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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 17 januari 2O20
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Behandeld door de heer R.A. Bouwer (0592) 36 58 53
Onderwerp: Stimuleringsaanpak mobiliteit op waterstof
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze initiatieven om de mobiliteit op waterstof aan te
jagen in Drenthe. Eind 2019 zijn wijgestart met het stimuleren van waterstofmobiliteit
bij ondernemers. ln dat kader hebben wij installatiebedrijf Vriend in Coevorden een
subsidie verleend van € 100.000,-- voor de aanschaf van zes waterstofauto's en een
waterstofvulpunt waar tanken op afspraak mogelijk is. Het installatiebedrijf investeert
als eerste in Drenthe op grote schaal in waterstofmobiliteit. Het bedrijf maakt voor de
aanschaf van de waterstofauto's gebruik van de energielening Drenthe van de
Drentse Energie Organisatie (DEO).

Ook hebben Orange Gas en Resato ons het projectidee voorgelegd om in Drenthe in
2020 te starten met het plaatsen van vijf zogenaamde 'pop up' openbare waterstof-
vulpunten bij bestaande tankstations. Deze vulpunten zijn relatief snel en tegen veel
lagere kosten te realiseren dan openbare waterstoftankstations. De vulpunten gaan
deel uitmaken van een noordelijk netwerk van 20 vulpunten. De bovengenoemde par-
tijen werken samen met Gasunie en Friesland Lease. Wij hebben de initiatiefnemers
laten weten dat wij openstaan voor hun projectidee en hen uitgenodigd een uitgewerkt
projectvoorstel in te dienen, zodat wij het verzoek om een financiële bijdrage adequaat
kunnen beoordelen.

Daarnaast zijn de volgende initiatieven gaande:
o het Asser bedrijf Resato werkt behalve aan de 'pop up' waterstofvulpunten elders

in Nederland ook mee aan het realiseren van waterstoftankstations;
. de gemeenten Assen en Noordenveld schaffen meerdere personen- en bedrijfs-

wagens aan die op waterstof rijden;
. onze provinciale organisatie zal in de eerste helft van 2020 vier waterstofauto's in

gebruik nemen.
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De komende periode blijven wij u informeren over de voortgang van alle initiatieven

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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(voorzitter
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, secretaris
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