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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie van Samen Actief Sr over de voortgang van 
de groene transitie. 
  
Aan de leden van de Gemeenteraad 
  
Op 15 december 2022 heeft de fractie Samen Actief Sr onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de voortgang van de groene 
transitie. Het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
1. Bent u op de hoogte van het feit dat de regio IJmond een bedrag van ruim 58 miljoen euro van de 
Europese Commissie tegemoet kan zien?  
Ja, hiervan zijn we op de hoogte. 
 
2. Het eerder genoemde bedrag welke gebruikt gaat worden zal worden gebruikt voor de verdere 
ontwikkeling van de transitie naar groene energie, een transitie waar ook de kop van Noord Holland op 
inzet. Bent u het met ons eens dat deze ontwikkelingen een mogelijk probleem op kan leveren voor de 
transitie visie die onze regio voor ogen heeft? 
Wij zijn dit niet met u eens. De groene transitie heeft meerdere kanten en iedere regio heeft specifieke 
voordelen en krijgt de kans die uit te bouwen. Het bedrag dat de IJmond nu heeft gekregen, is vooral bedoeld 
voor verduurzaming van de industrie. Dat speelt niet in onze regio. Wij zetten vooral in op een rol voor Den 
Helder en de regio als duurzame energiehub. 
 
3. Met andere woorden krijgt de regio IJmond hiermee geen voorsprong ten opzichte van de Kop van 
Noord Holland? 
De IJmond krijgt geen voorsprong. Den Helder is centraal gelegen ten opzichte van de nog te bouwen 
windparken op de Noordzee. Daardoor heeft Den Helder de potentie om zich te ontwikkelen tot een 
belangrijke duurzame energiehub voor onder meer aanleg, beheer en onderhoud van windparken en andere 
energie-infrastructuur op de Noordzee. Ook de mogelijkheid van hergebruik van de bestaande gas-
infrastructuur is een pluspunt voor Den Helder, mede omdat een bestaande pijpleiding inmiddels is 
gecertificeerd voor transport van waterstof. 
 
4. Het feit dat zowel de regio Delfzijl als IJmond zich proactief aan het positioneren zijn in de transitie 
discussie laat zien dat deze attitude verregaande voordelen heeft. Wij hebben het gevoel dat onze 
regio zich hier wat op de achtergrond beweegt en in feite weinig vooruitgang boekt. Dit terwijl wel 
vraag is naar gelden om bedrijven in de gelegenheid te stellen om deel te nemen. Bent u het dan ook 
met ons eens dat, wanneer de voorzichtige benadering geen positieve zaken oplevert, deze gelden 
eigenlijk weggegooid geld is? 
Onze benadering is niet voorzichting. We zetten vol in op de ontwikkeling van Den Helder en de regio naar 
een duurzame energiehub met een grote rol voor waterstof. Deze rol kristalliseert zich steeds meer uit door 
onder meer de realisatie van projecten in de programmalijn waterstofeconomie van de Regio Deal Maritiem 
Cluster Kop van Noord-Holland, de Ontwikkeling Maritiem Cluster en de samenwerking met de Provincie 
Noord-Holland, gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord en private ondernemingen in het 
waterstofprogramma Noord-Holland Noord.  
 
5. Dat de PoDH nog verder achterop raakt en dat zij, na de huidige olie en gas periode niets meer zal 
zijn dan een regionale vissershaven?  
De olie- en gaswinning gaat de komende jaren nog door. Dat geeft de haven van Den Helder de kans om voor 
de energietransitie ook een haventransitie door te maken. Jan Vos, bestuursvoorzittter van Netherlands Wind 
Energy Association, onderschrijft op LinkedIn het belang van de haven van Den Helder voor de offshore: “Niet 
alleen de netwerkinfrastructuur, ook onze haveninfrastructuur is hard aan een upgrade toe. In Duitsland loopt 
de transitie inmiddels vast op een gebrek aan kaderuimte. In Nederland gaan we dezelfde kant op als er niet 
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in de buidel wordt getast, met name voor de minder voor de hand liggende, maar voor de offshore industrie 
cruciale havens Vlissingen, IJmuiden, Den Helder en Eemshaven.“ 

Er zijn voor Port of Den Helder goede kansen om het verlies van werkgelegenheid door afname van de olie- 
en gaswinning op te vangen door logistieke dienstverlening voor de nieuwe duurzame energie-infrastructuur 
op de Noordzee (windparken, waterstofproductie, energie-eilanden etc.). In de Ontwikkeling Maritiem Cluster 
werken we samen met de provincie Noord-Holland, ministerie van Defensie en de Koninklijke Marine aan de 
benodigde extra fysieke ruimte en haveninfrastructuur om de transitie van de haven mogelijk te maken. Zo 
raakt de haven juist niet achterop.  

6. Kan het college ons aangeven welke stappen, niet zijnde praatsessies, men ondernomen heeft om
provincie, staat of Europa te bewegen Den Helder te zien als een spin in het web als het gaat om de
transitie naar groen? Wat is hierin de “tussenstand” en welke toezeggingen zijn al binnen?
De provincie Noord-Holland heeft, mede met haar vastgestelde waterstofstrategie, de belangrijke positie van
Den Helder al langere tijd erkend.
Het Rijk heeft de gunstige ligging van Den Helder voor aanlanding van waterstof vanaf de Noordzee
beschreven in het rapport van de voorverkenning van de aanlanding wind op zee 2031-20401.
Een belangrijke stap richting Europa is de aanvraag voor de status van Hydrogen Valley die op 16 november
2022 door de provincie Noord-Holland is ingediend bij Hydrogen Europe. Dit is een gezamenlijke aanvraag
voor en van de regio’s Noord-Holland Noord en Noordzeekanaalgebied. Groot voordeel van de status van
Hydrogen Valley is dat Hydrogen Europe veel financiële middelen heeft om toe te kennen aan hydrogen
valleys. We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 uitsluitsel of de aanvraag wordt geaccepteerd.

7. Is het college het met ons eens dat nu de tijd van praten voorbij is en dat daden nodig zijn? Zo ja
welke acties zijn er ondernomen om te komen tot een positief resultaat?
De suggestie dat we alleen aan het praten zijn, delen we niet met u. We zijn actief bezig met onder meer de
bij vraag 4 benoemde activiteiten. In die zin delen we met u dat de positionering van Den Helder en de regio in
de waterstofeconomie veel inzet vraagt. Een paar voorbeelden:
- Bestuurlijke vertegenwoordiging va het college heeft op 8 december jl. het commissiedebat bijgewoond

over waterstof van de vaste Kamercommissie voor Economische zaken en Klimaat. Voorafgaand aan dit
debat is een gericht position paper opgesteld door de provincie Noord-Holland in samenwerking met Den
Helder en het Noordzeekanaalgebied. Dit position paper is verspreid onder de leden van de commissie.

- Tijdens Sail 2023 wordt een waterstofcongres georganiseerd dat tot doel heeft te laten zien waarom Den
Helder zo’n gunstige positionering heeft voor de ontwikkelingen op de Noordzee en de transitie naar een
waterstofeconomie. Als keynote spreker wordt minister Jetten benaderd.

 

Den Helder, 17 januari 2023. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 J.A. (Jan) de Boer MSc. 
 burgemeester 

K. (Koen) van Veen
secretaris

1 https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz/vawoz-2031-
2040#eindrapportage-voorverkenning-vawoz-2031-2040 
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