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Van de projectleider
Inmiddels is iedereen weer opgestart na de welverdiende zomervakantieperiode. Eerder
bleek dat in de definitie van werkpakket 5 nog een wijziging nodig was om de beoogde
subsidie te verkrijgen volgens de complexe staatsteun-regels. De benodigde aanpassingen
zijn doorgevoerd in de beschrijving van wp-5 en we hebben vernomen dat SNN in week 38
uitsluitsel gaat geven t.a.v. beschikking van de subsidie. We zijn druk bezig met allerlei
zaken rondom de infrastructuur, wijziging in de omgevingsvergunning milieu t.b.v.
waterstoftoepassingen en met name veiligheidsmaatregelen, handboeken en VGMprocedures (Veiligheid Gezondheid Milieu). Inmiddels zijn weer vijf nieuwe studenten
begonnen met waterstofopdrachten. Testen rondom de cv toestellen op waterstof (project
Waterstofwijk Hoogeveen) lopen in september ten einde en we kijken hoe we
vervolgexperimenten kunnen definieren en infrastructuur kunnen behouden voor
werkpakketten 3 en 5. Met vriendelijke groet, Tjerk Jansma.

Officieel van start
SNN heeft de subsidie voor het EFRO project De Groene Waterstof Booster van €1,2 miljoen
toegekend. Hiermee kan het project officieel van start gaan. We gaan in de komende periode
MKB’ers stimuleren om zich bezig te houden met groene waterstof innovaties en toepassingen. Hiermee wordt de groene waterstofwaardeketen in Noord-Nederland en
uiteindelijk ook daarbuiten verder vormgeven. Naast innovatie wil het project het noordelijke
eco-systeem rondom groene waterstof verder versterken door zich onder andere te richten
op informatiesessies en kennisontwikkeling, opleidingsmogelijkheden voor alle
(beroeps)onderwijs en onderzoek.

Foto: Subsidieverstrekking, EnTranCe

Innovatievouchers

De Groene Waterstof Booster heeft een eigen voucherregeling, waarbij we zowel een kleine
als grote voucher aanbieden. Op onze website www.groenewaterstofbooster.nl/onzediensten vindt u meer informatie. We hebben ook een flyer ontwikkeld, deze kunt u hier
downloaden. Heeft u interesse of vragen over onze voucherregeling of overige diensten, dan
kunt u ook altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

Testinfrastructuur
Voor het Hydrogreenn project Waterstofwijk Hoogeveen is er afgelopen zomer
testinfrastructuur aangebracht in de proeftuin van EnTranCe – Centre of Expertise Energy in
Groningen. Zo zijn er onder meer duurtesten gedaan met een waterstof Cv-ketel en
verscheidene veiligheidscontroles uitgevoerd. Deze infrastructuur kan ook gebruikt worden
voor het testen van (kleine tot middelgrote) innovaties in het project De Groene Waterstof
Booster. In deze video krijgt u een impressie hoe het testen is verlopen.

1-daagse cursus Waterstof en Veiligheid op 24 september
De eerste in een serie cursussen in het kader van de Groene Waterstof Booster; de serie
heeft als doel: kennis delen over waterstof en de mogelijke toepassingen binnen bedrijven.
Deze eerste cursusdag is opgebouwd uit een theorie-deel (ochtend) en praktijk-deel
(middag). De cursus vindt in de EnergyBarn op Entrance plaats.
Er zal worden ingegaan op onderwerpen als: wat is waterstof, waar wordt het voor gebruikt,
vergelijking waterstof en aardgas; invloed op materialen, hoe ruikt het, hoe brandt waterstof,
hoe detecteer je het.
Ted Wildenberg (EnTranCe/Hanzehogeschool) en Alfons Krom (NV Nederlandse Gasunie)
zullen het theorie deel voor hun rekening nemen. Cees Lock van KIWA verzorgt het
praktijkdeel aan de hand van de waterstoftafel.
Voor wie: Innovatief MKB Noord Nederland
Kosten pilot: 100 Euro per persoon, excl. BTW
AANMELDEN uiterlijk 17 september via contact formulier op
https://www.groenewaterstofbooster.nl/onze-diensten
De cursus gaat door bij minimaal 8 en maximaal 12 personen.

Hydrogreenn bijeenkomst 10 september
Op 10 september staat er weer een Hydrogreenn bijeenkomst op de planning. Mocht je de
uitnodiging hebben gemist, volg <<de link>> voor het programma en de aanmeldknop.

