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Participatieen communicatieplan
proeftuin Erflanden Hoogeveen

Analyse van de sociaaleconomische kenmerken van de wijk
De proeftuin ligt in de Erflanden, een buurt die stamt uit de periode 2000 – heden. Erflanden ligt in de wijk De Weide in
de gemeente Hoogeveen. Erflanden heeft een oppervlakte van 90 hectare, waarvan 86 land en 4 water. Dit is minder
dan 1% van Hoogeveen. De gemiddelde dichtheid is 830 adressen per vierkante kilometer. Er zijn in Erflanden 1.150
huishoudens. Erflanden heeft 1.204 woningen uit de periode 2000-heden en 7 utiliteitsgebouwen. De proeftuin bestaat
uit 427 woningen in Erflanden. Het grootste deel is gebouwd tussen 2000 en 2005, een klein deel is van na 2014. 3
woningen zijn gebouwd in de jaren 70. Het is een woonwijk met uitsluitend (koop)woningen, zonder voorzieningen.
Ongeveer 60% van de woningen is twee-onder-een-kap, 30% is vrijstaand en een klein aantal bestaat uit geschakelde
woningen. In de proeftuin hebben 12 woningen geen gasaansluiting. Naast woningbouw is er een opslagloods aanwezig
en zijn er 2 twee-onder-een-kap koopwoningen ingericht als groepszorgwoningen voor mensen met een beperking
(peildatum februari 2020). De gemiddelde waarde van de woningen in Erflanden is € 230.000. Dat is bijna 50% hoger
dan het Hoogeveens gemiddelde.
Bewoners
De proeftuin heeft ca. 1.190 bewoners. Er zijn veel (jonge) gezinnen en
weinig mensen van 65 jaar en ouder. Er zijn relatief weinig eenpersoonshuishoudens. De proeftuin heeft een gemiddelde huishoudensgrootte van 3,1 t.o.v. 2,3 in de gemeente Hoogeveen. Het gemiddelde
inkomen per inkomensontvanger bedraagt € 35.800; bijna 40% boven
het Hoogeveens gemiddelde(peildatum 2019).
Leefbaarheid
In de leefbaarheidsmonitor 2018 scoort Erflanden hoog. Dat geldt
vooral voor het aspect ‘woningen’ en in iets mindere zin voor ‘bewoners’, ‘veiligheid’ en ‘fysieke omgeving’. Erflanden scoort negatief op
het onderdeel ‘voorzieningen’. Ook op het gebied van sociale kwaliteiten scoort Erflanden lager dan het gemiddelde in de gemeente; het
gaat dan om sociale cohesie, gezondheid, welbevinden en zelfredzaamheid.
Betekenis hiervan voor de participatie- en communicatieaanpak
De participatie- en communicatieaanpak wordt afgestemd op het
drukke leven van de bewoners. Enerzijds door te zorgen dat de aanpak
flexibel en laagdrempelig is en aansluit op het dagritme van gezinnen
en anderzijds door te ontzorgen bij de ombouw. Daarnaast is de
aanpak gericht op het vergroten van de sociale samenhang in de
buurt, door bijeenkomsten per straat of blok en door in te zetten op
een eigen energiecoöperatie.

waterstofHoogeveen

1. Participatie-aanpak
De bewoners zijn niet betrokken geweest bij de keuze voor het warmte alternatief. Wel zijn de bewoners van het begin af
aan meegenomen in de plannen en is de bewonersraad actief betrokken bij de uitwerking daarvan en bij de aanzet van
het participatie- en communicatieplan. De gemeente gaat samen met de bewoners en de uitvoeringsorganisatie deze
aanzet verder uitwerken. Ook krijgen bewoners een eigen projectleider en een plek in de stuurgroep met de gemeente
en de uitvoeringsorganisatie.
Ons doel is bewoners ruimte te geven mee te praten en mee te werken aan oplossingen. Het begint ermee dat we
bewoners al heel snel betrokken hebben bij ons idee. We hebben ze geïnformeerd en gevraagd mee te denken. Hierop is
een Bewonersraad gevormd die namens de bewoners aanspreekpunt is, meedenkt en als klankbord fungeert. We
ontzorgen de bewoners door een compleet technisch plan neer te leggen voor de ombouw naar waterstof. Het concrete
werk in de wijk en in de huizen organiseren we in coproductie. We komen immers achter de voordeur van bewoners. Dat
is ingrijpend en daarin willen we bewoners de mogelijkheid bieden intensief mee te denken over het uitvoeringsplan.

OP DE L ADDER ZIE T HE T ER ALS VOLGT UIT:
Informeren
Met informeren leggen we de basis voor participatie. We hebben de bewoners vanaf het begin van de planvorming
op de hoogte gehouden. Gedurende alle fases blijven we tijdig informeren op verschillende manieren, online en
offline.
Raadplegen
Met raadplegen zijn we ook gestart, na aanvang van de planvorming in 2018. Dit is organisatorisch opgepakt in de
vorm van een Bewonersraad.
Advies vragen
Sinds september 2019 vragen we de bewoners om ons te adviseren op weg naar de uitvoering. Deze advisering
vragen we op gebied van communicatie en participatie: hoe zorgen we dat we de bewoners goed informeren en
volledig betrekken?
Coproduceren
Sinds september 2019 betrekken we bewoners in de vorm van coproductie bij de uitwerking van de plannen. Het
gaat hier immers om concrete beslissingen over wat er wanneer en hoe moet gebeuren bij de mensen thuis en in
hun directe omgeving. We willen de expertise en mening van de bewoners optimaal benutten.

2. Communicatie-aanpak
Ons motto is: Samen verzinnen, samen doen. We luisteren, leven ons in, delen ons verhaal en werken samen uit.

DOELGROEPEN
Bewoners Erflanden, verdeeld in:
• 427 woningen fase 1
• Rest van de woningen in volgende fases
Stakeholders
• Bewonersraad
• Alfa-college, Vrienden van techniek en lokale installateurs en aannemers.
• Rendo, de regionale netwerkbeheerder, als trekker van de uitvoeringsorganisatie en toekomstig beheerder van het
waterstofnetwerk
• Gasunie als onderdeel van de uitvoeringsorganisatie
• NAM als onderdeel van de uitvoeringsorganisatie
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Wat gaan we doen?
VOORBEREIDING

Het doel van de voorbereiding is optimaal informeren, maximaal betrekken en vergroten van de verbinding tussen
bewoners onderling en tussen bewoners en stakeholders. Dit doen we om de eerste fase van uitvoering voor te bereiden en daarmee een basis te leggen voor de rest van de fasering.

PARTICIPATIE-AANPAK
Middel

Inhoud

IN GESPREK
Aanstellen projectleider
voor de bewoners

In overleg met de bewoners maken we een profiel voor een projectleider. Vervolgens kiezen
de bewoners zelf een eigen projectleider. Deze stelt in samenwerking met bewoners en
stakeholders een bewonersprojectplan op. En is de schakel en verbinder tussen bewoners,
gemeente en uitvoeringorganisatie.
De bewonersraad Waterstofwijk Hoogeveen – gestart in september 2019 - is een groep
bewoners uit Erflanden die het project Waterstof Hoogeveen een warm hart toedraagt en

Bewonersraad

zeer geïnteresseerd is in het energievraagstuk. De Bewonersraad streeft ernaar om als
klankbordgroep de interesses, belangen en gevoelens van de bewoners van Erflanden bij
de energietransitie in dit project te vertegenwoordigen. In de voorbereidingsperiode
moeten bewoners en Bewonersraad afspraken maken over de invulling van taken en de
vertegenwoordigersrol.

De Smederijen van
Hoogeveen

De Smederijen van Hoogeveen is een gebiedsgerichte werkwijze waarin de gemeente, de
Stichting Welzijnswerk, de politie en woningstichtingen samenwerken met bewoners.
Bewoners krijgen daarmee zeggenschap over veranderingen in de buurt met een eigen
budget. De aanpak is niet alleen fysiek – op de omgeving – gericht maar juist ook sociaal. In
deze fase kunnen de Smederijen in samenspraak met de bewoners en de Bewonersraad
hun rol en inzet bepalen.

Instellen werktafels

Bepalen welke werktafels ingericht worden, in samenspraak met bewoners. In werktafels
gaan we met bewoners en stakeholders aan de slag met deelonderwerpen, die bewoners
ook zelf aan kunnen dragen. Denk hierbij aan hoe om te gaan met de vrijgekomen apparatuur, ondersteuning bij energiebesparing/-opwekking en meerwerk. Onderwerp kan ook zijn
het maken van een eigen keuze om bijvoorbeeld in plaats van waterstof te kiezen voor
all-electric. Zo kunnen bewoners hun invloed uitoefenen en bijdragen aan de voorbereiding
van de uitvoering.
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COMMUNICATIE-AANPAK
SAMEN
Communicatieaanpak bepalen

In gezamenlijkheid stellen bewoners, bewonersraad, stakeholders en gemeente een
communicatie-aanpak op.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens algemene informatieavonden vertellen we wat we doen en geven we bezoekers
ruimte om hun inbreng te geven en vragen te stellen. Bezoekers zijn bewoners en anderen
die interesse hebben in het onderwerp, waarbij de prioriteit ligt bij de bewoners.

•
Kennismakingsactiviteiten

•
•

Demonstratiewoning

•
•
•
•

Kookworkshops – hoe kook ik op inductie? Excursie naar EnTranCe – waterstof
cv-ketel bekijken
Waterstofauto – dagje op proef – waarmee ook wennen aan gedeeld gebruik van een
auto doel is
Voorzien van alle mogelijke duurzame (waterstof) opties en bedoeld om te ervaren dat
sprake is van een ‘gewoon’ huis.
In te richten als ontmoetingsruimte voor de buurt
Mogelijkheid voor stakeholders om bewoners te ontmoeten en te adviseren
Spreekuren
Werkplek van de bewoners-projectleider

TOEGANKELIJK
•
Projectleider bewoners

Bewoners moeten snel contact kunnen leggen. Daarvoor is de projectleider de aangewezen persoon. De projectleider is de verbinding tussen bewoners en de verschillende
organisaties.
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ONLINE
www.waterstof
hoogeveen.nl

Info over project
• Nijstad-Oost
• Erflanden
Nieuws
FAQ
Info over leningen en subsidies (doorlink naar groenemorgenhoogeveen.nl)

Inlog op www.waterstof- Tool waarmee bewoners inzicht krijgen in wat er in hun woning moet gebeuren om van
hoogeveen.nl voor
aardgas over te gaan op waterstof
deelnemers proeftuin
VOORBEELD UITWERKING ONLINE TOOL VOOR INZICHT IN OPGAVE PER WONING
Is je woning aangesloten op aardgas?

JA

NEE

Dan hoef je niets te veranderen

Maak je gebruik van een cv-ketel op aardgas?

JA

NEE

Maak je gebruik van een kooktoestel op gas?

Maak je gebruik van een kooktoestel op gas?

JA

NEE

Dan hoef je niets te veranderen

OPGAVE IS: Vervanging kooktoestel

JA

NEE

OPGAVE IS: Vervanging cv-ketel, kooktoestel

OPGAVE IS: Vervanging cv-ketel

Sterk verkorte en vereenvoudigde weergave.

Rekentool om de kosten in beeld te brengen
Aanbiedingen van relevante aanbieders
Mogelijkheid om te chatten met een ter zake kundige medewerker
Inventariseren: welke kennis/kunde heb jij en wil je delen?

Monitor

Met een jaarlijkse brengen we het sentiment van de Waterstofwijk in beeld en kan ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen en kan, aan de hand van de uitkomsten eventueel snel worden gereageerd. Met een monitor gaan we na welke kennis er is over waterstof
en waar we met gerichte campagnes dit kennisniveau kunnen laten toenemen zodat
mensen uiteindelijk een rationele beslissing in plaats van een emotionele beslissing kunnen
nemen. De monitor geeft resultaten die gebruikt kunnen worden in de communicatie naar
de bewoners en andere betrokkenen/stakeholders. Als vervolg op de eerste draagvlakmeting komt er een basismonitor, aangevuld met specifieke vragen, wensen vanuit de bewoners, projectgroep, bewonersraad en stakeholders.

OP DE HOOGTE
Nieuwsbrief

Eerst op papier met geleidelijke overgang naar digitaal
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UITVOERING

PER FASE WORDT EEN VAST STR AMIEN DOORLOPEN.

PARTICIPATIE-AANPAK
Middel

Inhoud

•
Aftrapbijeenkomst

Werk in uitvoering
per fase

•
•
•
•
•

Kennismaken met contactpersoon, de uitvoerders die in de woningen komen,
en bewoners uit de vorige fase
Feestelijk
Informatiebijeenkomst
Spreekuren in info woning
Individuele inspectie van de woning met keukentafelgesprekken, informeren bewoners
en ophalen van de wensen
Feestelijke oplevering van het blok

COMMUNICATIE-AANPAK
ONLINE
•
•
•
waterstofhoogeveen.nl
•
•
•
•
Inlog op www.waterstof•
hoogeveen.nl voor
•
deelnemers proeftuin
•

Info over project
Nijstad-Oost
Erflanden
Nieuws
FAQ
Info over leningen en subsidies via groenemorgenhoogeveen.nl
Kaart waarop voortgang werkzaamheden te volgen is
Gedetailleerde planning
Aanbiedingen van relevante aanbieders
Mogelijkheid om te chatten met een ter zake kundige medewerker
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OPLEVERING EN NAZORG
PER UIT VOERINGSFASE

PARTICIPATIE-AANPAK
Middel

Inhoud

Feestelijk
oplevermoment

•
•

‘Opening’
Feest door en voor bewoners, stakeholders, gemeente

Stuurgroep

De stuurgroep van de proeftuin (gemeente, uitvoeringorganisatie, Hoogeveen Energie en
de projectleider van de bewoners) verwerkt de evaluatie van elke uitgevoerde fase en
neemt de leerpunten mee in de volgende fase.

Hoogeveen Energie

Hoogeveen Energie ontzorgt de bewoners bij de transitie naar waterstof, en is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de directe nazorg. En is eigenaar van de binnen installatie en
verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.

Projectleider bewoners

•
•

Schakel en verbinder tussen bewoners, gemeente en stakeholders
Blijft aanspreekpunt voor vragen en lost zaken op

COMMUNICATIE-AANPAK
Inlog waterstof
hoogeveen.nl

waterstofhoogeveen.nl

Evaluatie

Voortgang afhandeling eventueel openstaande punten

•
•
•
•
•

Info over project
Nijstad-Oost
Erflanden
Nieuws
Tijdens de looptijd van de proeftuin wordt de communicatie aanpak ieder half jaar
geëvalueerd met bewoners en stakeholders.

Opzetten van Energiecoöperatie
ME T EIGEN ZONNEPARK .

Samen met Natuur en Milieufederatie Drenthe gaan we bewoners ondersteunen in het oprichten van de Energiecoöperatie Erflanden en het maken van een businesscase voor het investeren in een eigen lokaal zonnepark. De aan te stellen
projectleider voor de bewoners heeft hierin ook een rol. Ook betrekken we de SVN en Drentse Energie Organisatie die al
1 mln financiering heeft toegezegd. Het streven is om ook de waterstofleverantie via Hystock door een koepel van
energiecoöperaties te laten plaatsvinden. Met gemeenschappelijk eigenaarschap van de energieproductie verwachten
we het draagvlak en de sociale cohesie te vergroten.
Binnen het project wordt samengewerkt met de Smederijen: een gebiedsgerichte werkwijze waarin gemeente, welzijnswerk, de politie en woningstichtingen samenwerken met bewoners. Bewoners krijgen meer zeggenschap over hun buurt
en krijgen daarvoor een eigen budget. De Smederijen zijn de oren en ogen van de wijk. De Smederijen zien de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie in Erflanden vooral als kans om de sociale cohesie te vergroten.
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De volgende activiteiten

ZIJN ONDERNOMEN OM BEKENDHEID EN BE TROKKENHEID TE ORGANISEREN:

Persbericht toekennen RVO-Subsidie januari 2019
Toekenning van de RVO subsidie voor de Waterstofwijk in Hoogeveen voor de ontwikkeling van een waterstof cv-ketel
en het maken van een blauwdruk om een aardgaswijk om te zetten naar. Onderdeel van het RVO-project is zorgen voor
maatschappelijk draagvlak in de wijk Erflanden.
Draagvlakpeiling toepassen waterstof in huis
In mei 2019 heeft de Hanzehogeschool een draagvlakpeiling gedaan onder bewoners van Erflanden over het toepassen
van waterstof voor het verwarmen van de woning.
Inloopavond over de waterstofplannen
Alle bewoners van Erflanden zijn voor de inloopavond op 14 mei 2019 per brief uitgenodigd. Samen met de consortiumpartners van de waterstofwijk heeft de gemeente met informatieborden in marktkramen de verschillende onderwerpen
van de waterstofplannen toegelicht. Er hadden zich 180 mensen aangemeld voor de avond en er zijn 380 mensen
gekomen. Bij het vertrek konden mensen op een ansichtkaart hun opmerkingen kwijt. Van de avond is een verslag en
filmverslag beschikbaar op www.waterstofhoogeveen.nl .
Oprichting van de Bewonersraad
De gemeente wilde graag een onafhankelijke gesprekspartner die de belangen van de bewoners kan vertegenwoordigen. Er is een aantal gemotiveerde bewoners gevonden die op de bewonersavond van 14 mei in een marktkraam leden
hebben geworven. De Bewonersraad is ingesteld en meerdere keren bij elkaar geweest voor informatie- en kennisuitwisseling met de betrokkenen in het project.
Bewonersraad en PAW aanvraag
De bewonersraad is betrokken bij de aanvraag van de proeftuin. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest, in januari, februari en
april van dit jaar. Een om de bewonersraad bij te praten over plannen voor de Waterstofwijk en over de proeftuin aanvraag. In de andere 2 bijeenkomsten is de conceptaanvraag besproken en input opgehaald om tot een definitieve
aanvraag te komen.
Huis aan huis nieuwsbrief februari 2020
Alle huishoudens van de 427 woningen die onder de proeftuin aanvraag vallen hebben een nieuwsbrief in de brievenbus
gekregen. De brief is in overleg met de bewonersraad opgesteld. De vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de
nieuwsbrief zijn individueel beantwoord en alle vragen met antwoorden zijn op http://www.waterstofhoogeveen.nl
geplaatst.
Huis aan huis nieuwsbrief april 2020
Alle inwoners van Erflanden, waaronder het deel van de proeftuin, zijn begin april met een tweede nieuwsbrief nader
geïnformeerd.
Kassa
Op 7 maart 2020 heeft het televisieprogramma aandacht besteed aan de waterstofwijk.
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Publieksvriendelijke versie PAW aanvraag
De gemeente heeft rond het tijdstip van het indienen van de aanvraag alle bewoners in de proeftuin op de hoogte
gesteld met een publieksvriendelijke versie van de aanvraag.
Summer school
In 2018 heeft het ministerie van I&W een Summer School georganiseerd in Hoogeveen voor een veilige waterstofwijk.
Teams van studenten droegen ideeën aan. Het winnende idee was een transparant huis met groene waterstof als
energiebron om zo de mensen kennis te laten maken met waterstof toepassingen in huis en daarmee draagvlak te
krijgen. Dit idee is uitgewerkt tot een Waterstof Tiny House, samen met het bedrijfsleven, onderwijs, studenten en
overheden in een Hackathon bij het Alfa-college in mei 2019. Vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe is geld toegekend om het Tiny House te ontwerpen en te bouwen bij het Alfa-college in Hoogeveen.
Waterstof Tiny House
Bij het mobiele waterstof Tiny House ligt de focus op de toepassing van waterstof(techniek) voor de energievoorziening
van een woning. Hierbij worden verschillende technieken naast elkaar gedemonstreerd:
• Waterstof cv-ketel (kansen voor de bestaande woningvoorraad)
• Elektrolyse, opslag waterstof, brandstofcel en een accu in combinatie met zonnepanelen. Het project zorgt voor
draagvlak voor de toepassing van waterstof, vernieuwen van de installatieopleiding, kennis van en kansen voor de
installatie branche, zorgt dat de jeugd geïnteresseerd raakt in techniek en laten zien dat de regio koploper is in de
transitie naar waterstof.
Het Waterstofhuis dat circulair wordt gebouwd gaat op tournee door de regio om te laten zien dat waterstof voor de
gebouwde omgeving kán en dat het comfortabel is.
Een (onderbouwde) inschatting van de mate van draagvlak voor de aanpak in de wijk
Vanaf het begin van de planvorming hebben we contact met de bewoners die te maken krijgen met waterstof. De eerste
draagvlakpeiling, onder 112 bewoners van Erflanden die door de Hanzehogeschool is uitgevoerd in mei 2019 liet zien dat:
91% van de respondenten is overtuigd dat energietransitie nodig is
90% op de hoogte is van de plannen
42% trots is dat de gemeente dit project onderneemt
27% vertrouwen heeft dat de gemeente dit project tot een goed einde brengt
45% denkt dat waterstof een goede vervanger is voor aardgas
30% denkt dat hun woning geschikt is voor waterstof
29% denkt dat waterstof veel te duur is
De actieve rol van de bewonersraad draagt bij aan het vergroten van het draagvlak. Ook de recente respons op de
nieuwsbrief en adequate beantwoording van vragen van bewoners zorgen voor draagvlak en vertrouwen.
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Inschatting van de risico’s

EN ALTERNATIE VE MA ATREGELEN ALS HE T NIE T LUK T OM DE BE WONERS
VOLDOENDE TE BE TREKKEN BIJ DE A ANPAK VAN DE WIJK .

De financiële impact en kans van ‘geen medewerking’ is hoog, één weigerende inwoner is voldoende om de uitrol te
stoppen (tenzij die inwoner over wil naar all-electric). Dat inwoners niet meewerken, kan liggen aan twijfels over de
aanpassingen in de woning, het veiligheidsperspectief en onzekerheid over de kosten. Een goede informatievoorziening
is hierbij essentieel om inwoners te verleiden tot medewerking. Wanneer de strategie van verleiding niet werkt, behoort
een gedwongen afsluiting van het aardgas tot de opties. Deze optie wordt bespreekbaar gemaakt in de verwachte
Green Deal, waarbij de condities moeten worden bepaald onder welke omstandigheden dit gerechtvaardigd is.
Een belangrijke actie om onzekerheid te voorkomen bij inwoners en daarmee de kans op medewerking te vergroten, is
de inzet van een serviceverlener. Met de werktitel ‘Hoogeveen Energie’ speelt de serviceverlener een belangrijke rol in
het ontlasten van de consument. De beoogde (nog op te richten) serviceverlener is eigenaar van de binneninstallatie en
de cv-ketel. Normaal gesproken is dit aan de inwoners zelf.
Om te voorkomen dat de veiligheidsbeleving ervoor zorgt dat inwoners geen medewerking verlenen, is er onafhankelijk
onderzoek beschikbaar. De kracht zit vooral in het demonstreren. Dankzij een laagdrempelige demonstratiewoning kan
aantoonbaar de veiligheid worden vastgesteld. Bovendien zorgt de gefaseerde aanpak - waarin de bewoner centraal
staat - ervoor dat bewoners geleidelijk kunnen wennen aan veranderingen.
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