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- Het project is intensiever dan de gemeente vooraf had ingeschat. Mede hierdoor heeft de 

gemeenteraad besloten om gemeentebreed voorlopig niet een volgende aardgasvrije wijk te starten 

maar in te zetten op no-regret maatregelen (isoleren, zonnepanelen, hybride warmtepompen).  

- De gemeenteraad staat achter het project. De raad volgt het project met name op het vlak van 

communicatie, draagvlak en de zorgvuldigheid waarop bewoners betrokken worden.  

- Het is prettig dat de gemeente aardgas als terugvaloptie heeft, mocht het project onverhoopt niet 

slagen. 

 

Participatie en communicatie 

- Er is een bewonersraad die de bewoners uit de wijk vertegenwoordigt. Deze groep bestaat al langer. 

De bewonersgroep heeft de projectleider aangesteld die het proces met de bewoners trekt. Het geeft 

vertrouwen aan de bewoners dat de gemeente dit heeft losgelaten. Loslaten is een belangrijk aspect 

van het project voor de gemeente: de bewoners voorzien van informatie en dan aan hen de ruimte 

geven om een beslissing te nemen. Het doel van de communicatiestrategie is: 

- “Het vergroten van de kennis van de bewoners van Erflanden over waterstof, zodat dat zij individueel 

de keuze kunnen maken voor de door hen gewenste manier om hun woning te verwarmen, met 

aardgas, waterstof of een alternatief.”’ Vanuit de kansen van de Energietransitie wordt een 

publieksreis ingezet om de bewoners via verschillende communicatie formats in 3 fasen (vinden, 

binden en activeren) geleidelijke volledig te infomeren zodat de bewoners onderbouwd een keuze 

kunnen maken. De gemeente is transparant naar de bewoners en deelt alles met de bewonersraad. 

Alleen zo kan het project echt van de bewoners worden. 

- De samenwerking met partners is heel waardevol gebleken in de communicatie richting bewoners. 

Een lector van de Hanze Hogeschool heeft met bewoners gesproken en daarmee bewoners goed 

weten te informeren. Rendo, de lokale gasnetbeheerder, heeft ook veel tijd in gesprekken 

geïnvesteerd, en is sociaal vaardig Het is prettig dat benaderbare partij is; dat werkt goed. Deze 

ingrediënten helpen om het vertrouwen van bewoners te krijgen. De gemeente gebruikt ook kennis 

van BAM over communicatie en participatie, die veel verduurzamingsrenovaties van woningen heeft 

gerealiseerd.  

- Er is een tiny house op waterstof dat in samenwerking met het Alfa-college is gemaakt. Het tiny house 

komt naast de wijk te staan als voorbeeld en wordt de uitvalsbasis van de projectleider. Bewoners 

kunnen in het tiny house een waterstofketel in werking zien. Die praktijkervaring wordt gewaardeerd.  

- De belangrijkste vragen van bewoners gaan over de betaalbaarheid en wat er moet gebeuren achter 

de voordeur, zoals aanpassingen voor inductie-koken en nieuwe leidingen. 

- De gemeente heeft geleerd dat ze te weinig budget voor communicatie opgenomen heeft.  
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- Om alle bewoners goed te bereiken, wordt een papieren nieuwsbrief ingezet. De bewonersraad heeft 

aangeboden om deze rond te brengen en gelijk, waar mogelijk, een gesprek te voeren met mensen in 

de wijk. 

- Het is voor bewoners moeilijk te geloven dat ze alles betaald krijgen omdat ze deelnemen aan een 

pilot. De gemeente gaat voor een prijsafspraak  voor 15 jaar op basis van het “niet meer dan anders 

principe (bij aardgas)” . Voor het betalen van het verschil tussen de gasprijs en waterstof is een deel 

van de PAW-subsidie gereserveerd. Dit roept wel vragen op bij bewoners over wat er daarna gebeurt. 

Er komt nu door de gesprekken steeds meer bewustzijn en een positieve sfeer over het project in de 

wijk. Er zijn ook kritische geluiden. Dit is voor de gemeente een teken dat het gesprek echt op gang 

komt. De gemeente heeft vertrouwen dat er zo goede stappen gemaakt worden met betrekking tot 

het vergroten van kennis om te komen tot een goed overwogen keuze. 

- Het proces blijft kwetsbaar voor dynamiek die in de wijk kan ontstaan op basis van landelijke politiek 

en media of een tegenactie. En de gepolariseerd discussie rond het toepassen van waterstof in de 

gebouwde omgeving. De vraag is in hoeverre je dit als gemeente in de hand kan houden. De 

gemeente voorziet bewoners van informatie over de technieken in de energietransitie. Hierbij 

worden artikelen ingezet op basis van feit of fictie waarbij deskundigen aan het woord komen. Zo kan 

een open gesprek met bewoners ontstaan. 

- De meeste bewoners, zo blijkt uit draagvlakonderzoek, willen graag wat doen voor het klimaat maar 

zodra het bij hun in huis komt wordt het een ander verhaal. Er is een groep koplopers (10-15%), 

daarop volgt de middengroep en er is ook een deel (10-15%) tegen. De gemeente richt zich op het 

goed informeren van de bewoners zodat iedere bewoner individueel een onderbouwde afweging kan 

maken om mee te doen of niet. Evengoed gaat de gemeente ervan uit dat ze nooit op 100% 

deelname van bewoners gaat uitkomen. Daarom wordt gekozen voor een gefaseerde realisatie.  

Technische oplossing 

- Hoogeveen heeft onderzocht dat waterstof als technische oplossing voor Erflanden geschikt is omdat 

de woningen voor het grootste deel uit de periode 2000 tot 2005 zijn, representatief voor de 

Nederlandse huizenvoorraad uit die periode. Ze typeren zich door een goed isolatiepakket, maar zijn 

meestal niet voorzien van lage temperatuurverwarming en niet voldoende geïsoleerd om 

energieneutraal te zijn (bron: Klimaat Energie Ruimte, 2018). Bouwtechnisch is de stap naar 

energieneutraal ingewikkeld. Dubbel isoleren kan leiden tot condensatieproblemen en het toepassen 

van b.v. vloerverwarming heeft een grote (financiële) impact voor bewoners. Het toepassen van een 

waterstof cv-ketel met hergebruik van het aardgasnetwerk is zeer geschikt. Het vergt weinig 

aanpassingen in de woning en de kosten zijn ten opzichte van andere oplossingen relatief beperkt. 

Ander voordeel is dat het gasverbruik relatief laag is en dus de vraag naar duurzaam geproduceerd 

gas beperkt is. Voor de stap naar Erflanden is het demonstratieproject van 100 nieuwe woningen in 

Nijstad-Oost belangrijk. Toepassing in Nijstad-Oost laat zien dat het technisch, juridisch en veilig 
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uitvoerbaar is én zorgt voordraagvlak. Er een NAM-locatie dichtbij is waar de waterstofproductie en -

opslag zal plaatsvinden. Dit is een geschikte plek, op een knooppunt van bestaande aardgasleidingen, 

waar de omzetting gemaakt kan worden van gasinfrastructuur naar waterstofinfra. 

 

Knelpunten 

Waterstof 

- Omdat waterstof een nieuwe toepassing is voor de gebouwde omgeving zijn er veel knelpunten. 

Daarom heeft Hoogeveen ook het initiatief genomen voor het sluiten van de Green Deal voor 

waterstof in de gebouwde omgeving met het rijk. Doel is gezamenlijk de knelpunten op te lossen die 

de realisatie van de waterstofpilot projecten in de weg staan  

Afsluitbevoegdheid 

- Een erg belangrijk knelpunt bij waterstoflevering is dat er 100% deelname moet zijn omdat er geen 

gas meer geleverd kan worden zodra er waterstof door de leidingen gaat. De gemeente wil 

meedenken over afsluitplicht maar is hier erg terughoudend in en wil daar zeer zorgvuldig mee 

omgaan. Het uitgangspunt voor de waterstofwijk dat het een vrijwillige keuze is van de bewoners om 

mee te doen. 

- De gemeente ziet dat er conflicterende doelstellingen zijn: de energietransitie moet haalbaar en 

betaalbaar zijn en vrijwillig. Wat gaan ze doen als er 70% draagvlak komt? Hierover hebben bewoners 

ook al vragen gesteld. Hebben wij zeggingskracht? De gemeente lost dit nu op door met een blokje 

van 6 woningen te starten en deze op te schalen naar 25 en zo verder. Ze hopen een sneeuwbaleffect 

in de wijk op gang te kunnen brengen. De gemeente kan niet voorspellen of dit uiteindelijk zal leiden 

tot het gewenste resultaat. Dit is een afbreukrisico. De gemeente ziet hier een rol voor het Rijk in het 

creëren van de goede randvoorwaarden. 

 

Financiering & capaciteit 

- De betaalbaarheid staat onder druk als er heel veel capaciteit geïnvesteerd moet worden in het 

meekrijgen van alle bewoners. Er zal zeker ook veel inspanning voor komende wijken nodig zijn. Als 

het op deze wijze door moet gaan, zal het voor 2050 niet te realiseren zijn.  

- De gemeente heeft gezien haar financiële situatie geen extra middelen beschikbaar voor de proeftuin 

of volgende wijken. De Transitievisie Warmte ligt nu bij de raad. Voor planvorming en uitvoering van 

andere wijken na Erflanden ontbreken capaciteit en middelen. 

- Omdat alles zo nieuw is, zijn er vragen die de gemeente niet kan beantwoorden. Daar komt de 

gemeente niet alleen kennis maar ook capaciteit tekort. Ze zouden dit graag binnen de Green Deal 

gezamenlijk oppakken. 

 

ODE (wet opslag duurzame energie) 
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- De businesscase houdt rekening met een vrijstelling op de ODE bij waterstoflevering. Naar nu lijkt dat 

niet mogelijk. Als dat niet opgelost wordt is het een showstopper voor het project. Dit is een knelpunt 

wat binnen de Green Deal en het Rijk opgepakt moet worden. Er zit urgentie op dit knelpunt omdat 

binnenkort de investeringsbeslissing voor de nieuwbouwwijk genomen wordt. Als later mocht blijken 

dat de businesscase toch niet rondkomt dan heeft dit enorme consequenties.  

 

Technische oplossing 

- Bij woningscans doken onverwachte zaken op. Zo zijn er siergashaarden en gasdrogers aangetroffen 

in woningen. De gemeente gaat op zoek naar alternatieve apparatuur op waterstof en elektriciteit. 

Het vervangen van de apparatuur wordt betaald vanuit de subsidie.  Als dit leidt tot meerkosten kan 

dat betekenen dat we minder woningen kunnen overzetten naar waterstof.  

 

Kwetsbaarheid door afhankelijkheid van paar mensen 

- Het project in Erflanden is afhankelijk van een paar mensen in de gemeente. Als die wegvallen dan 

heeft de gemeente een groot probleem. Dit komt door de relatief kleine omvang van de gemeente. 

Dit maakt het project kwetsbaar. 

 

Regionale samenwerking en ondersteuning 

- De gemeente denkt dat regionale samenwerking in de energietransitie belangrijk is en zou dat vooral 

op het gebied van kennis en expertise doen. Het contact met de bewoners en uitvoering zal vooral 

lokaal moeten plaatsvinden.  

 

Feedback PAW 

- De gemeente heeft, naast ambtelijk overleg met de Green Deal partners, behoefte aan bestuurlijk 

overleg. Er worden best veel knelpunten al opgelost maar met name over de hardnekkige knelpunten 

is dit wenselijk. Daar zijn soms meerdere ministeries bij betrokken en is bestuurlijk overleg nodig. Dat 

is voor de gemeente de tussenvorm tussen ambtelijk overleg en de politieke weg bewandelen via de 

wethouder. 

- Het Rijk doet veel voor de Green Deal H2-Wijken maar het is niet genoeg. Er komt nu zicht op een 

aantal kritische knelpunten en daarop moet in komende tijd snel geëscaleerd worden.  

- De gemeente Hoogeveen vindt het van belang dat zij en PAW partners zijn in dit project. 

- De gemeente vindt het prettig dat het PAW toegankelijk is.  

- Door drukte komt de projectleider eigenlijk niet aan kennisdeling via PAW toe. 

- Voor het detailniveau van vragen kan de projectleider beter de accounthouder van PAW benaderen 

dan de helpdesk PAW/ECW. Daar krijgt hij onvoldoende antwoorden om mee verder te kunnen. 
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- De gemeente vindt de informatievoorziening onduidelijk over de Omgevingswet en het 

wijkuitvoeringsplan. De gemeente heeft behoefte aan een praktische omschrijving van de status van 

het wijkuitvoeringsplan in de Omgevingswet.  
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