te brengen. Zo wordt het Havenbedrijf Rotterdam

vertegenwoordigd door Allard Castelein. Wat de European Clean Hydrogen Alliance verder

interessant maakt, is dat de Secretaris-generaal Chatzimarkakis van het netwerk zich openlijk heeft

uitgesproken over het belang van Rotterdam als een internationale marktplaats voor waterstof.

Hierdoor zou deelname aan het netwerk sterk kunnen bijdragen aan de profilering van Zuid-

Holland en de uitvoering van de provinciale waterstofvisie.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Deelname aan het European Clean Hydrogen Alliance vindt plaats door het invullen van een

aanmeldingsformulier en de acceptatie van de bijgevoegde ‘declaration’ van het netwerk. Hierin

staan alleen uitgangspunten en geen verplichtingen die juridische risico's met zich meebrengen.

Optioneel kan bij aanmelding goedkeuring gegeven worden voor vermelding van de naam van

Zuid-Holland op de website van het netwerk en/of aan de andere leden. Er is geen opzegtermijn

aan deelname verbonden.

Deelname aan het Hydrogen Valleys Partnership vindt plaats middels een Letter of Intent, waarin

vanuit bestuurlijk niveau wordt aangegeven dat Zuid-Holland lid wil worden. Verder kent het

lidmaatschap een onbepaalde looptijd en kan het eenzijdig worden opgezegd door een

deelnemende regio. Als het netwerk een position paper opstelt, wordt dat vastgesteld door de vier

leidende regio’s op basis van input vanuit de werkgroepen, waaraan Zuid-Holland in wordt

vertegenwoordigd.

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond

van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de

Commissaris van de Koning afgegeven machtiging wordt gedeputeerde, mevrouw J. Baljeu

gemachtigd om namens de provincie Zuid-Holland het lidmaatschap aan te gaan.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De deelname aan de netwerken is reeds besproken en individueel bestuurlijk geaccordeerd bij de

PO’s met gedeputeerden Baljeu, Potjer en Vermeulen op 26 oktober en 27 november 2020. 
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3 Proces

 

De deelname aan het Hydrogen Valleys Partnership en de European Clean Hydrogen Alliance zal

in principe ambtelijk worden ingevuld door het provinciale Internationale Waterstof, met leden

vanuit het Energieteam, team Internationale Mobiliteit en team EU/ Internationale

Aangelegenheden. De bijeenkomsten van de Clean Hydrogen Alliance zouden echter aanleiding

kunnen geven tot bestuurlijke deelname, bijvoorbeeld aan de ronde tafels die worden

georganiseerd door dit netwerk. Indien zich kansen voordoen, zal hierop worden gesignaleerd door

het kernteam Internationale Waterstof.

Het voorstel is om bestuurlijke afvaardiging te bepalen afhankelijk van het thema. Gedeputeerde

Jeannette Baljeu (internationaal / transitie haven en industrie) wordt betrokken als het de transitie

van de haven en industrie en internationale samenwerking betreft en gedeputeerde Berend Potjer

(Energie) als het de Zuid-Hollandse waterstof waardeketen betreft. Gedeputeerde Vermeulen

(mobiliteit) zou kunnen aansluiten indien er een link tussen mobiliteit en waterstof wordt besproken.

De provinciale inzet op de netwerken zal worden afgestemd met het Havenbedrijf Rotterdam en de

andere partners van Holland Hydrogen Hub, te weten gemeente Rotterdam, Stedin, Innovation

Quarters en Economic Board Zuid-Holland. Deze afstemming zal plaatsvinden bij overleggen van

deze samenwerking, maar ook bilateraal richting het Havenbedrijf aangezien zij al lid zijn van de

European Clean Hydrogen Alliance en wij dus gezamenlijk kunnen optrekken binnen dat netwerk.

Na GS-akkoord op het advies om tot de netwerken toe te treden, zal de deelname verder ambtelijk

worden afgehandeld op basis van het ingewonnen juridische advies. 

 

4 Participatie en rolneming

 

Zoals aangegeven onder ‘proces’ zal de provinciale inzet op de netwerken worden afgestemd met

het Havenbedrijf Rotterdam en de andere partners van Holland Hydrogen Hub, te weten de

gemeente Rotterdam, Stedin, Innovation Quarters en Economic Board Zuid-Holland.

 

5 Communicatiestrategie

 

De communicatie rondom deelname aan de European Clean Hydrogen Alliance en Hydrogen

Valleys Partnership zal zich richten op prioritaire stakeholders. Dit wordt nog verder uitgewerkt met

de afdeling Communicatie. 

 


