
Beantwoording vragen D66 Den Helder 

Vragen tbv de startnotitie RES.  
Inleiding  
Gelezen hebbende het concept raadsvoorstel Regionale Energie Strategie en de 
presentatie tbv de startnotitie, kom ik tot de conclusie dat er wel veel moeite wordt 
gestopt in regelgeving en overleg, maar dat ik weinig zie van onderzoek naar 
oplossingen voor het aanleveren van waterstof voor gebruik door particulieren en 
bedrijven terwijl de energiegiganten toch duidelijk hebben aangegeven dat er 
mogelijkheden zijn om de bestaande infrastructuur voor gas te gebruiken voor 
waterstofleverantie. 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.  
Dit baart ons zorgen omdat wij het gevoel hebben dat er in de stukken die voorliggen 
onvoldoende aandacht voor de waterstof oplossingen is en wordt ingezet op het 
gebruik van warmtepompen, biogas waar van de nadelen al wel duidelijk zijn. Willen wij 
tot een gewogen en betaalbare energietransitie komen, dan moeten wij wel als regio’s 
de handen ineen willen slaan met de energieleveranciers/producenten en dit opnemen 
in de gemeentelijke “Transitie Visies Warmte”. Elders zijn daar al goede voorbeelden 
van zoals bij onze zuiderburen in Vlaanderen.(zie bijlage)  
Gezien het bovenstaande hebben wij daarvoor de volgende vragen:  
1. Op welke wijze worden de ontwikkelingen mbt waterstofoplossingen meegenomen in 
de RES.  

2. Zijn er vanuit de RES al activiteiten gaande om de waterstof als alternatief dieper te 
onderzoeken?  

3. Aan welke stakeholders denkt u dan?  
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1&2: 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. 

3: Er is een breed scala van partijen; bedrijfsleven, overheden, netwerkbeheerders, 

onderzoeks- en onderwijsinstellingen actief in de ontwikkeling van waterstofoplossingen. 

Deze partijen werken nu al grotendeels samen en zullen dit de komende jaren ook in 

relatie met de volgende RESsen blijven doen. 

De netwerkbeheerders zijn nauw betrokken bij het opstellen van de RES. Daarnaast is het 

ontwikkelingsbedrijf NHN een belangrijk partner, ONHN heeft een breed netwerk voor de 

waterstofeconomie. 


