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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Regionale Energie 
Strategie 

Aan de fractie D66 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

Op 9 september 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende aanleiding aangegeven en vragen gesteld over Regionale 
Energie Strategie. 
Het antwoord vindt u onder de vraag: 

In de Agendacommissie van het wijkplatform "de Schooten" is geopperd dat deze wijk als eerste van 
het gasnet wordt afgekoppeld. Merkwaardig dat dit verder nog nergens is gecommuniceerd. 
Gelezen hebbende het concept raadsvoorstel Regionale Energie Strategie hebben wij enige zorgen 
betreffende het proces voor de energietransitie. Uit een aantal publicaties uit de pers en ook 
wetenschappelijke bronnen wordt steeds duidelijker dat de huidige infrastructuur voor gas, na enige 
aanpassingen, bruikbaar is voor transport van waterstof. Met deze kennis zou het toch zeker 
aanbevelenswaardig zijn om deze mogelijkheden te onderzoeken alvorens een gas-infrastructuur 
zoals die nu bestaat, op de schroothoop te laten belanden terwijl deze nog goed bruikbaar kan zijn. 
Daarnaast zouden daarbij de kosten van een particuliere energietransitie lager kunnen uitvallen dan 
zoals de kosten op dit moment aan de inwoners worden gepresenteerd, hetgeen voor grote onrust 
zorgt vanwege de financiële consequenties. 
Wij hebben daarvoor de volgende vragen: 

1. Is het juist dat de wijk de Schooten als eerste wijk van het gasnet wordt afgekoppeld? 

Momenteel onderzoekt de HVC samen met de partners Marine, Gemeente, Willemsoord, Liander, 
Woningstichting, NAM en PoDH de mogelijkheid om in Den Helder te komen tot een warmtenet 
dat gevoed wordt via geothermie. De haalbaarheid is o.a. afhankelijk van een bepaalde massa 
woningen met een hoog energielabel. In de wijk De Schooten heeft Woningstichting Den Helder 
veel van dergelijke woningen en dat maakt de wijk geschikt om als eerste woonwijk een 
warmtenet aan te leggen. Om hier een versnelling in krijgen wordt momenteel onderzocht en 
overwogen om de wijk in te dienen als pilotwijk in het Rijksprogramma "gasvrije wijken". 
Binnenkort start de Rijksoverheid een volgende ronde. 

2. Wanneer en door wie is dit besluit genomen? 

Het besluit is dus nog niet genomen, maar nog volop in onderzoek 

3. In hoeverre heeft u de waterstof mogelijkheden voor de energietransitie al in beschouwing 
genomen? 

Voor wat betreft waterstof volgen wij met belangstelling de ontwikkelingen die nu gaande zijn. 
Voor ons zijn andere partijen (NAM, Liander) in de lead als het gaat om deze materie. Wij werken 
nauw samen met deze partijen en gaan er van uit dat zij ons op tijd informeren als waterstof een 
toepasbare brandstof is binnen de gebouwde omgeving. 

4. Heeft u wellicht al overleg met energiebedrijven gehad over de hierboven genoemde 
mogelijkheden voor levering en gebruik van waterstof voor koken en stoken voor zowel 
particulier als ook bedrijfsgebruik? 

Ja, maar voor de energiebedrijven is dit nog geen operationele optie. 
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5. Waarom wordt daarbij de werkgroep Den Helder Duurzaam niet betrokken? 

We hebben de intentie de werkgroep Den Helder Duurzaam op verschillende momenten te 
betrekken bij de energietransitie Den Helder. Voor half oktober staat een overleg gepland. 

6. Bent u bereid om de waterstof oplossingen in de RES in te brengen? 

Zeker, maar bij het opstellen van RES 1.0 blijft waterstof nog buiten beschouwing omdat het nog 
géén beproefde energievoorziening is. Overigens bespreken wij het thema waterstof met 
verschillende stakeholders en op verschillende tafels 

7. Wie coördineert nu wat en hoe wordt dit nu uitgedragen naar de bewoners? 

De coördinatie van de energietransitie Den Helder ligt bij de gemeente. Voor wat betreft de 
communicatie richting bewoners over dit onderwerp wordt momenteel een plan van aanpak 
gemaakt. De regie op deze communicatie ligt eveneens bij de gemeente. 

Ondanks de eigen verantwoordelijkheid voor de energietransitie Den Helder en de communicatie 
met partijen daarover staat deze niet op zichzelf maar vindt continu afstemming plaats met de 
RES NHN, zowel inhoudelijk, procesmatig als procedureel. 

Den Helder, 8 oktober 2019 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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