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ln te vullen door de griffier

lndiener:
CDA, Aebe Aalberts

Mede-indiener(s):
FNP, Rein van der Wal
50+, Theun Wiersma
SP, Hanneke Goede,
Groen Links, Charda Kuipers
D66, Danny van der Weijde-
Hoogstad
PvdA, Hetty Janssen
ChristenUnie, Webo de Vries
WD, Klaas Kielstra
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Agendapunt Kadernota

Korte titel motie Waterstof

gehoord hebbende de beraadslaging;

Om de toepassing van waterstof een impuls te geven kan gedacht worden aan het
stimuleren van waterstof. lndachtig het gegeven dat de Waterstofbackbone van de
Gasunie door Fryslàn zal gaan lopen zou het een gemiste kans zijn als er van daaruit
geen aftakkingen, vulpunten en aÍnamepunten voor bijvoorbeeld transport- en OV-
bedrijven aangelegd zouden worden.

constaterende dat

ln het rapport Kansen voor Waterstof (2021) wordt de toepassing van waterstof in
mobiliteit als een van de wetterstofwizers benoemd;
De provincie, in samenwerking met gemeenten, een impuls kan geven aan
waterstoÍ in mobiliteit (bijvoorbeeld via de Ov-concessie en/of verduurzaming van
het eigen wagenpark;)

overwegende dat

De lokale beschikbaarheid van waterstof ertoe kan leiden dat (bedrijfs)processen
sneller verduuzaamd kunnen worden wat ten goede komt aan de provinciale
doelstellingen omtrent de het terug brengen van broeikasgasuitstoot
Beschikbaarheid van waterstof voor een beter vestigingsklimaat kan zorgen,
waardoor bedrijven aangetrokken kunnen worden.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
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De Staten, in vergadering bijeen op 22 juni 2022



Om samen met gemeenten en het bedrijfsleven een inventarisatie te maken óf en
waar er behoefte is aan aftappunten van waterstof in Fryslàn, zodat er goed van de
backbone door Fryslàn kan worden geprofiteerd
Deze inventarisatie nog voor het einde van het kalanderjaar 2022 af te ronden en
te presenteren aan PS.

en gaan over tot de orde van de dag

lndiene(s) (fractie / naam / handtekening)

CDA, Aebe Aalberts

FNP, Rein van der Wal

SOPLUS, Theun Wersma

SP, Hanneke Goede

Groenlinks, Charda Kuipers

D66, Danny van der Weijde-Hoogstad

PvdA, Hetty Janssen

ChristenUnie, Wiebo de Vries

WD, Klaas Kielstra
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