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Provinciale Staten van Drenthe
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Onderwerp: Subsidieaanvraag realiseren vijf waterstofvulpunten in Drenthe
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 250.000,-- subsidie te verlenen aan
OrangeGas en Resato uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').
Eind 2019 is gestart met het stimuleren van waterstofmobiliteit bijondernemers. ln dat
kader is installatiebedrijf Vriend in Coevorden een subsidie verleend van
€ 100.000,-- voor de aanschaf van zes waterstofauto's en een waterstofvulpunt. Het
installatiebedrijf investeert als eerste in Drenthe op grote schaal in waterstofmobiliteit.
Het bedrijf maakt voor de aanschaf van waterstofauto's gebruik van de energielening
Drenthe van de Drentse Energie Organisatie (DEO).
OrangeGas en Resato hebben een projectplan en subsidieaanvraag ingediend om in
Drenthe in 2O2O vijf openbare waterstofvulpunten bij bestaande tankstations te realiseren. Deze vulpunten gaan deel uitmaken van een noordelijk netwerk van twintig vulpunten. De realisatie van een dergelijk netwerk geeft invulling aan de doelstellingen
van het Klimaatakkoord en het collegeakkoord in Drenthe. Hiermee wordt tegelijk uitvoering gegeven aan de ambitie om in Noord-Nederland koploper te worden in de waterstofeconomie.
Daarnaast zijn de volgende initiatieven gaande:
. het Asser bedrijf Resato werkt ook elders in Nederland mee aan het realiseren
van waterstoftan kstations ;
r de gemeenten Assen en Noordenveld schaffen meerdere personen- en bedrijfswagens aan die op waterstof rijden;

.

wij nemen deze maand 2O2O vier waterstofauto's in gebruik;

2

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en nodigen u uit voor de opening
van het eerste waterstofvulpunt,
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

md/coll.

secretaris

