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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Albrandswaard is een gemeente waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Nu 
de vraag voor het eerste Nederlandse openbare waterstoftankstation in Albrandswaard 
binnenkomt, willen we deze duurzame kans optimaal benutten maar ook alle aspecten 
in beeld brengen.  
 
Duurzaamheid is meer dan milieu (planet) alleen. Het gaat ook om de mens (people) 
en de haalbaarheid (profit). Het samenspel tussen people, planet en profit is de motor 
achter een duurzame ontwikkeling. Voor het mogelijke waterstoftankstation aan de 
Groene Kruisweg vindt er daarom eerst een algemene bewonersavond plaats waar de 
raad bij deze (zie volgende pagina) ook voor is uitgenodigd. Op deze avond legt de 
initiatiefnemer uit wat een waterstoftankstation inhoudt, wat de risico’s zijn, waarom 
mobiliteit op waterstof de toekomst heeft, wie er nu en in de toekomst gebruik van 
gaan maken en dergelijke.  
 
Met de bewoners- en raadsavond heeft iedereen een gelijk informatieniveau. Daarna 
kan de raad besluiten of zij op basis van de werkwijze waarop alle marktinitiatieven in 
Albrandswaard behandeld worden, een nader onderzoek naar het waterstoftankstation 
doorgang geeft. Dit door het toekennen van een voorbereidingskrediet. De vraag om 
dit besluit krijgt de raad in de raadsvergadering van juli voorgelegd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats Ger J. van de Velde – de Wilde 

De gemeenteraad       
 
23-05-2013 
Kennisgeving informatieavond verzoek Waterstoftankstation Groene Kruisweg 
Het college 
 
Uitnodiging bewonersavond mogelijk waterstof tankstation 
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Aan de bewoners van dit pand 
 
Air liquide BV Nederland 
De Witbogt 1   
5652 AG Eindhoven 
 
22 mei 2013 
 
Betreft: In samenwerking met de gemeente Albrandswaard, een inloopavond vooraf 
praten over een mogelijk waterstoftankstation 
 
Beste mevrouw/ meneer, 
 
Albrandswaard is een gemeente waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Nu 
de vraag voor het eerste Nederlandse openbare waterstoftankstation in Albrandswaard 
binnenkomt, willen we deze duurzame kans optimaal benutten maar ook alle aspecten 
in beeld brengen.  
 
Waarom een bewonersavond 
Duurzaamheid is meer dan milieu (planet) alleen. Het gaat ook om de mens (people) 
en de haalbaarheid (profit). Het samenspel tussen people, planet en profit is de motor 
achter een duurzame ontwikkeling. Voor het mogelijke waterstoftankstation aan de 
Groene Kruisweg vindt er daarom eerst een algemene bewonersavond op 5 juni 
vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis plaats waarvoor we u van harte uitnodigen. Op 
deze avond legt de initiatiefnemer, Air Liquide uit wat een waterstoftankstation inhoudt, 
hoe eventuele risico’s in elkaar steken, waarom mobiliteit op waterstof de toekomst 
heeft, wie er nu en in de toekomst gebruik van gaan maken en dergelijke.  
 
Vervolg 
Met de bewoners- en raadsavond heeft iedereen een gelijk informatieniveau. Daarna 
kan de raad besluiten of zij een nader onderzoek naar het waterstoftankstation 
doorgang geeft. De vraag om dit besluit krijgt de raad in de raadsvergadering van juli 
voorgelegd. 
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Samengevat 
Wanneer? Woensdag 5 juni, van 19.30 tot 21.30 uur 
Waar?   Gemeentehuis, Hofhoek 5, Poortugaal 
Wat?  Het bedrijf Air liquide wil u graag informeren over auto’s die nu en in de 

toekomst op waterstof rijden en een mogelijk waterstoftankstation aan 
de Groene Kruisweg nabij de leidingstraat. Air Liquide doet dit in 
overleg met de gemeente Albrandswaard nog voordat Air Liquide een 
officiële aanvraag indient bij de gemeente. Zo weet iedereen beter wat 
het idee van een mogelijk waterstoftankstation inhoudt en kunnen 
vragen vooraf al beantwoord worden.  
Graag vooraf aanmelden via: s.woudenberg@albrandswaard.nl  

Informatie?  Projectleider vanuit Air Liquide dhr. Bertus Cramer 0181 651826 / 
a.cramer@tebodin.com  

 Projectleider gemeente Albrandswaard, Sander van Schagen, telefoon 
(010) 506 1804 / e-mail s.v.schagen@albrandswaard.nl 

 
 


