
Beantwoording vraag PvdA 

De PvdA Texel vraagt zich af hoe kan het dat in de startnotitie RES hier (zie 
onderstaand) niet over wordt gerept? (is dit wel bekend bij de trekkers van het 
project, gezien de relevantie voor het onderwerp? 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190915_74672203/helderse-
haven-samen-op-weg-als-hydroports-europees-knooppunt-voor-waterstof

De waterstof ontwikkelingen in NHN zijn bekend bij de programma organisatie. Ook in 
de systeemstudie die uitgevoerd is in aanloop naar de RES worden de mogelijkheden 
van waterstof (als onderdeel van een integraal energiesysteem) onderzocht. Waterstof is 
echter geen energiebron, maar een energiedrager. Om een toekomstige toename in de 
vraag naar waterstof op te kunnen vangen, is meer opwek van duurzame stroom nodig. 
De opgave van de RES is om te zoeken naar ruimte voor opwek (bronnen) van 
elektriciteit, en in beeld te brengen welke bestaande duurzame warmtebronnen er zijn. 
Groen gas (of groene waterstof) is één van de duurzame warmtebronnen. 
De mogelijkheden om tot een belangrijke positie voor waterstof te komen, wordt 
onderschreven. In de miljoenennota die onlangs is gepresenteerd wordt dit ook vanuit 
het kabinet onderschreven. Er komt extra geld voor onderzoek naar de 
toepassingsmogelijkheden voor waterstof. Voor het opstellen van de eerste RES 1.0 
kunnen we echter met waterstof nog geen rekening houden. Alleen wind, zon en bio-
massa (onder bepaalde omstandigheden) worden nu gezien als beproefde methodieken. 
Omdat de RES iedere twee jaar moet worden herzien, is de verwachting dat in een 
toekomstige RES (versie 2.0, 3.0, etc.) waterstof wel een rol gaat spelen.

Helderse haven samen op 
weg als Hydroports: 
Europees knooppunt voor waterstof



Bij de presentatie van Hydroports. Vlnr. Koen Overtoom (Port of Amsterdam), Jacoba Bolderheij 
(Port of Den Helder) en Cas König (Groningen Seaports). 
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De havens van Den Helder, Amsterdam en Groningen gaan 
samenwerken op het gebied van waterstof. Onder de naam 
Hydroports willen zij hét waterstofknooppunt van Europa 
worden. 

De drie havens maakten dit bekend op het jaarlijkse havendiner van Groningen 
Seaports. 

De meerjarige samenwerking tussen de havens moet leiden tot de ontwikkeling van 
een uitgebreide waterstofinfrastructuur in Noordwest-Nederland. Er zijn daar al 
tientallen concrete waterstofprojecten in ontwikkeling. 

Waterstof vervult een belangrijke rol bij vergroening van de industrie en het 
ontwikkelen van duurzaam transport en vervoer. Jacoba Bolderheij van Port of Den 
Helder noemt samenwerking ’essentieel’. 

Hydroports is partner van MissieH2. Dit is een samenwerking met Shell, Gasunie, 
Stedin Groep en Remeha die als waterstofcoalitie verbonden is met TeamNL. 

In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokyo wordt waterstof onder het motto 
‘Nederland Waterstofand’ gepromoot als toekomstige duurzame energiedrager. 



De Hydroport-havens zetten bij de energietransitie volop in op waterstof. 

Er lopen al meerdere initiatieven op gebied van waterstof, zoals onderzoek- en 
pilotprojecten, het ontwikkelen van waterstofvulstations en het aanleggen van 
waterstofleidingen. 


