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Brussels Lof september 2019
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad. Zelf zijn we
flink uitgerust en weer vol energie aan het werk. Op dit moment is ons
belangrijkste project de voorbereiding voor de European Week of Regions and
Cities in oktober. Tot nu toe hebben zich daarvoor 19 bestuurders uit de regio
Arnhem Nijmegen aangemeld. Nieuw is dat er dit keer ook vertegenwoordigers
van bedrijven meegaan met de reis. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Ook berichten we over nieuwe subsidiekansen voor circulaire economie en
over diverse Europese specialisatieplatforms op het gebied van duurzame
energie

waarvan

onze

regio

onlangs

lid

is

Wij wensen u veel leesplezier toe, Arnout Smit en Geert Ritsema

geworden.

Bedrijven uit regio presenteren energie
oplossingen in Brussel
Op 9 oktober organiseert de regio Arnhem Nijmegen in
samenwerking met Oost NL en 5 andere Gelderse en
Overijsselse regio’s een internationaal seminar over
energieopslag in Brussel.
Aan het evenement nemen naast vertegenwoordigers van Europese instellingen en
Europese regio’s en steden ook acht bedrijven uit Oost Nederland deel. Van die bedrijven
komen er vier uit de regio Arnhem Nijmegen. Dit zijn : laadpalen producent Allego,
batterijenbedrijf Elestor, containeroverslagbedrijf BCTN en een consortium op het gebied
van groene waterstof dat wordt gecoördineerd door het Arnhemse bedrijf MTSA. Zij
zullen laten zien welke innovatieve oplossingen onze regio in huis heeft op het gebied van
onder anderen batterijen, waterstof en andere duurzame vormen van energieopslag.
Voor

meer

informatie

over

het

evenement

en

voor

registratie,

zie:

https://thinkeast.nl/energy-storage-management-solutions/

Regio Arnhem Nijmegen / Oost Nederland treedt toe tot Europees
waterstofplatform Hydrogen Valleys
Europa kijkt steeds serieuzer naar de mogelijkheden van waterstof. Om daar optimaal op
in te spelen is de Regio Arnhem Nijmegen (in Oost Nederland verband) toegetreden tot
het zogenaamde Smart Specialisation Platform voor Europese Hydrogen Valleys. Dit doen
we in opvolging van eerdere EU waterstofprojecten als H2Nodes, de HECTOR waterstof
vuilniswagen en het lidmaatschap van HyER .
De Europese Commissie schenkt steeds meer aandacht aan zogenaamde ‘slimme
specialisatie’ en stimuleert samenwerking tussen regio’s. Met het platform wil Bureau
Brussel een extra boost aan regionale waterstofinitiatieven, zoals de voorgenomen
Groene Waterstofketen (Power-to-Power). Om concrete projecten in het platform voor te
gaan

stellen

werkt

Bureau

Brussel

samen met

Kiemt,

The

Economic

Board,

waterstofbedrijven, de gemeente Arnhem, de Provincie Gelderland en OostNL.
De EU heeft een ambitieuze doelstelling vastgesteld: tegen 2050 wil het de eerste
klimaatneutrale economie zijn. Het European Hydrogen Valleys Partnership moet hieraan
gaan bijdragen, door concrete samenwerkingsprojecten van de grond te krijgen.
De belangrijkste doelstellingen van het partnerschap zijn:


Technologie en de commerciële beschikbaarheid van waterstoftoepassingen
ontwikkelen



Toegang tot informatie en expertise op het gebied van waterstof



Matchmaking en co-investeringen tussen Europese regio's vergemakkelijken



de waardeketen voor waterstoftechnologieën te versterken door interregionale
samenwerking



Bijdragen aan de koolstofarme economie van de EU



De productie van waterstof te vergroenen



Regionale gesprekspartner te zijn voor Europese waterstof stakeholders als de
FHC JU, Hydrogen Europe en de Europese Commissie

Uiteindelijk zal het platform ook bedrijven aan zet brengen om innovatieprojecten voor
te stellen binnen de Europese waterstofketen. Voor een overzicht van de deelnemende
regio’s, zie https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys .

Europees geothermie platform van start
De Regio Arnhem Nijmegen, de Cleantech Regio en de provincie Gelderland zijn
onlangs toegetreden tot het zogenaamde S3 Smart Specialisation Platform voor
Geothermal Energy 2.0. Dit platform is vergelijkbaar met het Europese waterstof
platform waarvan onze regio onlangs eveneens lid geworden is

(zie bovenstaand

artikel).
Doelstelling van het platform is het bevorderen van “internationale samenwerking en
het delen , testen en gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe oplossingen die bestaande
obstakels

en

zorgen

kunnen

helpen

overkomen.”

Met haar deelname aan het geothermie platform wil Bureau Brussel profiteren van de
kennis en ervaring die in andere regio’s in Europa reeds is opgedaan met geothermie.
In het platform draaien diverse regio’s mee die leidend zijn op het gebied van het
boren naar geothermische bronnen. Het platform wordt gecoördineerd door de
Italiaanse regio Toscane, waar al bijna 30 procent van de totale warmtebehoefte uit
geothermie

wordt

gehaald.

Om concrete projecten in het platform voor te gaan stellen werkt Bureau Brussel
samen met Kiemt, The Economic Board, de Cleantech regio en de Provincie

Gelderland. Net als bij het Europese waterstofplatform, zal ook het geothermie
platform bedrijven uit onze regio de mogelijkheid bieden om innovatieve projecten in
te

dienen.

Voor meer informatie en een overzicht van de deelnemende regio’s, zie
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/partnership-geothermal-energy

EU ondersteunt circulaire economie met €10 mln
De National Promotional Banks and Institutions en de European Investment Bank (EIB)
lanceren een gezamenlijk initiatief voor €10 mln om de transitie naar een duurzame en
circulaire economie te bespoedigen.
Op 18 juli 2019 lanceerden zij het Joint Initiative on Circular Economy om daarmee de
ontwikkeling en implementatie van circulaire economie projecten en programma's in de
EU te bevorderen. Dit vlaggenschip samenwerkingsverband mikt op minstens € 10 mln
aan investeringen in de komende vijf jaar (2019 – 2023). Het doel is om afval te
voorkomen en te verwijderen, bronnen efficiënt te benutten en innovatie te bevorderen
door circularitiet in alle economische sectoren te promoten.
Bron: www.eib.org

Europees netwerk circulaire economie
verwelkomt regio Arnhem Nijmegen
Sinds kort is de regio Arnhem Nijmegen lid van
ACRplus, een netwerk van Europese steden en regio’s
op het gebied van circulaire economie. Doel van het
netwerk is om het duurzaam gebruik van grondstoffen
te promoten en om de transitie naar een circulaire
economie

te

versnellen.

Meer informatie over ACRplus vindt u op deze website :
http://acrplus.org/en/about-acr/about-us. En in een
interview met ACRplus vertelt Geert Ritsema -adviseur
Europese zaken van de Regio Arnhem Nijmegen- meer
over de circulaire ambities van de regio.

LEES INTERVIEW→

Gelezen
Tijdens

hun

studententijd

werd

hun

politieke

bewustzijn aangewakkerd. Bij de recente Europese
verkiezingen streden ze om een plek in Brussel. Vier
alumni over hun Europese ambities. Lees het artikel.

HYPE werving
ben je jong, werk je in de publieke sector én wil je
samen met young professionals beleven hoe de EU
relevant

is

in

je

werk?

Kom

naar

de

voorlichtingsbijeenkomst van HYPE op 19 september in
Utrecht. HYPE-leden verdiepen vanaf januari twee jaar
lang hun kennis over de Europese Unie en vergroten
hun vaardigheden. Door die persoonlijke ontwikkeling
vergroten we de slagkracht van Nederland in Europa en
vice versa.

LEES FLYER →

Agenda


24-26 september: European Research & Innovation Days, Brussel. Lees
meer.



30 september: Kiemt congres over circulaire economie "Samen maken we de
draai". Lees meer.



3 - 5 oktober. Innovate festival, Arnhem. Lees meer.



7 - 11 oktober. European Week of Regions and Cities. Uitnodiging naar
bestuurders gestuurd.



9 oktober: internationaal evenement “Energy Storage and management
solutions” met sprekers en bedrijven uit o.a. de regio Arnhem Nijmegen.
Locatie: Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging te Brussel. Lees meer.



31 oktober: BT Event "Verdienen met energie". Arnhem. Lees meer.
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