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Onderwerp: Subsidie voor de realisatie van waterstofverwarming in de nieuw-
bouwwijk Nijstad-Oost in Hoogeveen
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

G eachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om €.647.668,-- subsidie te verlenen aan de ge-

meente Hoogeveen voor de realisatie van waterstofverwarming voor de nieuw-
bouwwij k N ijstad-Oost.
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieveror-
dening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of be-
denkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

De gemeente Hoogeveen is voornemens om bij de nieuwbouwwijk Nijstad-Oost
ervoor te zorgen dat in de nieuwe woningen waterstof wordt ingezet voor de
verwarming en voor opslag van lokaal opgewekte zonne-energie.
Hiervoor wordt een waterstofnetwerk en een waterstofopslag aangelegd en

worden de ongeveer tachtig woningen voorzien van een waterstof cv-ketel en

bijpassende bi nnenhu isinsta I latie.

Waterstof is een energiedrager waarvan een grote rol in de opslag van duurzaam
opgewekte energie verwacht wordt. Zon- en windstroom dat niet direct kan
worden benut, kan worden gebruikt om waterstof te produceren wat dan als gas

kan worden opgeslagen en door pijpleidingen kan worden getransporteerd. Bij

de omzetting van waterstof (terug) naar stroom en warmte komt als enig rest-
product water vrij.

Voor de gebouwde omgeving is waterstof een mogelijk efficiënte optie voor de
verwarming in gebouwen waar andere duurzame alternatieven tot hogere
kosten leiden voor bewoners of maatschappij.
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Dit wordt bijvoorbeeld verwacht in oude binnensteden of ook voor ver van
elkaar liggende oudere panden in het landelijk gebied.
ln de waterstofwijk Nijstad-Oost moet gedemonstreerd worden dat waterstof in
de gebouwde omgeving goed toepasbaar is. Men gaat ervan uit dat in nieuwe
huizen vanaf het begin van het ontwerp goed rekening kan worden gehouden
met de specifieke vereisten voor de toepassing van waterstof. De in Nijstad-Oost
gemaakte ervaringen wil de gemeente dan gebruiken om waterstofverwar-
mingen ook in de aanpalende wijk Erflanden te introduceren ter vervanging van

de daar nu gebruikte aardgasgestookte cv-systemen. Voor de wijk Erflanden zal

ook gebruik gemaakt worden van installaties die voor de waterstofwijk Nijstad-
Oost gebruikt worden.

Het gaat in de projecten van de gemeente Hoogeveen niet daarom om de meest

efficiënte CO2-reductietechnologie van dit moment toe te passen. Het gaat erom
om de waterstoftechnologie die op termijn nodig zal zijn om bepaalde delen van

de gebouwde omgeving duurzaam en tegen relatief lage kosten te kunnen ver-
warmen in de praktijk te brengen. De ontwikkeling van de waterstofwijk, het in
de praktijk in bedrijf hebben van een waterstofnetwerk als ook het daadwer-
kelijk verwarmen van huizen door middel van waterstof cv-ketels levert erva-
ringen op waar andere projecten baat bij zullen hebben.

Door de bouw van de waterstofwijk ontstaat er een aanvullende activiteit (water-
stoftransport) voor de regionale netbeheerder. Dit moet op termijn bijdragen
aan het behoud van de werkgelegenheid. De nieuwe technologie geeft lokale in-
stallateurs de mogelijkheid om een kennisvoorsprong op te bouwen. De water-
stofwijk zal daarnaast voor studenten van het Alfa-college als praktijkproject
dienen waarin zij kennis kunnen opdoen over de nieuwe installatie- en keteltech-
nologie. Het Assense bedrijf Bekaert was in het voortraject bij de behandeling
van branders voor de cv-ketels betrokken en heeft zodoende kennis opgebouwd.

De waterstofwijk Hoogeveen is een van de projecten binnen het "Heavenn"
consortium en heeft subsidie voor dit project toegekend gekregen van de Euro-
pese Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Het op de realisatie van
Nijstad-Oost aansluitende project, de uitrolvan waterstofverwarming in de aan-
palende wijk Erflanden, heeft een subsidie ter hoogte van € 4,4 miljoen toe-
gekend gekregen uit het Programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken. De realisatie van Nijstad-Oost is een voorwaarde voor het
vervolgproject omdat in het vervolgproject wordt voortgebouwd op voor
Nijstad-Oost te realiseren installaties.

De gemeente werkt voor de realisatie nauw samen met onder andere netwerk-
bedrijf Rendo, Gasunie en NAM.
Een belangrijk onderdeel van de tweede fase van het project (Erflanden), is de
participatie van de bewoners van de wijk. Er is reeds een bewonersraad opgericht
die een adviserende rol heeft richting het project waterstofwijk.



3

Door de provinciale subsidie wordt het project mogelijk gemaakt en dragen wij
bij aan investeringen in innovatieve technologieën, brengen wij energietransitie
technologieën dichter bij de burger en geven wij een Drentse invulling aan de
waterstofregio Noord-Nederland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

md/coll


