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Provincie Flevoland 
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek 
 
Onderwerp:  Afblazen pilot waterstofbus  
Datum:   17 april 2020 

 
 

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,  

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de 
Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.  

 

In uw mededeling van 16-04-2020 geeft uw college aan dat de pilot met de waterstofbus 
Qliner 315 Groningen – Emmeloord geen doorgang meer kan vinden. 

1. Is het mogelijk de overige betrokken provincies aan hun afspraken te houden dan wel 
om compensatie te vragen? Zo nee, waarom niet? Waren de afspraken niet hard 
genoeg?  

2. De Partij voor de Dieren ziet het afblazen van deze pilot als een grote stap terug in het 
streven van de Provincie Flevoland naar een duurzaam en emissieloos OV. We vrezen 
jaren stilstand/vertraging in dit streven als gevolg. Juist nu is dit onacceptabel, nu de 
noodzaak van duurzaam en emissieloos vervoer groter is dan ooit, gezien de 
wereldwijde klimaatcrisis, de luchtkwaliteit voor mens, dier en natuur en in het 
bijzonder de veel te hoge stikstofuitstoot in Nederland. 
Wat gaat GS ondernemen om te zorgen dat vertraging in het pad naar emissieloos OV 
voorkomen wordt en Flevoland vooruitstrevend, en met de benodigde urgentie in blijft 
zetten op dit streven?  

3. Uit de brief spreekt niet veel ambitie bij uw college, gezien de afwachtende houding: 
“Indien er zich een initiatief voordoet dat voldoende kansrijk is om aan deel te nemen, 
zult u hierover worden geïnformeerd.” 
Gezien de hierboven genoemde urgentie verwacht de Partij voor de Dieren een 
actievere rol van uw college, om tot kansrijke initiatieven te komen en de al 
vrijgemaakte budgetten optimaal voor dit doel te benutten. Kan het college deze 
actievere rol toezeggen en PS hierover informeren? Mocht hierbij extra budget 
benodigd zijn om tot andere kansrijke initiatieven te komen, dan krijgen wij die graag 
aan PS voorgelegd.  
Zo nee, waarom niet? 

4. Binnen de duurzame wetenschap is nog geen consensus over welke techniek het beste 
en meest toekomstbestendig is. Er is nog weinig ervaring met waterstof maar deze 
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techniek lijkt veelbelovend in vergelijking met andere technieken. De Partij voor de 
Dieren vindt het daarom bijzonder jammer dat deze pilot niet door gaat. Hierdoor blijft 
de broodnodige praktijkervaring met deze techniek uit en lopen de ontwikkelingen op 
dit vlak extra vertraging op. 
Kan het college het belang van pilots met waterstof extra aandacht geven bij het zoeken 
naar en ontwikkelen van kansrijke initiatieven?  
Zo nee, waarom niet? 

5. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden? 
 

 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording,  

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland 

 


