
D66
AMENDEMENT 2022-11-6d

4>:
gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0001627 
Onderwerp: Kansen waterstof voor Noord-Flevoland

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 november 2022 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het kabinet een klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard voor de komende 10 jaar in het 

leven heeft geroepen;
2. dit geld bedoeld is om de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen, denk aan 

netwerken voor duurzame elektriciteit en waterstof;
3. meer dan twintig bedrijven en instellingen onlangs een intentieverklaring hebben ondertekend 

om het gebruik van waterstof in Flevoland een stevige impuls te geven;
4. (groene) waterstof een duurzaam alternatief is voor fossiele brandstoffen en daarmee een 

bijdrage levert aan de ambitie om C02-neutraal te worden;
5. netwerkbeheerders (groene) waterstof als een kansrijke energiedrager voor de toekomst 

zien, omdat het goed is op te slaan en via de bestaande gasnetten gedistribueerd kan 
worden,

van mening dat
1. er grote kansen voor Nederland liggen om een spil te worden in de Europese handel in 

waterstof;
2. Noordoostpolder een geschikte locatie is om hier een rol in te spelen, onder meer omdat er 

veel zonne- en windenergie wordt opgewekt, benodigd voor de productie van groene 
waterstof;

3. de groei in werkgelegenheid, waar volgens diverse onderzoeken de groene 
waterstofeconomie een significante bijdrage aan kan leveren, een welkome stimulans voor 
de regio is;

4. de haven van Urk hier een rol in kan spelen, aangezien waterstof heel goed over water kan 
worden vervoerd,

besluit de begroting als volgt gewijzigd vast te stellen:
door toevoeging van een extra activiteit aan de tekst op pag. 59:

2.2 Kansen waterstof voor Noord-Flevoland
We werken aan een plan om in Noordoostpolder een groene waterstoffabriek te realiseren én zetten 
de toepassingsmogelijkheden van waterstof in Noordoostpolder op een rij. Indien dit plan tot kansrijke 
ontwikkelingen leidt is het er actief mee de markt op gaan een logische vervolgstap. We kijken hierbij 
actief naar de kansen die er liggen op het gebied van samenwerking met andere initiatieven op het 
gebied van waterstof, bijvoorbeeld de Hydrogen Valley in de provincie Groningen.
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