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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het Hydrogen Valley-subsidietraject.

Een consortium van internationale, nationale en regionale bedrijven heeft onder pen-
voerderschap van de New Energy Coalition een subsidieaanvraag ingediend bijde
Fuel cell and Hydrogen Joint Undertaking (EU-instelling, hierna FcH JU) voor een
'Hydrogen Valley' in Noord-Nederland. ln een begrensd regionaal gebied moet met
behulp van de subsidie de komende jaren een aantal verschillende demonstratie-
projecten met waterstof gerealiseerd worden om zo te laten zien hoe een geïnte-
greerde waterstofeconomie eruit zou kunnen zien.

De volgende projecten in Drenthe maken deel uit van de aanvraag:
. productie van waterstof op GZI Next in Emmen;
r de beoogde aanschaf van waterstofbussen voor de regio Emmen;
. bepaalde investeringen om het gebruik van waterstof op het EMMTEC{errein mo-

gelijk te maken;
. de waterstofwijk in Hoogeveen;
. een initiatief van Green Planet in Pesse voor zwaar vrachtvervoer met waterstof-

vrachtwagens.

De FCH JU heeft het consortium inmiddels geïnformeerd dat de aanvraag positief is
beoordeeld en dat nu verder aan de subsidieovereenkomst gewerkt zal worden met
het oog op een tekening van deze overeenkomst aan het eind van hetjaar. Het aan-
gevraagde subsidiebedrag is € 20 miljoen. Naast deze financiële steun verwachten wij
veel internationale aandacht voor Noord-Nederland en Drenthe in het bijzonder.
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Wij hebben door een financiële bijdrage uit het Energieprogramma samen met de pro-

vincies Groningen en Fryslàn het indienen van de aanvraag mogelijk gemaakt en

daarnaast onze steun voor deze subsidieaanvraag uitgesproken (zie onze besluiten-
lijst d.d. 16 april20191).

De Europese subsidie zal slechts een beperkt deel van de investeringskosten van de

betrokken projecten dekken. Op dit moment onderzoeken de consortiumpartners
samen met de provincies, het SNN en het Rijk of en hoe aanvullende publieke steun
voor de projecten gevonden kan worden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

wa.coll

I https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelenizoeken/@133069/9s-beslui-
tenlijst-16/


