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C-202
Green Deal Warmtenet Hengelo: ‘backbone’ en 
HTSP-campus 
 
Partijen

1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van 
bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ;

2. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend in haar 
hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: IenM;

Partijen genoemd onder 1 en 2, hierna samen te noemen: Rijksoverheid;

3. Gedeputeerde staten van de Provincie Overijssel, handelend als bestuursorgaan, te dezen vertegen-
woordigd door de Gedeputeerde van Energie, Milieu en Europa, de heer D.J.E. Lievers, hierna te 
noemen: de Provincie;

4. Het college van B&W van de gemeente Hengelo, handelend als bestuursorgaan, te dezen vertegen-
woordigd door de heer M.J.H. Elferink, wethouder, hierna te noemen: de Gemeente Hengelo;

De Provincie en de Gemeente Hengelo hierna samen te noemen: de Publieke Partners;

5. Alliander DGO B.V., te dezen vertegenwoordigd door de heer R. Potters, directeur, hierna te noemen: 
Alliander;

6. Ennatuurlijk B.V., te dezen vertegenwoordigd door de heer J. de Wit, financieel directeur, hierna te 
noemen: Ennatuurlijk;

7. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., vertegenwoordigd door de heer P. de Jong, directeur AkzoNobel 
Hengelo, en mevrouw E.S. Massier, Site Controller AkzoNobel Hengelo, hierna te noemen: AkzoNobel;

8. HTSP B.V., te dezen vertegenwoordigd door de heer V. ten Thij, Programma Directeur HTSP, hierna te 
noemen: HTSP; 

9. Fudura B.V., te dezen vertegenwoordigd door de heer R. Pruijssers, directeur, hierna te noemen: 
Fudura;

Partijen 1 tot en met 9, samen te noemen: Partijen.

Algemene overwegingen

1. Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentie-
vermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de 
afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

2. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk 
te maken. Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor 
vergroening van economie en samenleving. Met de Green Deal Aanpak willen de partijen deze 
dynamiek in de samenleving op groene groei optimaal benutten.
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3. Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen 
met de overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis. 
Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden aan-
gepakt op rijksniveau, willen de partijen zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze 
initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete 
afspraken schriftelijk vast.

4. De resultaten van een Green Deal kunnen gebruikt worden bij andere, vergelijkbare projecten, 
waardoor er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal kan worden vergroot 
zonder dat daar altijd specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover zal moeten staan.

Specifieke overwegingen Green Deal Warmtenet Hengelo en HTSP-campus 

5.  De minister van Economische Zaken heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 2 april 2015 inzake 
‘Warmtevisie’ aangegeven dat het verduurzamen en verminderen van het energieverbruik ten behoeve 
van warmtevoorziening cruciaal is. Op dit moment wordt slechts 3,6% van alle warmtevoorziening in 
Nederland duurzaam geproduceerd. Daarnaast wordt circa 5% van de totale warmtevraag gedekt door 
restwarmtebenutting. In het overige deel van de warmtevraag (zo’n 91,4%) wordt voorzien door het 
gebruik van aardgas.

6.  De Gemeente Hengelo heeft in 2008 besloten tot de uitrol van een gemeentelijk warmtenet, het 
‘Warmtenet Hengelo’. Het ‘warmteplan Hengelo-Enschede’ geeft inzicht in enerzijds de warmtevraag 
en anderzijds de potentiële beschikbaarheid van verschillende bronnen van restwarmte in de regio 
Hengelo-Enschede. Het plan laat zien dat er kansen zijn om met nieuwe bronnen van restwarmte de 
bestaande warmtenetten in Hengelo en Enschede uit te breiden en te verduurzamen. Dit wordt door 
beide gemeentes opgepakt als een gezamenlijke opgave waarin bedrijven, overheden en afnemers 
samenwerken. 

7.  Het Warmtenet Hengelo functioneert thans als een onderdeel van de Gemeente Hengelo. Het doel 
is om duurzame warmte te leveren aan bewoners en bedrijven in de gemeente. Thans zijn ongeveer 
1700 woningequivalenten op het warmtenet aangesloten. Daarmee levert Warmtenet Hengelo een 
belangrijke bijdrage aan de duurzaamheiddoelstellingen van de Gemeente Hengelo. 

8.  De Provincie streeft naar het gebruik van minimaal 20% hernieuwbare energie in de provincie 
Overijssel in 2023. Warmtenet Hengelo draagt bij aan deze doelstelling. De Provincie heeft daarom in 
2010 besloten de uitrol van Warmtenet Hengelo te co-financieren met een lening van € 1,8 miljoen. 

9.  Het bestaande warmtenet voorziet bewoners en bedrijven van warmte op basis van gasgestookte 
hulpketels. De Gemeente wil het bestaande warmtenet echter verduurzamen, door het benutten van 
(industriële) restwarmte. 

10. Bij het productieproces van zout bij AkzoNobel in Hengelo komt veel warmte vrij welke nu nog wordt 
geloosd in de lucht en in het Twentekanaal1. AkzoNobel heeft besloten zijn restwarmte om niet ter 
beschikking te stellen aan Warmtenet Hengelo. Op 19 februari 2015 hebben de Gemeente Hengelo 
en AkzoNobel daartoe een zogenaamde Koelwaterovereenkomst gesloten waarin levering van deze 
restwarmte voor vijftien jaar is vastgelegd.

‘Backbone’
11. Om de restwarmte van AkzoNobel te kunnen benutten én het netwerk van aansluitingen verder uit 

te breiden, dient het bestaande warmtenet uitgebreid te worden. De Gemeente Hengelo heeft in juni 
2015 daarom besloten een zogenaamde ‘backbone’ aan te laten leggen. Het betreft een uitbreiding 
van het bestaande warmtenetwerk, dat geschikt is om de restwarmte van AkzoNobel te transporteren. 
De aanleg van de ‘backbone’ maakt op korte termijn de aansluiting van 1600 extra woonequivalenten 
mogelijk en in de toekomst zouden nog meer bedrijven en woningen aangesloten kunnen worden.

1 AkzoNobel beschikt over ca. 3 Peta/Joule aan duurzame laagtemperatuur warmte. Hiervan kan ca. 0,5 Peta/Joule binnen afzienbare tijd nuttig worden toegepast.
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12. Het bijzondere aan het gebruik van de duurzame restwarmte van AkzoNobel is, dat AkzoNobel voor het 
productieproces van zout zelf ook al (deels) duurzame stoom betrekt van Twence. Deze stoom wordt 
door Twence gemaakt in een afval/energiecentrale, waarin afval van circa 50% biogene oorsprong 
wordt gebruikt voor de energie/warmteopwekking. 

13. Daarnaast worden de meeste warmtenetten aangelegd op basis van een temperatuur van 80 – 100 
graden Celsius. De restwarmte die overblijft bij AkzoNobel heeft echter een temperatuur van ca. 
40 graden Celsius. In het Warmtenet Hengelo wordt daarom gekozen voor een laag temperatuur 
warmtenet op 40 graden Celsius. Decentraal, bij de afnemers (de woningen en bedrijven), worden 
warmte opwaardeerinstallaties aangelegd. Door deze slim te kiezen zijn maximale energie-efficiëntie 
en een minimaal warmteverlies te creëren. De CO2 besparing die hiermee wordt gerealiseerd is ca. 70% 
ten opzichte van conventionele warmte-opwekking. Het laagtemperatuurnet van Warmtenet zorgt 
daardoor voor een CO2-besparing van 1.800 ton per jaar.

14. De fysieke aanleg van de ‘backbone’ zal door middel van een openbare aanbesteding worden gegund. 
De Rijksoverheid en de Provincie hebben toegezegd de kosten van de aanleg financieel te willen 
ondersteunen. De Gemeente Hengelo wil daarnaast het Warmtenetwerk Hengelo verzelfstandigen  
in een tweetal rechtspersonen (B.V’s), waarbij de activiteiten op het gebied van warmtelevering  
en -transport gesplitst worden. De gemeente Hengelo is met Ennatuurlijk en Alliander in gesprek 
voor een gezamenlijke bedrijf voor respectievelijk warmtelevering en warmtetransport. De Gemeente 
Hengelo heeft met deze partijen een intentieovereenkomst gesloten om te onderzoeken of de drie 
partijen gezamenlijk tot de oprichting van een warmteleveringsbedrijf en warmtetransportbedrijf 
kunnen komen in Hengelo.

15. De Rijksoverheid, de Publieke Partners, AkzoNobel, Alliander en Ennatuurlijk wensen hun afspraken 
omtrent de aanleg van de ‘backbone’ vast te leggen in deze Green Deal omdat het idee innovatief 
is en een landelijk voorbeeld kan vormen voor toepassing van warmtecascadering (hergebruik van 
duurzame energie) en een laagtemperatuur warmtenet. 

HTSP-campus
16. In Hengelo wordt door Thales Nederland B.V. (‘Thales’), in samenwerking met dochtermaatschappij 

HTSP, Fudura en adviesbureau DWA, het High Tech Systems Park (HTSP) ontwikkeld. Het betreft een 
vestigingslocatie (campus) voor high tech bedrijven waarbij de samenwerking tussen de bedrijven op 
het gebied van technisch hoogwaardig R&D actief wordt gestimuleerd. 

17. Ten behoeve van de warmtevoorziening op de HTSP-campus wordt een innovatief (reproduceerbaar) 
slim energie netwerk (smart-energy-grid) gepland met als uitgangspunten: vraagsturing, dynamic 
pricing en interactie tussen energiedragers. Dankzij het smart-energy-grid zullen vraag en aanbod naar 
elektriciteit en warmte op de HTSP-campus ‘real time’ optimaal op elkaar afgestemd worden. 

18. Bij deze ambities past heel goed de aansluiting op de ‘backbone’ van het Warmtenet Hengelo, om zo 
een CO2-neutrale warmtevoorziening te realiseren. Bovendien vormen de warmtevoorzieningsplannen 
voor de HTSP-campus een mooi demonstratieproject en als totaal plaatje een icoon voor energie 
innovatie. De Rijksoverheid en de Provincie willen daarom als onderdeel van deze Green Deal een 
financiële bijdrage leveren aan de versnelde aansluiting van de HTSP-campus op de ‘backbone’, en de 
ontwikkeling van de ‘smart-energy-grid’. De energiebesparing die met dit project wordt gerealiseerd 
bedraagt ca. 700 ton CO2 per jaar.

Komen het volgende overeen:
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1.  Doel 

Artikel 1. Doel
Het doel is de verduurzaming en uitbreiding van het Warmtenet Hengelo en de versnelde aansluiting van de 
HTSP-campus op het Warmtenet Hengelo, waardoor op korte termijn een energiebesparing wordt gerealiseerd 
van ca. 2.500 ton CO2 per jaar met groei naar 5.000 ton per jaar of meer. 

Partijen realiseren een innovatief en landelijk voorbeeld van ‘warmtecascadering’ door de aanleg van een 
laagtemperatuur warmtenet dat industriële (deels duurzame) restwarmte benut voor de warmtevoorziening 
van de gebouwde omgeving en industrie. Door de aansluiting van de HTSP-campus wordt de verduurzaming 
van het industrieterrein versneld en kan een smart energy grid worden gerealiseerd. 
 

2.  Inzet en acties

Artikel 2.  Inzet en acties Rijksoverheid
EZ:
1. zal bekendheid geven aan dit voorbeeldproject van ‘warmtecascadering’ door het gebruik van 

industriële restwarmte in een laag temperatuurnet;
2. is bereid om binnen de relevante wettelijke kaders een financiële bijdrage (decentralisatie-uitkering) 

van maximaal € 3.000.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van de ‘backbone’ van het 
warmtenet geschikt voor een lage temperatuur en de versnelde aansluiting van de HTSP-campus op het 
warmtenet; een en ander voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke staatssteunregels. 
De Provincie zal daartoe een aanvraag indienen bij EZ, vergezeld van een projectplan(nen), inclusief 
begroting(en). De rijksbijdrage is gemaximeerd op € 3.000.000 ongeacht de fiscale aspecten van de 
bijdrage, waaronder de BTW;

3. zal de aanleg van de laagtemperatuur-infrastructuur voor industriële restwarmte van Warmtenet 
Hengelo als uitvoeringsproeftuin voor Nederland benoemen en monitoren. Bij succes kan deze 
oplossing ook elders in het land uitgerold worden;

4. zal de overige Partijen ondersteunen met kennis en kunde en benoemt hiertoe een contactpersoon  
bij EZ.

IenM en EZ zullen:
1. indien wenselijk met Partijen in overleg treden teneinde (nieuwe) oplossingen voor de realisatie van 

het ‘smart energy grid’ van HTSP te verkennen, bijvoorbeeld door het bevorderen van duidelijkheid en 
mogelijkheden binnen bestaande regelgeving en/of het zoeken van (experimenteer) ruimte binnen de 
relevante wettelijke kaders op het gebied van bouwen, energie, warmte, wonen, huren en 
duurzaamheid.

Artikel 3. Inzet en acties Gemeente Hengelo
De gemeente Hengelo:
1. zet zich in om de verduurzaming en de uitbreiding van het Warmtenet Hengelo te realiseren;
2. zal tot de oprichting van Warmtenet Hengelo B.V. volledig verantwoordelijk zijn voor het bestaande 

warmtenet in Hengelo en de uitbreiding daarvan in het kader van deze Green Deal;
3. spant zich in voor de verzelfstandiging van de Warmtenet Hengelo activiteiten in zelfstandige rechts-

personen (B.V.’s) met als beoogde aandeelhouders de Gemeente Hengelo, Alliander en Ennatuurlijk;
4. spant zich in voor de planvoorbereiding voor de backbone en de uitrol van een innovatief warmtenet 

op lage temperatuur; 
5. spant zich in om, binnen de wettelijke kaders, tijdig de benodigde randvoorwaarden voor de aanleg 

van de infrastructuur van Warmtenet Hengelo vast te leggen;
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6. werkt samen met de gemeente Enschede, de Provincie en andere partners aan de uitwerking van een 
gezamenlijk warmteplan en streeft naar de verdere uitbreiding van de warmtenetten in Hengelo en 
Enschede; 

7. verzamelt en deelt de opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van laagtemperatuur infra- 
structuur voor industriële restwarmte.

Artikel 4. Inzet en acties Provincie
De Provincie:
1. heeft in de aanloop naar deze Green Deal Hengelo binnen de relevante wettelijke kaders reeds een 

financiële bijdrage (subsidie) van maximaal € 4.000.000 beschikbaar gesteld voor Warmtenet Hengelo  
en een financiële bijdrage (subsidie) van € 1.200.000 voor HTSP;

2. is bereid de mogelijkheden te onderzoeken tot het herstructureren van de eerder verstrekte lening van  
€ 1.800.000 aan Warmtenet Hengelo;

3. is een partner en aanjager van het project op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, gezien het regionale 
belang van het project;

4. draagt het project uit als een voorbeeldproject (showcase).

Artikel 5. Inzet en acties Alliander en Ennatuurlijk
Alliander en Ennatuurlijk:
1. beogen te participeren in het warmtetransportbedrijf respectievelijk -leveringsbedrijf van de nog op te 

richten Warmtenet Hengelo B.V. en wensen via die weg, onder nader te bepalen voorwaarden, kapitaal ter 
beschikking te stellen aan Warmtenet Hengelo;

2. stellen de nodige kennis en ervaring actief ter beschikking aan Warmtenet Hengelo;
3. willen de opgedane kennis met laagtemperatuur infrastructuur waar zinvol en mogelijk ook elders 

toepassen;
4. verzamelen en delen de opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van laagtemperatuur infrastructuur 

voor industriële restwarmte.

Artikel 6. Inzet en acties HTSP en Fudura
HTSP:
1. voorziet de bedrijven op de HTSP-campus o.a. van duurzame industriële restwarmte middels de aan- 

sluiting aan Warmtenet Hengelo.

HTSP en Fudura:
1. realiseren de innovatieve infrastructuur voor warmte zodat mede hierdoor sprake is van een ‘smart- 

energy-grid’ en een ‘living-lab’;
2. verzamelen en delen de opgebouwde kennis en ervaring met smart-energy-grids en industriële 

restwarmte. 

Artikel 7. Inzet en acties AkzoNobel
AkzoNobel: 
1. Levert de duurzame industriële restwarmte aan Warmtenet Hengelo op basis van en onder de voor- 

waarden van de Koelwaterovereenkomst. In eerste instantie te starten met 0,2 PJ/jaar met voorlopig  
een maximum van 0,5 PJ/jaar.

3.  Slotbepalingen 
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Artikel 8. Uitvoering in overeenstemming met het Unierecht
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het recht van de Europese Unie worden 
uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met 
betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technisch normen en voorschriften.

Artikel 9. Wijzigingen
1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft  

de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen zes weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen 

schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal 

gehecht.

Artikel 10. Stuurgroep en/of werkgroep
De Gemeente Hengelo wordt belast met de uitvoering van deze Green Deal. 

Artikel 11. Evaluatie
1. Partijen zullen de uitvoering en werking van deze Green Deal evalueren.
2. De evaluatie zal worden verricht door Partijen en een verslag daarvan zal worden opgemaakt door de 

Gemeente Hengelo.

Artikel 12. Toetreding van nieuwe partijen
1. Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot deze Green Deal.
2. Een nieuwe partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan EZ. Zodra alle Partijen 

schriftelijk hebben ingestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van 
Partij van de Green Deal en gelden voor die Partij de voor haar uit de Green Deal voortvloeiende rechten 
en verplichtingen.

3. Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming worden als bijlage aan de Green Deal gehecht.

Artikel 13. Citeertitel
De Green Deal kan worden aangehaald als Green Deal Warmtenet Hengelo: ‘backbone’ en HTSP-campus.

Artikel 14. Opzegging
Elke Partij kan deze Green Deal (te allen tijde) met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden 
schriftelijk opzeggen.

Artikel 15. Nakoming
Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Green Deal niet in rechte afdwingbaar is.

Artikel 16. Inwerkingtreding
1. Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en loopt tot 

31 december 2018. 
2. Partijen nemen de uitvoering van alle in deze Green Deal genoemde afspraken zo snel mogelijk ter hand. 

Artikel 17. Openbaarmaking en vertrouwelijkheid
1. Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, onder andere 

in de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat 
navolging hiervan kan worden bevorderd.
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2. Elk van partijen zal de gegevens die zijn uitgewisseld in het kader van de totstandkoming van deze 
overeenkomst, alsmede de gegevens, welke zij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst 
van een andere Partij ontvangt, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijze moet 
vermoeden, slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en niet aan derden bekend 
maken, behoudens eventuele uit de wet voortvloeiende verplichtingen tot bekendmaking. Deze 
bepaling blijft tussen partijen van toepassing tot vijf jaar na afloop of beëindiging van deze 
overeenkomst.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Hengelo op 18 mei 2016.

Minister van Economische Zaken, 

H.G.J. Kamp

 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

S.A.M. Dijksma

 

Gedeputeerde staten van de Provincie Overijssel, 

D.J.E. Lievers, Gedeputeerde van Energie, Milieu en Europa

 

Gemeente Hengelo, 

M.J.H. Elferink, wethouder

 

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling B.V., 

R. Potters, directeur 
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Ennatuurlijk B.V., 

J. de Wit, financieel directeur

HTSP B.V., 

V. ten Thij, Programma Directeur HTSP 

 

Fudura B.V., 

R. Pruijssers, directeur

 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., 

P. de Jong, directeur AkzoNobel Hengelo 

E.S. Massier, Site Controller AkzoNobel Hengelo


