INNOVATIEDAG
WATERSTOF

INTRODUCTIE

WATERSTOF HET
NIEUWE EUREKA VOOR
DE ENERGIETRANSITIE?
Waterstof is een van de meest hoopvolle
principes van de 21ste eeuw - je kunt het overal
ter wereld omzetten in bruikbare energie voor
uiteenlopende doeleinden, van elektriciteit en
transport tot verwarming in de gebouwde
omgeving - en dat allemaal zonder CO2emissies.
Een ontwikkeling die ons allemaal aangaat, ook
het Groene Hart. Want we weten: natuurlijke
grondstoffen en fossiele energiebronnen zijn
eindig, en onze leefomgeving is kwetsbaar. Maar
als waterstof het nieuwe Eureka voor de
energietransitie blijkt te zijn, waarom wordt het
dan nog niet op grote schaal toegepast? Waar zit
de bottleneck en hoe zien de stappen richting
het gebruik van waterstof er in de praktijk uit?
Waterstof kent ook grote uitdagingen. Denk aan
de opslag, regelgeving en hoge kosten. Daarom
vraagt waterstof om innovatief handelen en
doorzettingsvermogen: typische kenmerken van
ondernemers. Vandaar de vraag: waar zijn
overheden en ondernemers op het gebied van
waterstof mee bezig? Waar boeken ze progressie
en waar lopen ze (nu nog) vast? Eén ding is
duidelijk. Om stappen te maken op het gebied
van waterstofproductie is de samenwerking van
verschillende sectors essentieel.
Daarom organiseert Platform Groene Hart
Werkt! op woensdag 16 september een dag
waarop een groep gemeentelijke bestuurders en
ondernemers gezamenlijk optrekt en in de
praktijk gaat ervaren hoe bedrijven handen en
voeten geven aan het thema 'waterstof'. Met
steeds in het achterhoofd: samenwerking en
kennisdeling brengt ons allemaal dichter bij onze
doelen. Sluit je aan?
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REISPROGRAMMA

OCHTEND
In alle vroegte reizen we af naar GoereeOverflakkee. In Stad aan 't Haringvliet bezoeken we
de eerste echte waterstofwoning van Nederland.
Hylife Innovations, projectontwikkelaar Wonen op
Flakkee en Bouwonderneming Stout hebben hier
samen een woning voorzien van een installatie die
zonne-energie opslaat in groene waterstof, om zo
de koude maanden door te komen.
De installatie zorgt ervoor dat de complete keten
van duurzame en hernieuwbare energie-productie,
-opslag en -gebruik wordt gecreëerd in een
woonomgeving. De zonne-energie wordt in de
zomermaanden opgevangen en wanneer nodig
omgezet in elektriciteit en warmte voor de woning.
Het resultaat: een totaal zelfvoorzienende woning.
We gaan in gesprek over het project en de
toepassingen van waterstof in de woonomgeving.
in hoeverre is het haalbaar om dit concept naar
andere delen van het land te kopiëren? Waar zijn
de grootste uitdagingen voor de ontwikkelaars en
waar zien zij de kansen voor waterstof?
Na het bezoek rijden we richting onze lunchplek,
waar we in alle rust verder kunnen praten over
waterstof in de woonomgeving.
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REISPROGRAMMA

MIDDAG
Na de lunch gaan we in gesprek met Paul
Emmerik, onder andere verantwoordelijk voor het
beleid voor waterstof en mobiliteit binnen de
gemeente Rotterdam. We spreken met hem over
de verschillende samenwerkingen van de
gemeente Rotterdam, waaronder Roteb: een
project waarbij gemeenten en het bedrijfsleven
samen optrekken in de inkoop en inzet van
waterstofvoertuigen. Ook gaan we met Paul in
discussie over de uitdagingen die de introductie
van waterstof binnen gemeentes met zich mee
kan brengen.
In de namiddag vertrekken we in de richting van
Delft, waar we de proeftuin van de TU Delft
bezoeken. Hier houdt men zich bezig met
onderzoek naar de toekomst van waterstof. We
krijgen een rondleiding en spreken een van de
professoren over de verschillende lopende
onderzoeken en de toekomst van waterstof.

Tot slot brengen we een bezoek aan Accenda, een
onderzoek- en adviescentrum dat veelvuldig
samenwerkt met de TU Delft en de overheid om
stappen te maken op het gebied van mobiliteit en
waterstof. We gaan in gesprek met directeur
Martin Seiffers over de door Accenda ontwikkelde
H2auto en de waterstofbus, die 100% energieneutraal rijden. Wat is er nodig om deze
voertuigen door heel Nederland op de weg te
krijgen? En hoe kunnen de Nederlandse
gemeenten hierin helpen?
We sluiten de reis af met een hapje en drankje in
de regio Gouda/Woerden. Hier blikken we terug
op onze bevindingen van de dag. Het programma
zal tot ongeveer 18:30u duren.
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DATUM

EN

PRIJS

Wanneer: woensdag 16 september 2020
Prijs: € 250,00 (ex. 21% btw). De prijs is inclusief
busvervoer, lunch, borrel, hapjes, bedrijfsbezoeken, sprekers en reisbegeleiding.
Heeft u vragen over de reis? Neem gerust contact
op met:
Yolanda Ledoux (initiatiefnemer)
Platform Groene Hart Werkt!
YLedoux@alphenaandenrijn.nl
+31 6 46 97 32 05
Wout Dingenouts (organisator)
MeetIn
wout@meetin.eu
+31 6 29 48 77 18

Schrijf u hier in
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