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Groene Waterstof Booster 1.0 è 2.0   Komt er een opvolgend traject of project ?

Kern van GWB:
• PR, communicatie, actieve netwerken, Hydrogreenn (WP 2)
• Vouchers voor MKB (WP 3)
• Trainingen; competentieontwikkeling (WP 4)
• H2-infrastructuur tbv trainingen, MKB (EnTranCe) (WP 5)

Vouchertrajecten gaan goed en de Hydrogreenn-bijeenkomsten en evenementen verlopen positief.

Momenteel zijn er diverse H2-trajecten / subsidiemogelijkheden:
– Human Capital zaken zijn reeds redelijk belegd. (waterstof werkt, groenvermogen en JTF)
– Additionele H2 infrastructuur / opstellingen evt. vanuit JTF (JTF campusregeling)

Kernteam GWB stelt een accentverschuiving voor:
Van initiële kennis, ontwikkeling van diensten of producten  è Verdienen ; accent op economische ontwikkeling

Stuurgroep GWB besluit over een maand over project verlengingsaanvraag en evt. voorbereiding voor opvolging.

Hydrogreenn23 feb 2023



Lead lijst status febr. 2023

• Totaal 189 leads
• 26 vouchers en 6 

studentenvouchers
• 60 zonder voucher, wel op 

andere manier geholpen 
• Waarvan 25 niet MKB of niet 

NNL

Laatste jaar: gemiddeld 
2 vouchers per 6 weken

16%

31%42%

4%
7%

Vouchers , status 15 feb 2023, totaal 189 leads 

afgerond met voucher

afgerond met advies  of
doorverwijzing
afgerond ,overig

nog  in behandeling
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Verder met het hydrogreenn netwerk; hoe

Er was ‘regie geld’ eerst vanuit Stork, nu vanuit project Groene Waterstof Booster.
Regie van de bijeenkomsten ligt bij VNO-NCW i.c.m. Hanze. Voor vervolg is nu (nog) geen regiegeld.

Wel/geen lidmaatschap
Accent op kennisdeling én economische ontwikkeling bij MKB
Gelaagdheid (Per 1,2..)?
KwalificaPe om in teamverband grote klussen aan te kunnen (vergelijk NNOW)

Beleggen bij
- VNO-NCW / kennis instelling of MKB
- 1 organisaPe in Noord Nederland (en verschillende chapters ?).
- Greenwise (Emmen) voorbereidende acPes.

Stork en EnTranCe stemmen nader af.
RelaPe met HyNorth; Hysociety uitwerken; gesprekken lopen
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Trainingen voor professionals, opleidingen
Waterstof - Energierecht en Veiligheidswetgeving

– Iets te weinig belangstelling voor feb. ’23. Schuift naar het najaar

Waterstof – Introductie op toepassing en veiligheid 
– soms vraag naar bedrijfsspecifieke variant

Waterstof - Inleiding in het analyseren en reduceren van (veiligheids)risico’s bij het ontwerpen van 
waterstofinstallaties

– 3 maal geweest en wederom nieuwe inschrijvingen

Workshop vergunningen (8 maart ‘23  GWB, Heavenn)
– Deskundigen, facilitator (HyMatters, H2Tap)
– Nog plaats voor 10p.

Special : workshop over waterstof & veiligheidsbewustzijn / cases (in wording; doel april/mei ’23)
– Veiligheidsdeskundige van Inerc / defensie met veel kennis van H2/veiligheidsaspecten en issues
– Combinatie met minor waterstof Hanze (sessie voor studenten en mensen van bedrijfsleven).

23 feb ‘23 Groene waterstof Booster


