
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

10.2.e 
Per e-mail: 10.2.e

----------

Datum      13 april 2021
Betreft Besluit op Wob-verzoek inzake het project NortH2 

Geachte mevrouw 10.2.e 

In uw e-mail van 6 januari 2021, heeft u met een beroeJ:> op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om documenten verzocht met 
betrekking tot het project NortH2. 

U vraagt documenten over de documentatie over het waterstofproject NortH2 in 
de Eemshaven en aan het project verbonden bedrijven. U geeft hierbij aan te 
willen ontvangen: 

• subsidieverstrekking voor ontwikkeling van en/of bouw van de elektrolyser
[ ook genoemd: groene waterstoffabriek] of voor studies daaromtrent;

• vergunningstrajecten, milieustudies, haalbaarheidsstudies;
• de politieke omstandigheden rond dit project;
• correspondentie met en/of over de betrokken bedrijven Shell, Gasunie,

RWE, Equinor en/of dochter- en/of moederbedrijven daarvan;
• correspondentie met de provincie Groningen, NOM en Groningen

Seaports;
• het verzoek heeft betrekking op alle documenten bij of onder uw

organisatie in de periode 1 januari 2015 tot heden, ex nunc.

Procedure 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij !brief van 25 januari 2021,
kenmerk DGKE-E/21016720. In deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken 

verdaagd tot 3 maart 2021. 

In de brief van 22 februari 2021, kenmerk DGKE-E/21038135 is aan u medegedeeld 

dat de beslistermijn met twee weken is opgeschort vanwege het vragen van 
zienswijzen aan derde belanghebbenden. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1. 

Inventarisatie Documenten 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 68 documenten aangetroffen (exclusief 
bijlagen). Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst die als bijlage 2 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Elektriciteit 

Bezoekadres 
Bezuldenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ ezk 

Behandeld door 
10.2.e 

_____ @minezk.nl 

ons kenmerk 
DGKE·E / 21072622 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
3 
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