v

Oktober 2020

“De energietransitie gaat sneller dan we allen denken.
Daar hebben we elkaar, veel nieuwe goed opgeleide
medewerkers en creatieve ondernemers voor nodig.
Connectr kan dit verbinden.”
Han den Boer, Ansaldo Thomassen

“Voor een bedrijf als het onze is het essentieel om
samen te werken met innovatieve bedrijven, TU Delft en
onderwijs. Connectr geeft ons deze kans. Daarom zijn we
blij dat we samen met Connectr de volgende stap in de
energietransitie kunnen zetten.”
Henri Overbeek, Venema E-Mobility Charge Systems

“Deelname aan Connectr versterkt de positie van KEMA
Labs als wereldleider op het gebied van testen en
certificeren voor de elektriciteitsindustrie. We krijgen
hierdoor de mogelijkheid om een nieuw cyber-physical
systeemtest lab te realiseren en onze zichtbaarheid te
vergroten. Met het oog op toekomstige medewerkers en
het uitbreiden van onze testactiviteiten maken we graag
onderdeel uit van dit opleidingshart en deze waardeketen.”
Peter Vaessen, KEMA Laboratories
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Leeswijzer
Voor u ligt het businessplan van Connectr. Na de samenvatting in hoofdstuk 1, wordt
in hoofdstuk 2 de wereldwijde, nationale en regionale context geschetst waarbinnen
dit initiatief wordt gestart. De focus van Connectr op drie sleuteltechnologieën wordt
beschreven in hoofdstuk 3. Benieuwd naar wat Connectr is en doet? Ga dan naar
hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft welke maatschappelijke impact Connectr realiseert,
waarna in hoofdstuk 6 dieper wordt ingegaan op hoe de organisatie wordt vormgegeven.
Hoofdstuk 7 geeft een beeld van zowel het korte- als langetermijnperspectief en hoofdstuk
8 brengt de risico’s voor de ontwikkelfase in beeld. Hoofdstuk 9 ten slotte, gaat over de
businesscase en de gevraagde publieke bijdrage. De diverse bijlagen zijn vanwege hun
omvang niet in dit document opgenomen, maar zijn (indien niet-vertrouwelijk) op
aanvraag beschikbaar.
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1 Samenvatting
De afspraken in Parijs en de Nederlandse vertaling daarvan in het Klimaatakkoord, stellen
ons land voor een enorme verduurzamingsopgave: het terugdringen van de nationale
broeikasgasuitstoot met 55% in 2030, op weg naar 95% emissiereductie in 2050 ten
opzichte van 1990. Dit stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van onze
economie en samenleving, zowel op het gebied van technische oplossingen als human
capital.
In Gelderland is reeds een sterk energy cluster aanwezig. We kunnen als regio onze bijdrage
leveren aan de verduurzamingsopgave door te zorgen voor dynamiek en groei van dit
cluster.
Met dat doel bundelt Connectr de kracht van bedrijven, kennisinstellingen en de overheid.
Door kennis en kunde te delen, nieuwe ideeën te testen en in de praktijk te brengen en
vraag en aanbod bij elkaar te brengen, versterken we het energy cluster, zorgen we voor
een duurzame economie en versnellen we de energietransitie.

	
QUANTUM LEAP
Als je je aan Connectr verbindt, krijg je kansen die je op geen enkele andere
manier zou krijgen. Zo kun je als innovatieve ondernemer versneld pilots opzetten
en vind je de weg naar je eerste klanten. Of – als je al verder bent – je benut de
toegang van Connectr tot een netwerk en faciliteiten voor versnelde groei en
toepassing van je innovatie in binnen- en buitenland. Deelnemende partijen
vinden bij Connectr niet alleen aansluiting op de nieuwste innovaties, maar ook op
de meest gewilde medewerkers. Voor elke partij met een interessante vraag helpt
en versnelt Connectr met de verbinding naar bedrijfsleven, onderwijs-, onderzoeksen overheidsinstellingen. In plaats van kleine stappen te zetten, maak je met
Connectr een Quantum Leap: een plotselinge sprong voorwaarts – in omzet,
klanten, kennis en/of kunde.

Connectr bestaat uit een Kernorganisatie, Innovatieprogramma, Innovatielab en Shared
Facilities. Bij al deze onderdelen ligt de focus op technologiegebieden waar de regio
sterk in is: elektrische energietechniek, elektrochemische energie-opslag en duurzame
aandrijfsystemen.
Connectr is een triple helix initiatief: een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en
onderzoek & onderwijs. Initiatiefnemers voor de ontwikkelfase zijn provincie Gelderland,
gemeente Arnhem, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Industriepark Kleefse
Waard (IPKW). Daarnaast werken we nauw samen met Kiemt, Oost NL, TU Delft en The
Economic Board en zijn we volop in gesprek met diverse mbo- en wo-instellingen en
bedrijven om zich aan te sluiten.
In dit plan schetsen we het meerjarenperspectief – waarbij er tot 2025 in totaal 141,75
miljoen euro door de triple helix-partners wordt ingebracht – en beschrijven we waarmee
we in 2021 concreet willen starten.
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VERGEZICHT: CONNECTR IN 2025
Het is februari 2025. Connectr is volop in bedrijf. We lopen even binnen bij deze
bruisende plek waar bedrijven en instellingen innoveren, hun kennis delen én
samenwerken. Wat is er zoal te zien en te beleven?
→ Een team studenten van HAN Automotive bereidt zich voor op de Shell Ecomarathon. Met hun
nieuwe ontwerp voor de waterstofauto hopen ze dit jaar de magische grens van 1 op 1.000
kilometer te halen.
→ De digital twin (een digitale replica) van het energiesysteem van een woonwijk draait! Het
project, dat is opgestart door TU Delft, HAN en verschillende mkb-bedrijven binnen het
Connectr Innovatieprogramma, simuleert nieuwe waterstof- en batterij-opslagsystemen.
→ De modellen en resultaten van dit project zijn al doorvertaald naar een nieuwe opleiding
binnen de HAN. Zo kunnen er steeds meer datavoorspellingen worden gedaan over hoe het
toekomstige energiesysteem moet gaan werken.
→ Verderop lopen we binnen bij een sessie met scale-ups in schone mobiliteit. De acht aanwezige
ondernemers maken dankbaar gebruik van de flexibele huisvestingsmogelijkheden en
de toegang tot testapparatuur. Ze hebben zojuist advies gekregen over de financiële
ondersteuningsmogelijkheden vanuit Orion en het Startupfonds Gelderland en worden nu
in een door Connectr georganiseerde versnellingssessie geholpen met kennis van gevestigde
bedrijven.
→ We passeren een aftakking van de H2 Backbone, die over heel IPKW loopt. Dit leidingennetwerk
maakt waterstof beschikbaar voor zowel kleine als grote bedrijven, en voor zowel mobiele als
stationaire toepassingen.
→ Onderweg treffen we een groep ondernemers die studenten begeleidt bij het ontwikkelen van
prototypes. Het groepje kon dit mooi combineren met deelname aan de Kiemt early morning
toast van die ochtend, en wellicht sluiten ze straks nog aan bij het gastcollege over Design &
Technology.
→ Buiten het Innovatielab staan verschillende zeecontainers met daarin proefopstellingen van
allerlei soorten energie-opslag. Zo ligt hier een flow batterij op basis van waterstofbromide,
terwijl accu’s uit elektrische voertuigen een tweede leven krijgen.
→ We treffen hier meer Shared Facilities van Connectr, zoals de nieuwe generatie laadpleinen.
Deze worden hier ontwikkeld en meteen ook gebruikt voor diverse tests. In het nieuwe systeem
worden vraag en aanbod van stroom optimaal afgestemd en krijgt lokaal opgewekte stroom
uit duurzame bronnen voorrang.

Figuur 1
Impressie van het
Connectr Innovatielab.
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2
ENERGIETRANSITIE ALS
ECONOMISCHE
KANS
We staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Voor een
succesvolle energietransitie moeten we leren, innoveren
en samenwerken, zowel op het gebied van technische
oplossingen als human capital. Het sterke energy cluster in
Gelderland biedt daartoe volop kansen.
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2.1 De energietransitie
als uitdaging
De samenleving staat voor grote uitdagingen. Op het moment dat u dit leest – eind 2020 –
gaat veel aandacht uit naar de bestrijding van het coronavirus, wat terecht en begrijpelijk
is. In de structurele aanpak van de gevolgen van het coronavirus op de economie,
ontstaat echter alleen maar meer druk op én meer mogelijkheden voor een duurzamere,
groene groei van die economie. En dat is nodig omdat we met zijn allen weten dat de
klimaatverandering – en daarmee de uitdaging van de energietransitie – niet weg is; die
blijft!
Nederland loopt met de energietransitie qua ontwikkeling achterop in Europa (zie figuur 2).
Om ons te houden aan internationale klimaatafspraken zullen alle zeilen bijgezet moeten
worden.

Figuur 2
De hoeveelheid energie
die afkomstig is van
hernieuwbare bronnen,
per lidstaat.

Het is hoog tijd om te gaan van praten naar doen. Dit is echter niet eenvoudig; de uitdaging
binnen de transitie kent verschillende aspecten:
A. I nnovatie is nodig. Het versnellen van de energietransitie vergt nog veel onderzoek
en innovatie, en heeft nog veel geld en vertrouwen nodig van ondernemers, financiers
en (toekomstige) gebruikers. Ook als het gaat om de betrouwbaarheid, betaalbaarheid
en veiligheid. Het kip-ei-verhaal speelt hier een grote rol, net als de complexiteit en
omvang van ons energiesysteem en alle verschillende partijen en mogelijkheden die
een rol (kunnen) spelen om energie op te wekken, te transporteren en te gebruiken
of op te slaan. Denk aan waterstof: de technologische en maatschappelijke potentie
wordt steeds meer gewaardeerd, maar het vervolgtraject vergt nog veel onderzoek en
grote investeringen. Niet alleen wat betreft het toepassen van waterstof in bijvoorbeeld
openbaar vervoer, de papierindustrie of steenfabrieken, maar ook wat betreft het
maken van (groene) waterstof en het transporteren ervan in bijvoorbeeld het gasnet
of via vrachtwagens. Dit zijn in principe gescheiden verantwoordelijkheidsgebieden en
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markten, dus er is voor geen enkele betrokken ondernemer of investeerder de garantie
dat ook anderen zullen investeren. De uitdaging is om in dit complexe speelveld toch alle
spelers in de totale waardeketen bij elkaar te brengen, en tot afspraken te komen die
ook overtuigend zijn voor de benodigde financiers. De energietransitie slaagt niet als we
meer van hetzelfde blijven doen.
B. H
 et gaat niet vanzelf, ook omdat de impact voor de eigen leefomgeving van bewoners
en bedrijven groot is. Iedereen wil schone lucht, maar niemand wil zomaar windmolens
in zijn achtertuin. Dit betekent dat toepassing een lange adem en mogelijk maatwerk zal
vragen en dat afnemers of gebruikers tijdig en serieus betrokken moeten worden.
C. U
 itrol op grote schaal is noodzakelijk. Bedrijven en coalities die een mooie toepassing
hebben ontwikkeld, hebben afnemers nodig die bereid zijn te (blijven) betalen voor hun
oplossing. Dit kan alleen als de oplossing betrouwbaar, betaalbaar en veilig is en past
binnen de van toepassing zijnde (internationale) standaarden en wet- en regelgeving. De
uitdaging is dat niet alleen de technologische aspecten van de energietransitie worden
geadresseerd, maar ook deze economische en juridische maatschappelijke context.
D. De arbeidsmarkt vraagt aandacht. Een ander groot vraagstuk is de beschikbaarheid
van goed opgeleid technisch personeel.1 Arbeidsmarktonderzoek laat zien dat duurzame
energie nieuwe banen schept. Er is nu al sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt
voor technisch opgeleid personeel en de instroom blijft achter bij de vraag. Veel mensen
die nu aan het werk zijn, zullen op een andere manier hun werk moeten gaan doen en er
zal om- of bijscholing nodig zijn.
Het overwinnen van deze energietransitie-aspecten dient ook nog eens versneld plaats te
vinden. Om de ambitie ‘Gelderland klimaatneutraal’ in 2050 – en met 2030 als tussenstap
– te bereiken is nú versnelling nodig. En daar heeft de regio Arnhem-Nijmegen samen
met overheid, bedrijfsleven en de kennisinstellingen de schouders onder gezet. Dat blijkt
ook uit de doelstellingen van het bestuursakkoord dat provincie Gelderland en de regio
Arnhem-Nijmegen in 2017 hebben gesloten, waarin het versterken van het energy cluster
een belangrijke rol speelt. The Economic Board bouwt daar op voort, net als de nieuwe
versterkte samenwerking binnen de regio, wat impact zal hebben op duurzaamheid, klimaat
en bereikbaarheid. Het zal bijdragen aan een fijne woon- en leefomgeving, zal bedrijven
aantrekken die zich hier vestigen of die deelproducten afnemen, en de economie zal ook in
de toekomst robuust zijn. Dat alles levert het vliegwiel voor de energietransitie op.

	HET ENERGIETRANSITIE-PROJECT POWER2POWER
Power2Power was een consortium van tien Gelderse bedrijven en instellingen die
samen wilden werken om de eerste volledig functionerende power-to-power-plant
(energiecentrale) op megawatt-schaal ter wereld neer te zetten. Het doel is piekstroom
van zonne- en windenergie omzetten naar waterstof en dat opslaan. Dat vraagt veel
onderzoek, ontwikkelen van innovatieve processen en testen. Dergelijke grootschalige
ontwikkelingen kunnen niet zonder ondersteuning van overheden. Voordat de eerste
—
1
Zie bijvoorbeeld SERadvies: Energietransitie
en Werkgelegenheid
en Planbureau voor
de leefomgeving:
Quickscan Energietransitie en Werkgelegenheid (2018).
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stappen gezet konden worden is met veel partijen gesproken, bleken er veel hoepeltjes
waar men doorheen moest en na ruim een jaar had een flink aantal partijen afscheid
genomen van het initiatief. Men kreeg de handen alleen op elkaar voor een allereerste
fase in beperktere omvang. Waar moet je zijn om écht stappen te zetten? Wie gaat er
echt over? Wie helpt? Er is duidelijk behoefte aan meer regie voor dit soort initiatieven.
Ondanks alle goede bedoelingen en inzet, gaat het nu niet snel genoeg.
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2.2 Economische kans
voor de regio
De regio Arnhem-Nijmegen bestaat uit 18 gemeenten: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen,
Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar,
Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.
De regio heeft ruim 786.000 inwoners en is buiten de Randstad het grootste verstedelijkt
gebied van Nederland. Economisch gezien is er een focus op twee iconische clusters: Health
& Hightech (Nijmegen; met crossovers naar Food in Wageningen) en Energy (Arnhem).
De regio levert ruim 70% van het Gelderse BBP.2 Met ruim 383.000 van de 1.044.780 banen
zorgt deze regio voor ruim 36% van de werkgelegenheid in Gelderland.

“De energietransitie gaat sneller dan we allen denken. H2O3 (trioxidaan) is
daarbinnen een wankele chemische verbinding, maar met H2 (waterstof) gaan
we mooie dingen doen en O3 (overheden, onderwijs en ondernemers) maken
het verschil. Daar hebben we elkaar, veel nieuwe goed opgeleide medewerkers
en creatieve ondernemers voor nodig. Connectr kan dit verbinden.”
Han den Boer, Chief Technology Officer Ansaldo Thomassen, Rheden

De afgelopen jaren is er steeds meer ingezet op samenwerking in deze regio, onder andere
via de Regio Arnhem Nijmegen en via The Economic Board, een triple helix-samenwerking.
Dit leidt tot een grotere eensgezindheid en een toenemende verwevenheid van activiteiten
die invloed hebben op de economische positie van het gebied.
De gezamenlijke regionale agenda van de 18 gemeenten onderschrijft met urgentie de
noodzaak om meer samen te werken, zodat de regio scherper gepositioneerd kan worden,
een onderscheidend profiel heeft en een nieuwe balans vindt om de maatschappelijke
uitdagingen te realiseren en de kracht van de regio te verzilveren. De energietransitie is een
maatschappelijke uitdaging die in dit kader wordt aangegaan.
Er is veel innovatiekracht, maar tegelijkertijd benut de regio haar potentie nog onvoldoende.
Als het gaat om economische groei blijft de regio achter in vergelijking met andere regio's.
Zo is het bruto regionaal product per werknemer 36,8% t.o.v. 42,9% landelijk en groeit het
minder snel. Daarnaast is er een hoger dan gemiddeld aantal inwoners dat niet aan het
arbeidsproces deelneemt.3
De regio Arnhem-Nijmegen staat daarom voor een uitdaging om economisch te groeien (in
aantal banen en arbeidsproductiviteit) en de bedrijven mee te nemen in deze transitie. Met
—

als motto: van energietransitie economie maken.

Bron: Regio Arnhem
Nijmegen - Contouren
voor de Regionale
Agenda (16 april 2020).
2-3
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Figuur 3
Infographic uit Tactisch
Plan The Economic Board
Arnhem-Nijmegen en
Wageningen (2020-2025),
met energy als een van
de iconische clusters
waar de regio zich op
focust.

Hotspot Energy Arnhem
Dat in de regio als het gaat om energy wordt voorgesorteerd op Arnhem, is omdat
Arnhem van oudsher een clustering van toonaangevende bedrijven en instellingen
kent die zich bezighouden met de energietransitie en energie-infrastructuur. Denk aan
netbeheerders TenneT (de eerste grensoverschrijdende Transmission System Operator)
en Alliander (infrastructuur en leveringszekerheid van elektrische energie). DNV GL, met
een internationaal netwerk van meer dan 2.000 experts in het energiedomein. Spelers als
DEKRA, KEMA Labs en ElaadNL, die wereldwijd toonaangevend zijn in testen, certificeren en
productveiligheid. Bedrijven die in verschillende Europese hoofdsteden laadinfrastructuur
realiseren (zoals Allego) of die zich bezighouden met energieopslag (Elestor en Time
Shift). Ook de keten van waterstofbedrijven is in Arnhem goed vertegenwoordigd, met
bedrijven als HyET, Nedstack en HyGear die wereldwijd actief zijn. Individueel gezien zijn
deze bedrijven internationale koplopers, en ze vormen de basis om een energy cluster van
internationale allure op te bouwen.
Het energy cluster bestaat uit een brede en elkaar aanvullende groep bedrijven en
instellingen. Daaronder ook het onderwijs: in de regio Arnhem zijn er de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN), ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Hogeschool Van Hall
Larenstein en ROC Rijn IJssel. Allemaal onderwijsinstellingen die veel aandacht besteden aan
de energietransitie als maatschappelijke opgave.
Bedrijfsleven en onderwijs zoeken elkaar ook op in Arnhem, zoals in de netwerkorganisatie
annex Centre of Expertise SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) van de
HAN. Daarbij zijn zo’n 40 bedrijven en overheden aangesloten, in een netwerk van meer
dan 100 organisaties die bijeen zijn gebracht op basis van het convenant Energy Made in
Arnhem. Onderdeel van dit laatstgenoemde netwerk zijn de maandelijkse energiecafés,
die een relevant communicatiekanaal zijn voor nieuwe ontwikkelingen en die zorgen
voor aansluiting op de energie-ambities van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties,
zorginstellingen en initiatieven van wijkbewoners.
De positieve interactie tussen bedrijfsleven, onderwijs en innovatief onderzoek kan op
dit moment nog verder versterkt worden door ontwikkelingen bij de HAN. De HAN heeft
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in haar instellingsplan al eerder gekozen voor het zwaartepunt Sustainable Energy &
Environment (SEE), waaraan ook SEECE bijdraagt. SEE opereert in brede zin in het kader
van het klimaatakkoord en de daarbij behorende doelstellingen tot CO2-reductie. Hiervoor
is veel innovatie en mankracht nodig en de HAN voorziet hierin door onderzoek, onderwijs
en bedrijven in cocreatie te laten samenwerken. Een voorbeeld hiervan is het O-zone
project op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Gezien de maatschappelijke urgentie wil de
HAN het project nu gaan opschalen, op zo’n manier dat het samenwerken in de driehoek
van onderwijs-onderzoek-bedrijfsleven optimaal kan plaatsvinden. Het opschalen van
de activiteiten van SEE en SEECE doet tevens recht aan het samenwerkingsverband De
Uitdaging, waarin zes hogescholen zich vanuit de Topsector Energie inzetten voor de doelen
uit het Klimaatakkoord.
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inclusief het bedrijfsleven.
Human capital
Programma
Living lab
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IPKW werkt op dit moment al als belangrijk knooppunt in het waardenetwerk van
energie-innovaties, met veel van de eerder genoemde bedrijven gehuisvest op het park
en met voorzieningen als een incubator en een startup-accelerator. De eigenaar van dit
industrieterrein heeft zich achter de ambitie geschaard om de energietransitie te versnellen
en te benutten als economische kans, is mede-initiatiefnemer van de voorliggende
businesscase en is bereid in de realisatie ervan te investeren. Connectr past bij de
strategische visie voor de verdere ontwikkeling van het park, inclusief de verdere uitbouw
als locatie voor gedeelde voorzieningen voor bedrijven en kennisinstellingen op het gebied
van EMT.
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van afval maken we
grondstoffen, waarvan we op
ipkw nieuwe producten maken.
Bijvoorbeeld houtsnippers voor
de biomassaketel en plastic
bankjes gemaakt van restplastic

we plaatsen op zoveel
mogelijk daken
zonnepanelen
WE-pod’s willen
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naar station arnhem
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gedeelde faciliteiten en machines
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super
friendly

24/7
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openbare
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hier willen we een
hyperloop-halte!
ben je binnen 3 minuten
in nijmegen!

Concept & ontwerp: Simons en Boom | Tekst & advies: Joris Jan Voermans
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Figuur 5
Future map van
landingsplaats IPKW.
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2.3 Een sterk regionaal cluster
met internationale impact
Landelijke (h)erkenning
De ambitie en potentie van het energy cluster kent een sterk draagvlak binnen de
regio, maar de impact van het cluster reikt veel verder en dat wordt ook meer en meer
herkend. Die (h)erkenning als nationale energy hotspot heeft zich in 2020 op verschillende
wijzen gemanifesteerd. Bijvoorbeeld in de Kabinetsvisie waterstof, waar de FME in
samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de huidige positie
van de Nederlandse maakindustrie op het gebied van waterstof in kaart heeft gebracht en
waarin wordt vermeld dat “rondom Arnhem al een sterk cluster van bedrijven actief is in de
waterstoftechnologie”.4
Bij een verkennend gesprek op 24 januari 2020 tussen wethouder Jan van Dellen van de
gemeente Arnhem met John Schmitz, Dean van EEMC (Faculty of Electrical Engineering,
Mathematics & Computer Science) van de TU Delft, gaf de heer Schmitz aan dat het logisch
is als universiteit aanwezig te zijn in de regio Arnhem, aangezien het merendeel van de
klanten van de faculteit hier haar (hoofd)kantoor heeft.
Een week later, op 29 januari 2020, was het minister Wiebes van Economische Zaken en
Klimaat die bij zijn bezoek aan het Waterstoflab van de HAN constateerde dat “het goed is
dat onderwijs, onderzoekers en bedrijven hier samen optrekken. Dat is de sleutel tot succes.
Als er één wegvalt is het eindresultaat al minder succesvol.” En met ‘hier’ doelde hij op IPKW:
“Ik ben onder de indruk van wat ik hier heb gezien", zei Wiebes na zijn bezoek aan het park.
“De samenwerking aan de energietransitie levert banen op en helpt ons land verder”.5
Hiermee wordt onderstreept hoeveel aandacht de regio vanuit landelijk belang heeft voor
haar inzet voor de energietransitie, het versterken van het energy cluster en het creëren van
werkgelegenheid.

“Ik ben onder de indruk van wat ik hier heb gezien.
De samenwerking aan de energietransitie levert
banen op en helpt ons land verder.”
Minister Wiebes na zijn bezoek aan IPKW, 29 januari 2020

—
4
Bron: Kamerbrief over
Kabinetsvisie waterstof
(30-03-2020).
Bron: NOS journaal (2901-2020) en De Gelderlander (30-01-2020).
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Europese hotspot
Voor de regio Arnhem – Nijmegen is energy een iconisch cluster om vanuit
economische motieven te komen tot het opwaarderen van losse projecten naar een
herkenbare programmatische aanpak en bundeling van krachten. De doelstelling is
structuurversterkend te investeren, meer werkgelegenheid te creëren, meer bedrijven naar
de regio te halen en om bestaande bedrijven te helpen met hun groei.
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De regio Arnhem-Nijmegen vormt tevens een onderdeel van de Oost-Nederlandse zero
emission corridor, zoals dat verwoord is binnen Nederland Slim Benutten. Letterlijk met
Arnhem als één van de belangrijke hotspots voor decentrale energiesystemen en alle
ontwikkelingen en innovaties die daarvoor nog nodig zijn. Figuurlijk als een van de parels
aan de ketting van het innovatief vermogen op het gebied van energy in Oost-Nederland.
In Arnhem ligt dus de landingsplaats, van waaruit verder kan worden gebouwd aan de
regio als energy hotspot. Daarbij is het cruciaal dat spelers elkaar weten te versterken en
daarmee onderlinge dynamiek en een innovatief ecosysteem creëren.
Daarmee kan de regio nationaal bijdragen aan de energietransitie, het versterken van
de regionale economie en de werkgelegenheid. De ambitie is het zó goed te doen dat
onderzoek, onderwijs en bedrijfsinnovatie en -implementatie de regio tot een Europese
hotspot maakt en dat Europa mee-investeert om de oplossingen die in de regio worden
bedacht tot schaalsprong te brengen met het regionale en nationale bedrijfsleven.

Maar zoals hiervoor beschreven: de potentie wordt nog onvoldoende benut.
Met dit document beschrijven we Connectr als dé concentrerende, verbindende
en versnellende factor die nodig is om die potentie en ambities van de regio te
verwerkelijken en de benodigde schaalsprong te maken in de impact van energiegerelateerde innovaties op de energietransitie én de economie.

Die impact zal zich dus niet regionaal beperken: juist door de gekozen focus (zie
hoofdstuk 3) en de combinatie van onderdelen (zie hoofdstuk 4) ontstaat internationale
aantrekkingskracht en haakt Connectr aan bij de Europese kennis- en innovatieagenda.
De keuze van vestiging van Connectr in Arnhem maakt het initiatief bovendien optimaal
voor Nederlands-Duitse samenwerking rond de energietransitie. Het waterstofcongres
Nederland-Duitsland werd in januari 2020 niet voor niets in Arnhem gehouden, en partijen
als Julich (het Duitse TNO), Hochschule Rhein-Waal en diverse ondernemingen hebben al
aangegeven interesse te hebben in een samenwerking.
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3
FOCUS

Het realiseren van de energietransitie is een omvangrijke
uitdaging waar wereldwijd hard aan wordt gewerkt. Om
een krachtige bijdrage te leveren aan deze transitie, is het
belangrijk om te focussen op enkele sub-uitdagingen waar de
regio met nieuwe kennis en innovaties toegevoegde waarde
kan leveren.
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Uit een studie6 onder de bedrijven en kennisinstellingen in de regio, en na een
inventarisatieronde gedaan door Connectr in samenwerking met HAN, TU Delft, The
Economic Board, Kiemt en Oost NL, zijn de unieke kennisgebieden naar voren gekomen
en basistechnologieën gedefinieerd waar de regio reeds krachtig in is en in de toekomst
toonaangevend in kan worden (zie figuur 6).

Deze kennisgebieden – en daarmee de kracht van het regionale bedrijfsleven en de
kennisinstellingen – zijn doorvertaald naar drie sleuteltechnologieën: elektrische
energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen.

Figuur 6
Inhoudelijk ‘speelveld’
energy cluster regio
Arnhem-Nijmegen.

Deze sleuteltechnologieën spelen nu en in de toekomst een cruciale rol in het realiseren
van de energietransitie. Daarnaast vindt rond deze sleuteltechnologieën clustering van
bedrijven plaats. Connectr gaat op deze technologiegebieden de clustering versterken,
waardoor bedrijven in deze clusters sneller kunnen groeien en nieuwe bedrijven worden
aangetrokken, om gezamenlijk met ons te ontwikkelen en op te schalen.

“DC-laadtechniek is een marktsegment dat zich waanzinnig snel ontwikkeld.
Voor een bedrijf als Venema is het essentieel om samen te werken met
innovatieve bedrijven, TU Delft en onderwijs. Connectr geeft ons deze kans.
Daarom zijn we blij dat we samen met Connectr de volgende stap in de
energietransitie kunnen zetten.”
ing. Henri Overbeek
—
6
Proactieve acquisitiestrategie – energiesector, Roland Heijnen
& Lennard Nellestein, in
opdracht van gemeente
Arnhem (20-09-2018).
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ELEKTRISCHE
ENERGIETECHNIEK

ELEKTROCHEMISCHE
ENERGIEOPSLAG

DUURZAME
AANDRIJFSYSTEMEN

Wat is het?

Wat is het?

Wat is het?

Elektrische energietechniek

Opslag van elektrische energie

Stationaire en mobiele

houdt zich bezig met elektrische

in chemische energie om dit op

aandrijvingen met nul of zeer

energiesystemen, en dan

een later moment en/of andere

lage emissies, geschikt voor het

speciaal de opwekking,

locatie weer om te zetten in

doel en economisch haalbaar.

transport en distributie van

benodigde elektrische energie.
Wat doen we ermee?

elektrische energie

Figuur 7
Toelichting op de drie
sleuteltechnologieën.

Wat doen we ermee?

We zorgen ervoor dat

Wat doen we ermee?

Op elkaar afstemmen van vraag

innovatieve aandrijftechnieken

Zorgen dat het elektriciteitsnet

en aanbod van elektrische

op basis van duurzame

in de toekomst zijn sleutelrol

energie bij variabele productie,

brandstoffen, eventueel

in de verduurzaming waar kan

voorkomen netcongestie,

gecombineerd met elektrische

maken door: (1) vergroting

zorgdragen voor netbalancering

aandrijfcomponenten

inpasbaarheid duurzame

en leveringszekerheid; en

oplossingen bieden in de

opwekkers en nieuwe

bijdragen aan verduurzaming

energietransitie.

gebruikers (2) verhogen

van transport

regelbaarheid en robuustheid
(3) aanbrengen sectorkoppelingen

De kracht van de clustering is niet alleen dat bedrijven en instellingen rondom hetzelfde
thema werken en ontwikkelen, maar ook dat ze samen waardeketens vormen. Een uniek
aspect van de regio is dat de gehele waardeketen voor succesvolle ontwikkeling en
implementatie van nieuwe innovatie aanwezig is. Verschillende mkb-bedrijven werken
aan de ontwikkeling van nieuwe componenten (zoals warmtepompen en brandstofcellen).
Deze componenten hebben alleen waarde wanneer zij geïntegreerd kunnen worden en
met andere componenten een systeem vormen (zoals waterstofgeneratoren en smart grid
apparatuur).
Marktintroductie van deze systemen kan echter niet plaatsvinden voordat deze systemen
uitvoerig zijn getest en de benodigde certificering hebben ontvangen. De in de regio
gevestigde partijen als DEKRA, KEMA Labs en DNV GL voeren deze tests uit en kunnen
zorgdragen voor de benodigde certificering. Uiteindelijk leveren deze componenten en
systemen alleen iets op als er vraag naar is. Organisaties als TenneT en Alliander, maar
bijvoorbeeld ook de papierindustrie of bedrijven in de mobiliteits- en transportsector,
creëren deze vraag. En door de aanwezigheid van deze spelers in de regio, kan vraag en
aanbod worden gekoppeld en ontstaat een succesvolle waardeketen.
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GERICHT BIJDRAGEN AAN DE NATIONALE
KENNIS- EN INNOVATIEAGENDA

Door gerichte inzet op de drie sleuteltechnologieën kan het regionale energy
cluster een cruciale bijdrage leveren aan de belangrijke nationale hoofduitdaging,
namelijk het ‘realiseren van de transitie naar een toekomstbestendig en CO2vrij energiesysteem en emissieloze mobiliteit in 2050’.7 De regio wil en kan
oplossingen bieden op drie sub-uitdagingen:

SUBDUITDAGINGEN
1

Vergroten van de capaciteit,
verhogen van de
regelbaarheid en verbeteren
van de robuustheid van
het elektriciteitsnet.

Figuur 8
De drie subuitdagingen.

2

Variabele energieproductie
bij een toe/afnemende
elektriciteitsvraag leidt tot
problemen in leveringszekerheid en betrouwbaarheid
van elektrische energie.

3

Elektrificeren van de
aandrijving, toepassen van
groene brandstoffen,
integreren van mobiliteit
in het energiesysteem.

—
7
Bron: Integrale Kennis
en Innovatie Agenda
(IKIA) voor de energietransitie.
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4
CONNECTR

Connectr is een initiatief om het energy cluster te versterken.
Dat doet Connectr door samenwerking tussen onderwijs,
overheid, onderzoek en ondernemers te bevorderen en te
faciliteren. Door kennis en technologie te ontsluiten, vraag
en aanbod bij elkaar te brengen en innovaties te testen en
in de praktijk te brengen. En door bij dat alles niet alleen de
energietransitie, maar ook de economie aan te jagen, zodat
er nieuwe waardeketens en duurzame businessmodellen
ontstaan. Connectr levert daarmee een belangrijke bijdrage
aan het oplossen van de uitdagingen en knelpunten die in
hoofdstuk 2 zijn beschreven.
Connectr realiseert deze maatschappelijke impact door
tegelijkertijd en in samenhang in te zetten op vier elementen,
die in dit hoofdstuk worden toegelicht.
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Innovatielab

Shared facilities

hotspot voor
samenwerken
en ontmoeten

voor onderwijs,
onderzoek en
ontwikkeling

Kernorganisatie
verbindt, versterkt
en versnelt

Innovatieprogramma
van conceptontwikkeling
tot opschaling

De focus van Connectr ligt op:
→ elektrische energietechniek
→ elektrochemische energieopslag
→ duurzame aandrijfsystemen

Figuur 9
De meerwaarde van
Connectr en hoe die
wordt bereikt.

EFFECT
Een schaalsprong in de impact
van het energy cluster op:
regionale economie
energietransitie
human capital

1. I n de Connectr Kernorganisatie werkt een multidisciplinair team aan het verbinden,
versnellen en versterken van alle op innovatie gerichte activiteiten en faciliteiten in het
energy cluster. Zie hoofdstuk 4.1 voor een verdere toelichting.
2. O
 ndersteund door het Connectr Innovatieprogramma werken consortia van bedrijven
(van startup en scale-up tot mkb en grootbedrijf) nauw samen met kennisinstellingen
(onder andere TU Delft, HAN, SEECE, ACE en ROC Rijn IJssel) aan de ontwikkeling,
toepassing en opschaling van innovatieve concepten. Om het onderscheidend vermogen
te borgen zijn hiervoor drie programmalijnen ontwikkeld die aansluiten op de regionale
focus. Uitgangspunt van het Connectr Innovatieprogramma is het versnellen van de
energietransitie en tegelijkertijd de economie te versterken. Dit gebeurt door steeds de
verbinding te leggen: technische uitdagingen verbinden aan de ontwikkeling van nieuwe
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duurzame businessmodellen, innovatieve concepten aan maatschappelijke opgaven en
de schaarste aan technisch talent verbinden aan vernieuwende vormen van onderwijs
en opleiding. Het Innovatieprogramma sluit nadrukkelijk aan op de nationale Kennis- en
Innovatieagenda, de Human Capital Agenda van de Topsector Energie en de Europese
agenda van de Green Deal en Horizon Europe. Dat komt ook tot uiting in de beoogde
cofinanciering vanuit Rijk en EU, waarin de Connectr Kernorganisatie een cruciale
verbindende en coördinerende rol speelt. Zie hoofdstuk 4.2 voor een verdere toelichting.
3. Het Connectr Innovatielab biedt een ontmoetingsplek en concentratiepunt voor alle
partijen die samen het energy cluster maken en laten groeien. Hier komen mensen en
ontwikkelingen samen en wordt door bedrijven, onderwijs en onderzoek samengewerkt
aan de uitdagingen van de toekomst. Van bedenken tot maken en van testen tot de
eerste toepassing vindt hier onder één dak plaats. Zie hoofdstuk 4.3 voor een verdere
toelichting.
4. D
 e aantrekkingskracht en versnellingscapaciteit van het Innovatielab als ontmoetingsplek
en hotspot wordt vergroot door een aantal relatief unieke voorzieningen die binnen
en buiten het Innovatielab worden gevestigd: de Connectr Shared Facilities. Als
eerste noemen we de leer-werkplaatsen en de shared development facilities. De leerwerkplaatsen zijn vooral ingericht op het versnellen en verrijken van opleidings-en
onderzoekstrajecten, door ze te koppelen aan concrete innovatie-ambities van bedrijven
en te ondersteunen met state-of the art meet-, test- en simulatie-apparatuur. Aanvullend
hierop biedt Connectr een aantal zorgvuldig op de technologiefocus afgestemde grotere
en kleinere technische faciliteiten, die buiten de leerwerkplekken om beschikbaar zijn
voor gedeeld gebruik in onderwijs, onderzoek en bedrijfsmatige ontwikkeling. Dit
gedeelde en meervoudige gebruik van technische faciliteiten heeft grote waarde voor
alle gebruikers in het energy cluster, omdat zij hiermee flexibel en kosteneffectief
toegang krijgen tot noodzakelijke apparatuur voor onderzoek, ontwikkeling en het testen
van nieuwe energiecomponenten en -systemen. Voor de realisatie van de Connectr
Shared Facilities verwachten we een groeimodel, waarbij een aantal faciliteiten al bij
de opening van Connectr beschikbaar zijn en er in de directe periode daarna nog een
aantal faciliteiten worden ontwikkeld (in het Innovatielab en in de nabije omgeving). Zie
hoofdstuk 4.4 voor een verdere toelichting.

Deze combinatie van programmatische samenwerking met een fysieke plek en
technische faciliteiten, werkt als katalysator voor groei en dynamiek in het energy
cluster. Connectr versterkt dit door sterk in te zetten op de ondersteuning van
energy startups en scale-ups via samenwerking met Orion, Kiemt, Oost NL en
Generation-E. Connectr wordt door deze optelsom niet alleen een katalysator voor
de energietransitie, maar ook voor het opleiden van technisch personeel en nieuwe
bedrijvigheid.
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4.1 C
 onnectr Kernorganisatie
In de Connectr Kernorganisatie werkt een multidisciplinair team aan het verbinden,
versnellen en versterken van alle op innovatie gerichte activiteiten en faciliteiten in het
energy cluster. In deze ondernemende triple helix organisatie werken IPKW, HAN, Kiemt en
Oost NL nauw samen met Stichting Connectr. Elk van de partijen heeft zijn eigen expertise
en draagt van daaruit bij aan het krachtig functioneren van de Connectr Kernorganisatie.
Het totale organisatie- en governancemodel van Connectr wordt toegelicht in hoofdstuk 7,
hieronder staat de rolverdeling in de Kernorganisatie weergegeven.

Figuur 10
De Connectr
Kernorganisatie.

De toegevoegde waarde van Connectr voor bedrijven en kennisinstellingen in het energy
cluster ontstaat doordat:
→ De Connectr Kernorganisatie toegang heeft tot regionale, nationale en internationale
financiering, waardoor partners van Connectr vaker en sneller specifieke projecten
uitvoeren en daarmee groei en impact realiseren. De slagkracht die in de Connectr
Kernorganisatie wordt samengebracht zorgt ervoor dat er sneller kan worden ingespeeld
op kansen en ontwikkelingen.
→ De Connectr Kernorganisatie voor meer focus en deskundigheid zorgt. Connectr borgt
en versterkt de focus op specifieke technologiegebieden waar de regio al sterk in is.
Voor die technologiegebieden heeft Connectr via de diverse partners alle deskundigheid
aan boord om de doelgroepen te helpen in hun ontwikkeling. Deze opzet garandeert
continuïteit en een sterk leervermogen (niet steeds het wiel opnieuw uitvinden), en zorgt
dat we complementair zijn aan de markt en schaal waar andere delen van Nederland zich
op richten. Op die manier vult Connectr ook de BV Nederland aan, om tot een completere
internationale aanpak te komen voor de energietransitie.
→ De Connectr Kernorganisatie voor passende, al dan niet flexibele huisvestingsmogelijkheden zorgt, te midden van gerelateerde bedrijven en onderwijsinstellingen.
→ De Connectr Kernorganisatie zorgt dat partners gebruik kunnen maken van een breed
scala aan vaak unieke onderzoek-, test- en ontwikkelfaciliteiten.
De Connectr Kernorganisatie geeft regie en inhoud aan de fysieke (Innovatielab en Shared
Facilities) en programmatische (Innovatieprogramma) onderdelen, om partijen die zich
verbinden aan Connectr door de juiste samenstelling van de som der Connectr-delen tot
een schaalsprong te laten komen.
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Het organisatie- en governancemodel van Connectr wordt verder beschreven in hoofdstuk
6. In de Connectr Kernorganisatie werken IPKW, HAN, Kiemt en Oost NL nauw samen aan
het realiseren van de doelen door:
Het coördineren, uitvoeren en op de kaart zetten van het initiatief Connectr en – met behulp
van (publiek en private) financiering – de daaruit ontstane ideeën en innovaties in de duurzame
energiesector te (laten) realiseren door een samenwerking aan te gaan met- en opdrachten
te verstrekken aan betrokken organisaties en/of publiek-private partijen, welke organisaties/
partijen met hun activiteiten op onder andere het gebied van onderzoek en onderwijs, innovatie
en ondernemerschap, de duurzame ideeën en innovaties, ontstaan in en door Connectr, in de
praktijk kunnen brengen.8

	
STICHTING CONNECTR: DOELEN

→ Het realiseren van schaalsprong in de economische impact van innovaties in

het energiedomein, die de energietransitie en verduurzaming versnellen;
→H
 et versterken van de positie en profilering van de regio Arnhem-Nijmegen
en de provincie Gelderland als belangrijke landingsplaats en katalysator voor
bedrijvigheid in de energietransitie door een sterke fysieke concentratie van
activiteiten en faciliteiten;
→ Een bijdrage leveren aan onderwijs en onderzoek in hybride werk- en
leeromgevingen, waarbij door nauwe interactie met bedrijven vorm wordt
gegeven aan het onderwijs van de toekomst;
→ Het creëren van een unieke en onderscheidende werklocatie, het versterken van
campus-clustervorming en aantrekken van koploper bedrijven en innovatieve
startups en scale-ups.

CIVIC ENTREPRENEURSHIP
	De Connectr Kernorganisatie werkt vanuit de gedachte van Civic Entrepreneurship:
(een groep van) personen die ondernemend durven te zijn in de gemeenschap.
Civic Entrepreneurs zien kansen en mobiliseren hun gemeenschappen op een
voorwaarts pad. Hun recept is om krachtige productieve banden te smeden
op het kruispunt van het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en de
gemeenschap, waardoor nieuwe innovatieve maatschappelijke instellingen,
praktijken en sociale normen ontstaan. Door vanuit de basis te opereren, creëren
ze samenwerkingsvoordelen die hun gemeenschappen in staat stellen om op het
wereldtoneel te concurreren.

—
8
Bron: Concept oprichtingsakte van Stichting
Connectr.
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4.2 C
 onnectr Innovatieprogramma
Het Innovatieprogramma vormt een belangrijk bouwblok van Connectr. Om impact
te hebben en een bijdrage te leveren aan de energietransitie, werkt Connectr in het
Innovatieprogramma zowel aan technologieontwikkeling als talentontwikkeling (mbo, hbo,
wo). Twee belangrijke thema’s die allebei nodig zijn om de energietransitie te versnellen. De
inhoudelijke focus van het Innovatieprogramma ligt op de drie sleuteltechnologieën.
Om sneller tot meer impact te komen, richt Connectr zich op het gehele innovatieproces;
van conceptontwikkeling tot opschaling. We richten ons daarbij op de Technology
Readiness Levels (TRL) die van toepassing zijn op dat innovatieproces, en niet zozeer op de
kennisontwikkeling die daar aan voorafgaat (TRL 1 t/m 3). De betrokkenheid van Connectr
start bij de doorvertaling van wetenschappelijke kennis naar eerste conceptideeën en
strekt totdat de ontwikkeling succesvol is opgeschaald (of succesvolle implementatie heeft
plaatsgevonden).
Binnen het Innovatieprogramma onderscheiden wij voor de sleuteltechnologieën
drie onderdelen waaraan wordt gewerkt: Concept- & technologieontwikkeling,
technologietoepassing & systeemintegratie en opschaling.

Figuur 11
Onderdelen waar binnen
het Innovatieprogramma
aan wordt gewerkt.

Concept- en technologieontwikkeling
Binnen de energietransitie is nog veel onduidelijkheid over hoe het nieuwe energiesysteem
eruit moet komen te zien. Daarnaast volgen de innovaties elkaar snel op, wat voor veel
nieuwe kansen zorgt. Maar hoe integreer je deze innovaties en welke nieuwe waardeketens
kunnen worden gecreëerd die de energietransitie een stap verder helpen? In het
Innovatieprogramma werken bedrijven en kennisinstellingen aan systeemintegratievraagstukken en worden technische concepten en waardeketens gevormd met bestaande
en nieuwe innovaties. Ook faciliteren we onderzoek over hoe het energiesysteem
slim aangestuurd en gesimuleerd kan worden (bijvoorbeeld via AI en digital twins),
welke rol nieuwe technologieën hierin spelen (bijvoorbeeld electrolysers, inverters en
warmtepompen) en hoe maatschappelijke acceptatie en betaalbaarheid van dergelijke
nieuwe energiesystemen ontstaat.
Samen met de deelnemende hbo- en wo-kennis- en onderzoeksinstellingen en in
samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven worden consortia gevormd om aan nieuwe
conceptontwikkeling te werken. Naast dat zij werken aan conceptontwikkeling, leren de
projectdeelnemers ook nieuwe competenties en vaardigheden die later opnieuw ingezet
kunnen worden. In het kader lichten wij het eerste concept dat nu in ontwikkeling is toe.
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DIGITAL TWIN PLATFORM OP WIJKNIVEAU
	Het eerste onderzoeksproject van Connectr dat nu wordt ontwikkeld, is het creëren
van een digital twin platform om het energiesysteem op wijkniveau te analyseren
en simuleren. Een digital twin is een digitaal zelflerend systeem dat bestaat uit
simulatiemodellen die de werkelijkheid nabootsen. Met dergelijke simulatiemodellen
kunnen we mkb-bedrijven helpen om te testen wat de impact van hun innovaties
is op het (versterken van het) bredere energienet. We leren hoe een stabiel
decentraal energienet (elektriciteit en warmte) eruit ziet met lokale opwekking,
opslag en distributie van energie. En we kunnen een woonwijk die genoemd is in de
Regionale Energie Strategieën (RES) kiezen en de impact op het lokale en bredere
elektriciteitsnet simuleren. Het digital twin platform biedt daarnaast de mogelijkheid
om mensen op te leiden om te werken met big data en simulatiemodellen,
een competentie die in de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. Dit
onderzoeksproject leidt dus tot een faciliteit waarmee we zowel het mkb als de
onderzoeks- en onderwijsinstellingen ondersteunen en het stelt ons in staat om de
beste strategie te kiezen om de energie-ambities waar te maken.

Technologietoepassing en systeemintegratie
In het tweede onderdeel van het Innovatieprogramma staat het verkennen, ontwikkelen,
testen en demonstreren van technologische innovaties of geïntegreerde systemen
en nieuwe waardeketens centraal. Ook in dit onderdeel worden de activiteiten op het
technologische vlak gekoppeld aan competentieontwikkeling en het opleiden van
studenten. Dit onderdeel is onderverdeeld in drie opeenvolgende fases: ontwerp &
haalbaarheid, uitvoering in pilots en fieldlabs en demonstratie & exposure.
Ontwerp & haalbaarheid
In deze ontwerpfase ligt de focus op het komen tot een ontwerp van de innovaties op alle
belangrijke aspecten. Om meer te leren over het ontwerp en de haalbaarheid daarvan,
stimuleert Connectr het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar bijvoorbeeld de
technische, juridische, sociale en economische aspecten. Het doel van deze studies is om
het potentieel van een innovatie te analyseren en mogelijke risico’s voor een succesvolle
marktintroductie te achterhalen. Afhankelijk van het type innovatie dat wordt onderzocht
(een enkele component of een geheel nieuwe waardeketen), verschilt de omvang van de
studie. Per jaar biedt het programma ruimte voor 18 haalbaarheidsstudies.

GROEIVERSNELLER-VOUCHERS NEW ENERGY
	Een nieuw instrument dat binnen Connectr wordt aangeboden zijn de
Groeiversneller-vouchers New Energy. Een regeling waarmee startups of
mkb-bedrijven die werken aan nieuwe innovaties gebruik kunnen maken van
een voucher om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor een eerste
pilottoepassing van hun innovatie, in een realistische praktijksituatie binnen de
regio (inclusief het waarborgen van de veiligheid van het systeem, de benodigde
vergunningen en de financiering).

Uitvoering in pilots en fieldlabs
De volgende stap in het innovatie-ontwikkelproces waar Connectr ondersteuning in biedt,
is de doorontwikkeling van de innovaties en het testen van de nieuwe componenten of
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geïntegreerde systemen door het organiseren van pilots. In een pilot kan meer worden
geleerd over de waarde van de technologie of het nieuwe systeem. Tevens biedt een pilot
inzicht in de technische werking; doet het wat er werd verwacht en werkt de oplossing
onder de verschillende omstandigheden.
In het Innovatieprogramma is ruimte voor ondersteuning en cofinanciering van 6 tot 12
fieldlabstudies en pilots per jaar. Het daadwerkelijke aantal is afhankelijk van de omvang
van de projecten die zich aandienen.
Demonstratie en exposure
Nadat de haalbaarheid en de technische werking is onderzocht, is de innovatie klaar
voor verdere opschaling. Daarvóór moeten echter meer mensen weten van het bestaan
van de technologische oplossing. Het Innovatielab biedt de mogelijkheid om de nieuwe
ontwikkelingen te demonstreren. Bezoekers van het Innovatielab kunnen kennisnemen van
de oplossingen die worden ontwikkeld binnen Connectr en de werking van de innovatie of
het systeem zien. Om dit mogelijk te maken, biedt Connectr financiële ondersteuning voor
het in bedrijf houden van de installaties en systemen. In totaal kunnen gemiddeld ongeveer
5 installaties of systemen per jaar worden gedemonstreerd. Om exposure verder te
verhogen biedt Connectr daarnaast ook de mogelijkheid tot het organiseren van symposia
en congressen binnen het Innovatielab (zie hoofdstuk 4.3).
Opschaling
Het doel is uiteindelijk om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Alleen
wanneer succesvolle opschaling en implementatie heeft plaatsgevonden, wordt er impact
gerealiseerd. In het Innovatieprogramma wordt actief meegewerkt aan de opschaling
van de initiatieven. Daarbij onderscheiden we drie vormen van opschaling: de uitrol van
de technologie t.b.v. de energietransitie, bedrijfsontwikkeling en het ontwikkelen van
onderwijsmodules.
Uitrol t.b.v. de energietransitie
De nieuwe waardeketens die zijn getest in een pilot worden actief gedeeld met het netwerk
en in de etalage gezet. Ook wordt gelobbyd binnen de regio, het rijk en Europa voor
nieuwe marktkansen om de innovaties toe te passen. Het doel is om ervoor te zorgen dat
de ontwikkeling niet stopt na één regionale pilot, maar dat de ontwikkelde technologische
systemen écht een bijdrage gaan leveren aan de energietransitie.
Bedrijfsontwikkeling en opschaling
In sommige gevallen biedt de uitkomst van pilots en fieldlabs de kans voor ondernemers
om een groeistap te maken, door bijvoorbeeld grootschalige productiefaciliteiten op te
zetten. Vindt er een succesvolle opschaling plaats, dan kan dit per casus tientallen tot
honderden nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Via bijvoorbeeld Stichting Kiemt en Oost
NL ondersteunt Connectr innovatieve ondernemers met business development support
om deze groeistap te zetten. Tevens biedt Connectr hulp bij het vinden van passende
financiering en, wanneer mogelijk, treedt Connectr op als schakel voor financiering door
provincie Gelderland om de businesscase rond te krijgen.
Daarnaast biedt Connectr bedrijven en consortia voor alle ontwikkelfasen van het
innovatieproces versneld toegang tot het startup/scale ecosysteem, zoals met
Generation-E, Orion, Startupfonds Gelderland, de Regionale Centra voor Technologie en
de Innovatiemotor. Naast de samenwerking met deze programma’s, versterkt Connectr
het ecosysteem ook door te investeren in de bestaande programma’s of door nieuwe
programma’s op te zetten.
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Verankering in leermodules
Wendbare werknemers, werkgevers en onderwijs vormen samen de basis voor een
toekomstbestendige Gelderse arbeidsmarkt. Binnen het Innovatieprogramma wordt
door de deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan. Het is ook nodig om deze
kennis en vaardigheden te delen met een grotere groep studenten en werkenden, zo
kan duurzaam worden ingespeeld op de huidige en toekomstige vraag naar talent. Het
tekort aan goed opgeleid personeel is groot en dit remt de energietransitie. Ook worden
samen met de betrokken kennisinstellingen kennis en vaardigheden vertaald naar nieuwe
onderwijsmodules, of bestaande curricula worden aangevuld. Connectr ondersteunt en
investeert in de ontwikkeling van deze modules op zowel mbo-, hbo- als wo-niveau en voor
zowel studenten als werkenden (om- en bijscholing).

GENERATION-E
	Generation-E versnelt de energietransitie door innovatieve en duurzame
energieproducten schaalbaar te maken, daarmee bedrijvigheid in Gelderland
te creëren en optimaal de aanwezige hoogwaardige energie- en opschalingsexpertise van partners te benutten. Generation-E ondersteunt duurzame energie
scale-ups en mkb met intensieve en planmatige support gericht op efficiency,
opschaling, snellere time-to-market, investment readiness en industrialisering. Het
programma vult een gat in de infrastructuur voor ondersteuning aan scale-ups
in de brede regio. Het programma voorziet in de ondersteuning van 50 scaleups over de komende 5 jaar. Gedurende deze startperiode heeft het programma
ondersteuning nodig.

SHOCK
	Het SHoCK programma (Serial Production Hydrogen Conversion Kits) is erop
gericht om de transitie naar de zero-emissie mobiliteit te versnellen. Het doet
dit door de realisatie van de New Mobility Factory in Arnhem. Het doel is om
op grote schaal conversiekits te gaan produceren voor (zware) vrachtwagens,
bouwmachines (zoals kranen en shovels) en bussen. Daarmee worden
dieselvoertuigen omgebouwd naar waterstof- en elektrische voertuigen. Het
programma doet dit met een zeer innovatieve aanpak, waarbij centraal de
conversiekits gebouwd worden en decentraal de ombouw wordt gerealiseerd.
De conversiekits zullen zowel uit waterstofmodules als uit full electric modules
bestaan. SHoCK biedt de oplossing voor fijnstofproblematiek, last-mile
transport en decentrale mobiliteit benodigd voor de bouw. De fabriek zal werk
opleveren voor meer dan 200 mensen in de regio, waarbij bij voorkeur mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt zullen worden ingezet. Daarnaast zal het de
kennisontwikkeling aanjagen op het gebied van elektrificatie van zwaar transport
door nauwe samenwerking met de HAN en TU Delft en een directe bijdrage leveren
aan de klimaatdoelstellingen en de clean hydrogen strategy van Nederland en de
Europese Unie.
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Output
De output van het Innovatieprogramma is dus drieledig: verdere uitrol van technologie,
bedrijfsgroei en talentontwikkeling. Dit doen we om impact te hebben op het versnellen van
de energietransitie. Hieronder een overzicht van de output per onderdeel:
Programmaonderdeel

Subonderdeel

Aantal initiatieven per jaar

Concept- &

Consortiavorming en

3-6

technologie-ontwikkeling

conceptontwikkeling

Technologie-toepassing en

Ontwerp en haalbaarheid

18

Uitvoering in pilots en fieldlabs

6-12

Demonstratie en exposure

5

Uitrol t.b.v. energietransitie

-*

Bedrijfsontwikkeling

Afhankelijk van casuïstiek

Ontwikkelen van

4

systeemintegratie

Opschaling

Tabel 1
Output per onderdeel.

onderwijsmodules

* Hierbij gaat het om lobbywerkzaamheden en niet om projectactiviteiten.
De focus van het programma
Vanuit de kracht en focus van de regio (toegelicht in hoofdstuk 2.2 en hoofdstuk 3)
gecombineerd met de grote uitdagingen van de energietransitie zie (hoofdstuk 2.1) zijn
de Connectr programmalijnen voor kennisontwikkeling en innovatie opgesteld. Het geeft
duidelijk weer waar Connectr van is (en ook waar Connectr niet van is) en het helpt bij
de keuze voor initiatieven die in samenwerking beter, sneller en groter kunnen worden
uitgevoerd of die door de samenwerking leiden tot nieuwe of andere mogelijkheden. De
programmalijnen zijn:
1. H
 et elektriciteitsnet als verbinder: Zorgdragen dat het elektriciteitsnet nu en in
de toekomst zijn sleutelrol (inpassing duurzame bronnen en nieuwe gebruikers,
sectorkoppeling) in de verduurzaming waar kan maken.
2. E
 nergieopslag als flexibele buffer: Ontwikkelen en implementeren van efficiënte
systemen voor elektrochemische energieopslag en toepassingen daarvan binnen een
duurzaam energiesysteem.
3. S
 lim en groen aandrijven: Zorgen dat innovatieve aandrijftechnieken op basis van
duurzame brandstoffen, eventueel gecombineerd met elektrische aandrijfcomponenten,
oplossingen bieden in de energietransitie.
Zie bijlage 1 voor een verdere toelichting hierop.
De activiteiten
De programmalijnen worden geladen door de deelnemers in verschillende
samenwerkingsverbanden, die samen nieuwe innovaties of nieuwe geïntegreerde systemen
door verschillende fases heen ontwikkelen, door onderwijsinstellingen die samen met
het bedrijfsleven werken aan nieuwe leermodules en door ondernemers die Connectr
gebruiken om hun groeiambities waar te maken.
De kracht van Connectr is de combinatie van het Innovatielab, de Shared Facilities en de
samenwerking van de triple helix in het Innovatieprogramma. Deze drie bouwblokken
creëren de gewenste condities om innovaties te starten, te versnellen en op te schalen.
Hieronder een overzicht van enkele bestaande en nieuwe initiatieven die passen binnen de
drie programmalijnen:
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Programmalijn

Bestaande initiatieven
gekoppeld aan Connectr

Mogelijk nieuwe initiatieven

Het elektriciteitsnet als verbinder

TEPQEV

Digital twin platform van een
woonwijk

Tabel 2
Bestaande en nieuwe
initiatieven die
passen binnen de drie
programmalijnen.

Energieopslag als flexibele buffer

Enowatts

RAAK-Pro decentrale
toepassingen van waterstof

Slim en groen aandrijven

Trolleybus 2.0 & Hydrotrolley

Toepassing methanol in
binnenvaart

Connectr jaagt nieuwe innovatie aan, initieert, stimuleert, versnelt, coördineert en
faciliteert de aanvraag van financiering van buiten de regio (rijk/EU). Connectr voert regie
op programmalijnen zodat de samenhang wordt geborgd. Connectr blijft betrokken
en ondersteunt totdat de commerciële opschaling heeft plaatsgevonden, technologie
is uitgerold voor de energietransitie en verankering in het onderwijs en opleidingen
is gerealiseerd. Connectr maakt gebruik van de kracht van de initiatiefnemers om het
Innovatieprogramma tot een succes te maken.

4.3 Connectr Innovatielab
Het Connectr Innovatielab op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) wordt een aantrekkelijke
omgeving waarin alle spelers in het energy cluster fysiek bijeenkomen om samen te werken
en elkaars groei te versnellen. Ook de Connectr Kernorganisatie en een deel van de Shared
Facilities worden op deze plek geconcentreerd. Alle partijen komen kennis en kunde halen
én brengen.
Een deel van de ruimte wordt ingericht voor het geven en ontvangen van energiegerelateerde events, een ander deel voor verhuur aan innovatieve projectcoalities en
ondernemers. We richten ons daarbij specifiek op (en zorgen voor een goede balans tussen)
partijen die zich bezighouden met de drie sleuteltechnologieën (zie hoofdstuk 3).
Zie bijlage 2 voor het kader voor vestiging in het Innovatielab.

Figuur 12
Impressie van het
Connectr Innovatielab.
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Kantoor- en eventruimte
Stel je voor: je werkt als ondernemer aan een thuisbatterij, hoe mooi is het dan als je
letterlijk de technicus en de designer als je buurman hebt? En de buurman daar weer naast
kan je direct helpen met het op de markt brengen, inclusief de regels die daarbij horen en
de (internationale) subsidiemogelijkheden die er zijn.
Het Connectr Innovatielab biedt kantoor- en eventruimte: het is een werkplek en een
ontmoetingsplek, waar kennis wordt gedeeld, ontmoetingen plaatsvinden en innovaties
worden ontwikkeld en getest. Zo kun je in het Innovatielab voor een korte periode een
bureau of kantoorruimte huren, maar je kunt er bijvoorbeeld ook met je projectorganisatie
een jaar lang gebruikmaken van de werk- en ontmoetingsruimtes, waarbij je direct
toegang hebt tot alle faciliteiten (zie verderop). Daarnaast kun je er een klein of groot event
organiseren, of je kunt een van de vele events bezoeken. De insteek is dat elke partij die
zich vestigt of iets organiseert iets unieks toevoegt, zodat het totaal meer is dan de som der
delen. Ieder brengt kennis, faciliteiten, ideeën, een netwerk en/of projecten in.
Verschillende typen organisaties
Het Innovatielab biedt plek voor elke fase van bedrijvigheid en innovatie waarin je als
ondernemer zit: van iets nieuws bedenken tot een product naar de markt brengen en alles
daartussenin.
We zoeken naar een diversiteit aan en balans tussen verschillende type organisaties
(ondernemers, onderzoekers, onderwijs en overheid), verschillende technologiegebieden
en, zoals gezegd, verschillende fasen waarin een bedrijf of ontwikkeling zich bevindt.
Zo werken in het lab startups samen met mkb’ers en onderwijsinstellingen, brengen
maatschappelijke organisaties (zoals de politie) hun vraagstukken in, worden er producten
getest en naar de markt gebracht en worden kleine en grote evenementen georganiseerd.
Door deze dynamiek en interactie te bundelen op een fysieke plek, ontstaat er een grote
aantrekkings- en innovatiekracht in het energy cluster.
Daarbij zoeken we ook actief naar verbindingen buiten IPKW. Niet alleen qua faciliteiten,
maar ook door de samenwerking aan te gaan met andere innovatielocaties, zoals het
ENGIE-terrein in Nijmegen (met een focus op energie en binnenvaart), het Defensieterrein
in Ede (energie en autarkie), NEXTgarden in Overbetuwe (energie en voedselproductie)
en Park15 (energie en logistiek). Ook in het Ruhrgebied in Duitsland zijn mogelijke
partnergebieden te vinden.

Figuur 13
Impressie van het
Connectr Innovatielab.
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Test- en ontwikkelfaciliteiten
Er zijn diverse gedeelde faciliteiten aanwezig in en rond het Innovatielab op IPKW. Naast
flexibel in te richten werk- en projectruimtes komt er een showroom waar startups hun
werkend product kunnen laten zien. Daarnaast zijn er zowel binnen als buiten testfaciliteiten
aanwezig en is er de mogelijkheid gebruik te maken van (specialistische) apparatuur. Het
delen en reserveren van meet- en testapparatuur, zowel op als buiten IPKW, gaat via een
online tool.
Het efficiënt gebruikmaken van de reeds aanwezige faciliteiten heeft een kostenbesparende
en versnellende functie voor startups en mkb’ers, en zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor
de hybride leeromgeving.
De lab-faciliteiten beperken zich niet tot IPKW als locatie; een deel staat fysiek in en rond het
Innovatielab, een groot deel staat verspreid over het park en over de regio. Zie hoofdstuk
4.4 voor meer informatie hierover.
Aansluiting bij bestaande initiatieven op IPKW
We kunnen bij dit alles voortborduren op verschillende ontwikkelingen en initiatieven op
IPKW die reeds gaande zijn: het Innovatielab is de opschaling van wat er al gebeurt op het
park.
O-zone en het Mobility Innovation Centre zijn beide voorbeelden van verbindingen
tussen enerzijds het onderwijs en praktijkgerichte onderzoek van de HAN, en anderzijds
de behoefte aan innovatie en business development van het bedrijfsleven. Vanuit de
samenwerking tussen de werknemers van de bedrijven, docent-onderzoekers en studenten
ontstaat een lerende gemeenschap (learning community). Ook het Powerlab is een plek
waar ontmoetingen tussen studenten en bedrijven worden gefaciliteerd. In het Powerlab
gaan studenten van de faculteit Techniek van de HAN aan de slag met energievraagstukken
in de gebouwde omgeving. Daarnaast wil de aanwezige designers-community op IPKW
meer aansluiting organiseren met de op IPKW gevestigde bedrijven. Door beter gebruik te
maken van de reeds aanwezige creativiteit van de ontwerpers op IPKW, ontstaan nieuwe
kansen voor crossovers en samenwerking.
Het Innovatielab gaat zorgen voor het verbinden, doorontwikkelen, opschalen en verder
professionaliseren van bovenstaande en nieuwe initiatieven.
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4.4 Connectr Shared Facilities
Connectr biedt bedrijven toegang tot technische faciliteiten die noodzakelijk zijn voor
de ontwikkeling van innovaties op de drie eerder beschreven programmalijnen in het
Innovatieprogramma. Het gaat hierbij om werkplaatsen waarin consortia van bedrijven en
kennisinstellingen samen kunnen werken en om state-of-the-art technische apparatuur
voor testen en productontwikkeling.
Onder het dak van het Innovatielab realiseren de TU Delft, de HAN, het REA College en het
ROVC een aantal hybride leerwerkomgevingen (zie hoofdstuk 4.4.1). Het nieuwe Europese
testcentrum van ElaadNL wordt gerealiseerd in de directe nabijheid van het Innovatielab
(zie 4.4.2). En ook KEMA ontwikkelt een plan om een uniek Europees lab te openen in deze
omgeving (zie 4.4.3).
Nog in een pril stadium is de ontwikkeling van een open waterstofinfrastructuur (H2
Backbone) op IPKW. Deze voorziening kan een belangrijke impuls zijn voor op IPKW
gevestigde innovatieve koplopers in de waterstofeconomie, en kan de regio versterken in
haar positie als nationale en Europese hotspot voor waterstof. Een uitwerking van deze
faciliteit volgt in 2021.

4.4.1 Hybride leerwerkomgevingen
Het opleiden van studenten en medewerkers met de relevante kennis van morgen,
vraagt om een state of the art leerwerkomgeving. Die kan alleen worden gerealiseerd
in zogenaamde hybride leerwerkomgevingen, in zeer nauwe samenwerking tussen
kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is al met een aantal hybride
leerwerkomgevingen aanwezig op IPKW, aangejaagd door het door provincie Gelderland
gesubsidieerde project O-Zone (zie bijlage 3), dat eindigt in 2020. In deze hybride
leeromgevingen werken onderzoekers en studenten gedurende 40 weken in het jaar aan
zo’n 30 projecten in het kader van energie en mobiliteit, in opdracht van het regionale
bedrijfsleven en HAN-lectoraten. Teams van veelal tweede- en derdejaars studenten worden
daarin voor circa één dagdeel per week begeleid door de opdrachtgever.
Mobility Innovation Center en
Smart Production Cell
Tabel 3
Huidige hybride leerwerkomgevingen op
IPKW.

ESBE/Powerlab

80 studenten per jaar

Energie en Mobiliteit

60 studenten per jaar

Energie voor de Gebouwde
Omgeving

Waterstoflab

30 studenten per jaar

Waterstof toepassingen

VOORTBOUWEN OP ERVARING
	Werken in een hybride leerwerkomgeving is niet iets nieuws. Sterker nog,
we hebben al ervaring opgedaan binnen het project O-zone vanuit het
voormalig Instituut Engineering en SEECE. De bij dit project betrokken hybride
leerwerkomgevingen zijn al gehuisvest op IPKW en zijn dusdanig succesvol dat
het nu tijd is om op te schalen binnen een locatie waar ook de samenwerkende
bedrijven en shared facilities zijn gevestigd. Kortom: binnen Connectr.
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Uitbreiding naar een multidisciplinaire hybride leerwerkomgeving op 3 niveaus
Behalve de hierboven al beschreven bestaande hybride leerwerkomgevingen, zullen in
Connectr vanuit de verschillende HAN-academies (zie bijlage 4) nieuwe activiteiten en
hybride leerwerkomgevingen ontwikkeld worden, zodat de vraagstukken in onderwijs en
onderzoek multidisciplinair kunnen worden aangevlogen.
Daarnaast zal er nadrukkelijk worden samengewerkt met studenten, docenten en
onderzoekers van de TU Delft en ROC Rijn IJssel. Zo kunnen PhD-studenten van de
universiteit een deel van hun onderzoek in nauwe samenwerking met hbo-studenten
uitvoeren en kunnen mbo-studenten in samenwerking met hbo-studenten bijdragen aan de
meer praktijkgerichte opdrachten die afkomstig zijn van het bedrijfsleven. De kennis die op
deze manier wordt uitgewisseld op de drie niveaus, leidt vervolgens weer tot het ontstaan
van doorlopende leerlijnen tussen mbo, hbo en wo, die aansluiten op de programmalijnen
van het Innovatieprogramma en daarmee tegelijkertijd beter aansluiten op wat de
beroepspraktijk vraagt aan kennis en vaardigheden. De HAN zal hier met zijn ervaring in
hybride leerwerkomgevingen een coördinerende rol in spelen.
Centres of Expertise (CoE)
Bij de ontwikkeling van Connectr zijn 4 CoE’s betrokken. De betrokkenheid vanuit SEECE
is historisch gezien het grootst (als mede-initiator van de huidige hybride omgevingen),
daarnaast zijn ook ACE (Automotive Centre of Expertise), Krachtige Kernen en HAN
BioCentre betrokken.
Voor 2025 is een inschatting gemaakt van het aantal studenten dat is verbonden aan
Connectr projecten en hybride leerwerkomgevingen (zie tabel 3).
Impact van de hybride leerwerkomgevingen
Door de hybride leerwerkomgevingen in Connectr te plaatsen creëren we:
→ Een omgeving die ‘responsief‘ onderwijs en onderzoek mogelijk maakt, waardoor we een
bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie.
→ Fysieke locatie t.b.v. het multidisciplinair samenwerken in de driehoek van onderwijs,
onderzoek en werkveld.
→ Plek voor professionaliseren van docenten.
→ Aanzuigende werking op het bedrijfsleven, waardoor we beter in staat zijn bij te dragen
aan innovaties.
→ Versnelling in de benodigde onderwijsontwikkeling (inclusief na- en bijscholing) in het
kader van de energietransitie en schone mobiliteit.
→ Aantrekkelijke locatie, waardoor we de instroom van techniekstudenten op mbo-, hbo- en
wo-niveau kunnen verhogen.

4.4.2 ElaadNL Open Charge lab
Het Open Charge Lab is een onderzoeks- en ontwikkellab op initiatief van ElaadNL, een
kennis- en innovatiecentrum voor het probleemloos opladen van elektrische voertuigen. In
dit lab testen partijen samen prototypes, laadsystemen en voertuigen, ontmoeten zij nieuwe
marktspelers, leren ze van elkaars industrie en brengen ze samen integrale oplossingen
sneller en tegen lagere kosten op de markt.
Het gaat daarbij niet alleen om elektrische auto’s, maar nadrukkelijk ook om grotere
vervoersmiddelen zoals elektrische bussen en vrachtwagens. Getest wordt onder andere
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op interoperabiliteit, communicatie tussen ict-systemen, powerquality en Smart Charging
technieken. Het Lab neemt daarmee een unieke positie in binnen Europa. Het biedt
Nederland de gelegenheid om samen met alle andere pioniers de transitie naar e-mobiliteit
voorspoedig te laten verlopen, helpt de positie van Nederland als kennis- en innovatieland
rond transport en logistiek te bevestigen en maakt dat we koploper blijven. Het Open
Charge Lab geeft invulling aan en ondersteunt bij de uitvoering van het Klimaatakkoord,
het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur (NAL). Het Lab is open voor alle partijen – aansluitend bij de marktfaciliterende rol van de netbeheerder – en ondersteunt vanuit Nederland de Europese
transitie naar zero emissie vervoer en de realisatie van de energietransitie.

Figuur 14
Impressie van de
mogelijke opzet van
het ElaadNL Open
Charge Lab.

Het Open Charge Lab biedt faciliteiten, apparatuur om mee te testen en ondersteuning
bij het testen. Het biedt de kans voor marktpartijen om hun prototypes te kunnen testen
samen met andere partijen in de keten. Tevens biedt het partijen toegang tot een netwerk
aan contacten en kennis en kan er worden geleerd over technieken, marktontwikkelingen
en andere industrieën. Het Open Charge Lab biedt een compleet en state-of-the-art
ecosysteem, met onder andere een elektriciteitsnetwerk, alle denkbare typen en merken
laadinfrastructuur, elektrische voertuigen, energiemanagement-systemen, zonne-opwek,
opslag en meer. Kennisdeling en netwerken gebeurt onder andere tijdens één van de (inter)
nationale evenementen die ElaadNL organiseert.

4.4.3 KEMA Labs – FlexPowerGrid 2.0
Het flexibele elektrische energiesysteem van de toekomst draait op software geregelde
modulaire vermogenselektronica, de power processing computers waarmee een energieinternet gecreëerd wordt. Dit toekomstige systeem moet in staat zijn grote hoeveelheden
duurzaam opgewekte elektriciteit, groene moleculen en warmte/koude opslag te
integreren. Deze systeemverandering vraagt nieuwe en geavanceerde, op digitale
technieken (control en hardware in de lus) gebaseerde testomgevingen voor risico-mitigatie
en verificatie van systeeminteracties.
Met de bouw van een FlexPowerGrid 2.0 Lab dat KEMA Laboratories overweegt te
realiseren op IPKW, worden systeemaspecten, betrouwbaarheid en functionaliteit van
hoogvermogenscomponenten in energienetten onder stress beproeft. Opschaling van
industriële productie en uitrol kan sneller plaatsvinden door het opnemen van test-
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en certificatieservices (voor veiligheid en betrouwbaarheid) voor componenten zoals
snelladers voor elektrisch vervoer en opslag, netkoppelingen voor electrolysers en
brandstofcellen, inverters voor zon- en windparkinpassing, elektronische transformatoren
en gelijkspanningsmodules.
Zowel maakindustrie, service providers en projectontwikkelaars van energiesystemen
kunnen het FlexPowerGrid 2.0 Lab gebruiken voor ontwikkelproeven en rapid prototyping.
Gezamenlijke research- en ontwikkelingsprojecten met regionale partners zoals HAN, DNV
GL, Alliander en TenneT en internationale samenwerking in EU-projecten via DERlab and TU
Delft is eenvoudig mogelijk.
KEMA Labs, dat onderdeel is van CESI (wereldspeler in onafhankelijk testen en certificeren
voor de elektriciteitssector), wordt operator van het FlexPowerGrid 2.0 Lab, dat samenwerkt
in het Europese DERlab-netwerk en wereldwijd het grootste commerciële lab in zijn soort
wordt.

“Deelname aan Connectr versterkt de positie van KEMA
Labs als wereldleider op het gebied van testen en
certificeren voor de elektriciteitsindustrie. We krijgen
hierdoor de mogelijkheid om een nieuw cyber-physical
systeemtest lab te realiseren en onze zichtbaarheid te
vergroten. Met het oog op toekomstige medewerkers en
het uitbreiden van onze testactiviteiten maken we graag
onderdeel uit van dit opleidingshart en deze waardeketen.”
prof. Ir. Peter Vaessen, Innovation Manager Labs
Development KEMA Laboratories at CESI SpA
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5
IMPACT

De maatschappelijke impact van Connectr volgt uit de
volgende ambitie: het realiseren van een schaalsprong in
de regionale economische impact van innovaties in het
energiedomein die de energietransitie en verduurzaming
versnellen. De impact ligt zowel op economisch vlak als op
het gebied van de uitdaging in de energietransitie.
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5.1 Ambitie en meerwaarde
van Connectr
De impact op de economie wordt bereikt door:
→ Het versnellen van innovaties, groei en export bij de ‘parels van de regio’ en andere
innovatieve mkb’ers in het energy cluster.
→ Het aantrekken van nieuwe, complementaire kennis en bedrijven die het cluster versterken.
→ Het versterken van de positie en reputatie van de regio als landingsplaats voor
innovatieve energiegerelateerde bedrijven.
→ Het behoud voor de regio van startups, scale-ups en grote, vaak internationaal
georiënteerde energiegerelateerde bedrijven en instellingen. Connectr biedt hen een
verbeterd vestigingsklimaat met voldoende goed opgeleid personeel en toevoeging
van academisch niveau aan de regionale onderzoeks- en opleidingsvoorzieningen.
Ook andere bestaande bedrijven in het energy cluster profiteren hiervan en worden
toekomstbestendiger via hulp bij energie-innovaties en toegang tot goed opgeleid talent.
De impact op de energietransitie wordt bereikt door:
→ Het aanjagen en versnellen van doorbraakinnovaties voor de energietransitie, met (meer)
focus op de technologiegebieden waar de regio al sterk en onderscheidend in is (zie
hoofdstuk 3).
→ De regio te profileren en gebruiken als 'living lab' met toepassing van innovatieve
oplossingen in de energietransitie.
→ Het verbeteren van praktijkgerichte opleidingen die invulling geven aan een leven lang
leren t.b.v. de energietransitie en daarmee bijdragen aan een oplossing voor het tekort
aan vakkrachten voor de energietransitie.
→ Het vergroten van de aantrekkingskracht van de regio op energy talent (studenten,
onderzoekers en ondernemers) uit Nederland en internationaal.
→ Het opleiden voor meer arbeidscapaciteit in de energietransitie, onderzoeken voor
‘minder-meer’ arbeidscapaciteit (maar met slimme technische oplossingen).
Connectr kan deze maatschappelijke impact realiseren door meerwaarde te bieden
aan bedrijven en kennisinstellingen in het energy cluster. Tabel 4 geeft samenvattend
en in kwalitatieve zin de meerwaarde aan die Connectr heeft voor verschillende groepen in
de samenleving. In de paragrafen daarna wordt dit verder toegelicht.

Tabel 4
Meerwaarde van
Connectr voor
verschillende groepen.

Technologieontwikkeling

Human
Capital

Financiering
toegepast
onderzoek

Groei (omzet
en talent)

Startups

xxx

x

x

xxx

Mkb/scale-ups

xxx

xxx

xx

xxx

Grootbedrijf

xxx

xxx

xx

xxx

Studenten en zij-instromers

xx

xxx

xxx

xxx

Onderzoeksinstellingen

x

x

xxx

x

Onderwijsinstellingen

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

x

xx

(mbo/hbo/wo)
Koplopers en investeerders

1. Startup die dankzij de Connectr Shared Facilities en de toegang tot alle ketenpartners
versneld kan valideren en groeien.
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2. Mkb/scale-up die haar innovaties sneller en beter naar de markt kan brengen door
samen te werken in het Innovatieprogramma, door gebruik te maken van de gedeelde
ontwikkelfaciliteiten en door versnelde toegang tot (inter)nationale steunprogramma’s en
partners en regionale launching customers.
3. G
 rootbedrijf of instelling (in energy gespecialiseerd) die door vergrijzing en
concurrentie moeite ervaart met het werven en vasthouden van voldoende goed
gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, en die via Connectr toegang krijgt tot
goed opgeleide studenten en zij-instromers van mbo- tot wo-niveau. Partijen die met
uitontwikkelde innovaties hun duurzaamheidsambities willen realiseren worden in het
Innovatieprogramma verbonden aan andere partijen, om samen nieuwe waardeketens te
vormen.
4. S
 tudent en zij-instromer die nergens anders wil studeren dan in deze dynamische
omgeving, waar praktijk van de beroepstoekomst zichtbaar en onder handbereik is.
5. Onderzoeker/onderzoeksinstelling die elke dag stimulans en uitdaging vindt in
valorisatievragen uit een ondernemende omgeving, waar onderzoek de praktijk raakt,
uitwisseling vanzelfsprekend is en basisfinanciering en ondersteuning beschikbaar is als
versneller voor de 'niet inhoudelijke' maar essentiële werkzaamheden voor financiering,
verantwoording en organisatie/consortiumvorming.
6. Docent en onderwijsinstelling (mbo, hbo, wo) die in een hybride leeromgeving
en basisfinanciering voor toegepast onderzoek met gemotiveerde studenten en
ondernemers een onderscheidende beroeps- en studiepraktijk kan bieden, waardoor
behoud en groei van aanmeldingen bevorderd wordt.
7. Koploper in de energietransitie; ambitieuze ziekenhuizen, wijkbewonerscollectieven,
investeerders, verzekeringsmaatschappijen, overheidsorganisaties, woningcorporaties, of
bedrijven die vanuit mvo of zakelijke doelstellingen 'sneller' willen met de energietransitie
en als meebetalende opdrachtgever of 'launching customer' in het Innovatieprogramma
beter en sneller toegang krijgen tot nieuwe technologie.
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5.2 Connectr impact KPI's
De komende jaren wordt binnen Connectr gewerkt aan nieuwe kennis, scholing & training,
innovatie en opschaling van innovaties en nieuwe business creatie en valorisatie. In tabel 5
en 6 zijn de activiteiten binnen deze kerntaken vertaald naar meetbare KPI’s. Per KPI wordt
aangegeven wat het beoogde effect is (direct of indirect) en wat de doelstelling is voor 2025.
In tabel 5 zijn de indicatoren voor het eerste jaar 2021 (voorbereiding, opening eind 2021 en
start) opgenomen, tabel 6 laat de indicatoren voor 2025, na 4 jaar, zien.
Het eerste uitvoeringsjaar van Connectr staat in het teken van de opstart van de kerntaken
en de onderliggende programma’s, het aansluiten van meerdere participanten (bedrijven
en kennisinstellingen) en het bemensen van de organisatie. Een goede basis is nodig
om uiteindelijk de resultaten in de jaren daarna te behalen. De KPI’s beschrijven op
concrete wijze welke resultaten Connectr aan het einde van jaar 1 zal hebben gerealiseerd
ten aanzien van de vier onderdelen (Kernorganisatie, Innovatielab, Shared Facilities,
Innovatieprogramma).

Tabel 5
KPI’s voor het 1e
uitvoeringsjaar van
Connectr (2021).

KPI'S VOOR HET 1E UITVOERINGSJAAR VAN CONNECTR (2021)
De activiteiten waarvoor nu een startinvestering wordt voorgesteld (zie paragraaf 9.5) leiden tot:

1. Kernorganisatie. De Connectr Kernorganisatie is ingericht en de teamleden zijn benoemd door het
stichtingsbestuur. De governance (nieuw bestuur van de stichting en de programmaraad) is ingericht
en actief. De samenwerkingsovereenkomsten met de kernpartners HAN, IPKW, Kiemt en Oost NL zijn
ondertekend. Ook is een monitoringsysteem opgezet voor de KPI’s 2022 – 2025.

2. Innovatielab. Het gebouw van het Connectr Innovatielab is ontwikkeld en voor minimaal 50% verhuurd
aan een mix van bedrijven uit het energy cluster en onderwijs/onderzoek.

3. Shared Facilities. Connectr heeft Shared Facilities ontwikkeld voor gedeeld gebruik door onderwijs
(mbo, hbo en wo), onderzoek (hbo en wo) en ontwikkeling (het bedrijfsleven). In de directe nabijheid is
minimaal 1 nieuwe testfaciliteit met aantrekkingskracht op Europees niveau gerealiseerd.

4. Innovatieprogramma. De regeling voor haalbaarheid en ontwerpstudies is open en voor elk van de drie
programmalijnen is minimaal één nieuw onderzoek-, onderwijs- & ontwikkelingsproject opgestart, passend
binnen de gestelde criteria en met betrokkenheid van bedrijven en de kennisinstellingen. Daarmee is de TU
Delft actief en zichtbaar verbonden aan het energy cluster.

—
9
Connectr wil bijdragen
aan grote maatschappelijke uitdagingen
binnen de economie en
energietransitie. Dit zijn
grote maatschappelijke
uitdagingen waar veel
partijen bij nodig zijn en
waarbij veel factoren een
rol spelen, ook factoren
die voor Connectr niet of
beperkt te beïnvloeden
zijn. De tabel beperkt zich
tot zaken waar Connectr
direct of indirect een impact kan hebben.
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De valorisatie en opschaling van innovatieve energy producten en diensten wordt ondersteund,
bijvoorbeeld met de opening van het lab, door Generation-E 2.0 en door matchmaking-events en
challenges die door Connectr worden georganiseerd. Er wordt gewerkt aan de invulling van de witte
vlekken in het startup en scale-up ecosysteem voor energy.

Om de impact op de economie en energietransitie te concretiseren en te volgen gebruikt
Connectr resultaat-gedreven prestatie-indicatoren.9 Tabel 6 toont het overzicht. Per
indicator wordt de doelstelling voor 2025 (na 4 jaar) aangegeven. Connectr hanteert
de waarden als belangrijkste kompas voor haar bedrijfsvoering en voor de periodieke
verantwoording naar het bestuur en de subsidieverstrekkende partijen. Hiervoor wordt
een objectieve monitoring ingericht die aansluit op de systemen van Oost NL en provincie
Gelderland.
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Key Performance Indicators (KPI’s)

Beoogd effect
(direct/indirect)

Doelstelling voor 2025
(cumulatief na 4 jaar)

Economische impact: Versterken van regionale energy cluster tot een Europese hotspot
1.1 A
 antal inkomende handelsmissies,
buitenlandse delegaties

Indirect

4

1.2 A
 antal events (regionaal, nationaal,
internationaal) georganiseerd in het
Connectr Innovatielab

Direct

16

1.3 A
 antal testomgevingen/faciliteiten
met nationale en internationale
aantrekkingskracht

Direct

8

1.4 N
 ationale en internationale
bekendheid van de regio c.q.
Gelderland als hotspot new energy
(aantal publicaties in vakbladen en
landelijke pers)

Direct

24

Economische impact: Vergroten van de bedrijvigheid in het energy cluster
2.1 A
 antal nieuwe initiatieven (startups/
spin-offs) en nieuwe bedrijven die zijn
ontstaan mede dankzij Connectr

Direct

12

2.2 A
 antal (lokale) directe en indirecte
arbeidsplaatsen die zijn ontstaan door
opschaling en in relatie tot Connectr

Indirect

400

2.3 D
 e investeringen (incl. financieringen
in geld en in-kind) die bedrijven en
organisaties in relatie tot Connectr
hebben gedaan

Indirect

110 mln

2.4 H
 et percentage van de ruimte (m2) in
het lab dat verhuurd is

Direct

90%

Energietransitie: Ontwikkelen van innovatieve oplossingen (die bijdragen aan het missiegedreven
innovatiebeleid). Aantal initiatieven opgestart door Connectr, met onderverdeling naar:
3.1 Concept- en technologieontwikkeling

Direct

25

3.2 haalbaarheid- en ontwerpstudies

Direct

90

3.3 Pilots en fieldlab initiatieven

Direct

45

3.4 Demonstratie en exposure initiatieven

Direct

15

3.5 Opschaling - bedrijfsontwikkeling aantal scale-ups begeleid

Indirect

50

3.6 Opschaling - nieuw ontwikkelde
opleidingsmodules

Indirect

20

Energietransitie: Opleiden van studenten en professionals
(bijdragen aan de human capital agenda van de Topsector Energie)

Tabel 6
KPI’s voor Connectr in
2025.

4.1 Aantal leerlingen (mbo) en studenten
(hbo en wo) betrokken bij projecten of
verbonden aan Connectr

Direct

2.400

4.2 Aantal nieuwe opleidingsprogramma’s, cursussen, trainingen en masterclasses die zijn gegeven in samenwerking met Connectr

Direct

16

4.3 Aantal (potentiële) professionals
dat heeft deelgenomen aan de
programma’s van KPI 4.2

Direct

200

4.4 Aantal PhD-projecten die gestart zijn
onder de vlag van Connectr

Direct

6

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van de verschillende bedrijven en
partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Connectr. Als referentie is gebruikgemaakt van
KPI’s die door vergelijkbare cluster-initiatieven (OnePlanet, CITC en Food Valley) in de provincie
Gelderland zijn gehanteerd.

CONNECTR Businessplan

Impact

40

6
ORGANISATIE

De ontwikkeling van Connectr is een initiatief van gemeente
Arnhem, provincie Gelderland, Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen en Industriepark Kleefse Waard.
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6.1 Uitgangspunten van de
initiatiefnemers
De vier organisaties die het initiatief hebben genomen voor de planontwikkeling van
Connectr en hun uitgangspunt daarbij zijn:

→ HAN: vormgeven aan responsief onderwijs en onderzoek door
in hybride leerwerkomgevingen nauw samen te werken in de
driehoek van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Deze drie
gebieden werken in Connectr aan de grote maatschappelijke
uitdagingen van de energietransitie. Met praktijkgericht onderzoek
en het opleiden van voldoende professionals draagt de HAN bij aan
het versnellen van innovaties.
→ IPKW: creëren van een unieke en onderscheidende werklocatie,
versterken van de campus- en clustervorming en aantrekken
van koploper-bedrijven, innovatieve startups en onderwijs voor
deelname en vestiging in het Innovatielab op IPKW.
→ Provincie Gelderland: versnellen van de energietransitie is een
belangrijke maatschappelijke opgave voor provincie Gelderland,
die in een palet aan activiteiten investeert met kennis, netwerk
en geld. In de infrastructuur om innovaties sneller en steviger op
de markt te brengen is een fysieke locatie waar kennis, kunde,
faciliteiten voor ondernemers, onderzoek en onderwijs samen
komen een belangrijke schakel. Intensieve samenwerking met
partijen als Kiemt, Orion en Oost NL en verbinding met andere
regio’s zijn voor de provincie essentieel. Hiermee geeft de provincie
invulling aan de afspraken met de regio-agenda Arnhem-Nijmegen.
→ Gemeente Arnhem: omvang, kwaliteit en impact van het regionale
new energy cluster vergroten, zowel op de economie als op de
energietransitie. Vestigingsklimaat van Arnhem als Hotspot Energy
versterken op innovatiekracht en talentontwikkeling: van idee tot
BV en van zij-instroom tot universitaire promotie.

Zie bijlage 5 voor alle uitgangspunten voor de uitwerking van het organisatie- en
governancemodel van Connectr.
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6.2 Connectr governancemodel
Hieronder wordt de denklijn voor het organisatie- en governancemodel van Connectr en
de samenwerking met kernpartners beschreven. Dit model wordt in de komende maanden
verder uitgewerkt.

T

CONCEP

Figuur 15
Visuele weergave
van het Connectr
organisatiemodel.

Energy cluster
Het energy cluster Arnhem-Nijmegen heeft een bestuur van Stichting Connectr en een
programmaraad.
 et bestuur van Stichting Connectr heeft onder andere als taak:
H
→ Controleren dat de intentie van de oprichting van Connectr als bedoeld door de oprichters
provincie Gelderland, gemeente Arnhem, HAN en IPKW wordt gewaarborgd tot minimaal
2030.
→ De 5-jaars (en afgeleide jaar)doelstellingen bepalen.
→ Adviseren dat Connectr binnen het huidige en toekomstig tijdsgewricht minimaal actueel is op
de 6 activiteiten en op elementen excelleert.
→ Goedkeuren van de Connectr-begroting.
→ Benoemen van een onafhankelijk Connectr-directeur.
In de statuten van Stichting Connectr zijn taken, verantwoordelijkheden en dergelijke uitgebreider
beschreven. Het bestuur stelt ook een programmaraad in.
De programmaraad heeft tot taak:
→ Het bestuur van Stichting Connectr te adviseren tot een onderzoeksprogrammalijn tot
minimaal 2030 die recht doet aan de maatschappelijke doelstelling van de energietransitie,
de focus op de drie energy sleuteltechnologieën van de regio, ingegeven door het (regionale)
bedrijfsleven en met inbreng van (regionale) onderwijsinstellingen.
→ De voortgang van het programma te monitoren en het bestuur te informeren bij afwijkingen.
De leden van de programmaraad vervullen deze posities in-kind vanuit hun maat-schappelijke
betrokkenheid en belang van de groei van het energy cluster in de regio.
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6.3 C
 onnectr Kernorganisatie
Hieronder wordt de denklijn voor het organisatie- en governancemodel van Connectr en
de samenwerking met kernpartners beschreven. Dit model wordt in de komende maanden
verder uitgewerkt.

T

CONCEP

Invulling van de Kernorganisatie
Op voordracht van de direct betrokken organisaties benoemt het bestuur
van Stichting Connectr een algemeen directeur en de andere leden van de
Kernorganisatie. De Connectr Kernorganisatie geeft regie en inhoud aan de fysieke

onderdelen (Innovatielab en Shared Facilities) en het Innovatieprogramma, om partijen die zich
verbinden aan Connectr middels de juiste samenstelling van de som der Connectr-delen tot een
schaalsprong te laten komen. De Kernorganisatie legt verantwoording af aan het bestuur van
Stichting Connectr.
De Kernorganisatie bestaat uit 5 rollen (zie figuur 15).
De onafhankelijk directeur van Connectr wordt aangesteld door het bestuur van Stichting
Connectr. De directeur stelt in samenspraak met de ketenpartners per positie een
competentieprofiel op, waar vervolgens invulling aan wordt gegeven vanuit de ketenpartner. Het
bestuur van Stichting Connectr benoemt daarna de andere leden van de Kernorganisatie.
Bij de financiering van de Kernorganisatie, is het uitgangspunt dat de kernpartners deels de
kosten van de ter beschikking te stellen persoon financieren, middels de schaalsprong die
met Connectr kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld: meer onderzoeksprojecten voor de
kennisinstellingen (zoals de HAN), meer verhuurklanten op IPKW, meer revolverende projecten
i.s.m. Oost NL en meer leden met ontwikkelvragen binnen Kiemt.
Hiervoor is een ingroeiscenario voorzien, dat nu begroot is op 3 tot 5 jaar. In de tweede periode
van 5 jaar zal de verbeterde aansluiting tussen de partijen werkende binnen het energy cluster
maken dat het logisch is de groep binnen Connectr te vergroten en te versterken, ongeacht de
achterban. Impact vanuit en voor het cluster staat voorop.
De positie van de onafhankelijke directeur wordt gefinancierd uit publieke middelen, als ook de
benodigde gelden voor de huishoudelijke organisatie en communicatie.
Met Connectr gaat er meer gedaan worden in het energy cluster, met meer maatschappelijke
impact, en dat vraagt meer bijdrage. En het is de mens in de Kernorganisatie die medebepalend
is voor de relatie tussen investering en impact.
Er is ook geen investeringsexit op de bijdrage aan de Kernorganisatie voor de periode dat van
Connectr maatschappelijke impact wordt verwacht; juist om die impact, vanuit de onderligger
innovatie, vanuit en met de Kernorganisatie te realiseren.
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6.4 C
 onnectr Kernorganisatie:
begroting
Voor de Connectr Kernorganisatie is door alle betrokken partijen gezamenlijk een begroting
opgezet. Hierbij is de ervaring van de projectorganisatie Connectr in 2020 leidend geweest
om een inschatting te maken van de activiteiten, inzet en kosten voor 2021.
Ook is er een perspectief ontwikkelt voor de jaren daarna. Dat perspectief laat zien dat de
Connectr Kernorganisatie, door een geleidelijke toename van eigen inkomsten, met een
afnemend subsidiebedrag tot een sluitende begroting kan komen. Eigen inkomsten zijn
haalbaar door een opslag op de m2-verhuur, een opslag op de organisatie van uitleen van
Shared Facilities, een vergoeding voor penvoerderschap op projecten en/of onderzoek, een
vergoeding voor projectvoering en een marge op het organiseren van events.
De personele invulling zal zo spoedig mogelijk in 2021 plaatsvinden. Hiervoor wordt
een transparant en objectief werving- en selectieproces ingericht. De huidige Connectrprojectgroep zal haar activiteiten
vervolgens
aan de def
nieuwe Kernorganisatie overdragen.
Connectr
kernteam begroting
KOSTEN (bedragen incl. BTW)
BEGROTING CONNECTR KERNORGANISATIE

INVULLING DOOR

2022

2023

2024

2025

2026 *

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€ 40.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€ 20.000

bedrijven & kennisinstellingen €

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€ 20.000

€

600.000

€ 615.000

€ 615.000

€

60.000
€ 100.000

Energy cluster
Triple helix Energy adviesraad

triple helix energy cluster

Inhoudelijke programmaraad
Personele kosten
Energy Innovation - tijdelijke rol kwartiermaker

2021
opbouwjaar

Stichting Connectr

€ 540.000

€ 565.000

€ 590.000

Energy Innovation katalysator (onafhankelijk directeur)

Stichting Connectr

€

120.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Energy Innovatieprogramma (initieren nieuwe initiatieven)

Stichting Connectr

€

80.000

€ 100.000

€ 125.000

€ 150.000

€ 175.000

€ 175.000

Energy cluster versterking (matchmaking, community building) Kiemt

€

100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Energy Innovatieprogramma (onderzoek en onderwijs)

HAN

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€ 80.000

Energy Innovation lab & shared facilities

IPKW

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€ 80.000

Energy innovatie & business development

OostNL

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€ 80.000

€

250.000

€ 150.000

€ 150.000

HAN, IPKW, Kiemt, OostNL

€

Kiemt

€

Organisatiekosten
waarvan in-kind inbreng
Communicatiekosten

€

waarvan in-kind inbreng

€ 150.000

50.000 €
200.000

€ 100.000

50.000 €

€ 150.000

25.000 €

€ 100.000

50.000 €

€ 150.000

25.000 €

25.000 €

€ 100.000

50.000 €

25.000 €

€ 100.000

50.000 €

25.000

€ 100.000

50.000 €

50.000

TOTAAL KOSTEN

€ 1.090.000

€ 830.000

€ 855.000

€ 880.000

€ 905.000

€ 905.000

Inkomsten Connectr

€

50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 450.000

€

560.000

€ 275.000

€ 250.000

€ 225.000

€ 200.000

€

waarvan gemeente Arnhem

€

200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€

-

waarvan provincie Gelderland - direct aan Stichting Connectr

€

360.000

€

75.000

€

50.000

€

25.000

€

-

€

-

80.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

Publieke co-financiering

waarvan provincie Gelderland - extra in werkplan OostNL

€

waarvan provincie Gelderland - extra in werkplan Kiemt

€

Tabel 7
Begroting Connectr
Kernorganisatie.

€ 80.000

150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000

TABEL 7 Connectr kernteam begroting 2021-25_versie07102020

* 2026 opgenomen om perspectief op draaiende clusterorganisatie met eigen verdienmodel
te laten zien.
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7
TIJDLIJN

Realisatie van de doelen van Connectr vraagt om een
meerjarenperspectief. De uitdagingen waaraan Connectr een
bijdrage wil leveren (het toekomstig verdienvermogen van de
economie, de energietransitie en de arbeidsmarkt) vragen
ook om een lange adem. Tegelijkertijd is op korte termijn
actie nodig. Onder Connectr ontstaat een programmatische
en adaptieve aanpak, waarin de triple helix partners in het
energy cluster periodiek kunnen evalueren en bijsturen.
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7.1 M
 eerjarige ontwikkeling
gericht op ambities 2030
& 2050
Dit businessplan beschrijft de eerste periode 2021-’25. In deze periode wordt een sterke
clusterorganisatie opgebouwd, krijgen innovatieve ontwikkelingen een impuls onder het
Innovatieprogramma, wordt de samenwerking in het energy cluster geïntensiveerd, kan
de regio zich doorontwikkelen als hotspot en aanvullende financiering aantrekken vanuit
Rijk en EU. De impact op de economie en energietransitie van Connectr zal steeds meer
zichtbaar worden naarmate Connectr een stevige positie heeft verworven als Europese
hotspot. Connectr blijft zich ontwikkelen en aansluiten bij de uitdagingen, ook in de verdere
toekomst.

Figuur 16
Meerjarenperspectief
Connectr.
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7.2 Z
 ichtbare start op korte
termijn; opening in 2021
Om op langere termijn deze impact te kunnen realiseren, zijn nu concrete stappen nodig.
Een triple helix team werkt op dit moment samen aan het opbouwen van Connectr; van
Kernorganisatie en Innovatieprogramma tot Innovatielab en Shared Facilities. Deze
opbouwfase loopt nog door in de komende kwartalen en wordt in 2021 afgesloten met
het aanstellen van de Connectr Kernorganisatie, de opening van het Innovatielab en de
realisatie van de eerste Shared Facilities. De uitvoering van het Innovatieprogramma start
al op kortere termijn met een zichtbare aanwezigheid van TU Delft-onderzoekers in Arnhem
en met de doelstelling om in de komende periode meer bedrijven aan te sluiten op de
programmalijnen in het Innovatieprogramma.

Figuur 17
Plan van aanpak
Connectr.
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8
RISICOANALYSE
ONTWIKKELFASE
Connectr richt zich op grote maatschappelijke uitdagingen
en wil impact maken op de energietransitie en de economie.
De manier waarop dit gebeurt is hiervoor beschreven.
Aanvullend daarop brengt dit hoofdstuk de risico's in
beeld die zich in de ontwikkelfase kunnen voordoen, en
maatregelen die zijn voorzien om daar mee om te gaan.
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Aanpak verwerven initiatieven, subsidies, leningen en private bijdragen
Het Innovatieprogramma behelst een divers en groot aantal projecten en initiatieven van
ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen die elk hun eigen plan, planning
en begroting hebben. De businesscase gaat er vanuit dat niet alleen de triple helix
initiatiefnemers uit de regio, maar ook het Rijk, Europa en private partijen bijdragen. Een
financieel risico ontstaat op het moment dat die partijen achterblijven met hun inhoudelijke
en/of financiële bijdrage, en als gevolg daarvan de essentiële samenhang van Connectr
verloren gaat.
De gekozen uitwerking zorgt er als volgt voor dat dit risico, of het ongewenste effect ervan,
kleiner wordt:
1. De opgaven en gekozen technologie-focus sluiten aan op de kracht van de regio
(zie hoofdstuk 2 en 3) en op maatschappelijk thema's die ook op nationaal en
Europees niveau zijn vertaald naar meerjarige actie en steunprogramma's (zoals het
Klimaatakkoord, missiegedreven innovatieprogramma's en de Europese Green Deal).
Daardoor wordt het risico dat die partijen 'wegvallen' minder aannemelijk.
2. De bijdrage vanuit provincie en regiopartners wordt als totaal gecommitteerd en wordt
in delen toegekend. Daarvoor wordt jaarlijks een werkplan opgesteld als het gaat om
een bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie. Als het gaat om initiatieven van bedrijven of
onderzoeken dan is daarvoor een lean and mean proces ingericht om snel en wendbaar
te kunnen handelen. Inhoudelijk wordt alleen cofinanciering toegekend aan voorstellen
waarvan onafhankelijk van de initiatiefnemers van de ontwikkelfase is vastgesteld dat
ze voldoende bijdragen aan de KPI's van Connectr, inclusief de beoogde multiplier met
bijdragen van private en andere publieke partijen (zie ook hoofdstuk 9).
3. De businesscase voorziet erin dat provincie en gemeente samen een laagdrempelige
regeling openstellen die het voor mkb-ondernemers én onderwijs- en
onderzoeksinstellingen aantrekkelijker en makkelijker maakt om samen initiatieven voor
te bereiden, en te onderzoeken hoe de uitvoering mogelijk kan worden met landelijke en
Europese of private financiering.
4. Connectr heeft reeds een groep subsidiologen bijeengebracht die met initiatiefnemers
mee gaan denken over welke subsidieregeling (regionaal, landelijk of Europees)
aangeboord kan worden voor de doelstelling van het betreffende project. Oost NL leidt
deze werkgroep. Zo ontstaat er op korte en lange termijn inzicht in welke plannen er zijn
en hoe die versneld gefinancierd kunnen worden.
Effect van deze structurele aanpak moet zijn dat de huidige middelen van de
initiatiefnemers met minimaal een factor 4 worden vermeerderd, door het binden van
publiek én private medefinanciers per project/initiatief.
Bestemmingsplan, risicoanalyse en stikstofvraagstukken
Na eigen analyse en in nauw contact met de gemeentelijke instellingen verwachten
we niet dat het bestemmingsplan enige belemmering zal vormen als het gaat om de
realisatie van de fysieke locatie (het Innovatielab). Ook op het gebied van risicoanalyse en
stikstofvraagstukken zijn er geen belemmeringen te verwachten.
IPKW geeft hier in de komende maanden aandacht aan bij de uitwerking van het Connectr
Innovatielab en dient de aanvraag voor benodigde vergunningen tijdig in.
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Afhankelijkheden
Voor het realiseren van maatschappelijke impact is Connectr afhankelijk van een goede
samenwerking met en voldoende uitvoeringscapaciteit en financiering van aanpalende
partners in het ecosysteem.
→ Voor het realiseren van economische impact door bedrijfsontwikkeling gaat het om
Generation-E, Orion, Startupfonds Gelderland, de Regionale Centra voor Technologie en
de Innovatiemotor.
→ Voor impact op de energietransitie en de uitrol van bewezen innovatieve technologie op
grotere schaal voor verduurzaming van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving gaat
het onder andere om samenwerking met de partijen die samenwerken in het Gelders
Energie Akkoord.
→ Voor impact op de reputatie als 'Hotspot Energy' binnen Nederland en binnen
Europa: het is belangrijk dat onze thema’s aansluiten bij landelijk en Europees beleid,
wat betekent dat de lobbyisten vanuit Oost-Nederland goed moeten weten wat we
wanneer doen en welke issues er spelen. Hiervoor zetten we een proces van onderlinge
afstemming op en willen we Connectr krachtig positioneren in de Oost-Nederlandse
propositie onder Think East Netherlands, smart and sustainable Industries.
Met bovengenoemde organisaties zijn in de afgelopen periode gesprekken gevoerd en er
is op dit moment geen aanleiding om dit als groot risico in te schatten. Daarnaast hebben
de betrokken overheden en instellingen adequate mogelijkheden om onderweg waar nodig
invloed uit te oefenen als opdrachtgever en/of medefinancier van betrokken instellingen.
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9
FINANCIEEL

Connectr is een triple helix ontwikkeling waarin bedrijven,
kennisinstellingen en overheden nauw samenwerken aan
gedeelde uitdagingen en kansen. Ook de financiering heeft
een publiek-privaat karakter. Door de inbreng van middelen
(financieel en in-kind) vanuit alle partners ontstaat voor
iedereen een aantrekkelijke ‘multiplier’ op de eigen inbreng.
Deze bundeling vergroot ook de slagkracht richting Rijk en
EU, waar gebruik gemaakt zal worden van een groot aantal
regelingen en fondsen. De slaagkans voor investeringen
vanuit Rijk en EU wordt vergroot door in de basis een sterke
clustering te organiseren. En dat is wat Connectr doet.
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9.1 Triple helix businesscase
2021-2025 en daarna
Voor de periode 2021-2025 is een triple helix businesscase opgesteld als perspectief
voor alle samenwerkende partners onder Connectr. Deze businesscase kwantificeert de
meerwaarde die ontstaat door de programmatische samenwerking van het energy cluster
onder Connectr. Dit perspectief is ontwikkeld op basis van gesprekken met bedrijven en
kennisinstellingen, een eerste inschatting van investeringen die zij hier zouden willen doen
en de ervaringen in vergelijkbare initiatieven.
Connectr is nog volop in ontwikkeling en dat geldt ook voor de businesscase. Deze zal in de
loop van de jaren verder worden uitgewerkt, in samenwerking met de triple helix partners
in Connectr. Dit vraagt om een adaptief proces over de komende jaren. Dit proces wordt
verderop in dit hoofdstuk beschreven, inclusief een toelichting op de startinvestering voor
2021 die van provincie Gelderland en gemeente Arnhem wordt gevraagd.

Regionale Investeringsagenda
iconische cluster Energy

€

€

30 mln

1,75 mln

Connectr Kernorganisatie

15 mln €

15 mln €

cofinanciering van de
programmalijnen

co-investering in opstartfase van het
Innovatielab en Shared Facilities

Innovatielab

Innovatieprogramma
1

3

2

€

5 mln

concept- en
technologie-ontwikkeling

huur en
gebruik
€
van labs
& facilities

technologie-toepassing
en integratie

10 mln

+ inbreng
marktvraag

Bedrijven

€

1 mln

+ inbreng
studenten

Onderwijs

Shared Facilities

30 + 30
€
€

test- en
diversiteit
ontwikkelin type
organisaties faciliteiten

ElaadNL
Open Charge lab

opschaling

€

kantooren eventruimte

4 mln

mln

€

+ inbreng
kennis

Onderzoek

€

MIC

Kema Labs
FlexPowerGridLab 2.0

€

in conceptfase
Open H2 Backbone

€

10 mln

investering
Innovatielab

H2lab

ESBE

hybride
werk/leer labs
REA

ROVC

15 mln
€ co-investering
in

SPC

5 mln

€

huur en
gebruik

Shared Facilities

Bedrijven en
kennisinstellingen

multiplier uit ‘competitive funding’ programma’s NL + EU

Figuur 18
Indicatieve geldstromen
voor periode 2021-2025.
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Tabel 8
Triple helix businesscase
voor Connectr.

Connectr-onderdeel

Begroting 2021-’25 (mln €)

Kernorganisatie

4

Innovatieprogramma

60,75

Innovatielab

17

Shared Facilities

60

Totaal

141,75

Triple helix partner

Begroting 2021-’25 (mln €)

Bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen

50

Rijk

30

EU

30

Provincie Gelderland

30

Gemeente Arnhem

1,75

Totaal

141,75

Binnen deze triple helix businesscase investeren de partners in fysieke faciliteiten
(kapitaalinvesteringen) en in uitvoerende activiteiten (operationele kosten). Dit wordt in de
komende maanden verder uitgewerkt in een financiële businesscase per onderdeel. Hierin
komt ook de gevraagde publieke bijdrage en de vorm (subsidie of lening) in detail naar
voren.
Innovatieprogramma
Voor het Innovatieprogramma is een verdere uitwerking gemaakt voor de periode 20212025. Ook hier geldt dat een uitwerking gemaakt zal worden voor ontwikkelconsortia die
specifieke activiteiten willen ondernemen binnen de scope van het Innovatieprogramma.
De totale omvang van het Innovatieprogramma voor de komende 5 jaar bedraagt 60,75
miljoen euro aan concept- en technologieontwikkeling, haalbaarheidsstudies, uitvoering in
pilots & fieldlabs, demonstratie & exposure en opschaling van zowel technologie, bedrijven
als onderwijsmodules. In tabel 9 wordt de verdeling van de middelen over de verschillende
onderdelen van het Innovatieprogramma getoond.
De financiering voor het Innovatieprogramma komt vanuit verschillende bronnen. Een
deel van deze financiering is afkomstig uit de regio, vanuit deelnemende bedrijven,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De inleg van de regio en deelnemende partijen
wordt verdubbeld vanuit het Rijk (onder andere NWO, de Topsector Energie-regelingen en
TKI) en Europese funding (zoals Horizon Europe, EFRO en Interreg). In totaal bedraagt het
Innovatieprogramma daarmee 60,75 miljoen euro voor de periode 2021-2025.
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Programmaonderdeel

Subonderdeel

Begroting 2021-’25
(mln €)

Concept- &

Consortiavorming en

10

technologie-ontwikkeling

conceptontwikkeling

Technologie-toepassing

Ontwerp en haalbaarheid

5,75

Uitvoering in pilots en fieldlabs

30

Demonstratie en exposure

5

Uitrol t.b.v. energietransitie

-

Bedrijfsontwikkeling en opschaling

8

Ontwikkelen van onderwijsmodules

2

en systeemintegratie

Opschaling

Totaal

Tabel 9
Triple helix
businesscase voor het
Innovatieprogramma.

60,75

Triple helix partner

Begroting 2021-’25 (mln €)

Bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen

15

Rijk

15

EU

15

Provincie Gelderland

15

Gemeente Arnhem

0,75

Totaal

60,75

9.2 G
 evraagde publieke bijdrage
van provincie en gemeente
In de triple helix businesscase wordt gerekend met een financiële bijdrage vanuit bedrijven,
kennisinstellingen en overheden; van EU en Rijk en in de regio van provincie en gemeente.
Het nut en de noodzaak van regionale investering in ontwikkeling van Connectr ligt in:
→ Maatschappelijke impact van versterking van het energy cluster (bedrijven, onderzoek
en onderwijs) in versnellen van de energietransitie, impact op de regionale economie en
verbeteren van de arbeidsmarkt.
→ Investeringen overstijgen individuele bedrijfsbelangen en komen niet tot stand zonder
financiële steun van de overheid; er is sprake van marktfalen. De overheid kan het
vliegwiel op gang brengen en andere partijen verleiden ook te investeren.
Aanvullend geldt dat hiermee investeringen in de regio worden uitgelokt. De businesscase
met triple helix perspectief laat zien dat de gevraagde provinciale en gemeentelijke
bijdrage van 31,75 miljoen euro triple helix investeringen uitlokt (door bedrijven, onderwijs,
onderzoek en andere overheden) met een totale waarde van 110 miljoen euro in de periode
2021-2025. Deze investeringen slaan neer in de regio en hebben daar een positief effect op
economie en werkgelegenheid.
De vorm van de provinciale bijdrage kan variëren in een mix van leningen tot subsidies en
van bestaande (EFRO) tot nieuwe (LTI-)regelingen. Het is maatwerk.
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9.3 P
 roces om aanspraak te
maken op de beschikbaar
gestelde middelen
Om de meerwaarde van Connectr voor bedrijven (startups, scale-ups en grootbedrijf) en
kennisinstellingen (wo, hbo en mbo) waar te kunnen maken, is het van groot belang dat
de Connectr Kernorganisatie in staat is om snel te schakelen en binnen enkele weken
tot maanden duidelijkheid over vervolgstappen en financiering te kunnen geven.

Hierbij stellen we ons de volgende stappen voor. Dit proces wordt in de komende maanden
verder uitgewerkt.
Stappen

T

CONCEP

1. Connectr communiceert actief over de begeleiding die ze kan bieden en stimuleert
het vormen van voorstellen en de daarbij behorende coalities voor samenwerking
en uitvoering.
2. G
 eïnteresseerde partijen - bijvoorbeeld mkb-ondernemers of onderzoeksinstellingen -

werken hun voorstellen en samenwerkingsafspraken inhoudelijk uit tot een projectplan of
businessplan. De Connectr Kernorganisatie geeft aan welke criteria van belang zijn om in
aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit provinciale middelen voor Connectr.
3. I nhoudelijk wordt het project of initiatief dat een bijdrage vraagt vanuit de provinciale gelden
voor Connectr voorgedragen aan een door het bestuur van Stichting Connectr benoemde
beoordelingscommissie van experts. Belangrijke criteria zijn bijvoorbeeld: draagt het project
bij aan de Connectr-doelen, draagt het bij aan één van de kennisdomeinen, is het een
samenwerkingsverband, is er een kennisinstelling bij betrokken, hoe groot is de hefboom
naar andere investeringen en welke impact is voorzien. Alleen als de beoordelingscommissie
positief adviseert, wordt het project naar de volgende fase gebracht. Afhankelijk van het
onderwerp worden de leden van de beoordelingscommissie gevraagd. In de commissie zitten
in ieder geval een vakinhoudelijke expert van een andere kennisinstelling dan betrokken bij de
aanvraag en een potentiële gebruiker van het product of de dienst.
4. Parallel aan de inhoudelijke uitwerking van het project neemt de initiatiefnemer contact op met
de werkgroep subsidies en financiering om de financiële mix van subsidies en financieringen
te bespreken. Zij geven advies aan de initiatiefnemer en werken met de initiatiefnemer aan een
ideale financieringsmix. Hierbij geldt de volgende prioritering: eerst lening, dan cofinanciering
van EU of een landelijke regeling, dan provinciaal geld. De werkgroep geeft een advies af als
geld vanuit de Connectr-middelen van de provincie nodig zijn.
5.Indien blijkt dat bijdrage uit provinciale middelen nodig zijn, kunnen twee routes worden gevolgd:
a. Leningen of investeringen via Oost NL (via Topfonds Gelderland of LTI).
b. S
 ubsidies: via provinciale regeling ‘Connectr’. De subsidieverlener bij de provincie heeft in
ieder geval het inhoudelijke plan en de positieve adviezen van de inhoudelijk deskundigen en
de werkgroep subsidies nodig, om tot subsidieverlening over te gaan.
Voor elk project of initiatief zal een staatssteuntoets worden gedaan. Daardoor zijn de
kaders van de mogelijke steun op voorhand helder in de subsidieregeling vastgelegd.
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9.4 M
 onitoring en evaluatie
De methodiek voor monitoring en evaluatie wordt in de komende periode verder
uitgewerkt.

9.5 Startinvestering in Connectr
in 2021
Een deel van de totale Connectr businesscase is nu concreet uitgewerkt, zodat een start kan
worden gemaakt. Hiermee komt de beoogde versnelling van de energietransitie op gang.
aanvrager

omschrijving

Stichting Connectr publieke co-financiering Connectr Kernorganisatie

voorjaarsnota
2021

2022

2023

2024

2025

4.560.000 €

790.000

€

505.000 €

480.000 €

455.000 €

430.000
200.000

waarvan gemeente Arnhem

€

200.000

€

200.000 €

200.000 €

200.000 €

€

360.000

€

75.000 €

50.000 €

25.000 €

-

OostNL

waarvan uitbreiding werkplan OostNL tbv inzet Connectr

€

80.000

€

80.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000

Kiemt

waarvan uitbreiding werkplan Kiemt tbv inzet Connectr

€

150.000

€

150.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000

€

300.000 €

200.000 €

110.000 €

110.000

IPKW

realisatie Connectr Innovatielab

€

HAN

uitbreiding van hybride werkleeromgevingen t.b.v.
Connectr

€

Connectr
Shared Facilities

Connectr
Innovatie
programma

€

per 1 jan.
2021

waarvan provincie Gelderland

Connectr
Kernorganisatie

Connectr
Innovatielab

GEVRAAGDE PUBLIEKE BIJDRAGE

totale investering
door triple helix

17.000.000 € 6.000.000
6.340.000

€

waarvan planontwikkeling Smart Production Cell (SPC)

€

100.000

waarvan demontage en verhuizing bestaande faciliteiten

€

220.000

2.000.000

ElaadNL

Open Charge lab

€

3.940.000 €

400.000

HAN

projectontwikkeling waterstof

€

200.000 €

100.000

HAN

SIA-SPRONG

€

4.000.000 €

125.000

€

125.000 €

125.000 €

125.000 €

125.000

Generation-E

ondersteuning van scale-ups

€

1.150.000 €

150.000

€

140.000 €

130.000 €

120.000 €

110.000

UMS

SHOCK

2.150.000 €

300.000

€

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000

waarvan gemeente Arnhem

€

150.000

€

150.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000

waarvan provincie Gelderland

€

150.000

€

150.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000

125.000 €

125.000 €

125.000 €

Stichting Connectr Groeiversneller vouchers New Energy

TU Delft

€ 1.000.000

Concept- en technologieontwikkeling initiatief
"Digital twin of a neighbourhood"

Tabel 10
Gevraagde publieke
bijdrage om de start
van Connectr in 2021
mogelijk te maken.

€

€

2.000.000

€

125.000

Toelichting op de startinvestering vanaf begin 2021:
→C
 ONNECTR KERNORGANISATIE
De begroting van de Kernorganisatie wordt toegelicht in paragraaf 6.4. Voor het
opbouwjaar 2021 investeren de initiatiefnemers HAN en IPKW met tijd en inzet en dragen
Kiemt en Oost NL bij vanuit aanvullende afspraken in hun werkplan. Aanvullend vraagt
de Stichting Connectr om een publieke bijdrage aan gemeente Arnhem (200.000 euro)
en provincie Gelderland (360.000 euro). In de jaren daarna neemt de gevraagde publieke
bijdrage af.
→C
 ONNECTR INNOVATIELAB
Op IPKW zal het Connectr Innovatielab worden gerealiseerd. Deze fysieke plek, een
herontwikkelproject met een omvang van 17.000 m2, wordt het hart van het energy
ecosysteem. Voor het realiseren van een optimaal functionerend lab, dient er een balans
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gevonden te worden tussen startups, scale-ups, mkb, grootbedrijf, maatschappelijke
organisaties, overheden en onderwijs. We zien een noodzaak en meerwaarde in het
huisvesten en faciliteren van deze mix, om samenwerken daadwerkelijk te bevorderen,
innovatie te versnellen en werkgelegenheid te creëren. Deze doelgroepen zijn echter niet
allemaal even kapitaalkrachtig en zijn niet allemaal in staat een marktconforme huurprijs op
te brengen. Na consultatie van deze doelgroepen en het uitwerken van de behoeftes, blijkt
dat prijsdifferentiatie noodzakelijk is om de gewenste mix aan partijen te realiseren.
Het kiezen voor een innovatieve en energieke plek op deze manier georganiseerd – met
een mix van de genoemde partijen en een ruimte opzet – aangevuld met een ingroeimodel
van de bezettingsgraad, leidt tot een tekort van 6 miljoen euro, op een totaalinvestering
van ruim 17 miljoen euro. Voor dit eenmalig tekort wordt er een beroep gedaan op lokale
overheden.
In de komende maanden zullen nadere gesprekken worden gevoerd om de mogelijkheden
te verkennen van het nieuwe instrument LTI (mix van lening en subsidie) en het Ontwikkelen Herstructureringsfonds Gelderland (OHG) om bij te dragen in dit tekort.
Zie bijlage 6 voor de tekortbegroting en plattegronden van het Connectr Innovatielab op
IPKW.
→C
 ONNECTR SHARED FACILITIES
Uitbreiding van hybride leerwerkomgevingen t.b.v. Connectr
Voor de uitbreiding van de Shared Facilities binnen de hybride leerwerkomgevingen wordt
aan de provincie een extra investering gevraagd in 2021 van 2 miljoen euro. De aanvraag
wordt begin 2021 verder uitgewerkt en zullen we voordragen in Q1.
waarvan planontwikkeling SPC
Het Smart Production Centre (SPC), is een centrum dat zich richt op de ontwikkeling van
kennis en kunde rondom de (massa of groot serie)productie van lichtgewicht composiet
componenten en structuren (onder andere voor duurzame aandrijfsystemen) voor de
e-mobiliteit sector en het digitaliseren en intelligenter maken van het productieproces. De
programmalijnen van SPC sluiten daarmee naadloos aan op de Connectr programmalijn
‘Slim en groen aandrijven’: zorgen dat innovatieve aandrijftechnieken op basis van
duurzame brandstoffen, eventueel gecombineerd met (elektrische) aandrijfcomponenten
oplossingen bieden in de energietransitie. Het SPC zal binnen Connectr haar hybride leerwerkomgeving uitbreiden en de onderzoeksfocus verder doorontwikkelen in het kader
van het Connectr Innovatieprogramma. Om dit te bewerkstelligen is er in 2021 een extra
investering nodig van 100.000 euro om huidige activiteiten door te zetten en plannen verder
uit te werken t.b.v. Connectr.
waarvan demontage en verhuizing bestaande faciliteiten
De HAN gaat investeren in Connectr en vraagt een eenmalige tegemoetkoming voor de
verhuizing van de huidige hybride leerwerkomgevingen naar het nieuwe Innovatielab. Dit
vraagt om een investering van 220.000 euro waarvoor subsidie wordt gevraagd.
Zie bijlage 7 voor de begroting van de Connectr Shared Facilities van de HAN.
ElaadNL - Open Charge Lab
Voor het realiseren van de plannen voor het ElaadNL Open Charge Lab zal de financiering
worden gebaseerd op cofinanciering vanuit verschillende partijen. Allereerst wordt een
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bijdrage verwacht van de netbeheerders die samenwerken in ElaadNL. De ontwikkeling van
het Open Charge Lab draagt direct bij aan de doelstelling om netbeheer via Smart Charging
mogelijk te maken. Daarnaast heeft het Lab, bij het testen van (grote) elektrische voertuigen
en hoogvermogen laders, grote waarde voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen
zoals neergelegd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Naast de netbeheerders is ook
het Ministerie van Infrastructuur en Water vanuit dat perspectief voornemens de komende
jaren te investeren in het Open Charge Lab. Diverse marktpartijen zijn tegelijkertijd
op zoek naar schaalgrootte en zijn geïnteresseerd om producten te laten testen en
daarmee bereid om verschillende (innovatieve) laadoplossingen ter beschikking te stellen.
Tenslotte is voor de regionale inbedding en het ten volle benutten van de uitwisseling met
overheden, ondernemingen en kennisinstellingen een bijdrage vanuit provincie Gelderland
noodzakelijk. Zo wordt het Open Charge Lab een echte Shared Facility en versterken we het
energy cluster. Dit maakt dat ElaadNL vanuit de provincie een directe bijdrage verwacht
en de testomgeving ook direct inzetbaar is als Shared Facility e-Mobility, voor opleiding en
educatie, productontwikkeling, innovaties en standaardisatie.
Zie bijlage 8 voor het businessplan van ElaadNL Open Charge Lab.
→ CONNECTR INNOVATIEPROGRAMMA
HAN - Projectontwikkeling waterstof
De HAN heeft de ambitie de losse waterstofactiviteiten, die nu op kleine schaal plaatsvinden,
door te ontwikkelen. Om een extra impuls aan de ontwikkeling van grootschalige projecten
te geven die aansluiten op het Innovatieprogramma van Connectr, is in 2021 een extra
investering van 200.000 euro nodig, waarvan de HAN via het zwaartepunt Sustainable
Energy & Environment een bijdrage zal doen van 100.000 euro en de provincie gevraagd
wordt de overige 100.000 euro bij te dragen. De extra financiering zal ingezet worden voor
verdere uitbreiding van het projectteam, acquisitie en het initiëren en schrijven van nieuwe
projectaanvragen met de doelstelling dat de geïnvesteerde 200.000 euro in 2021 minimaal
tot een verdubbeling leidt.
HAN - SIA- SPRONG
Het SPRONG programma ondersteunt de organisatorische kant van de waterstofonderzoeksgroep met een bedrag van 2 miljoen euro voor een periode van 8 jaar, mits er
voor minimaal eenzelfde bedrag commitment uit de driehoek is. Door 2 miljoen euro van
de Connectr gelden (en daarmee 1 miljoen euro van de provincie) hiervoor te reserveren,
expliciteren we dit commitment en geven we tevens invulling aan de Connectr plannen.
Indien de aanvraag gehonoreerd wordt zou dat vanuit de provincie voor 2021 een
investering betekenen van 125.000 euro. Tevens is meerjarig (8 jaar totaal) commitment van
belang voor de aanvraag die momenteel in voorbereiding is.
Generation-E
Het programma voorziet in de ondersteuning van 50 scale-ups over de komende 5 jaar. Het
programma heeft reeds bewezen effectief te zijn: de eerste 3 ondersteuningstrajecten lopen
al. Gedurende de komende ontwikkelperiode heeft het programma ondersteuning nodig
om de formule te kunnen opschalen. Om het programma te kunnen draaien vragen we een
subsidiebijdrage per jaar. De afbouwende staffel voor de komende jaren betreft: 150.000 euro
(2021), 140.000 euro (2022), 130.000 euro (2023), 120.000 euro (2024) en 110.000 euro (2025).
De partners en deelnemers van Generation-E investeren zelf ook 100.000 euro per jaar. Het
programma kan zich na 5 jaar zelf bekostigen.
Zie bijlage 9 voor de begroting van Generation-E.
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UMS - SHOCK
In het SHoCK-programma wordt een New Mobility Factory in Arnhem gerealiseerd om op
grote schaal conversiekits te gaan produceren voor (zware) vrachtwagens, bouwmachines
(zoals kranen en shovels) en bussen. Daarmee worden dieselvoertuigen omgebouwd naar
waterstof- en elektrische voertuigen. Het gaat hier om een kapitaalintensieve assemblagefabriek die na aanloop verwacht een jaarlijkse omzet van 150 miljoen euro te realiseren.
De fabriek zal werk opleveren voor meer dan 200 mensen in de regio, waarbij bij voorkeur
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zullen worden ingezet. Voor de planontwikkeling
in 2021 is een initiële ondersteuning nodig van 1 miljoen euro.
Zie bijlage 10 voor meer informatie over SHoCK.
Stichting Connectr - Groeiversneller-vouchers New Energy
Gemeente Arnhem en provincie Gelderland stellen onder het lopende programma De
Groeiversneller budget voor het vergeven van vouchers ter beschikking. (Samenwerkende)
mkb-bedrijven kunnen met de voucher hulp inschakelen, waarmee ze hun innovaties via
en met behulp van het Connectr Innovatieprogramma en netwerk versneld naar de markt
kunnen brengen. Het betreft een vijfjarig subsidieprogramma met een jaarlijks budget
van 300.000 euro, waarmee vouchers van maximaal 30.000 euro kunnen worden vergeven
voor het toetsen van haalbaarheid in de praktijk (bijvoorbeeld wijken, bedrijventerreinen,
openbare ruimte en in bedrijven).
TU Delft - Digital twin of a neighbourhood
Binnen het Innovatieprogramma is het eerste initiatief dat momenteel in ontwikkeling is
de concept- en technologieontwikkeling ‘digital twin of a neighbourhood’. De uitkomst van
het project is een digitale faciliteit, die kan worden gebruikt om de werking van nieuwe
innovaties te simuleren in het energiesysteem van een woonwijk en op termijn ook
industrieparken. Ook kunnen de Regionale Energie Strategieën worden gesimuleerd met
behulp van de digital twin, om te komen tot voor het energienet haalbare scenario’s. Op
initiatief van de TU Delft en de HAN worden momenteel bedrijven betrokken bij dit project
en wordt het projectplan vormgegeven, om begin volgend jaar te kunnen starten met de
ontwikkeling van de digital twin.
Het initiatief heeft een looptijd van 4 jaar en een verwachte omvang van 500.000
euro per jaar. De financiering wordt opgebouwd volgens de triple helix logica van het
Innovatieprogramma. Een kwart van de benodigde jaarlijkse financiering is afkomstig vanuit
onderzoeksinstellingen, een kwart vanuit het rijk/EU, een kwart vanuit het bedrijfsleven
(momenteel lopen verschillende gesprekken om aansluiting van het bedrijfsleven concreet
te maken). Voor de overige 25% wordt een bijdrage gevraagd van provincie Gelderland.
De gevraagde subsidie bedraagt daarmee 125.000 euro per jaar voor de komende 4 jaar.
De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt in voorbereiding op een onderbouwd
voorstel voor de Voorjaarsnota.
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10 Overzicht van bijlagen
→ Bijlage 1: Toelichting op programmalijnen
→ Bijlage 2: Kader voor vestiging in Connectr Innovatielab
→ Bijlage 3: Inhoudelijk verslag O-Zone
→ Bijlage 4: Toelichting op HAN-academies
→ Bijlage 5: Uitgangspunten voor organisatie- en governancemodel
→ Bijlage 6: Tekortbegroting en plattegronden Connectr Innovatielab – IPKW
→ Bijlage 7: Begroting Connectr Shared Facilities – HAN
→ Bijlage 8: Businessplan Open Charge Lab – ElaadNL
→ Bijlage 9: Begroting Generation-E 2021-2025
→ Bijlage 10: SHoCK & New Mobility Factory
→ Bijlage 11: Ontvangen Letters of Intent voor Connectr – Energy innovation
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Dit document is tot stand gekomen met medewerking van:
Wouter van der Burg - Energieontwikkelaar & kwartiermaker Connectr
Jeroen Herremans - The Economic Board & acquisitie Connectr Innovatielab
Lennard Nellestein - Humanex & ontwikkelaar Connectr Innovatieprogramma
Joris Jan Voermans - Voermans tekst en advies
Simons en Boom - Grafisch ontwerp

De volgende partijen hebben een bijdrage geleverd aan de inhoud van dit document:

Connectr is een initiatief van:

CONNECTR Businessplan

www.connectr-lab.nl

