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HYDROGREENN Leden Status

HYDROGen Green Regional Energy Economy Network Northern Netherlands

• 429 directe leden
– 20 informatieve leden

• >320 organisaties
– 300 Direct
– 20 Informatief

LinkedIn groep is opgericht en heeft nu 438 leden = +8  leden t.o.v. november 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)

EU heeft haar officiële klimaatdoel 

van 55% nu op 57% gezet

Link artikel NU.nl

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


Coalitieakkoord 2021-2025: verhoogde ambitie voor 
klimaat naar 60%

In het Coalitieakkoord zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt voor het 
klimaat:

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabinet het doel voor 2030 
aan tot tenminste 55% CO2-reductie. Om dit doel ook zeker te halen, richt het kabinet 
het beleid op 60% in 2030.

Er komt een klimaat- en transitiefonds van €35 miljard voor de komende 10 jaar.

Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het 
klimaatfonds.

Er komt een langjarig Nationaal Isolatieprogramma met commitment en middelen tot 
ten minste 2030.

Klimaatbeleid | Klimaatverandering | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/documenten/publicaties/2022/01/10/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid


NWO Call Direct gebruik van Waterstof

NGF: Direct gebruik van waterstof | NWO

Deze call maakt onderdeel uit van het R&D programma van GroenvermogenNL, 

dat wordt gefinancierd in het kader van het Nationaal Groeifonds. 

De voorliggende Call for proposals betreft NGF: Direct gebruik van waterstof 

(fase 1), GroenvermogenNL Werkpakket 3 en is gericht op doorbraken en 

innovaties van technisch en economisch potentieel ten aanzien van het 

directe gebruik van waterstof in de (energie-intensieve) industrie, 

mobiliteit en gebouwde omgeving.

https://www.nwo.nl/calls/ngf-direct-gebruik-van-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 is gestart met 9 ROC en 4 HBO instellingen



• ERASMUS KA220-VET – EH2TA - Drenthe 
College en 8 andere landen, Review 14-3-2023  
vaststellen final output werkpakket 

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

• 33 partners in 11 landen

• Coördinatie WP4 Curriculum Emmen

• Komen in April naar Nederland (Emmen)

• Cove, Centres of Vocational Excellence

• Coördinatie Noorwegen – 5 landen

• Hanze – Noorderpoort – Drenthe College
• project aanvraag loopt

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



Er lopen in Noord Nederland 3 waterstof calls voor de EU JTF 
gelden:

• Transitieregeling

• Campus regeling

– Campus GreenWise

– Campus Hydrogen Campus Europe.

JTF Calls

Link Greenwise Campus

https://greenwisecampus.nl/


• JTF Grote Kennis- en Valorisatieprojecten

JTF Transitie Call



• Greenwise Campus is hét regionale kennisknooppunt en vanuit 
één gezamenlijke innovatieagenda en op verschillende 
aantrekkelijke hybride omgevingen in de regio. Greenwise
Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, 
Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente 
Emmen. En is één van de voorbeeldprojecten van Universiteit 
van het Noorden.

• Er zijn 4 aandachtspunten, Circulaire plastics, Nieuwe energie, 
slimme maakindustrie en welzijn en technologie.

Greenwise Campus

Link Greenwise Campus

https://greenwisecampus.nl/


Voor de ontwikkeling van een nieuwe groene waterstofeconomie 
zijn er nieuwe banen nodig op elk niveau (mbo, hbo, wo). 

Voor bijvoorbeeld het installeren en opereren van elektrolyse 
systemen, het realiseren van waterstofinfrastructuur, het 
onderhoud van waterstofvoertuigen, het ontwerpen van 
waterstofsystemen en de innovatie daarvan.

Greenwise campus nieuwe energie



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



Drenthe College Waterstof in het DvhN 

22-2-23

Link naar DvhN artikel

https://dvhn.nl/drenthe/Drenthe-College-ontwikkelt-keuzevak-waterstof.-Bedrijfsleven-moet-up-to-date-geschoolde-werknemers-krijgen-28254105.html


Marktprijs aardgas 2023-2027

Marktprijs aardgas 2023-2027Status 23-2-23

Stroomprijs is gelinkt aan de 

aardgasprijs, wat zorgde  voor hoge 

stroomprijzen. 

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.


Nieuwe rapporten

TNO Nov 22 RVO Dec 22 Red 2 Feb 23

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-02/C_2023_1086_1_EN_ACT_part1_v5.pdf


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



Hydro Boreas 14 februari 2023

WCM Hydro-Boreas –werkpakketten

1. Faalmechanismen, Levensduur Verwachtingen

2. Onderhoudsconcepten, Design for Maintenance

3. Competenties

4. Autonome Operatie

5. Ketenintegratie

Mocht u geïnteresseerd zijn, 
`stuur dan een email naar 
bdj@worldclassmaintenance.com.



Waterstof tankstations Benelux status

H2Benelux | Hydrogen stations in the BeNeLux

• Aantal stations groeit (12 + 2 

publieke Small fill stations)

• Technische beschikbaarheid moet 

nog verder omhoog.

• Pesse nu openbaar beschikbaar

• Groningen is in nov 22 uitgebreid.

• Amersfoort medio Mei 23. Assen ?

https://h2benelux.eu/


HYCC 40 MW Delfzijl

Link HYCC

HyCC contracted Kraftanlagen

Energies & Services for the basic 

design and engineering (FEED) of 

the plant and placed an order with 

Nel for the supply of the electrolysis 

stacks. The plant will be operated 

by HyCC and use Nel’s atmospheric 

alkaline electrolyzers

https://www.hycc.com/en/news/hycc-contracts-kraftanlagen-and-nel-for-green-hydrogen-project-h2eron


HYCC Publieke waterstof roadmap

Bron HYCC Victor Salet tijdens Stork TIAM 2023 event presentatie 25/1/23



HYCC waterstof operatie en onderhoudsstrategie  

Bron HYCC Victor Salet tijdens Stork TIAM 2023 event presentatie 25/1/23



HYCC Remote operaties

Bron HYCC Victor Salet tijdens Stork TIAM 2023 event presentatie 25/1/23



HYCC & Stork Samenwerking onderhoud

Bron HYCC Victor Salet tijdens Stork TIAM 2023 event presentatie 25/1/23



Groen Tanken, Testen en Leren

Pilot Groene H2 Tank-Test-Leer-locatie, bij het TT-circuit Assen, 10.000 kg/dag



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 

Q1 2023 terug. Q2 2023 

operationeel



Waterstofwijk Lochum

Hydrogreen & 
Hoogeveen H2 
partner 
Alliander heeft 
in Lochum de 
eerste 11 
woningen op 
100% 
waterstofketels 
aangesloten 
met Remema
ketels

Bron Alliander Leo Brummelkamp Symposium Lochum 26-1-2023



Waterstofwijk Lochum





Waterstofwijk Lochum Veiligheidsvoorzieningen

Hydrogreen Partner Alliander heeft in Lochum de eerste 11 woningen op 100% 
waterstofketels aangesloten met Remema Ketels



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.



Events 4 april 2023 TU Delft 15:00 tot 21:00

We are happy to invite you to the first TU Delft

Hydrogen Research & Innovation Event on April 4.

The programme will be a mix of visionary plenary 

speakers, deep dive break-out sessions and our 

Hydrogen Marketplace.

You can meet with researchers for in-depth 

discussions, interact & collaborate with 

industry players and policymakers to contribute 

to the energy transition, and be

amazed & inspired by

TU Delft hydrogen - and student teams
Hydrogen Research & Innovation Day - Home (aanmelder.nl)

https://www.aanmelder.nl/tudh2


New Energy forum – Breaking Barriers 22 juni 23

Aanmeld link

https://event.congresbureau.nl/newenergyforum/begin
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