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Motie inzake Programma 4 leefbare gemeente.

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 30 juni 2020

constaterende dat:
in de afgelopen periode van discussie, overleg en plannen maken betreffende de energietransitie
veel over toepassing van wind- en zonne-energie is gesproken maar beperkt over de
mogelijkheden van waterstofoplossingen voor huishoudens en kleingebruikers;
er in delen van Nederland al verregaande stappen zijn gezet voor het toepassen van waterstof
voor koken, stoken en transport;
dat voor de toepassing van waterstof de huidige infrastructuur grotendeels geschikt is voor de
levering aan bedrijven én huishoudens;
het gebruik van waterstof als energiedrager zorgt voor een CO2 vrije gebruikssfeer;
er al veel wordt geïnvesteerd in de productie van waterstof;
Den Helder heeft uitgesproken een grote rol te willen spelen in productie en transport van
waterstof;

overwegende dat:
er nu nog veel gespreide investeringen worden gedaan in allerlei andere transitie mogelijkheden;
de transitie naar warmtenetten als risicovol en zeer kostbaar moeten worden beschouwd en het
bovenmatig inspanning vergt om hiervoor draagvlak bij inwoners te verkrijgen;
het buiten gebruik stellen van de gas infrastructuur een enorme kapitaalsvernietiging betekent;
door de toepassing van waterstof voor huishoudens en kleingebruikers minder ingrijpende
maatregelen nodig zijn en daarmee goedkoper kunnen uitvallen voor de gebruikers;
Natuurlijk open oog gehouden moet worden op kansrijke andere oplossingen en onderzoek;

van mening zijnde dat:
de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het gebied van waterstof toepassingen en het
gebruik van waterstof voor huishoudens en kleingebruikers een grotere aandacht verdient bij het
bepalen van een toekomstige energietransitie;

roept het college van burgemeester en wethouders op :

1. de waterstoftransitie voor huishoudens en klein gebruikers in navolging van de plannen voor
grootgebruikers actief ter hand te gaan nemen en op haar agenda te plaatsen;

2. in samenwerking met de netbeheerders en andere betrokkenen te komen tot een plan van
aanpak voor het inrichten in Den Helder van een waterstofnet voor huishoudens en
kleingebruikers;

3. Den Helder als dé waterstofstad van Nederland te beschouwen en dit als kenmerk in de
stadspromotie onder te brengen.
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