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HYDROGREENN Leden Status

HYDROGen Green Regional Energy Economy Network Northern Netherlands

• 429 directe leden
– 20 informatieve leden

• >200 organisaties
– 180 Direct
– 20 Informatief

LinkedIn groep is opgericht en heeft nu 429 leden = +16  leden t.o.v. sept 2022.
https://www.linkedin.com/groups/8674196/

Sleutel = OPEN INNOVATION PLATFORM

https://www.linkedin.com/groups/8674196/


COP 27 en Europa doelstelling (15 nov. 22)

Door de Russische inval in 

Oekraïne en de energiecrisis worden 

er extra maatregelen genomen om 

hernieuwbare energie op te wekken 

en energie te besparen. 

Die stappen leiden volgens Timmermans tot 

een uitstootvermindering 

van minstens 57 procent i.p.v. 55% nu. 

Daarom wil de EU haar officiële klimaatdoel ook aanscherpen in aanloop naar de

volgende klimaattop, volgend jaar in Dubai.

Link artikel NU.nl

https://www.nu.nl/klimaat/6236319/eu-scherpt-klimaatdoel-nog-eens-aan-uitstoot-niet-55-maar-57-procent-omlaag.html


Projecten IPCEI 
(Important Project(s) of Common European Interest)

EU  voor deze IPCEI projecten

om ruimere staatssteunregels 

te mogen hanteren

IPCEI - Proces (rvo.nl)

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/ipcei/proces


UHT ministeriële regeling garanties van oorsprong

UHT op wijziging van de Regeling garanties 
van oorsprong en certificaten van oorsprong 
(Link)

De ACM acht de regeling uitvoerbaar en 
handhaafbaar. De ACM vindt het wel gewenst 
dat er in de regeling wordt opgenomen dat de 
meetbedrijven de productie-installaties, met 
betrekking tot ander gas (zoals waterstof), 
binnen een redelijke termijn goedkeuren. 
Deze zogenoemde vaststelling van de 
installatie heeft de producent nodig voordat 
hij garanties van oorsprong en subsidie kan 
aanvragen.

https://www.vemw.nl/kennisbank-detail/2022/11/15/UHT-ministeri%C3%ABle-regeling-garanties-van-oorsprong


Rapport NWP "Routekaart Waterstof

.

Link Rapport

De Routekaart Waterstof beschrijft hoe een brede 

groep stakeholders de komende jaren vooruitgang 

wil boeken om de Nederlandse waterstofambities en 

klimaatdoelen te behalen. Het gaat om zowel 

publieke als private partijen die zich hebben 

verbonden aan het Nationaal Waterstof Programma 

(NWP). De Routekaart hanteert een holistische 

benadering voor de ontwikkeling van de 

Nederlandse waterstofmarkt, door aanbod, transport, 

distributie, opslag, toepassing en randvoorwaarden 

met elkaar te verbinden.

https://www.vemw.nl/kennisbank-detail/2022/11/03/Rapport-NWP-Routekaart-Waterstof


Rapport NWP "Routekaart Waterstof

.

Link Rapport

https://www.vemw.nl/kennisbank-detail/2022/11/03/Rapport-NWP-Routekaart-Waterstof


Rapport NWP "Routekaart Waterstof

.

Link Rapport

Op basis van 6000 vollast uren en 60% omzettingsrendement

8 GW is 

verdubbeling 

t.o.v. 

klimaatakkoord 

3-4 GW

https://www.vemw.nl/kennisbank-detail/2022/11/03/Rapport-NWP-Routekaart-Waterstof


Nationaal Onderwijs in Waterstof



Train de trainers aanpak

• Opschaling door een train de trainers aanpak: voordelen van een train de 
trainer aanpak zijn:
– Versnelling van kenniscirculatie.
– Efficiency.
– Consistentie in kennis en kennisoverdracht.
– Persoonlijke ontwikkeling van de trainer.
– Opbouw van een netwerk van trainers waarlangs ook nieuwe kennis verspreidt kan 

worden. 

• Deze aanpak past dan ook geheel binnen de huidige vraag naar snel opleiden 
van professionals, de benodigde opschaling en het noodzaak tot opbouwen van 
eenduidige kennis, met name op het gebied van veiligheid rond waterstof. 

• Kick-off met eerste groep docenten in pilot start 5 dec. 2022 landelijk.



Groenvermogen NL- Train de trainer
Sessie 0 Kick-off: 

Doel: Kennismaking met elkaar en de expertgroep; Introductie onderwijsontwikkeling 

waterstoftechnologie en afstemmen van verwachtingen.

Sessie 1 Oriëntatie: 

Van: Globaal beeld waterstoftoepassingen

Naar: Concreet beeld waterstoftoepassingen in de regio en onderwijs

Sessie 2 Vakkennis:

Van: ruwe kennis verzameling

Naar: gelaagde kennisverzameling &eigen kennisverwerving (basis/toepassing /verdieping)

Sessie 3 Vakkennis:

Van: Gelaagde kennisverzameling (basis/toepassing/verdieping)

Naar: Gelaagde naar onderwerp gerubriceerde kennisverzameling & eigen kennisverwerving

Sessie 4 Waterstoftoepassingen in de praktijk:

Van: Concreet beeld waterstoftoepassingen in de regio

Naar: Concreet beeld waterstoftoepassingen in de regio voor het onderwijs

Sessie 5 Oefening praktijktoepassing:

Van: Concreet beeld waterstoftoepassingen in de regio voor het onderwijs/keuzedelen waterstof én 
gelaagde naar onderwerp gerubriceerde kennisverzameling
Naar: Concretisering/functionele definitie van waterstoftoepassingen in practica

Sessie 6 Onderwijsmateriaal:

Van: Concretisering/functionele definitie van waterstoftoepassingen in practica
Naar: Opdrachten practica

Van: Gelaagde naar onderwerp gerubriceerde kennisverzameling
Naar: Presentaties en samenstelling theorie en inzetbaar materiaal in het onderwijs.

Sessie 7 Terugkomdag:

Van: Opdrachten practica

Naar: Reflectie opdrachten practica

Van: Presentaties en samenstelling theorie

Naar: Reflectie theorie

7 sessies van 4 uur over 5-6 maanden.
Inspanning per week is 8 uur voor 20 
weken.
Doel verdere lesstof ontwikkeling en 
professionalisering docenten.



Waterstof opleidingskeuzes reguliere als particuliere 
onderwijs en commerciële aanbieders

1 daagse opleiding – Basiscursus soms masterclass genoemd
Circa 400-600 

euro

Inleiding in het analyseren en 
reduceren van veiligheidsrisico’s 

bij het ontwerpen van 
waterstofinstallaties

HANZEPRO

WATERSTOF
HAN

TVVL
Waterstof in de 
gebouwde omgeving

3-5 daagse opleiding – verbreding en verdieping in een onderdeel

E-Learning OZONE.NL – (10 les modules energy College deels gereed)  

Circa 1.500-
2.500 euro

Gratis

oriëntatie cursus waterstof Technologie KC1049 7 weken (SBU 240) 1.395 euro

Waterstof Technologie KC1049 energy Collage 10 dagen
New Energy Business school Post HBO waterstof specialist
29 dagen – 8 maanden programma

12.500 euroPost HBO

MBO 3/4

MBO 3

MBO/ HBO

MBO/ HBO

Link

Video
Link

HBO/WOTU Delft MOOC Sustainable Hydrogen and Electrical Energy Storage SBU 
112 

Link

https://www.hanzepro.nl/alle-opleidingen/techniek-opleidingen/energie/waterstof-inleiding-in-het-analyseren-en-reduceren-van-veiligheids-risico-s-bij-het-ontwerpen-van-waterstofinstallaties/
https://www.han.nl/opleidingen/cursus/waterstof/
https://www.tvvl.nl/cursussen/d-introductie-waterstof-in-de-gebouwde-omgeving#:~:text=Je%20maakt%20kennis%20met%20algemene,en%20regelgeving%20en%20veiligheid%20behandeld.
https://www.ozone.nl/
https://noorderpoort.nl/cursussen-en-trainingen/waterstof
https://www.youtube.com/watch?v=WXE8nElfGiU
https://www.youtube.com/watch?v=WXE8nElfGiU
https://ocw.tudelft.nl/courses/sustainable-hydrogen-electrical-energy-storage/?view=lectures


• ERASMUS KA220-VET – EH2TA - Drenthe 
College en 8 andere landen, eind nov 22 
vaststellen output werkpakket 1-5 in Slowakije 

• ERASMUS GreenSkills4H2 – The European 
Hydrogen Skills Alliance gestart sept 22

• 33 partners in 11 landen

• Coördinatie WP4 Curriculum Emmen

• Cove, Centres of Vocational Excellence

• Coördinatie Noorwegen – 5 landen

• Hanze – Noorderpoort – Drenthe College
• project aanvraag loopt

• Hydrogen Valley Campus Europe - project 
aanvraag wordt aan gewerkt

•

Internationaal Onderwijs in Waterstof



GreenSkills4H2

The project will focus on the hydrogen value chain, and more precisely on hydrogen production, 
distribution, transport and storage. 
• (Year 1) 

• After an analysis of the skills needs and the development of a skills strategy
• (Year 2 – Year 3)

• A core curriculum will be drafted, and training materials will be developed
• (Year 3 – Year 4)

• Trainings will then be implemented to test the materials developed with different publics

The GreenSkills4H2 project counts 33 partner



Hydrogen Valley Campus Europe

Project omvang 60-150 miljoen en men 

verwacht geld uit Just Transition funds.  Uit 

JTF funds zou de maximum subsidie 10 

miljoen kunnen zijn.

Delfzijl

Emmen

Groningen/Zernike

Leeuwarden

Campus partner with facilities

Groningen/Suikerterrei

n

Eemshaven



Marktprijs aardgas 2023-2027

Source 14-11-2022:

Ontwikkelingen aardgasprijzen | Zicht op Energie

Stroomprijs was gelinkt aan de aardgasprijs, 

wat zorgde  voor extreem hoge stroom prijzen. 

Dat is uiteraard zeer funest voor de waterstof 

productiekosten daar het grootste deel van 

de waterstofprijs bestaat uit de stroomprijs.

https://zichtopenergie.nl/prijsontwikkelingen/ontwikkelingen-aardgasprijzen/#:~:text=Historische%20aardgasprijzen&text=Tot%20het%20jaar%202021%20waren,%E2%82%AC%200%2C40%20per%20m3.
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NATURAL GAS 

PRICE

CO2 PRICE ELECTRICITY PRICE

2014 2016 2018 2020 2022 2014 2016 2018 2020 2022 2019 2020 2021 2022

2021 2021 2021
European spot

market prices

THE BIG ELEPHANTS
IN THE ROOM

YOUR HYDROGEN O&M PARTNER
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World Class Maintenance (WCM) Hydro Boreas Ronde Tafel

Mocht u geïnteresseerd zijn, 

`stuur dan een email naar 

bdj@worldclassmaintenance.com.

16 November 3e bij Worley in Den Haag om referentiekader te bepalen



HyDelta 2 gestart met nieuwe onderzoeken

Link HyDelta 2

https://hydelta.nl/hydelta-2-0


HyDelta 2 eerste bevindingen gedeeld (15-11-22)



Waterstof tankstations Benelux status

H2Benelux | Hydrogen stations in the BeNeLux

• Aantal stations groeit (12 + 2 

publieke slow fill stations)

• Technische beschikbaarheid moet 

nog verder omhoog.

• Pesse nu volledig openbaar 

beschikbaar

• Groningen is in nov 22 uitgebreid.

https://h2benelux.eu/


Project Lhyfe 200 MW Delfzijl (in Ontwikkeling)

De Franse groene waterstofproducent Lhyfe
gaat in Delfzijl een grote fabriek bouwen. De 
fabriek krijgt een jaarlijkse capaciteit van 200 
megawatt. Daarmee kan zo’n 20.000 ton 
groene waterstof worden geproduceerd. Dat 
meldt Economie Groningen. Lhyfe koos heel 
bewust voor Delfzijl en de regio Groningen 
als vestigingsplaats. “Groningen is een 
voorloper op het gebied van 
energietransitie."

Link Lhyfe

Lhyfe heeft de ambitie om een toonaangevende Europese groene en hernieuwbare 
waterstofproducent te worden, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3 GW in 
2030. Om dit doel te bereiken, zet het bedrijf gedecentraliseerde waterstofecosystemen 
van verschillende fabrieksgroottes in heel Europa op – inclusief het Delfzijl-project.

Lhyfe website

https://economie.groningen.nl/nieuws/lhyfe-bouwt-groene-waterstoffabriek-in-delfzijl
https://www.gic.nl/nieuws/lhyfe-bouwt-groene-waterstoffabriek-in-delfzijl
https://www.lhyfe.com/


Project Sinnewetterstof

De 0,4 MW elektrolyse en 

volgsystemen

zitten momenteel in de 

Commissioningsfase.  

Elektrolyse deel is afgerond.

Compressie wacht op 

ondelen. 1 MW komt medio 

dec. 2022 terug. Q12023 

operationeel



Project Waterstofwijk Hoogeveen

Netbeheerder Rendo wacht op 
toestemming van ACM om 
waterstof te mogen 
transporteren in haar nieuw aan 
te leggen gasnet en bestaande 
net.

Waterstof wordt fiscaal belast 
met energiebelasting en ODE. 
Op basis van calorische waarde 
ten opzichte van Aardgas.



Project RWE Windpark en 50 en 600 MW 
elektrolyse Eemshaven

50 MW start

Opschalen naar 

600 MW in 2027

Persbericht RWE 

10-11-22

DVHN 11-11-22

https://benelux.rwe.com/pers/2022-11-10-rwe-succesvol-in-tender-windpark-op-zee-hollandse-kust-west-vii
https://benelux.rwe.com/pers/2022-11-10-rwe-succesvol-in-tender-windpark-op-zee-hollandse-kust-west-vii
https://dvhn.nl/economie/Stroom-nieuw-windpark-voor-waterstoffabriek-Eemshaven-28042757.html


RWE Koopt Magnum centrale Eemshaven

RWE zegt dat de nieuwe aanwinst een 

belangrijke rol kan spelen bij het CO2-vrij maken 

van de Nederlandse energievoorziening. 

,,De Magnum centrale is een ultramoderne 

centrale die vrijwel klaar is voor de productie 

van waterstof. 

In combinatie met onze bestaande 

elektriciteitscentrale in de Eemshaven, 

kan RWE het Eemshavengebied ontwikkelen 

tot één van de meest toonaangevende 

energie- en waterstofhubs in Noordwest-Europa’’

, aldus algemeen directeur Roger Miesen van RWE.

Link Eemshaven.info

https://eemshaven.info/nieuws/rwe-koopt-magnumcentrale-in-de-eemshaven-voor-500-miljoen-euro-straks-wordt-er-waterstof-gestookt/


Groene waterstof uit de Ruimte (ESA) 11-11-2022

Link klimaatweb

https://klimaatweb.nl/nieuws/groene-waterstof-van-zonne-energiecentrale-in-de-ruimte/


Distran Ultrasone camera voor H2 lekdetectie

Waterstof detectie tot op 50 meter en lawaaiige omgeving. 

Prijs circa 27.000 euro non-ATEX en circa 42.000 euro in ATEX uitvoering.

Link

https://distran.swiss/en/home/


Wind meets Gas 2022

We hadden een zeer succesvolle Wind meets gas in 6-7 oktober 2022 in Groningen

Wind meets Gas 2022 – Home, met deelnemers uit meer dan 10 landen.

https://windmeetsgas.com/


World Hydrogen Conference - Rotterdam



HyNorth – Hy Soccer bij FC Groningen volgende bij HyNorth 
sessie bij Engie Eemshaven 



Waterstof film Noord Nederland Israël online link

NL-Israël Waterstof promo film. 
https://youtu.be/san52L85Mjc

https://youtu.be/san52L85Mjc


Uitnodiging Back to the Future 29 Nov 2022 Delfzijl
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Vragen



Hoe gaan we verder met HYDROGREENN

• 1997 Opgericht door Stork en EnTranCe, 

Stork was verantwoordelijk als voorzitter en 

voor organisatie. Financiering Stork 

• 1999-2000 HYDROGREENN ging op 

Waterstofbooster, VZ bleef bij Stork, 

Penvoerder-schap  ging naar Hanze en 

organisatie naar VNO.

• Financieel tot 2023 geld via subsidie op de 

groene Waterstofbooster (Bedrijven, Prov. 

Groningen en SNN)

• Tijd dus om na te denken bij we e.e.a. gaan 

organiseren in 2023.


