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Onderwerp Statenbrief: 
Uitvoering motie 12A: Utrecht pakt kansen 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Op 29 januari 2020 heeft u het programmaplan Energietransitie 2020-2025 vastgesteld. Daarbij is onder andere 
motie 12A met de titel ‘Utrecht pakt kansen’ ingediend en aanvaard. Kern van deze motie is om te verkennen of 
er een pilot binnen de provincie kan worden uitgevoerd waarbij een woonkern energieneutraal kan worden 
gemaakt met waterstof als energiedrager. 
 
In de afgelopen maanden hebben wij een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een pilot te 
starten. Middels deze statenbrief en bijbehorende notitie (zie bijlage) informeren wij u over de uitkomsten van 
deze verkenning en geven we aan hoe we invulling willen geven aan de uitvoering van de motie. 
 
Essentie / samenvatting: 
Naar aanleiding van de motie is verkend of - en zo ja welke - mogelijkheden er zijn om over te gaan tot het 
uitvoeren van een pilot om een woonkern energieneutraal te maken met waterstof. Daarvoor zijn de gemeenten 
benaderd en heeft er met geïnteresseerde gemeenten overleg plaatsgevonden. Er is kennisgenomen van een 
onderzoekrapport van TNO, evenals van de Workingpaper Waterstof van Stedin. Ook is de kabinetsvisie over de 
inzet van waterstof bestudeerd. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met de indiener van de motie, 
netbeheerder Stedin, de Natuur en Milieu Utrecht (NMU) en de procesbegeleider van de pilotgemeente met 
waterstof ‘Stad aan ’t Haringvliet’. Op basis van de opgehaalde informatie blijkt het uitvoeren van een pilot om 
een woonkern energieneutraal te maken onvoldoende meerwaarde te hebben. 
 
De belangrijkste reden hiervoor is dat er al een behoorlijk aantal vergelijkbare pilots in het land worden 
uitgevoerd. Het uitvoeren van een pilot is gericht op het opdoen van ervaringen met nieuwe methodes, 
technieken en werkwijzen en heeft in het algemeen het karakter van ‘iets vernieuwends’. Het leereffect kunnen 
we ook bereiken door de lopende pilots te volgen en bijvoorbeeld een werkbezoek te brengen.  
 
Wel zien we kansen voor een pilot in het landelijk gebied. Samen met agrariërs gaan we de mogelijkheden voor 
de inzet van waterstof verder verkennen. De lopende pilots voor energieneutrale woonkernen op waterstof zullen 
wij intensief volgen. Meer informatie over de verkenning en de vervolgacties vindt u in bijgevoegde notitie. 



 

  

 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De uitvoering van de motie draagt bij aan de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. 

 
Financiële consequenties 

In het programmaplan Energietransitie 2020-2025 zijn geen concrete acties opgenomen voor waterstof en er zijn 

hiervoor geen middelen beschikbaar. Uit de middelen binnen het programmaplan kan niet geput worden zonder 

dat dit ten koste gaat van andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning aan gemeentelijke plannen 

voor de warmtetransitie. 

 

We verwachten circa € 100.000 nodig te hebben voor het nader verkennen en uitwerken van een mogelijke pilot 

met waterstof in het landelijk gebied. In het statenvoorstel bij de programmabegroting 2020 is voor het ‘nader uit 

te werken voorstel participeren in energie-innovatietrajecten' in totaal een PM bedrag genoemd van € 2,4 miljoen. 

In de kaderbrief 2021-2024 wordt voorgesteld een deel van dit bedrag, € 350.000, onder meer aan te wenden om 

de mogelijkheden voor een pilot met waterstof in het landelijk gebied nader uit te werken. Omdat besluitvorming 

hierover pas bij de begroting 2021 plaatsvindt, wordt vanuit de middelen binnen het programmaplan 

Energietransitie een voorlopige reservering gemaakt van € 100.000 voor 2021. 

 
Vervolgprocedure / voortgang 
Met het uitvoeren van een eerste verkenning en de inzet van bovengenoemde vervolgacties beschouwen wij 
deze motie als afgedaan. Via de reguliere planning- en controlcyclus zullen wij u op de hoogte houden van de 
voortgang. 
 
Bijlagen  
Notitie ‘Uitvoering motie 12A Utrecht pakt kansen’ 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


