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Interview

>>

Hoe Arnhem zich 
op de kaart zet als 
‘Hotspot Energy’

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat krijg je niet voor niets. Wie zijn stad of regio 

echt op de kaart wil zetten, moet vooral keuzes durven maken en daarmee aan 

de slag gaan. In het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen werken gemeenten en 

de provincie samen om de economie te versterken. Clustering is een belangrijk 

onderdeel van die inspanningen. Waar Nijmegen inzet op het innovatieklimaat 

voor het thema ‘health’, kiest Wageningen voor ‘food’. Arnhem positioneert zich 

als ‘Hotspot Energy’ en wil spilstad worden voor de energietransitie. Maar hoe 

doe je dat? BT vroeg het aan de Arnhemse wethouder Jan van Dellen.

AUTEU Erik Verheggen
rnhem kent van oudsher een clustering van bedrijven en 
instellingen  die zich bezighouden met energietransitie en 
energie-infrastructuur. Netbeheerders TenneT en Allian-
der zijn in Arnhem gevestigd, maar ook DNVGL, de Ke-
ma-laboratoria en bedrijven die laadpalen produceren 
of zich bezighouden met energieopslag. Ook de keten 
van waterstofbedrijven is in Arnhem goed vertegen-
woordigd. Het energiecluster bestaat uit een brede 
en elkaar aanvullende  groep bedrijven en instel-
lingen. Daaronder is ook het onderwijs: in de re-
gio Arnhem zijn er de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN), Artez en Hogeschool Van Hall 
Larenstein. Allemaal onderwijsinstellingen die 
veel aandacht besteden aan maatschappelij-
ke opgaven als de energietransitie. Niet al-
leen de kennis is in de regio vertegenwoor-
digd, ook de maakindustrie.

Het profiel ‘Energy’ past Arnhem als ge-
goten. Maar is het ook voldoende onder-
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scheidend? Het is een breed thema dat overal speelt. Spe-
cialisatie is daarom belangrijk, stelt Van Dellen. Ook omdat 
er duidelijke schaalvoordelen voortkomen uit een lokale 
bundeling van expertise. ‘In het afgelopen jaar hebben 
we binnen het energiecluster nieuwe consortia gesloten 
en is de keuze gemaakt om projecten te gaan stimuleren 
rond drie innovatiegebieden waarmee de regio zich onder-
scheidt: waterstof- en brandstofceltechnologie, batterij- 
en laadinfrastructuur en ICT- of smartgrids. Een daarvan 
is het verkennen  van het realiseren van een innovatielab, 
waarin we al ver gevorderd zijn. Deze projecten dragen bij 
aan oplossingen in de energietransitie én aan versterking 
van de economie.’

Hoe versterkt deze clustering het vestigingsklimaat?
‘Uiteindelijk moet de clustering van bedrijven en opleidin-
gen in Arnhem een magneetfunctie gaan vervullen voor 
innovaties en nieuwe bedrijvigheid op energiegebied. Het 
levert innovatiekracht op, nieuwe banen en een slag naar 
een circulaire en duurzame economie. Het aantrekken en 
behouden van talent is een belangrijk element. In de regio 
hebben we 60.000 studenten op mbo en hbo. Zestig pro-
cent daarvan vertrekt na het afstuderen uit de regio. En 
dat terwijl er al een tekort is aan technisch personeel. Ons 
doel is om zoveel mogelijk van die zestig procent te laten 
doorstromen naar bedrijven in de regio door ze al tijdens 
hun opleiding in contact te laten komen met bedrijven uit 
Arnhem en de regio.’

De volgende stap is om te onderzoeken of ook universitei-
ten verbonden kunnen worden aan het Arnhemse energie-
cluster. ‘Ik verwacht dat het nog dit jaar lukt om dat weten-
schappelijke perspectief toe te voegen aan de expertise die 
er al is’, zegt Van Dellen. Hoewel hij nog niet kan vertellen 
om welke universiteit het gaat, zou er al wel concrete inte-
resse  zijn om een dependance te openen in Arnhem. ‘Dat 
zou een enorme impuls zijn voor de kennisstad Arnhem.’

‘Een ander doel is het behouden en hier laten doorgroeien 
van de bedrijven zelf’, vertelt de wethouder. ‘Wat we zien ge-

beuren is dat innovaties worden weggekocht. Vooroplopen-
de startups en bedrijven worden benaderd, bijvoorbeeld 
vanuit China. Maar  bedrijven die geclusterd zijn rondom 
een thema kunnen samen sneller en effi ciënter  innoveren. 
Bedrijven in het Arnhemse energiecluster kunnen dus ves-
tigingsvoordeel halen via een op hen gerichte innovatie-in-
frastructuur, maar dat moet je wel organiseren.’

Wat is de rol van de overheid?
‘Als gemeente kunnen wij, net als de provincie Gelderland, 
vanuit de directe contacten met ondernemers en ken-
nisinstellingen signaleren waar tekortkomingen ontstaan 
en kansen liggen. Dat kan zijn op het gebied van zowel de 
hardware, de ruimtelijke en tastbare elementen van het 
vestigingsklimaat, als de software, de organisatorische 
kant van het verhaal en de programmering. We helpen 
vervolgens ook mee om kansen te benutten en op gang te 
helpen. De gemeente vervult daarnaast de rol van match-
maker, om bedrijven en instellingen aan elkaar te koppe-
len en onderlinge samenwerking te stimuleren. De derde 
en niet onbelangrijke rol voor de gemeente is ondersteu-
ning bij vergunningstrajecten en het zoeken naar ruimte 
voor bedrijvigheid. In die zin is de gemeente aanjager en 
spin in het web.’

Waar ligt de grootste uitdaging voor Hotspot Energy?
‘De eerste uitdaging is de businesscase voor bedrijven en 
innovaties. Zelfs voor de beste innovaties geldt dat er wel 
een verdienmodel moet zijn. Om een innovatie van idee 

Minister Wiebes bezoekt Arnhems waterstofcluster

In het rapport “Waterstof: Kansen voor de industrie” wordt het Gelder-

se cluster neergezet als tweede industrieel cluster (na Rotterdam) op het 

gebied van waterstoftechnologie. Reden voor minister van Economi-

sche Zaken en Klimaat Eric Wiebes om eind januari het Industriepark 

Kleefse Waard in Arnhem te bezoeken. De minister bezocht IPKW op 

uitnodiging van de provincie Gelderland om in gesprek te gaan over 

wat er in de praktijk rondom industriële waterstoftechnologiebedrijven 

speelt in Nederland. Wiebes begon zijn bezoek met een rondetafelge-

sprek in het Waterstofl ab van de Hogeschool van Arnhem en Nijme-

gen op IPKW. Met gedeputeerde Christianne van der Wal (provincie 

Gelderland), Jan van Dellen (wethouder gemeente Arnhem) en mensen 

uit het bedrijfsleven ging de minister in gesprek over hoe de samenwer-

king tussen de bedrijven in Arnhem en Gelderland rond waterstof kan 

bijdragen aan de nationale uitdagingen op het gebied van onder meer 

energietransitie, talentontwikkeling en versterking van het regionale 

onderzoeks- en ecosysteem. De minister bezocht in Arnhem de bedrij-

ven Elestor en Hygear. Elestor heeft de ‘waterstofbromide fl owbatterij’ 

ontwikkeld, een innovatieve batterij die een nieuwe en betaalbare 

manier van energieopslag mogelijk maakt. Het werkbezoek eindigde bij 

Hygear. HyGear levert industriële procesgassen zoals, waterstof, stik-

stof en zuurstof aan industriële eindgebruikers, met een innovatieve en 

duurzame methode van productie op locatie. Ook levert HyGear direct 

waterstof aan het naastgelegen openbare waterstoftankstation.

Zelfs voor de beste 
innovaties geldt dat er 
wel een verdienmodel 
moet zijn
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gie. Soms melden zich bedrijven die zich willen vestigen 
en een stuk grond een logistieke functie willen geven. 
Dan zeggen wij als gemeente dat we liever inzetten op 
een energiegerelateerd bedrijf. Overigens is dat niet iets 
dat je als gemeente zomaar afdwingt. We staat niet al-
leen en doen het samen met ondernemers en de partijen 
die een bedrijventerrein runnen. De bedrijventerreinen 
moeten zelf een visie ontwikkelen hoe ze invulling kun-
nen geven aan het idee van Hotspot Energy. Neem het 
Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Daar zit een visionai-
re eigenaar die een infrastructuur heeft neergelegd. Be-
drijven die zich daar vestigen moeten een bijdrage willen 
leveren aan de energietransitie. Daar legt het IPKW aan 
de voorkant voorwaarden voor vast. Tegelijkertijd vindt er 
keteninnovatie plaats. De producten of reststromen van 
het ene bedrijf worden weer toegepast in het andere. Dat 
is een best practise waar andere bedrijventerreinen veel 
van kunnen leren.’

naar een marktklaar product te brengen, is veel tijd no-
dig én samenwerking. We zien dat er bij elke innovatie  de 
eerste jaren geld bij moet. De grote vraag is: vinden de 
bedrijven dat geld en de benodigde samenwerkingspart-
ners? Vanuit de gemeente kunnen we ondernemers de weg 
wijzen naar kennis en middelen die zij kunnen aanboren. 
Zo hebben we een programma Generation E gestart en zijn 
er innovatiefondsen en ondersteuning beschikbaar vanuit 
bijvoorbeeld The Economic Board, OostNL en de provincie 
Gelderland.’
‘De tweede uitdaging is het tijdpad. De maatschappelijke 
opgave is misschien wel urgenter dan ooit. De energie-
transitie moet sneller. Innovaties in Arnhem en omgeving 
kunnen een versneller zijn voor Nederland. We zullen deze 
transitie stap voor stap doen, maar snelheid is geboden.’

Wat betekent dat voor bedrijventerreinen?
‘Bedrijventerreinen krijgen steeds meer het profi el ener-
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