
Checklist voorbereiding 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium. 
De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen. 

Onderwerp Waterstof

Datum 01-11-2022
Tijd 19.30 – 21.30 
Locatie Gemeentehuis te Vries en digitaal (niet hybride)

Voorzitter Mevrouw A. Lubbers

Openbaar
Besloten

De bijeenkomst is openbaar (en wordt live uitgezonden via de raadswebsite). De
voorzitter meldt dit na opening en bij de afsluiting.

Verslag Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 
de raadssite.

Doel Het informeren van raadsleden, college, ambtenaren en inwoners over de 
ontwikkelingen met betrekking tot waterstof bij vliegveld Eelde en eventueel 
toekomstige lokale ontwikkelingen waar inwoners baat bij hebben, zoals 
waterstofstations voor personenauto’s 

Wettelijk kader Geen wettelijk kader met betrekking tot waterstof. Wel bevinden we ons in de 
situatie dat we op zoek zijn naar alternatieven voor fossiele brandstoffen op zoek
zijn naar schone, duurzame en betaalbare oplossingen. Als 'Energy Valley' loopt
Noord-Nederland voorop in de transitie naar duurzame energievoorziening. 

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

De informatie is bedoeld ter informatie aan de raad, ambtelijke organisatie, 
college en geïnteresseerde inwoners. 

Vorm Korte presentatie van de drie gasten, max 15-20 minuten. Na iedere ronde tijd 
voor ca 5 min vragen. ( ca 60 minuten)
Hierna discussie met de zaal. 

Sprekers: 
- New Energy Coalition, Dr. Ir. Patrick Cnubben
- Hanzehogeschool Groningen, Lector Energietransitie en netwerken, dr. 

Ir. Martien Visser
- Provincie Drenthe, gedeputeerde Stelpstra (laatste spreker ivm evt 

verlate aankomst).

Rolverdeling - Voorzitter; gespreksleider
- Spekers: presentatie, aansluitend ruimte voor korte vraag
- Hierna discussie vragen met raad/aanwezigen/sprekers

Informatie over
voorstel

Vervolg Vervolg is aan de raad en opgedane kennis kan meegenomen worden bij 
relevante voorstellen met betrekking tot energie, bestemmingsplannen, 
woningbouwplannen etc. 



Communicatie De informatieavond is openbaar en wordt aangekondigd op de website

https://www.waterstofmagazine.nl/achtergronden/12-interviews/1737-nederland-alliander-en-
groenleven-openen-eerste-waterstoffabriek

https://www.groningenairport.nl/actueel/groningen-airport-eelde-eerste-hydrogen-valley-airport-
van-europa

https://www.groningenairport.nl/actueel/ontwikkeling-waterstof-ground-power-unit-op-groningen-
airport-eelde

https://www.snn.nl/nieuws/groningen-airport-eelde-gaat-groene-waterstof-produceren
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