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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende de deelname aan het 
IPCEI 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 25 augustus 2021 heeft de fractie D66 onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over deelname aan het IPCEI, het antwoord vindt u 
onder de vraag: 
  
1. Welke acties hebt u al in het algemeen ondernomen om uitvoering te geven aan de uitvoering van 

bovengenoemde motie? Graag een overzicht. 
Voor de warmtetransitievisie: 
− De eerste verkenning en analyse van de warmtetransitievisie is in februari 2021 vastgesteld.  
− Er is een plan van aanpak voor de warmtetransitievisie opgesteld.  
− Onder de bewoners van Den Helder is via Citizen-lab een enquête uitgezet.  
− Momenteel wordt een communicatieplan uitgewerkt.  
− Met behulp van Sprockler (een innovatief story-telling onderzoeksinstrument) zetten we een 

burgerparticipatietraject op.  
− Met belangrijke stakeholders worden nu concrete projecten onderzocht. We onderzoeken ook 

subsidiemogelijkheden zoals 3e ronde proeftuin aardgasvrij en provinciale subsidies.  
 
Voor het realisteren van een waterstofpilot in de gebouwde omgeving: 
− Een routekaart naar waterstof is gemaakt (zie bijlage) 
− In het Waterstof Lab wordt kennis en kunde gedeeld met aantal andere gemeenten in Nederland.  
− Voor de nieuwe vogelopvang bij de Helderse Vallei wordt bekeken of de waterstofproefopstelling in 

Rozenburg kan worden overgenomen.  
− Met New Energy Coalition wordt onderzocht of een project kan worden opgezet waarin 

systeemintegratie (waterstof/warmtenet/balanceren elektriciteitsnetwerk) wordt gerealiseerd in 
combinatie met de ontwikkeling van de elektrolyser in de Kooyhaven (project groene waterstof 
tankstation).  

− Woningstichting Den Helder heeft woongebouwen op de nominatie staan voor sloop. Deze kunnen 
eventueel worden gebruikt voor een pilot om bestaande woongebouwen ‘waterstof-ready’ te maken. 

 
2. Hebt u vorig jaar kennisgenomen van de oproep voor deelname aan IPCEI? 

Ja, dat hebben we. 

 
3. Hebt u er toen over nagedacht om de PoDH of andere Helderse bedrijven te informeren om 

plannen in te dienen bij het IPCEI? 
In de stuurgroep Waterstof Noord-Holland Noord is besproken een voorstel namens de regio Noord-
Holland Noord in te dienen. In deze stuurgroep is de gemeente Den Helder bestuurlijk vertegenwoordigd 
door wethouder Visser. Naast andere gemeenten, nemen onder meer Port of Den Helder, New Energy 
Coalition en het Ontwikkelingsbedrijf NHN deel.  

 
4. Zo ja, welke projecten zijn er daarbij ingebracht? 

Uit navraag bij het Ontwikkelingsbedrijf NHN blijkt, tot onze grote spijt, het voorstel voor de regio Noord-
Holland Noord niet ingediend te zijn. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een omissie tijdens het uploaden. 
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Contacten van het Ontwikkelingsbedrijf NHN en New Energy Coalition met de IPCEI-organisatie hebben 
niet geleid tot het opnieuw mogen indienen van het voorstel.  
De Gasunie heeft het project voor de realisatie van de nationale waterstofbackbone ingediend. Dit is van 
belang voor Den Helder in verband met de realisatie van de blauwe waterstoffabriek. 
Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, New Energy Coalition en onder andere de gemeente 
Den Helder werken nu hard aan de aanvraag van een Hydrogen Valley status. Dit is een Europese status 
die toegang kan geven tot Europese gelden. 
 

5. Zo nee, wat was de motivatie om dit niet te doen? 
Zie antwoord 4. 

 
6. Bent u bereid om te onderzoeken of aansluiting alsnog mogelijk is? 

Uit navraag door het Ontwikkelingsbedrijf NHN is gebleken dat dit niet mogelijk is omdat de inschrijfdatum 
is verstreken.  

 
7. Welke projecten ziet u daarbij dan als kansrijk om in te brengen? 

Zie antwoord 6. 

 
8. Welke ondernemers in Den Helder zouden daar ook met projecten in deel kunnen nemen? 

Zie antwoord 6. 

 
9. Bent u het met ons eens dat wij een achterstand hebben met onze acties inzake de ontwikkeling 

van de lokale waterstofeconomie en de aansluiting aan de (inter)nationale inspanningen? 
Nee, dat zijn we niet met u eens.  
 

10. Wat denkt u daaraan te doen?  
Zie antwoord 1. 
 
Daarnaast heeft de afgelopen twee jaar het waterstofprogramma Noord-Holland Noord een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt, mede door de impuls met de programmalijn waterstofeconomie in de Regio 
Deal. Initiatieven die momenteel plaatsvinden: 
− Voorbereiden van de aanvraag van een Hydrogen Valley status voor Noord-Holland Noord.  
− Opstellen position paper waterstof NHN waarin de ambitie wordt beschreven dat de regio Noord-

Holland Noord in 2050 één van de grote waterstofhubs voor Noordwest-Europa kan zijn en welke 
stappen daar voor nodig zijn. 

− Opstellen Masterplan waterstof in de haven van Den Helder. Hierin worden alle waterstofprojecten in 
Den Helder in samenhang gebracht: 

o Productie van H2: project H2Gateway, de blauwe waterstofproductiefaciliteit en project 
Zephyros, het tankstation in de Kooijhaven gevoed met groene waterstof. 

o Infrastructuur voor H2: Waterstofnet in de haven van Den Helder inclusief opslag en voeding 
van dat waterstofnet, project Zephyros en onderzoek waterstoflevering aan de gebouwde 
omgeving. 

o Afgifte van H2: project Zephyros, project Walstroom aan de Binnenhaven of Buitenhaven en 
onderzoek naar bunkerstation waterstof in de Buitenhaven. 

− Projecten in de haven van Den Helder gericht op innovatie in de waterstofketen zoals cryogene 
waterstof in de scheepvaart. 

  
  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 23 september 2021 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

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

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 
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