PERSPECTIEF
VOOR NEDERLAND
SHELL ALS
AANJAGER
VAN DE
ENERGIETRANSITIE
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Doorlopende bedrijfsactiviteiten:
1. Den Haag: Wereldwijde aansturing
van bedrijfsonderdelen Integrated
Gas, Renewables & Energy
Solutions, Upstream en Projects &
Technology
2. Rotterdam: Europese hoofdkantoor
voor bedrijfsonderdeel
Downstream, waaronder Shell
Chemicals
3. Moerdijk en Pernis: Geïntegreerd
energie- en chemiepark, CO2neutraal in 2050
4. Amsterdam: Energy Transition
Campus, wereldwijde hub voor
onderzoek naar hernieuwbare
en emissieloze energievormen.
Open campus om kennisdeling en
innovatie met start-ups te
bevorderen
5. Amsterdam: Shell Ventures,
1,4 miljard dollar fonds om
innovatieve startups en scale-ups
wereldwijd te ondersteunen bij het
versnellen van de energietransitie
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Energietransitieprojecten
operationeel en in aanbouw:
6. Pernis: Bouw HEFAbiobrandstoffenfabriek,
820.000 ton duurzame kerosine
en diesel
7. Amsterdam: Nordsol, fabriek
voor bio-LNG*
8. Borssele 3-4: BlauwWind –
groene stroom van de Noordzee*
9. Hollandse Kust Noord:
CrossWind – 750 MW vermogen
in aanbouw*
10. Landelijk netwerk laadstations:
toegang tot 47.000 laadpunten
in Nederland, doorlopende
uitbreiding

< Delta Corridor

Energietransitieprojecten in
ontwikkeling (investeringsbesluiten
in de komende jaren):
11. Tweede Maasvlakte:
HollandHydrogen 1 – grootste
groene waterstof fabriek ter
wereld voor verduurzaming 		
transport
12. Emmen: ontwikkeling van
groene-energiehub, met
zonnepark, windmolens, batterijen
en productie van groen gas en
waterstof*
13. Wind-op-zee portfolio uitbouwen
door mee te doen aan
toekomstige biedingen*
14. Eemshaven: NortH2, grootschalige
(4-10 GW) productie, opslag en
transport van groene waterstof
voor gebruik in de zware industrie
en mobiliteit*
15. Delta Corridor,
buisleidingenbundel CO2 en
waterstof naar Duitsland en
Limburg*
* in samenwerking met partners

Wij veranderen. Dat moeten we. Dat willen we. Dat doen we. Daarom spreken wij een stevig commitment
uit voor de Nederlandse energietransitie. Daarbij hoort een sterke investeringsagenda. Alleen al in de
afgelopen twee jaar hebben we besloten om bijna vier miljard euro te steken in projecten die hieraan
bijdragen. En we willen meer doen. Ons doel is om uiterlijk 2050 emissie-neutraal te zijn.

