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Noord-Holland 

Motie grootste duurzame waterstofcluster van Europa 
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AANGENOMEN 

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 12 november 2018 ter bespreking van de 
Begroting 2019 (VD-60); 

constateren dat: 
• Tata Steel, Nouryon en Port of Amsterdam samen een groene waterstoffabriek willen bouwen 

op het terrein van Tata Steel in IJmuiden met een productie van 15.000 ton waterstof; 
• Tata Steel met de waterstoffabriek verwacht 350.000 ton minder C02 uit te stoten; 
• de samenwerkingspartners in het Noordzeekanaalgebied de komende twee jaar gaan 

onderzoeken of de plannen technisch en financieel haalbaar zijn; 
• Den Helder ook een belangrijke locatie kan zijn voor de waterstofeconomie aangezien het als 

scharnierpunt tussen wind op zee en opslag en distributie op het land kan functioneren d.m.v. 
gebruik van de bestaande gasinfrastructuur; 

overwegen dat: 
• "Energieneutraal in 2050" de doelstelling van provincie Noord-Holland is; 
• om deze doelstellingen te halen, de Provincie een gedeelte van de energie en warmtevraag 

duurzaam op moet wekken op eigen grondgebied; 
• dit op verschillende manieren kan gebeuren waaronder met groene waterstof opgewekt door 

windmolens op zee; 
• waterstof niet alleen kan dienen als brandstof voor de industrie, maar ook als vervanger van 

aardgas om woningen te verwarmen; 
• ook de gasbehandelingssystemen van de NAM in Den Helder en de gasopslag van T AQA in 

Alkmaar belangrijke locaties zijn die benut kunnen worden; 

zijn van mening dat: 
• met de komst van de waterstoffabriek in IJmuiden het Noordzeekanaalgebied een leidende 

rol kan gaan spelen in Europa op het gebied van klimaat neutrale, circulaire industrie; 
• de Provincie dit soort initiatieven zoveel mogelijk moet faciliteren; 

verzoeken het college: 
• zich in te spannen om te doen wat binnen haar bereik ligt om zo de aanlanding van wind op 

zee in IJmuiden in combinatie met een waterstoffabriek mogelijk te maken; 
• zich in te spannen voor nader onderzoek naar waterstof en het gebruik van gasleidingen voor 

dit doel in Den Helder; 
• dit te doen bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) in samenspraak met het Rijk of aan de 

klimaattafels waar onderhandeld wordt over het Klimaatakkoord; 

en gaan over tot de orde van de dag. 


