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N.V. Nederlandse Gasunie
Public & Government affairs
Kantoor Den Haag
Anna van Buerenplein 40-B
2595 DA Den Haag

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print. 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by replying immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does
not accept any liability for damages related thereto.



Grootste groene waterstofproject van Europa start in Groningen 

Consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland starten met ambitieus 

groene waterstofproject ‘NortH2’ 

NortH2 visie: 

• Energie van de bron naar de klant – van groene stroom tot groene waterstoflevering – waar

met behulp van diverse partners schaalgrootte bereikt kan worden om ambitie te realiseren.

• Nieuwe windparken op Noordzee voeden megawaterstoffabriek in de Eemshaven, eventueel

aangevuld met omzetting van stroom naar waterstof op zee.

• De ambitie is voor 2030 zo’n 3 tot 4 GW windenergie te genereren voor waterstofproductie,

en mogelijk 10 GW in 2040.

• Groene waterstofproductie van 800.000 ton, voorkomt rond 7 megaton CO2-uitstoot per

jaar.

• Infrastructuur van Gasunie vervoert groene waterstof naar industriële klanten in Nederland

en Noordwest-Europa.

• Een grote groene waterstofbuffer levert de benodigde flexibiliteit omdat zonne- en

windenergie fluctuaties kennen.

• Provincie Groningen wordt het Europees centrum van groene waterstofproductie en een

Europees voorbeeld als eerste European Hydrogen Valley.

• De investeringen in NortH2 kunnen duizenden banen in Noord-Nederland creëren.

• Het project start met een haalbaarheidsstudie die het consortium eind dit jaar verwacht af te

ronden.

Groningen/Den Haag, 27 februari 2020 – Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell 

Nederland kondigt vandaag aan dat zij willen beginnen met het project NortH2: de productie van 

groene waterstof met behulp van stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt – 

tot 3 tot 4 gigawatt in 2030, waarmee invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van het 

Klimaatakkoord. Daarnaast heeft het de ambitie om door te groeien naar zo’n 10 gigawatt rond 

2040. De groene waterstofproductie, initieel in de Eemshaven en later mogelijk ook op zee, zal 

naar verwachting zo’n 800.000 ton per jaar zijn in 2040. Dat scheelt een uitstoot van zo’n zeven 

megaton CO2 per jaar. NortH2 heeft de steun van de provincie Groningen en gaat op zoek naar 

partners om het consortium uit te breiden en dit project te realiseren. 

Groene waterstof, gemaakt uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zonne-energie, staat centraal in 

het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese ‘Green Deal’. Op dit moment wordt waterstof al in 

grote hoeveelheden gebruikt in de industrie, maar wordt voornamelijk geproduceerd uit aardgas. 

Het vervangen door groene waterstof draagt serieus bij aan de verduurzaming van de industrie.  

Allereerst voorziet NortH2 in de bouw van enorme windparken in de Noordzee, die stapsgewijs 

kunnen uitgroeien tot een uiteindelijke capaciteit van zo’n 10 gigawatt. Dat is omgerekend goed voor 

het elektriciteitsgebruik van circa 12,5 miljoen Nederlandse huishoudens. Hiervoor moeten veel 

windturbines worden gebouwd. De eerste kunnen al in 2027 gereed zijn en worden ingezet voor 

groene waterstofproductie.  

Daarnaast voorziet het plan in een grote ‘elektrolyser’ in de Eemshaven, waar de windenergie wordt 

omgezet in groene waterstof. Het consortium overweegt verder de mogelijkheid om elektrolysers op 

zee te plaatsen.  
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Ten slotte is een slim transportnetwerk in Nederland en Noordwest-Europa nodig om de 800.000 ton 

groene waterstof naar voornamelijk industrie, maar later mogelijk ook naar de consument te 

brengen. Hiermee kan rond 2040 naar schatting zeven megaton CO2-uitstoot per jaar worden 

bespaard. Met dit project wordt de aardgasinfrastructuur van Gasunie, die nu nog vooral wordt 

ingezet voor aardgas en groen gas, ook gebruikt voor de opslag en het transport van waterstof.  

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland: “We zetten hier met elkaar een ambitie 

neer die Nederland wereldwijd in de koplopersgroep plaatst op het gebied van waterstof. Bovendien 

draagt het bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en het 

versnellen van de energietransitie. Dit project biedt kansen in de gehele waterstofketen. Daarnaast 

past het goed bij onze New Energies-aspiraties en bij onze ambities om steeds weer nieuwe 

manieren te vinden om CO2-uitstoot te verminderen en meer en schonere energie te leveren, thuis, 

onderweg en op het werk. Om dit project te realiseren zullen er verschillende nieuwe partners nodig 

zijn. Samen zullen we moeten pionieren en innoveren om alle beschikbare kennis en kunde die nodig 

is bij elkaar te brengen. De energietransitie vraagt om lef, durven en doen.” 

Eerste windturbines in 2027 

De start van het project wordt nog dit jaar verwacht met de aftrap van een haalbaarheidsstudie. Als 

de uitkomst succesvol is, hoopt het consortium de eerste waterstof te produceren rond 2027. Dit is 

onder meer afhankelijk van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe 

windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en) en de 

investeringsbeslissingen van de betrokken partijen. De realisatie is dan ook mede afhankelijk van de 

bijdragen van verschillende industriële en energiepartners. NortH2’s partners verwachten dat de 

initiële projectfases mogelijk Europese en nationale subsidies nodig hebben die beschikbaar zijn voor 

verduurzaming van energie.  

Han Fennema, CEO Gasunie: “Nederland heeft een toppositie om de omslag naar een 

waterstofeconomie te leiden. We hebben de Noordzee voor de productie van wind, de havens als 

logistieke hubs, de industrieclusters die de overstap willen maken naar groene moleculen én een 

prima transportnet. Dit komt in het Noorden mooi bij elkaar met Groningen Seaports waar de 

conversie naar waterstof plaatsvindt, opslag in Zuidwending en een ambitieuze provincie. Als wij 

onze klimaatambities willen waarmaken, dan moeten wij tijdig beschikken over een grootschalige 

infrastructuur. Met deze, en hopelijk binnenkort nog meer, partners helpen wij de markt om 

versneld de overstap te maken naar duurzame energie.”  
Fluctuaties opvangen 

Omdat zonne- en windenergie fluctuaties kennen, is het van belang deze ook om te zetten in andere 

energiedragers, zoals waterstof. Met de nieuwste technologieën is het relatief eenvoudig en 

bovendien veilig te produceren en in tegenstelling tot stroom kan waterstof makkelijk worden 

opgeslagen.  

Noord-Nederland 

Het Noorden van Nederland is goed gepositioneerd om het centrum te worden van groene waterstof 

in Nederland en Noordwest-Europa. De Noordzee heeft een groot potentieel aan grootschalige 

windenergie. De Eemshaven is een belangrijke schakel tussen windenergie opgewekt op zee en de 

omzetting naar  groene waterstof op land. De aardgasinfrastructuur is geschikt voor opslag en 

grootschalige transport van waterstof vanuit Noord-Nederland naar de rest van Nederland en 

Noordwest-Europa. 

 

“In Noord-Nederland bouwen we al actief aan de groene industrie van de toekomst. Zo gebruikt een 

belangrijk deel van de industrie in Delfzijl al waterstof en is de bouw van Europa’s grootste groene 



 
waterstoffabriek in onze havenstad dichtbij. De industrie kan hierdoor fors vergroenen en heeft de 

ruimte om door te groeien waardoor ook onze kennispositie verder verstevigd wordt. De groene 

industrie in het Noorden levert eveneens een concrete bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van 

Nederland voor 2030. We gaan voor de grootste groene waterstofketen van Europa met Noord-

Nederland als centrum”, aldus Groningen Seaports-CEO Cas König. 

Vervolgstappen 

Deze aankondiging is de start van de verdere ontwikkeling van het project met meerdere partners, 

om een brede coalitie te vormen die nodig is om een succes te maken van dit grootschalige project. 

Het is ook het begin van de haalbaarheidsstudies en de gesprekken met betrokken Europese, 

nationale, regionale en lokale overheden over de wetgevings- en beleidskaders waardoor stabiele en 

positieve investeringsbesluiten mogelijk gemaakt kunnen worden.  

 

Einde persbericht  

__________________________________________________________________________________ 

 

Noot voor de redactie  

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:  

Gasunie: , pers@gasunie.nl, +316  

Groningen Seaports: , media@groningen-seaports.com, +316  

Shell: , media-nl@shell.com, +316  
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*** Join Video Conference *** From an EXTERNAL (non-Shell) video conferencing system: dial 
@video.shell.com. Enter the Conference ID from this invite followed by # when connected. From a Shell 

INTERNAL video conferencing system: follow the “Video Conferencing on Demand” steps provided on My 
Workspace: https://eu001-sp.shell.com/sites/AAFAA4948/Site%20Pages/Virtual%20Meeting.aspx  

 

.........................................................................................................................................
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Aan: @minezk.nl>; @shell.com' 
@shell.com> 

CC: @shell.com; @shell.com; @gasunie.nl;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>; @gasunie.nl 

Onderwerp: RE: locatie morgen?  

Prima wat mij betreft ja! 

 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: @minezk.nl> 
Datum: maandag 09 mrt. 2020 3:37 PM 
Aan: @shell.com'  
Kopie: @shell.com @shell.com>, @shell.com @shell.com>, 

@gasunie.nl < @gasunie.nl>, @minbzk.nl>,  
@minezk.nl>, @minezk.nl>, @gasunie.nl 

@gasunie.nl> 
Onderwerp: RE: locatie morgen?  

Beste , 

Voor mij is het zeker een zeer goede optie om een onnodige reis naar Den Haag te maken. 
Ik denk dat het voor  ook goed is omdat we samen in A’dam zijn.  

 

Van: @shell.com @shell.com>  
Verzonden: maandag 9 maart 2020 15:34 
Aan: @minezk.nl> 
CC @shell.com; @shell.com; @gasunie.nl; @minbzk.nl;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @gasunie.nl 
Onderwerp: RE: locatie morgen?  

Hi allen, 

Op dit moment kijken we druk naar een locatie (mogelijk bij Gasunie). Ik begrijp alleen dat de helft van het 
gezelschap morgen in Amsterdam is, en de andere helft in Den Haag. Anders stel ik voor dat we de reistijd 
minimaliseren voor iedereen en een virtuele meeting hebben: 1 groep in Amsterdam (  en jullie zijn dan 
van harte welkom bij STCA, daar zijn oa  en  al) en 1 groep in Den Haag (bij Shell kunnen we nog wel 
een ruimte regelen indien Gasunie vol zit, daar kunnen dan oa  en naar toe komen?).  

Graag hoor ik of dit voor iedereen een optie is. Indien zo, dan laten we nog weten of het voor de DH-subgroep van 
morgen bij Gasunie plaats zal vinden of bij Shell.  

Groet, 
 

From: @minezk.nl>  
Sent: Monday, March 9, 2020 2:27 PM 
To: @shell.com>; @gasunie.nl' 

@gasunie.nl> 
Cc: @shell.com>; @shell.com>; 

10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2 e 10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e 10.2.e



3

@gasunie.nl @gasunie.nl>; @minbzk.nl> 
Subject: locatie morgen?  

Beste  en   

We vroegen ons af of jullie al een locatie hebben voor morgen. Bij ons kan het helaas niet, alles vol. 

Ik had richting  de optie voorgelegd om in Amsterdam bij elkaar te komen gezien  en Ik morgen bij de World 
Hydrogen Conference zijn vlakbij CS Amsterdam. Blijkbaar gaat dat ook niet lukken. Dus aan jullie de vraag of het bij 
Gasunie Babylon of bij Shell kan. Liefst dan bij Babylon.  

Graag reactie en alvast bedankt! 

  

-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van @shell.com @shell.com>  
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 08:54 
Aan: @shell.com; @shell.com; @shell.com;  

@minbzk.nl; @gasunie.nl;  
@gasunie.nl

Onderwerp: Werkgroep NortH2 (aftrap) 
Tijd: dinsdag 10 maart 2020 15:00-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Volgt 

Allen, 

Hierbij de eerste van drie werkgroep-sessies voor Wind uit het Noorden (wat verder zal gaan onder de naam 
NortH2). De eerste keer zullen we kort (en in kleiner gezelschap) bijeenkomen met EZK, Gasunie, Shell, TNO en DNV. 
Doel van deze eerste bijeenkomst is schetsen waar wij - ism TNO en DNV - mee aan de slag gaan en welke vragen 
daar centraal zullen staan. Dit is ook een goed moment om van jullie te horen waar jullie mee bezig zijn, welke 
vragen jullie zien/zouden willen zien etc. 

Deelnemers 
TNO-  
DNV-wordt nog bevestigd  
Gasunie-  
Shell-  

Locatie 
Heeft jullie voorkeur dit te laten plaatsvinden op EZK, anders zijn jullie ook van harte welkom bij ons. 

Groet, 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
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are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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Onderwerp: Werkgroep NortH2 (aftrap)
Locatie: Skype

Begin: di 10-3-2020 15:00
Einde: di 10-3-2020 16:30
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: @shell.com
Verplichte deelnemers:  

 

Optionele deelnemers:

Allen,  

UPDATE: skype link zodat Amsterdam & Den Haag met elkaar kunnen vergaderen. 

Hierbij de eerste van drie werkgroep-sessies voor Wind uit het Noorden (wat verder zal gaan onder de naam 
NortH2). De eerste keer zullen we kort (en in kleiner gezelschap) bijeenkomen met EZK, Gasunie, Shell, TNO en DNV. 
Doel van deze eerste bijeenkomst is schetsen waar wij - ism TNO en DNV - mee aan de slag gaan en welke vragen 
daar centraal zullen staan. Dit is ook een goed moment om van jullie te horen waar jullie mee bezig zijn, welke 
vragen jullie zien/zouden willen zien etc. 

Deelnemers 
TNO-  
DNV-wordt nog bevestigd  
Gasunie-  
Shell-  

Locatie 
Heeft jullie voorkeur dit te laten plaatsvinden op EZK, anders zijn jullie ook van harte welkom bij ons. 

Groet, 
 

.........................................................................................................................................

Join Skype Meeting 
Trouble Joining? Try Skype Web App 

Join by phone

+31 70 , # (The Netherlands - The Hague)  English (United Kingdom) 

Find a local number 

Conference ID:  
Forgot your dial-in PIN? |Help  |Legal 
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Van:
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 23:20
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Ruimte behoefte project NorthH2  t.b.v. het Programma Noordzee 2022-2027

Hi , 

Dank hiervoor. Volgens mij vallen de claims van Porthos onder CCS. Ze worden apart beschreven door . Het 
is voor de zekerheid goed om met haar eventjes te checken of ze Porthos in haar claims meeneemt.  
Havenbedrijf Rotterdam is onderdeel van de North Sea wind power hub die ik in het begin heb beschreven. Ik heb 
de claims algemeen gehouden en ik heb geen specifieke claims gemaakt voor bepaalde projecten. Moeten wij dat 
doen op dit moment? 

Groet, 
 

Van: @minbzk.nl>  
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 18:31 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ruimte behoefte project NorthH2 t.b.v. het Programma Noordzee 2022-2027 

 

Ziet er goed uit wat mij betreft. Enige dat ik me afvraag of er niet ook claims zijn verband houdend met de 
projecten in/rond Havenbedrijf Rotterdam (en Zeeland?). Heeft Porthos I/II etc. geen implicaties? En de voorziene 
2 (of meer) GW elektrolyse, gaat wellicht ook deels offshore of floating? 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 16:33 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Ruimte behoefte project NorthH2 t.b.v. het Programma Noordzee 2022-2027 

Hi, 

Bij deze de notitie die  vandaag noemde in onderstaande email. Ik heb het aan jullie gisteren gestuurd 
voor aanvullingen en morgen moeten wij het naar  en  sturen. Het is ook als basis bedoeld voor het 
hoofdstuk stuk die we vóór 1 april moeten inleveren. 

Willen jullie dingen toevoegen/veranderen? 

Groet, 
 

Van @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 11:48 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
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CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minbzk.nl> 
Onderwerp: Ruimte behoefte project NorthH2 t.b.v. het Programma Noordzee 2022-2027 

Beste  

Naar aanleiding van jullie verzoek t.b.v. de inventarisatie van de belangrijkste ruimtelijke behoefte op de 
Noordzee zie bijgesloten een notitie die GasUnie op ons verzoek heeft samengesteld met de ruimtebehoefte voor 
het project NortH2. Graag vertrouwelijk met deze informatie omgaan.  

Verder is bezig met het samenstellen van een notitie waarin ook andere waterstof claims op een rij zullen 
worden gezet. De ruimtebehoefte voor het project NortH2 zal ook in deze notitie worden opgenomen.  

Ik hoor graag of er vragen zijn!  
Graag verneem ik ook hoe het verdere proces zal worden ingericht richting 1) MKBA, 2) plan-MER op milieu- en 
externe effecten onderzocht en 3) concrete teksten.   

Groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 17:07 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: graag jullie hulp bij het Programma Noordzee 2022-2027 

Beste collega’s, 

Eind november hebben we bij elkaar gezeten voor een inventarisatie van de belangrijkste ruimtelijke 
ontwikkelingen op de Noordzee op jullie dossiers. Dit als input voor het Programma Noordzee 2022-2027, dat nu 
in de maak is als onderdeel is van het Nationaal Waterprogramma 2022-2027. 
We zijn nu in het stadium beland dat 1) de ruimtelijke ontwikkelingen op zee in een MKBA gaan worden 
doorgerekend en in een plan-MER op milieu- en externe effecten onderzocht, 2) er concrete teksten moeten 
worden geschreven. 

 en ik vragen daarvoor jullie hulp. 

Concreet vragen we jullie om het volgende: 

1. Lever bij ons aan welke ruimtelijke claims op zee je voorziet. Dat kan gaan om ruimte voor installaties
(bijv. platforms), kabels, leidingen e.d. Geef aan wat bestaande activiteiten zijn, wat te verwachten
veranderingen zijn en wat nieuwe claims zijn. Bij twijfel toch vermelden, schrappen kan altijd nog. Je mag
dit staccato opschrijven en per mail aanleveren, maar persoonlijk toelichten kan ook. We zullen jullie
daarvoor individueel benaderen (op de gang of telefonisch als Corona ons doet thuiswerken). Deze info
ontvang ik graag uiterlijk woensdag 18 maart a.s. zodat we deze kunnen meegeven aan de mensen die
MKBA en plan-MER opstellen. 

2. Schrijf voor jouw dossier de essentiële teksten in de betreffende paragraaf van hoofdstuk 5 van
bijgevoegde dummy. Daarin staan vaste tussenkopjes:
 Huidig gebruik en ontwikkelingen t.o.v. 2016 (De beleidsnota Noordzee 2016-2021 is de vigerende

voorloper van het Programma Noordzee 2022-2027)
 Opgaven en visie
 Beleid
 Beheer
 Acties
 [zaken die nu nog niet sluitend geregeld kunnen worden, worden als actie geformuleerd]
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Visie NortH2 EZK 
19-3-2020

Aanleiding 
Op 27 februari 2020 heeft een consortium van Shell, Gasunie en Groningen Seaports aangekondigd 
het grootste windpark ter wereld te willen bouwen. Het consortium wil de opgewekte windenergie 
gebruiken om (groene) waterstof te produceren. Omdat EZK veel vragen over dit project krijgt, ook 
met betrekking tot de rol die EZK hierin speelt en gaat spelen, geeft dit interne document de 
belangrijkste punten weer. 

Kernpunten 
Het plan 

• Het consortium wil het windpark boven de noordelijke provincies bouwen. De ambitie is tot
2030 3 tot 4 GW windenergie te genereren, oplopend naar 10 GW in 2040.

• De windenergie dient gebruikt te worden voor de productie van groene waterstof. Hiertoe
wil het consortium een waterstoffabriek bouwen in de Eemshaven. Vervolgens kan de
waterstof via de infrastructuur van Gasunie naar (industriële) klanten in Nederland en
Noordwest Europa worden doorgevoerd.

• Naast de bijdrage aan CO2-reductie, creëert het project volgens het consortium ook veel
banen in Noord-Nederland. De ambitie is van Groningen het eerste Europees Centrum van
waterstofproductie te maken (European Hydrogen Valley).

• Het plan bevindt zich in de absolute beginfase. Er zijn nog geen haalbaarheidsstudies
gedaan.

Visie EZK 
• EZK ziet de potentie in het project. Het Klimaatakkoord is een opgave die door de

maatschappij als geheel moet worden opgepakt. Dit soort initiatieven zijn een mooi
voorbeeld daarvan.

• Het project bevindt zich in de absolute beginfase. Het is te vroeg om concreet iets te
kunnen zeggen over de economische effecten van het project.

• Voor het project dienen nieuwe gebieden voor wind op zee te worden aangewezen. U geeft
aan dat het kabinet dit doet via het Programma Noordzee. De productie van waterstof en
ontsluiting wordt meegenomen in de afwegingen bij het aanwijzen van nieuwe gebieden.

Bijdrage EZK 
• De productie van waterstof dient in Nederland verder te worden opgeschaald. Dat betekent

ook dat EZK kritisch kijkt hoe zij dit kan faciliteren. Het plan van dit consortium is één van
de initiatieven waar EZK mee bekend is. Al deze initiatieven kunnen dienen als leerschool.
Zij geven inzicht in welke hobbels genomen moeten worden en welke risico’s kleven aan de
productie van waterstof, in het bijzonder in combinatie met wind op zee.

• EZK zal, net zoals bij andere initiatieven, open staan om het gesprek aan te gaan en vanuit
beleidsmatig perspectief desgevraagd kennis te delen. Daarnaast hoopt EZK bij deze
initiatieven ook op te halen wat nodig is om bij te kunnen dragen aan de opschaling van de
productie van waterstof.

• EZK participeert niet actief in de uitwerking van dit initiatief of andere initiatieven.
• EZK zal met Financiën en Gasunie zelf gesprekken voeren over de rol van Gasunie in het

consortium. Als staatsdeelneming participeren zij op dit moment in een project dat uit de
markt komt. Potentieel kan de situatie ontstaan dat de staatsdeelneming als onderdeel van
het consortium mede gesprekken over subsidies zal gaan voeren met de Rijksoverheid en
het ministerie van EZK in het bijzonder.
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o Aanbodprofiel
o Technologie keuzes en ontwikkeling tot 2030

 Technologische risico’s

Technische meeting - Elektrolyse: 
 State-of-the art elektrolyse
 Kostenreductie potentieel
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting - Transport & Opslag: 
 Routeopties voor het aansluiten van industrie clusters over tijd
 Capaciteiten en druk (inclusief benogdigde compressie)
 Flexibiliteitsbenodigheden
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting - Markt: 
 Sector analyse en cluster analyse
 Marktwaardepotentieel per sector/cluster
 Vraagprofiel, druk, specificatie
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting (mogelijk samen te voegen met plenaire sessie) – Business Case: 
 Structuur van het model
 Aannames per onderdeel
 Eerste voorlopige resultaten en ‘base case’ systeemconfiguratie

Plenaire meeting – Feasibility Study Phase 1 – tussentijdse resultaten: 
 Intermediate report out technical workstreams (high-level)
 Draft scope phasing and system configuration
 Intermediate results business case model

Mocht dit vragen oproepen laat het dan gerust weten. Ik hoor graag wat jullie hiervan denken. 

Met vriendelijke groet,  

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 
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Samenvatting voorstel: 
I. 4 technische meeting over de onderdelen van de waardeketen: Offshore, Elektrolyse, Transport & Opslag,

Markt
II. Een ‘technische’ meeting om naar de eerste versie van het business case model te kijken (dit zou eventueel

ook samengevoegd kunnen worden met de plenaire meeting)
III. Plenaire meeting om tussentijdse resultaten te delen

Hieronder een suggestie wat er tijdens de technische meetings aan de orde zou kunnen komen 

Technische meeting - Offshore: 
 Zoekgebied windkavels eerste 4GW tot 2030
 Potentiele kabeltracés en aanlandingslocaties
 Uitgangspunten tot 2030:

o Directe koppeling offshore wind en elektrolyse
o Aanbodprofiel
o Technologie keuzes en ontwikkeling tot 2030

 Technologische risico’s

Technische meeting - Elektrolyse: 
 State-of-the art elektrolyse
 Kostenreductie potentieel
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting - Transport & Opslag: 
 Routeopties voor het aansluiten van industrie clusters over tijd
 Capaciteiten en druk (inclusief benogdigde compressie)
 Flexibiliteitsbenodigheden
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting - Markt: 
 Sector analyse en cluster analyse
 Marktwaardepotentieel per sector/cluster
 Vraagprofiel, druk, specificatie
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting (mogelijk samen te voegen met plenaire sessie) – Business Case: 
 Structuur van het model
 Aannames per onderdeel
 Eerste voorlopige resultaten en ‘base case’ systeemconfiguratie

Plenaire meeting – Feasibility Study Phase 1 – tussentijdse resultaten: 
 Intermediate report out technical workstreams (high-level)
 Draft scope phasing and system configuration
 Intermediate results business case model

Mocht dit vragen oproepen laat het dan gerust weten. Ik hoor graag wat jullie hiervan denken. 

Met vriendelijke groet,  

 
Government Relations Advisor  
10.2.e

10.2.e
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Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

Technische meeting - Offshore: @minezk.nl &  
@minezk.nl & @minezk.nl

Technische meeting - Elektrolyse: @minezk.nl &  TNO 

Technische meeting - Transport & Opslag: @minezk.nl (moet nog gevraagd 
worden) & @minezk.nl (voor opslag) 

Technische meeting - Markt: @minezk.nl & @minienw.nl & 
@minezk.nl  

Technische meeting (mogelijk samen te voegen met plenaire sessie) – Business Case: nog te bezien. 

Van @shell.com @shell.com>  
Verzonden: woensdag 1 april 2020 09:55 
Aan: @minezk.nl> 
CC @gasunie.nl 
Onderwerp: Nieuw voorstel informatie uitwisseling NortH2 

Ha , 

Goed je vanochtend even gesproken te hebben. Ik mail je over onze (consortium) suggestie rondom de informatie 
uitwisseling van NortH2. We hadden tot nu toe twee sessies gepland staan met elkaar (16 april en 18 mei). Ons 
voorstel is om deze allebei ongeveer een maand te verplaatsen .  

Daarnaast willen we een suggestie doen om te borgen dat de informatie uitwisseling zo goed mogelijk kan landen. 
We hebben namelijk gezien dat de groepen tot nu toe vrij divers zijn en wij verwachten dat er echt toegevoegde 
waarde is als experts elkaar los van deze plenaire meetings spreken. Daarom stellen we voor om 4 a 5 korte aparte 
meetings te hebben met experts zodat zij echt de technische diepte in kunnen gaan op dossiers.  Deze 4-5 meetings 
zouden we graag begin mei inplannen, eindigend met de plenaire meeting.  

Ons voorstel is om de technici aan elkaar te koppelen voor het inplannen van die afspraken en dat wij (jij en ik) de 
plenaire sessies opnieuw inplannen, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag 15 mei voor de tussentijdse resultaten.  

Samenvatting voorstel: 
I. 4 technische meeting over de onderdelen van de waardeketen: Offshore, Elektrolyse, Transport & Opslag,

Markt
II. Een ‘technische’ meeting om naar de eerste versie van het business case model te kijken (dit zou eventueel

ook samengevoegd kunnen worden met de plenaire meeting)
III. Plenaire meeting om tussentijdse resultaten te delen

Hieronder een suggestie wat er tijdens de technische meetings aan de orde zou kunnen komen 

Technische meeting - Offshore: 
 Zoekgebied windkavels eerste 4GW tot 2030
 Potentiele kabeltracés en aanlandingslocaties
 Uitgangspunten tot 2030:

o Directe koppeling offshore wind en elektrolyse
o Aanbodprofiel
o Technologie keuzes en ontwikkeling tot 2030

 Technologische risico’s
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Technische meeting - Elektrolyse: 
 State-of-the art elektrolyse
 Kostenreductie potentieel
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting - Transport & Opslag: 
 Routeopties voor het aansluiten van industrie clusters over tijd
 Capaciteiten en druk (inclusief benogdigde compressie)
 Flexibiliteitsbenodigheden
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting - Markt: 
 Sector analyse en cluster analyse
 Marktwaardepotentieel per sector/cluster
 Vraagprofiel, druk, specificatie
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting (mogelijk samen te voegen met plenaire sessie) – Business Case: 
 Structuur van het model
 Aannames per onderdeel
 Eerste voorlopige resultaten en ‘base case’ systeemconfiguratie

Plenaire meeting – Feasibility Study Phase 1 – tussentijdse resultaten: 
 Intermediate report out technical workstreams (high-level)
 Draft scope phasing and system configuration
 Intermediate results business case model

Mocht dit vragen oproepen laat het dan gerust weten. Ik hoor graag wat jullie hiervan denken. 

Met vriendelijke groet,  

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email: @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  





2

Ha , 

Ziet er goed uit! Zijn de mensen wiens naam hierbij staat op de hoogte (specifiek voor mij:  en )? Zij 
moeten hier zelf natuurlijk ook tijd en ruimte voor hebben. 

Groetjes, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 15 april 2020 10:05 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Graag reactie: Nieuw voorstel informatie uitwisseling NortH2 

 en  

Shell en Gasunie willen rond NortH2 een aantal technische sessies organiseren met experts van onze kant, zie onder verzoek 
van . Op basis van o.a. een aantal suggesties  heb ik onder een aantal namen bij de verschillende meetings 
geplaatst. Ook jullie namen zijn opgenomen. Graag hoor ik van jullie of jullie suggesties hebben en of jullie namen ergens anders 
zouden moeten worden geplaatst. Ik wil het antwoord vandaag of morgen sturen.  

,  
Ik heb je naam bij opslag geplaats gezien je expertise en werkzaamheden bij de directie W&O. Is dat ok? 

Graag reactie en alvast bedankt! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

Technische meeting - Offshore: @minezk.nl &  
@minezk.nl & @minezk.nl

Technische meeting - Elektrolyse: @minezk.nl &  TNO 

Technische meeting - Transport & Opslag: @minezk.nl (moet nog gevraagd 
worden) & @minezk.nl (voor opslag) 

Technische meeting - Markt: @minezk.nl & @minienw.nl & 
@minezk.nl  

Technische meeting (mogelijk samen te voegen met plenaire sessie) – Business Case: nog te bezien. 

Van: @shell.com @shell.com>  
Verzonden: woensdag 1 april 2020 09:55 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @gasunie.nl 
Onderwerp: Nieuw voorstel informatie uitwisseling NortH2 

Ha , 

Goed je vanochtend even gesproken te hebben. Ik mail je over onze (consortium) suggestie rondom de informatie 
uitwisseling van NortH2. We hadden tot nu toe twee sessies gepland staan met elkaar (16 april en 18 mei). Ons 
voorstel is om deze allebei ongeveer een maand te verplaatsen .  
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Daarnaast willen we een suggestie doen om te borgen dat de informatie uitwisseling zo goed mogelijk kan landen. 
We hebben namelijk gezien dat de groepen tot nu toe vrij divers zijn en wij verwachten dat er echt toegevoegde 
waarde is als experts elkaar los van deze plenaire meetings spreken. Daarom stellen we voor om 4 a 5 korte aparte 
meetings te hebben met experts zodat zij echt de technische diepte in kunnen gaan op dossiers.  Deze 4-5 meetings 
zouden we graag begin mei inplannen, eindigend met de plenaire meeting.  

Ons voorstel is om de technici aan elkaar te koppelen voor het inplannen van die afspraken en dat wij (jij en ik) de 
plenaire sessies opnieuw inplannen, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag 15 mei voor de tussentijdse resultaten.  

Samenvatting voorstel: 
I. 4 technische meeting over de onderdelen van de waardeketen: Offshore, Elektrolyse, Transport & Opslag,

Markt
II. Een ‘technische’ meeting om naar de eerste versie van het business case model te kijken (dit zou eventueel

ook samengevoegd kunnen worden met de plenaire meeting)
III. Plenaire meeting om tussentijdse resultaten te delen

Hieronder een suggestie wat er tijdens de technische meetings aan de orde zou kunnen komen 

Technische meeting - Offshore: 
 Zoekgebied windkavels eerste 4GW tot 2030
 Potentiele kabeltracés en aanlandingslocaties
 Uitgangspunten tot 2030:

o Directe koppeling offshore wind en elektrolyse
o Aanbodprofiel
o Technologie keuzes en ontwikkeling tot 2030

 Technologische risico’s

Technische meeting - Elektrolyse: 
 State-of-the art elektrolyse
 Kostenreductie potentieel
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting - Transport & Opslag: 
 Routeopties voor het aansluiten van industrie clusters over tijd
 Capaciteiten en druk (inclusief benogdigde compressie)
 Flexibiliteitsbenodigheden
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting - Markt: 
 Sector analyse en cluster analyse
 Marktwaardepotentieel per sector/cluster
 Vraagprofiel, druk, specificatie
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Technische meeting (mogelijk samen te voegen met plenaire sessie) – Business Case: 
 Structuur van het model
 Aannames per onderdeel
 Eerste voorlopige resultaten en ‘base case’ systeemconfiguratie

Plenaire meeting – Feasibility Study Phase 1 – tussentijdse resultaten: 
 Intermediate report out technical workstreams (high-level)
 Draft scope phasing and system configuration
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 Intermediate results business case model

Mocht dit vragen oproepen laat het dan gerust weten. Ik hoor graag wat jullie hiervan denken. 

Met vriendelijke groet,  

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Van: @shell.com
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 14:38
Aan:
CC: @dnvgl.com; @shell.com; 

@gasunie.nl
Onderwerp: Technische werksessie NortH2 Transport & Opslag 

Beste  en , 

met  heb ik recentelijk overleg gehad over hoe nu verder te gaan met de inzichten die wij – 
als partners – aan het opdoen zijn in onze feasibility study voor NortH2. We hebben afgesproken dat we via diverse 
technische workstreams onze eerste bevindingen aan jullie voorleggen en toetsen hoe zich dit weet te verhouden 
tot het werk wat jullie aan het doen zijn. heeft jullie naam doorgegeven voor de technische werksessie over 
transport & opslag.  

Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn:  (Shell),  (Gasunie) en de technische lead vanuit 
DNVGL .  

Op de agenda zouden we o.a. de volgende thema’s willen zetten: 
 Routeopties voor het aansluiten van industrie clusters over tijd
 Capaciteiten en druk (inclusief benogdigde compressie)
 Flexibiliteitsbenodigheden
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Ik stuur jullie seperaat een agenda voorstel, ik hoop dan dat dat schikt in je agenda. Mocht dit (niet) het geval zijn 
geef dit dan aan via een accepteren/wijzigen. Dan zoeken we een nieuw moment. Ik heb begrepen dat de Skype link 
het beste werkt vanaf je eigen WiFi. Mocht dit niet het geval zijn kan je ook inbellen via het telefoonnummer en de 
inlogcode.  

Mochten er voorafgaand nog vragen zijn weet me dan te vinden. 

Met vriendelijke groet, 
namens het projectteam, 

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 
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Ik begreep ook dat  mogelijk ook aanwezig zou zijn, voel je vrij iemand uit te nodigen die voor jou fijn 
is. 

Mocht je voorafgaand nog vragen hebben weet me dan te vinden. 

Met vriendelijke groet, 
namens het projectteam, 

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 
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Van: @shell.com
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 14:41
Aan:
CC: @shell.com; @gasunie.nl; @dnvgl.com
Onderwerp: Technische werksessie NortH2 Markt 

Ha en , 

met  heb ik recentelijk overleg gehad over hoe nu verder te gaan met de inzichten die wij – als partners – 
aan het opdoen zijn in onze feasibility study voor NortH2. We hebben afgesproken dat we via diverse technische 
workstreams onze eerste bevindingen aan jullie voorleggen en toetsen hoe zich dit weet te verhouden tot het werk 
wat jullie aan het doen zijn. Rodrigo heeft jullie naam doorgegeven voor de technische werksessie over ‘markt’.  

Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn:  (Shell),  (Gasunie) en de technische lead vanuit 
DNVGL . 

Op de agenda zouden we o.a. de volgende thema’s willen zetten: 
 Sector analyse en cluster analyse
 Marktwaardepotentieel per sector/cluster
 Vraagprofiel, druk, specificatie
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Ik stuur jullie seperaat een agenda voorstel, ik hoop dan dat dat schikt in je agenda. Mocht dit (niet) het geval zijn 
geef dit dan aan via een accepteren/wijzigen. Dan zoeken we een nieuw moment. Ik heb begrepen dat de Skype link 
het beste werkt vanaf je eigen WiFi. Mocht dit niet het geval zijn kan je ook inbellen via het telefoonnummer en de 
inlogcode.  

Mochten er voorafgaand nog vragen zijn weet me dan te vinden. 

Met vriendelijke groet, 
namens het projectteam, 

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 
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Onderwerp: Technische werksessie NortH2 Transport & Opslag 
Locatie: Skype Meeting

Begin: do 30-4-2020 14:00
Einde: do 30-4-2020 15:00
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: @shell.com

Beste  en , 

met  heb ik recentelijk overleg gehad over hoe nu verder te gaan met de inzichten die wij – 
als partners – aan het opdoen zijn in onze feasibility study voor NortH2. We hebben afgesproken dat we via diverse 
technische workstreams onze eerste bevindingen aan jullie voorleggen en toetsen hoe zich dit weet te verhouden 
tot het werk wat jullie aan het doen zijn.  heeft jullie naam doorgegeven voor de technische werksessie over 
transport & opslag.  

Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn:  (Shell),  (Gasunie) en de technische lead vanuit 
DNVGL .  

Op de agenda zouden we o.a. de volgende thema’s willen zetten: 
 Routeopties voor het aansluiten van industrie clusters over tijd
 Capaciteiten en druk (inclusief benogdigde compressie)
 Flexibiliteitsbenodigheden
 Technologische risico’s
 Uitgangspunten tot 2030

Ik stuur jullie seperaat een agenda voorstel, ik hoop dan dat dat schikt in je agenda. Mocht dit (niet) het geval zijn 
geef dit dan aan via een accepteren/wijzigen. Dan zoeken we een nieuw moment. Ik heb begrepen dat de Skype link 
het beste werkt vanaf je eigen WiFi. Mocht dit niet het geval zijn kan je ook inbellen via het telefoonnummer en de 
inlogcode.  

Mochten er voorafgaand nog vragen zijn weet me dan te vinden. 

Met vriendelijke groet, 
namens het projectteam, 

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 
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.........................................................................................................................................

Join Skype Meeting 
Trouble Joining? Try Skype Web App 

Join by phone

+31 70 ,  (The Netherlands - The Hague) English (United Kingdom)

Find a local number 

Conference ID:  
Forgot your dial-in PIN? |Help |Legal 

*** Join Video Conference *** From an EXTERNAL (non-Shell) video conferencing system: dial 
@video.shell.com. Enter the Conference ID from this invite followed by # when connected. From a Shell 

INTERNAL video conferencing system: follow the “Video Conferencing on Demand” steps provided on My 
Workspace: https://eu001-sp.shell.com/sites/AAFAA4948/Site%20Pages/Virtual%20Meeting.aspx  

 

.........................................................................................................................................

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



1

Onderwerp: Technische werksessie NortH2 Offshore wind 
Locatie: Skype Meeting

Begin: do 7-5-2020 14:00
Einde: do 7-5-2020 15:00
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: @shell.com

UPDATE: I.o.m.  zal deze werksessie plaatsvinden op 7 mei om 14.00 uur. 

Ha , 

met  heb ik recentelijk overleg gehad over hoe nu verder te gaan met de inzichten die wij – als partners – 
aan het opdoen zijn in onze feasibility study voor NortH2. We hebben afgesproken dat we via diverse technische 
workstreams onze eerste bevindingen aan jullie voorleggen en toetsen hoe zich dit weet te verhouden tot het werk 
wat jullie aan het doen zijn.  heeft jouw naam doorgegeven voor de technische werksessie over offshore 
wind. 

Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn  (Shell), (Gasunie) en de technische lead vanuit TNO 
.  

Op de agenda zouden we o.a. de volgende thema’s willen zetten: 
 Zoekgebied windkavels eerste 4GW tot 2030
 Potentiele kabeltracés en aanlandingslocaties
 Uitgangspunten tot 2030:

o Directe koppeling offshore wind en elektrolyse
o Aanbodprofiel
o Technologie keuzes en ontwikkeling tot 2030

 Technologische risico’s

Ik stuur je seperaat een agenda voorstel, ik hoop dan dat dat schikt in je agenda. Mocht dit (niet) het geval zijn geef 
dit dan aan via een accepteren/wijzigen. Dan zoeken we een nieuw moment. Ik heb begrepen dat de Skype link het 
beste werkt vanuit je eigen WiFi. Mocht dit niet het geval zijn kan je ook inbellen via het telefoonnummer en de 
inlogcode.  

Mocht je voorafgaand nog vragen hebben weet me dan te vinden. 

Met vriendelijke groet, 
namens het projectteam, 

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 
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.........................................................................................................................................

Join Skype Meeting 
Trouble Joining? Try Skype Web App 

Join by phone

+31 70 ,  (The Netherlands - The Hague) English (United Kingdom)

Find a local number 

Conference ID:  
Forgot your dial-in PIN? |Help |Legal 

*** Join Video Conference *** From an EXTERNAL (non-Shell) video conferencing system: dial 
@video.shell.com. Enter the Conference ID from this invite followed by # when connected. From a Shell 

INTERNAL video conferencing system: follow the “Video Conferencing on Demand” steps provided on My 
Workspace: https://eu001-sp.shell.com/sites/AAFAA4948/Site%20Pages/Virtual%20Meeting.aspx  
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o De druk is misschien wat laag als H2 wordt gebruikt in verhittingsprocessen
o In de Eemshaven komt een compressor die van 30 bar naar 50 bar de waterstof vanuit de

elektrolyzer brengt (injectiepunt)
o De capaciteit van de backbone kan groter worden met meer compressors
o Tot de geplande 4 GW is de extra compressie niet nodig

- Kosten :
o Retroffiting en nieuwe stukken: 
o Alle kosten zijn voor hogere capaciteiten, dus de transportkosten zullen moeten worden vertaald

naar een transport tarief (ongeveer ct/kg)
- Line Pack

o Totaal 27 GWh @ 10 bar delta p
o Te klein, niet genoeg voor de seizoenen fluctuaties (1/10 van een zoutcaverne)
o Op korte schaal is wel te doen

- Cavernes:
o 1bcm H2 per caverne
o 85-100 bar
o Kosten:  euro per caverne
o Opslagbehoefte: 4-5 cavernes voor de 4 GW wind-waterstof

- De opslagbehoefte is gerekend op basis van een vlak profiel voor de afnemers (realistisch voor de
industrie maar kan worden verbeterd). Als H2 wordt gebruikt in de gebouwde omgeving dan is de profiel
heel anders. Een mix van profielen kan helpen om de opslagbehoefte te optimaliseren. Dit wordt verder
onderzocht.

Gr, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 13:57 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Gesprek Shell/Gasunie over offshore wind voor NortH2 

Ha allen, 

Hieronder de terugkoppeling van het gesprek over offshore. Ben benieuwd naar jullie uitkomsten. Misschien 
binnenkort even overleg plannen om dat met elkaar te bespreken en te kijken wat de punten worden die 20 mei 
op tafel gaan komen en waar we wat van moeten gaan vinden als EZK. Ik heb er namelijk wel een paar vanuit 
offshore wind, maar dat zal voor jullie ook gelden. 

Ik zal kijken of ik voor 20 mei wat kan inplannen. Anders passen we het even in het overleg wat we dinsdag al 
hebben staan, maar ik heb liever een apart moment hiervoor. 

Voor nu een fijn weekend! 

Groet, 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 13:55 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Gesprek Shell/Gasunie over offshore wind voor NortH2 

Ha , 

Hoe is het? Ik ben even 1,5 week offline geweest, kan je vertellen dat ik dat iedereen kan aanraden. 

Gisteren heb ik met Shell en Gasunie gesproken over hun plannen m.b.t. het offshore-gedeelte van NortH2. Ze 
hebben vooral verteld wat hun ideeën zijn en hoe zij het ideale plaatje voor zich zien. Hierbij wat feitelijke 
informatie: 

 Het project is erop gericht om ook landelijk de waterstofproductie snel te kunnen opschalen en die supply
chain aan de gang te krijgen. De grote schaal moet leiden tot substantiële kostenreductie.
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 Ze willen in stappen van 1GW capaciteit gaan toevoegen aan de waterstoffabriek. Ze hebben dan ook het
offshore gedeelte opgedeeld in 4 windparken van 1GW. Ze hebben hiervoor 2 scenario’s:

o Alle 4 de parken ten zuiden van Gemini/Ten noorden van Wadden;
o 2 parken ten zuiden van Gemini en 2 parken ten noorden van Gemini

 Beide scenario’s zijn qua windcondities zeer goed. Ze hebben de voorkeur voor gebieden van 1GW, omdat
bij kleinere windparken de schaalvoordelen minder worden en bovendien parken elkaar in de weg kunnen
komen te zitten.

 Ze willen aanlanden bij de Eemshaven, rechtstreeks op de elektrolyser. Kleine capaciteit zal op net
worden aangesloten (enkele honderden MWs), dat is noodzakelijk om te kunnen opereren.

 Gebieden verder weg zijn niet onderzocht. Hoe verder weg, hoe hoger de ‘value gap’ en de
maatschappelijke kosten. Daarnaast wordt op een bepaalde afstand elektrolyse op zee voordeliger, maar
daar is de techniek op dit moment simpelweg nog niet naar.

 Tennet is aangehaakt voor de offshore infrastructuur, maar gesprekken over de precieze rol lopen nog.

Al met al niet heel veel nieuws onder de zon. Volgende week woensdag hebben we nog een bijpraat staan. Dan 
bespreek ik graag ook even mijn ideeën en inschattingen hierover en hoor ik ook graag wat jij ervan denkt. Er zijn 
namelijk wel wat dingen die ik al aan zie komen waar we iets van zullen moeten gaan vinden als EZK. 

Ik ga nog een overleg met  en proberen te plannen om alle observaties bij elkaar te 
vegen.  

Dat was het even voor nu. Fijn weekend alvast! 

Groet, 
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Onderwerp: Canceled: Catch-up NortH2 Transport & Opslag
Locatie: Skype Meeting

Begin: wo 27-5-2020 14:00
Einde: wo 27-5-2020 14:30
Tijd weergeven als: Vrij

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: @shell.com

Urgentie: Hoog

UPDATE: op verzoek van  annuleren we deze sessie en voegen we het samen met de andere catch-ups! 

Update: 26/5 is niet beschikbaar, hopelijk past de 27e zo in ieder agenda!  

Beste  en , 

De eerste feasibility fase van NortH2 zit er bijna op. Op 18 juni praten we jullie graag bij over onze resultaten. Voor 
die tijd spreken we je graag om een korte update te geven waar jouw workstream nu staat (specifieke focus 
transport en opslag) en te inventariseren welke vragen er nog leven aan jullie kant. Vanuit ons zullen  
en  aanwezig zijn. Wil je laten weten of dit moment in de agenda’s schikt? Dank!  

Groet, 

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 

.........................................................................................................................................

Join Skype Meeting 
Trouble Joining? Try Skype Web App 

Join by phone

+31 70 ,  (The Netherlands - The Hague) English (United Kingdom)

Find a local number 

Conference ID:  
Forgot your dial-in PIN? |Help |Legal 
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*** Join Video Conference *** From an EXTERNAL (non-Shell) video conferencing system: dial 
@video.shell.com. Enter the Conference ID from this invite followed by # when connected. From a Shell 

INTERNAL video conferencing system: follow the “Video Conferencing on Demand” steps provided on My 
Workspace: https://eu001-sp.shell.com/sites/AAFAA4948/Site%20Pages/Virtual%20Meeting.aspx  
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M 06-  
F 070-  

@minezk.nl

Van @provinciegroningen.nl>  
Verzonden: maandag 25 mei 2020 11:51 
Aan: @provinciegroningen.nl> 
CC: @minezk.nl>; @gasunie.nl>; 

shell.com> 
Onderwerp: Overleg NortH2 en NOZ TNW 

Hoi , 

Wil jij een (digitaal) overleg organiseren tussen , ,  en mijzelf? E-mail 
adressen in CC (dus bij deze weten ze ervan  ). 
Onderwerp is NortH2 en Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden. 
Uurtje lijkt me lang genoeg voor een kennismaking. Mogelijk geven  en  aan dat er nog meer mensen aan 
moeten sluiten. 
Alvast bedankt voor het regelen! 

Met vriendelijke groet, 

 
Senior beleidsmedewerker Ruimte en Energie 

T: 06 –  
E: @provinciegroningen.nl 
Aanwezig: ma t/m do   
__________________________________________________________________ 

Geïnteresseerd in wat de provincie allemaal doet op energiegebied? 
Volg ons op facebook: www.facebook.com/energieingroningen/ 

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
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Onderwerp: Catch-up EZK/NortH2 (technische workstreams)
Locatie: Skype Meeting

Begin: do 4-6-2020 10:00
Einde: do 4-6-2020 11:30
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: @shell.com

Ha allen, 

Op verzoek van  voegen we de technische-workstream-updates (die zojuist uit jullie agenda zijn gehaald) 
samen in 1 sessie. Het is even puzzelen in de agenda’s voor een tijdsslot en dit lijkt vanaf onze kant de eerste 
mogelijkheid. Ik hoop dat dit tijdsslot in jullie agenda’s werkt. Op 18 juni zitten we met iedereen voor de report-out 
van de eerste feasibility study. Tijdens deze sessie bouwen we voort op de 1-op-1 gesprekken die we hebben gehad 
en bekijken we welke vragen er mogelijk nog aan beide kanten spelen.  

Vanuit het NortH2 projectteam zullen  en  aanwezig zijn. 

Met vriendelijke groet,  

 
Government Relations Advisor  

Shell International B.V. 
P.O. Box 162, 2501 AN, The Hague, The Netherlands 
Office: Oostduinlaan 2, 2596 JM, The Hague, The Netherlands 
Telephone +31 6  
Email @shell.com  
Internet: www.shell.com / www.shell.nl 

.........................................................................................................................................

Join Skype Meeting 
Trouble Joining? Try Skype Web App 

Join by phone

+31 70 , (The Netherlands - The Hague) English (United Kingdom)

Find a local number 

Conference ID:  
Forgot your dial-in PIN? |Help |Legal 
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*** Join Video Conference *** From an EXTERNAL (non-Shell) video conferencing system: dial 
@video.shell.com. Enter the Conference ID from this invite followed by # when connected. From a Shell 

INTERNAL video conferencing system: follow the “Video Conferencing on Demand” steps provided on My 
Workspace: https://eu001-sp.shell.com/sites/AAFAA4948/Site%20Pages/Virtual%20Meeting.aspx  
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Intermediate rapport haalbarheidstudie NortH2- Shell/Gasunie 

Agenda 

Infographics: de hele keten in een plaatje willen zetten. Programmatische aanpak 4 GW voor 2030 
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H2 Backbone routing 

- Aan de kust zijn andere opties te vergroenen (blauwe waterstof en CCS) daarom eerst willen

ze de oost route ontwikkelen, daarna de westroute. Na 2030 zullen de twee kanten samen

moeten komen. Dit is naar aanleiding van de ontwikkelen van de verwachte vraag van

waterstof. Het is indicatief.

- Blauwe trajecten: omgebouwd pijpleidingen (85%) overige voor een deel nieuw en

overneming van andere leidingen (NAM). FIN zou een besluit moeten nemen over de

investering.

- Vraag van : Wordt het Maasvlakte project verbonden? Shell: de moleculen gaan via

de ringleiding naar de havengebied maar ze zijn bedoeld voor de raffinaderij.

VALUE CHAIN-PHASE 1

10.2.e









- Planning: 2027 de eerste GW willen ze klaar hebben. Zo 2023 moet een besluit worden

genomen. FID 2023-2024. Hoe kunnen we dit wel laten werken? Bijv, een consortium waar

iedereen inzit.

- Tender systematiek gaat niet werken. 18 juni moeten we concreet dit bespreken.

- Offshore GW elektrolyse voor 2030 zeer onwaarschijnlijk

- Wat is het bedrag dat Shell is bereid om te investeren? In de consortium moeten meerdere

privaten partijen komen. Welke taken gaan zich opnemen? Dat is nog niet besloten. Vanuit

de private ogen, zijn ze geïnteresseerd om te weten of er de juiste condities gecreëerd

kunnen worden om de beslissing te kunnen nemen. Shell is ultracommitted om dit te laten

werpen. Het moet wel een investeringswaardig project zijn. Een balans moet worden

gevonden tussen de risico’s en de reward.

- Vragen voor de 18de:

o Marktontwikkeling

o Socialisering van de kosten

o Power infra: verkenning over de modellen die bruikbaar zijn om de kosten te kunnen

laten drukken

o Toegang tot de pijpleidingen en cavernes

o Gap voor de afnemers. Vraag over subsidiering van de vraagzijde.
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are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
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.......................................... 

Afwezig op vrijdagen 

Van @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 14:41 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: NortH2 

Hoi  

Zie onderstaande mail van -  is ze bij jullie bij het juiste adres? 

Groet, 

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 11:57 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: NortH2 

Hoi  en , 

Hoe zijn jullie betrokken bij NortH2 project van Shell? Praten jullie serieus met ze hierover? 
Ik vraag dit omdat ik zojuist bij het WoZ clusteroverleg aangesloten was en terugkoppeling is gegeven over een 
gesprek tussen Shell, waterstof en WoZ cluster. 

 
 

 

 

 
 

Idee dat was geopperd om voor te leggen aan Shell, om gezamenlijk te werken aan een routekaart met de sector, 
met een kader hoe om te gaan met dit soort projecten. Over 2 jaar ongeveer zou er dan duidelijkheid zijn (ook 
met North See energy outlook die in de maak is en allemaal andere dingen die nu spelen op de Noordzee) 

Tevens is het WoZ cluster in gesprek nu met de Denen over een energie-eiland dat zij in 2030 willen opleveren, 
met voornaamste doel om elektriciteit naar NL te exporteren. Misschien zou Shell i.p.v. een windpark te bouwen 
die elektriciteit kunnen gebruiken. Was ook even een idee. 

 

Als iemand anders betrokken is vanuit jullie bij NortH2, dan kan dit natuurlijk doorgemaild worden. 
Wij WoZ cluster is Joris Berkhof in gesprek met Shell. 

Gr 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsmedewerker Energie-Innovatie 

....................................................................... 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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Directoraat-Generaal Klimaat en Energie 
Directie Elektriciteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C noord, 3e etage 
Postbus 20401| 2500 EK | Den Haag 
............................................................................................................................................................... 
M +31 6  
E @minezk.nl 
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TER ADVISERING 

Aan  
de Directeur-generaal Klimaat en Energie 

Voorbereiding Gesprek Consortium NortH2 

Pagina 1 van 7 

Directoraat-generaal 
Klimaat en Energie 
Directie Elektriciteit 

Auteur 

T 070  
@minezk.nl

T. +31
@minezk.nl

Datum 
22 juni 2020 

Kenmerk 
DGKE-E / 20173143 

Bhm: 20185306 

Kopie aan 
 (KE-E), 

(KE-E),  (KE-E), 
(BI-TOP), 

(KE-W&O),  (KE-E),
 (KE-E), 

(KE-E),  (KE-E).

Bijlage(n) 
1. Concept presentatie

resultaten
haalbaarheidsstudie
(vertrouwelijk)

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op 7 juli van 13.00u tot 14.00u heeft u een gesprek met het consortium NortH2. 
Dit consortium heeft plannen voor een grote waterstoffabriek in de Eemshaven. 
De elektriciteit moet vanuit een groot windpark boven Groningen geleverd gaan 
worden. Van de kant van het consortium zullen de volgende personen meedoen:  

 (Gasunie),  (Shell) en  (Groningen 
Seaports). Verder zal ook gedeputeerde  (Provincie Groningen) 
deelnemen. 

In deze nota treft u de voorbereiding voor dit gesprek.  
 en  van de Directie Elektriciteit zullen ook aan het gesprek 

deelnemen. Vanuit directie TOP zal David Pappie of  
deelnemen. 

Advies 
Akkoord gaan met de spreekpunten. 

Kernpunten 
• Het consortium zal middels een korte presentatie inzicht geven in hun

plannen en haalbaarheidsstudie die op dit moment wordt gedaan.
Tussendoor kunt u vragen stellen en reageren op de presentatie, ook aan
de hand van de hieronder meegegeven spreekpunten.

• U heeft al eens eerder met het consortium over dit project gesproken.
• In de presentatie zal de nadruk liggen op een aantal vraagstukken die het

consortium wil agenderen bij EZK. Dit zijn de volgende punten:
1. Algemene omschrijving project + algemene reactie
2. Locatie offshore wind en aanlanding
3. Tendering
4. Transport/Infrastructuur
5. Business case en te verwachten FID

E, Directeur 
Ernst-Paul Nas 

E, MT-lid 
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