
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zaaknummer: 2021-043471 
 
 
 

Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende het produceren van 
waterstof op de Noordzee. 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 13 september 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 het produceren van waterstof op de 
Noordzee. Het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
1. Kunt u aangeven hoe u denkt deze spilfunctie te realiseren? 

Zeer grote volumes groene waterstof zijn pas te verwachten wanneer er voldoende windenergie op zee en 
elektrolysevermogen is gerealiseerd. Dit zal met name na 2030 een vlucht nemen. Blauwe waterstof zien 
we daarom als essentiële energiedrager voor het realiseren van de transitie naar groene waterstof. Dat 
krijgt concreet invulling door het project H2Gateway. Dit project beoogt de realisatie van een blauwe 
waterstofproductiefaciliteit op het terrein van de NAM. Gasunie heeft in haar plannen de hiervoor 
benodigde aansluiting van Den Helder op de nationale waterstofbackbone opgenomen.  
 
Het Rijk gaat in de (voor)Verkenning Aanlanding Windenergie Op Zee 2031-2040 nieuwe kansrijke 
aanlandlocaties verkennen voor de windenergiegebieden die tussen 2031-2040 worden gerealiseerd. De 
vraag daarbij is hoe de windenergie vanaf de Noordzee aan land kan worden gebracht zowel in de vorm 
van elektronen met kabels als in de vorm van moleculen, waterstof, via pijpleidingen. Recent is hiervoor 
een pilot in Den Helder gestart omdat Den Helder de potentie heeft om aanlandlocatie te worden voor 
groene waterstof geproduceerd op de Noordzee. Maar ook aanlanding van elektriciteit met kabels is 
onderwerp van de verkenning. De gemeente, Port of Den Helder en de provincie Noord-Holland zijn nauw 
betrokken bij de pilot naast diverse andere stakeholders. 

 
2. Hebt u kennisgenomen van de plannen inzake productie van waterstof op de Noordzee? 

Ja, dat hebben we.  
 
3. Bent u het met ons eens dat hier stevige kansen liggen voor de PoDH, alsmede Helderse, regionale 

en nationale bedrijven? 
Ja, dat zijn we met u eens. 
 

4. Zo ja, hoe denkt u daarmee Den Helder in dit circuit te positioneren? 
We ondernemen diverse acties waaronder: 
- Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, New Energy Coalition en onder 

andere de gemeente Den Helder werken nu aan de aanvraag van een Hydrogen Valley status. Dit is 
een Europese status die toegang kan geven tot Europese gelden. 

- Momenteel wordt het position paper waterstof Noord-Holland Noord opgesteld. Daarin staat de 
ambitie 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. Uitwerking in projecten gebeurt in het 
programma Waterstof NHN. 

- Lobbyacties vinden plaats zoals contacten met kamerleden.  
- In de, samen met de Kop-gemeenten ingediende, zienswijze op het ontwerp Nationaal 

Waterprogramma 222-2027 en het ontwerp Programma Noordzee benadrukken we de centrale 
ligging van Den Helder en de regio. Ook wijzen we op belang van het hergebruik van de bestaande 
gasinfrastructuur voor transport van groene waterstof (raadsinformatiebrief 2021-040849). 
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- De kansen die we zien voor Den Helder in de toekomstige waterstofeconomie nemen we mee in de 
ontwikkeling van het Lange termijn Perspectief Maritiem Cluster. 

- Een ‘Masterplan waterstof in de haven van Den Helder’ wordt opgesteld. Hierin worden alle 
waterstofprojecten in Den Helder in samenhang gebracht. 

- De portefeuillehouder Energietransitie Noordzee, Kees Visser, neemt deel in de stuurgroep Waterstof 
Noord-Holland Noord. 

- We geven uitvoering aan de programmalijn waterstofeconomie van de Regio Deal Maritiem cluster 
Kop van Noord-Holland. 

 
5. Zo nee, wat zijn dan daarbij uw belemmeringen en wat kunnen wij als gemeenteraad eraan doen 

om dit alsnog te bewerkstelligen? 
Zowel voor de kansen die de waterstofeconomie biedt, maar bijvoorbeeld ook voor de ambities die we met 
de Regio Deal beogen, doen we een beroep op uw rol als ambassadeur om de kansen van Den Helder en 
de regio uit te dragen. 

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

Zie antwoord 1, 3 en 4. 
 
7. Welke visie heeft u op een eventueel tijdpad om toch aan te sluiten bij de hierboven beschreven 

ontwikkelingen?  
Bij vraag 4 hebben we aangegeven dat we reeds inzetten op de door u genoemde spilfunctie. Een globaal 
tijdpad hierbij is: 
- De bouw van de beoogde blauwe waterstofproductiefaciliteit start in 2027. 
- De besluitvorming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de Verkenning 

Aanlanding Windenergie Op Zee 2030-2040 vindt eind 2022 plaats. Na besluit van de minister van 
Economische Zaken en Klimaat over de kansrijke tracés kunnen een of meerdere 
Rijkscoördinatieregelingen gestart worden.  

- Waterstofproductie op de Noordzee zal pas na 2030 een vlucht nemen. 
- De impuls vanuit de Regio Deal aan een aantal waterstofprojecten vindt plaats in de periode 2021-

2023.  
 
  

Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 13 oktober 2021 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

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

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

 


