Groenemorgen
Hoogeveen
Tijd voor een goed gesprek
We nodigen u in het nieuwe jaar graag uit voor een eerste bijeenkomst over
Waterstofwijk Hoogeveen - Erflanden. We kunnen helaas niet fysiek bij elkaar
komen. Daarom organiseren we op dinsdag 26 januari van 19:30 tot 21:00 uur
een online bijeenkomst. Lees hieronder waarover wij tijdens deze bijeenkomst
met u in gesprek willen, hoe u zich kunt aanmelden en waarom wij uw deelname
zo belangrijk vinden.
We staan aan het begin van een bijzonder jaar. Een jaar waarin we graag met u willen samenwerken. Zoals u
weet hebben we een plan gemaakt om 427 woningen in Erflanden om te zetten van aardgas op waterstof.
Technisch is dit plan al heel ver uitgewerkt en we hebben geld van het Rijk gekregen om dit plan uit te voeren.
We weten dat het technisch mogelijk is om deze overstap te maken en we weten ook dat het veilig kan. Wat dit
project bijzonder maakt, is dat de medewerking van iedereen nodig is om dit project uit te kunnen voeren. We
nodigen u graag uit om samen met ons te werken aan een plan voor uitvoering waar iedereen zich in kan vinden.
Is er nog iets te kiezen dan?
We kunnen ons voorstellen dat u zegt: Het plan is al klaar, wat valt er nog samen te verzinnen? Het klopt dat het
plan voor het technisch ombouwen van aardgas naar waterstof al gemaakt is. Dat plan is belangrijk, omdat het
aantoont dat het werkt én dat het veilig is. Daar vertellen we u graag meer over de komende tijd. Nu staan we
aan de vooravond van het maken van het plan voor de uitvoering. Dit plan gaat over uw woning en over dat van
de 426 huishoudens in uw buurt. Wij nodigen u uit om mee te denken en samen de uitvoering te bepalen. In dit
voorbereidingsjaar willen we graag samen op reis gaan. Onderweg krijgen we duidelijkheid over zaken als waar te
beginnen, wat is een realistische vergoeding voor apparaten die vervangen moeten worden en ook over de
vraag wat er mogelijk is om de woningen nog verder te verduurzamen.
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Wat levert het mij op?
Alle Nederlandse woningen moeten in 2050 van aardgas af zijn. Als u nu al de overstap maakt op waterstof,
loopt u ver voor op deze eis. Bijkomend voordeel is dat we geld van het Rijk hebben gekregen om de ombouw te
betalen. Dat betekent dat u niet hoeft te investeren en dat u ook niet meer gaat betalen voor waterstof dan
voor aardgas.
Wat gebeurt er op 26 januari?
We gaan in de bijeenkomst in op het plan en geven u graag de ruimte om vragen te stellen en suggesties te
doen. Verder horen we graag van u of u mee wilt doen in de uitwerking. Uw bijdrage bepaalt u natuurlijk helemaal
zelf. Het kan variëren van luisteren, meedenken over de invulling van het participatie- en communicatieplan tot
de inrichting van een modelwoning; alles onder het motto Samen verzinnen, samen doen.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar
waterstofwijkhoogeveen@hoogeveen.nl Vermeld hierin alstublieft uw naam en adres.
U ontvangt dan ongeveer een week voor de bijeenkomst een inloglink met verdere aanwijzingen.

Waarom we dit doen
Samen verzinnen, samen doen
Het klimaat verandert; de aarde warmt snel op. We worden ons er steeds meer van bewust dat er een
belangrijke rol voor ons allemaal is weggelegd om opwarming van de aarde tegen te gaan en een leefbare
wereld te houden voor toekomstige generaties. Daarom heeft de wereld de krachten gebundeld. Maar
liefst 195 landen – waaronder Nederland – hebben een handtekening gezet onder het Akkoord van Parijs.
In Nederland hebben we het Klimaatakkoord en werken we gezamenlijk aan een energietransitie: een
overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Een van de afspraken is dat alle
Nederlandse woningen in 2050 van het aardgas af moeten zijn. Het project Waterstof Hoogeveen wil een
bijdrage leveren aan deze overgang. We geven graag vorm aan deze plannen onder het motto:
Samen verzinnen, samen doen.

Contact
waterstofwijkhoogeveen@hoogeveen.nl
Meer informatie?
www.waterstofhoogeveen.nl
• Achtergrondinformatie over het project
• Veelgestelde vragen en antwoorden
Op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief door een mail te sturen
naar waterstofwijkhoogeveen@hoogeveen.nl onder vermelding
van uw naam en adres. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend
voor dit project en verwijderen ze na afronding van het project.

