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1. Samenvatting 
 
Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Het afgelopen jaar heeft Kiemt aangetoond dat, 
zelfs in tijden van corona, het versnellen en aanjagen van de energie transitie en de circulaire 
economie door blijft gaan. Kiemt heeft ondersteuning geboden aan startende ondernemers in 
Gelderland en door middel van verschillende projecten een bijdrage geleverd aan de 
transitieagenda’s Energietransitie en Circulaire economie. Juist in tijden van corona wist Kiemt 
de verbinding te behouden/versterken met het netwerk en zijn er nieuwe samenwerkingen, 
clusters en consortia opgezet. 
 
Ook wat betreft events moest Kiemt het afgelopen jaar een vertaalslag maken naar 
online/hybride events en overleggen. Vertellen is een belangrijk onderdeel van de missie van 
Kiemt, daarom heeft Kiemt geïnvesteerd in nieuwe formats voor de Early Morning Talk en 
hybride versie van The Future of Us. Grote omvangrijke events, die ook online goed bekeken 
werden. 
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2. Bestuur en organisatie 
 
2.1 Bestuur 
In 2020 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling. Dit jaar heeft het 
bestuur een begin gemaakt met het actualiseren van de statuten om de taken van directie en 
bestuur helder vast te leggen. Uitgangspunten hierbij zijn: 
 opzet van bestuur die meedenkt en directeur die operationeel taken uitvoert als  
 boegbeeld van Kiemt in het werkveld  
 welke actievere rol kunnen participanten spelen. 
 
Wanneer de governance is uitgewerkt zal er een extra vergadering worden belegd om dit 
voor te leggen aan de leden.  
 
Bestuurssamenstelling 2020: 

 
2.2 Vergadering van Participanten 
De Vergadering van Participanten heeft de bevoegdheid om de begroting en jaarrekening vast 
te stellen. Op 10 december 2020 heeft de vergadering plaatsgevonden. De aanwezige 
hebben, nadat ze een toelichting hebben ontvangen over het gevoerde beleid en op de 
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cijfers, akkoord gegeven op de jaarrekening en het jaarverslag 2019. Directeur Luc Kikkert 
heeft daarna de plannen voor 2021 toegelicht, waarna de bijbehorende begroting ook is 
goedgekeurd. De vergadering was dit jaar in verband met COVID-19 online. 
 
2.3 Organisatie 
Het programmabureau heeft de afgelopen jaren een verdere omslag gemaakt naar een 
evenwichtigere verhouding tussen eigen medewerkers en ingehuurde expertise. Naast meer 
kritische massa voor de organisatie kan hierdoor ook een betere dekking van de 
organisatiekosten uit de subsidies worden gerealiseerd.  
 
Het programmabureau bestond uit: 
Directeur (1,0 fte) 
Programmamanager Circulaire Economie (0,8 fte) 
Programmamanager Energietransitie (0,8 fte) 
Projectmanager Innovatiestimulering 
Projectleider Energietransitie 

(0,6 fte) 
(0,8 fte) 

Controller (0,8 fte) 
Event coördinator (0.6 fte) 
Communicatie coördinator (0,8 fte) 
Communicatie en marketing medewerker (0.2 fte) 
Projectmedewerker (0,6 fte) 
Officemanagement en projectondersteuning (0,8 fte) 
Projectcoördinator (0,3 fte detachering) 
Projectcoördinator (0,2 fte detachering) 
Projectcoördinator (0,3 fte detachering) 
  

 
Externe medewerkers: 
Voor expert advieswerkzaamheden zijn externe medewerkers ingeschakeld. Daarnaast 
hebben twee studenten hebben hun stage/afstudeerproject uitgevoerd bij Kiemt.  
 
2.4 Subsidiënten 
Provincie Gelderland was in 2020 de belangrijkste subsidiënt van de stichting. Naast de 
organisatiesubsidie voor DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) heeft de 
provincie de Versnellingsimpuls Circulaire Economie Gelderland gefinancierd (DAEB) en is 
medefinancier van de Interreg projecten “Cleantech Energy Crossing”, “Warmte in de Euregio, 
focus en moderniseren (WiEfm2.0)” en “EnerPRO”, en het samenwerkingsproject “Orion”. 
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3. Uitgevoerde activiteiten 2020 
 
Om de eerder genoemde doelstelling te realiseren werden activiteiten ondernomen op de 
volgende thema’s:  
 Innovatie stimuleren 
 Startups & valorisatie 
 Energietransitie 
 Circulaire en biobased economie 
 Internationalisering 
 Positionering en branding. 
 
3.1  Thema Innovatie stimuleren 
Kennis delen / 1e lijns vraagbaak: 
Kiemt heeft het afgelopen jaar weer vele evenementen georganiseerd. Deze worden 
uitgebreid beschreven bij paragraaf 3.6 Positionering en branding. Via het veld, de website en 
info@Kiemt.nl komen de vragen binnen en worden opgepakt door de medewerkers. Ook dit 
jaar zijn we weer vele malen benaderd met vragen. De website is ook geëvalueerd en 
aanpast om meer vraaggericht te werken en good practices beter voor het voetlicht te 
brengen.  
 
Intake kredietverstrekking Gelderse fondsen (GV!, EMT Radar, etc)  
Beoordeling subsidie & financieringsaanvragen (vouchers) en advisering provincie.  
 
EMT Radar  
Het project EMT Radar is opgezet om startende ondernemers te ondersteunen met een lening 
op aantrekkelijke voorwaarden op basis van een goed plan van aanpak, om te komen 'van 
idee naar bv'. Het project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Rabobank, als de 
feitelijke verstrekker van de leningen, en de hogescholen Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen en Saxion als partner. Het project liep af op 31 december 2012 en is gedurende een 
periode van 7 jaar gemonitord, dit is de tijd die voor de aflossing van de leningen gepland 
staat. Bij aflossing aan de Rabobank valt de borg van stichting Kiemt vrij. In 2020 zijn de 
laatste aflossingen ontvangen en zijn alle leningen afgerond. Van het oorspronkelijk 
uitgezette lening bedrag  van 1 miljoen euro is in totaal € 720.865 door de startende 
ondernemers afgelost. Kiemt stond borg voor 50% van de leningen; het resterende bedrag 
van de borgstelling is nu vrijgekomen. De intentie is aanwezig om deze middelen te zijner tijd 
in te brengen in het nog op te richten Startup Fonds Gelderland. Vanuit dit fonds zullen deze 
middelen opnieuw als leningen uitgezet worden.  
 
Gelderland Valoriseert!  
In 2020 zijn 9 ondernemingen met een lening uit GV! begeleid (All in Power, Earn-E, Eco 
Grondstoffen, Elestor, Elmar Solar, Gashouders, Hymove, Sustainable World en Rolateme). 
Hiervan hebben 2 ondernemers in 2020 de lening volledig afgelost; 2 ondernemers hebben 
uitstel van aflossing gekregen en 1 ondernemer heeft een kwijtscheldingsaanvraag gedaan, 
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waarover nog een beslissing moet worden genomen. In 2020 is de voorbereiding gestart voor 
het overdragen van de leningen van Rabobank naar Stichting Gelderland Valoriseert!.  
Nieuwe leningen zullen vanaf 2021 worden verstrekt vanuit het nieuw gevormde Startup 
Fonds Gelderland. Naast de genoemde bovenstaande rol is Kiemt vertegenwoordigd in zowel 
de beoordelingscommissie als in het bestuur van Stichting Gelderland Valoriseert!. 
 
Subsidies EFRO/ Interreg etc. 
Ondersteuning HAN/Saxion Sprong aanvraag versterkte H2 onderzoeksgroep 
Vanuit het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) met de lectoraten Duurzame 
Energie, Meet en Regeltechniek en HAN Automotive Research werkt de HAN samen met 
Saxion aan een stevige onderzoeksgroep gericht op waterstof gerelateerde vraagstukken in 
de mobiliteit en gebouwde omgeving. Het opbouwen van een onderzoeksgroep op dit 
fundament is van grote toegevoegde waarde voor het onderwijs, het regionale bedrijfsleven 
en de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo’n versterkte onderzoeksgroep zal niet alleen in 
staat zijn om sneller en beter te reageren op vragen uit het bedrijfsleven en semi overheid, 
maar ook kunnen bijdragen aan de human capital behoefte op H2 technologie gebied, 
doordat een dergelijke onderzoeksgroep dan meer impact heeft op de onderwijsontwikkeling 
en het kunnen introduceren van afstudeerders bij bedrijven. 
 
Kiemt heeft de HAN/Saxion Sprong aanvraag ondersteund door haar netwerk te mobiliseren 
voor draagvlak uit het bedrijfsleven en daarmee bijgedragen aan vijf formulieren, waarin de 
bedrijven in kind cofinanciering hebben toegezegd. 1 juli 2021 zal duidelijk worden of de 
Sprong aanvraag wordt gehonoreerd.   
 
MEAhub initiatief 
Doelstelling van dit initiatief is om een gezamenlijke MEA (Membrane Electrode Assembly) 
faciliteit/hub te realiseren op IPKW voor de assemblage van electrolyse, fuel cell en 
opslagstacks om daarmee kwalitatief en kostentechnisch effectief op te kunnen schalen.  
Hiermee wordt bijgedragen aan de (inter-)nationale ambitie om grootschalig (groene) 
waterstof te produceren, deze op te kunnen slaan en het gebruik in verschillende stationaire 
en mobiele applicaties mogelijk te maken. Daarnaast zorgt het voor het versterken van de 
maakindustrie in Nederland, het creëren van arbeidsplaatsen en daarmee aantrekkelijk 
werkgeverschap in de regio. Dit voorkomt de exodus van human talent naar de randstad en 
biedt het mkb de mogelijkheid om op te kunnen schalen. 
Kiemt heeft naar aanleiding van het nationaal groeifonds (NGF) het waterstofcluster 
bijeengebracht en een verkenning georganiseerd voor een grootschalige samenwerking die 
aan de investeringsvoorwaarden van het NGF voldoet. Kiemt heeft verschillende sessies 
georganiseerd waarna een cluster van waterstoftechnologie bedrijven (HyET, HyGear, Elestor 
en Nedstack) is gevormd die elkaar gevonden hebben op de ambitie van een gezamenlijke 
MEAhub. Naast het NGF werden ook de mogelijkheden bekeken van het REACT EU fonds.     
 
Voor EFRO is een aantal projecten gebouwd en voorgedragen en besproken met de 
management autoriteit voor eventuele subsidie: 
 Bouwen met natuur 
 Verwaarding bermgras 
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 BioValor: nutriënten terugwinning uit mest.  
Deze werden helaas niet innovatief genoeg bevonden. De Interreg regeling liep af en eind 
2021 komt er een nieuwe regeling waarvoor weer projecten worden ingediend. 
 
Matchmaking / makelen en schakelen 
Vele bedrijven zijn weer verder geholpen door hen te matchen met andere partijen. Voor de 
bezoekers van de bijeenkomsten biedt paragraaf 3.6 een overzicht. Vanuit circulair zijn 55 
gesprekken met bedrijven gevoerd, waarvan 37 bedrijven gematcht zijn met andere partijen 
om een stap verder te zetten. Vanuit de innovatiemotor zijn 8 bedrijven gematcht.  
 
Ondersteuning business cases  
Innovatiemotor 
Door eigen aanmelding en via Orion zijn 33 innovaties gescout en 19 innovaties gescreend 
voor Innovatiemotor. Voor 7 nieuwe startups is een begeleidingstraject Innovatiemotor 
gestart; vanuit het voorgaande jaar zijn 9 startups verder ondersteund, o.a. door een podium 
te bieden in de communicatie en de events. 8 startups zijn doorverwezen voor ondersteuning 
door partners van Orion en 8 startups zijn gematcht met bedrijven uit het Kiemt netwerk.  
In 2020 hebben we Innovatiemotor weer even breed onder de aandacht gebracht door 
middel van een campagne. Een vernieuwde pagina op de website met filmpjes van 
ondersteunde ondernemers, posts op de social media en een EM Talk gewijd aan startups en 
innovaties maakten hier onderdeel van uit.  
 
Generation-E biedt een acceleratortraject aan dat goed aansluit op de Innovatiemotor 
begeleiding van onze startups. Door regelmatig overleg wordt informatie over gescoute 
innovatieve startups uitgewisseld, zodat ze in het meest passende ondersteuningsprogramma 
kunnen worden opgenomen.  
 
Circulaire verdienmodellen 
17 bedrijven zijn ondersteund om stappen te zetten naar een circulair verdienmodel. 
Voorbeelden daarvan zijn: 
 businessmodel om het duurzaam ontgassen van schepen waar te maken 
 businessmodel om verwerking van recycled plastic rond te krijgen 
 businessmodel om techniek om plastic uit het water te halen op te bouwen 
 businessmodel warmte as a service uitwerken 
 
(Jan Terlouw) Innovatieprijs 
Organiseren (beoordeling en uitreiking) van Innovatieprijs voor de sector. Door middel van de 
PR en communicatie rondom de prijsvraag worden innovaties actief opgespoord. Tijdens het 
hybride event The Future of Us-goes digital is de Jan Terlouw Innovatieprijs uitgereikt aan 
BESE-products, één van de drie genomineerden die waren geselecteerd uit 23 aanmeldingen.  
De ambitieprijs is gegaan naar Aerocount, die daarmee 5 dagen ondersteuning heeft 
gewonnen. 
 
Bouwen/onderhouden (regionaal/ innovatie) netwerk 



 

 
 
 

           
 

10 
                            

 

 
 

Het betalend netwerk van Kiemt bestond ultimo 31 december 2020 uit 60 
(hoofd)participanten, 48 netwerkpartners/ deelnemers. In vergelijking tot 2019 zijn er 7 
netwerkpartners / deelnemers toegetreden. 11 (hoofd)participanten hebben hun 
overeenkomst met Kiemt beëindigd. Bijlage 1 geeft een overzicht van deze bedrijven. Het 
netwerk is veel breder dan de betalende partners. Kiemt werkt met veel organisaties, 
bedrijven–overheid en onderwijs – en onderzoeksinstellingen, samen. Door de coronacrisis 
blijkt ook het aantal betalende partijen achter te blijven. Bedrijven willen ook liever een klein 
bedrag besteden. Daarom is gekozen voor een herziening van de participanten bijdrage en is 
het goedkopere lidmaatschap van netwerkpartner toegevoegd. Het blijkt dat veel bedrijven 
zich wel middels dat lidmaatschap aan willen melden.  
 
Met Oost NL wordt maandelijks overleg gevoerd om de lopende projecten te bespreken. Voor 
individuele bedrijfsondersteuning wordt naar elkaar doorverwezen. Met de medewerkers van 
het RCT is regelmatig overleg (zoals bij CIRCO) en wordt in verschillende overleggen nauw 
samengewerkt. Boost is verbonden aan Kiemt onder andere in The Future of Us en bij de 
circulaire programma’s in de maakindustrie.  
 
Initiëren cross overs 
Met Health Valley zijn overleggen geweest om inzage te geven in elkaars netwerk en het 
soort vragen die er leven. Op het gebied van energie zijn bedrijven doorverwezen vanuit 
Health Valley naar Kiemt om hen verder te begeleiden. Vanuit circulair wordt samen met 
Health Valley onderzocht hoe de circulariteit in de zorg vorm krijgt. In 2021 wordt dit verder 
ontwikkeld.  
In het CIRCLES platform zitten vele netwerkorganisaties en onderzoeks/kennisinstellingen. 
Middels het accountmanagement overleg zijn elkaars netwerk toegankelijk gemaakt voor 
matching, ondersteuning e.d. Innovaties die aan meerdere sectoren raken, hebben meer kans 
van slagen als de toegang tot informatie en matching over de sectoren heen wordt 
vereenvoudigd.  
 
Human Capital 
In het kader van de human capital agenda is een onderzoek uitgevoerd naar de veranderende 
beroepen in de circulaire economie. De uitkomst van dit rapport wordt met de 
kennisinstellingen (HAN, Saxion, Helicon, Rijn IJssel, Graafschap College, WUR, TU Twente, 
Aventus, Van Hall Larenstein) voor beleidsontwikkeling en subsidieverlening besproken tijdens 
een bijeenkomst.  
 
Resultaten Innovatie Stimulering 
 9 leningen en coulanceaanvragen vanuit Gelderland Valoriseert! beoordeeld (was 15) 
 uitwerking samenwerking met Oost NL, Boost en RCT om innovaties en groei in 

Gelderland te stimuleren 
 61 matches (was 100) en 33 (was 15) innovaties/business cases ondersteund   
 Human Capital is gerealiseerd, vraagstukken op het gebied van circulaire economie in 

beeld gebracht en plan van aanpak met onderwijs/kennisinstellingen opgezet.  
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3.2 Thema Startups & valorisatie 
Scouting & screening 
 
ORION  
Kiemt is één van de partners in Orion, het samenwerkingsverband in de ondersteuning van 
startups in Gelderland, en tevens penvoerder van dit subsidieproject. De inhoudelijke 
resultaten worden in Orion verband gerapporteerd.  
Door deze samenwerking zijn de ondersteuningsmogelijkheden en de expertise van de 
partners beter toegankelijk geworden voor de startups die door Kiemt worden begeleid. Zo 
schuift Kiemt maandelijks aan bij het businesscoachoverleg van Radboud Universiteit 
Innovation, waarmee aan de hand van concrete ondersteuningsvragen faciliteiten van 
Radboud Universiteit beschikbaar kunnen worden gesteld en het netwerk van Kiemt kan 
worden verbonden met de starters van Radboud Innovation. Daarnaast is een Startup 
Experience Group opgezet met startups van Kiemt en uit de Achterhoek, die digitaal vragen 
en adviezen uitwisselen onder begeleiding van Kiemt en een projectleider van CIVON.  
Voor de periode 2021-2024 is een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij provincie 
Gelderland, welke is gehonoreerd. Per jaar wordt € 400K subsidie verstrekt; de partners 
brengen gezamenlijk € 400K in kind per jaar in. Kiemt ontvangt geen subsidie voor de 
werkzaamheden, met uitzondering van de administratieve werkzaamheden verband houdende 
met het penvoerderschap. Door eigen aanmelding en via Orion zijn 33 innovaties gescout en 
19 innovaties gescreend voor Innovatiemotor. Vanuit circulair zijn 30 innovaties gescout en 18 
gescreend. 
 
Revolverend Fonds 
In 2020 heeft de vorming van het Start Up Fonds Gelderland plaatsgevonden. Startup Fonds 
Gelderland is een gezamenlijk initiatief van de ondersteuningsprogramma’s Orion, Startlife, 
Briskr en Oost NL. Voor dit fonds is een fondsplan is geschreven in samenwerking met de 
project- en stuurgroep van Startup Fonds Gelderland. Het plan bouwt voort op de 
ondersteuningsprogramma’s voor startups in Gelderland en is gemaakt met de bestuurders 
van de bestaande startup fondsen. Gelderland kent zeven fondsen( StartLife, Gelderland 
Valoriseert!, RedMedtech Discovery Fund, EMT Radar, KERN, GVI I, GVI II) die vroege fase 
financiering verstrekken aan startups. Vijf daarvan zijn geïnitieerd met geld van de Provincie 
Gelderland. Samen hebben zij ruim 300 innovatieve jonge bedrijven in portefeuille die in de 
toekomst impact gaan hebben op de economische ontwikkeling van en maatschappelijke 
vraagstukken in Gelderland. Met het Startup Fonds Gelderland willen de partners de toegang 
voor startups tot vroege fase financiering optimaliseren en waarborgen voor de toekomst, de 
professionaliteit van het fondsbeheer vergroten en cofinanciering door derden eenvoudiger 
maken. Kiemt brengt de RADAR gelden in dit Fonds en is lid van de Stuurgroep.  
In 2020 zijn vele gesprekken geweest om dit fonds en de bijbehorende ondersteuning vorm 
te geven. Kiemt heeft hierin een actieve rol gehad. 
 
Resultaten Start up & valorisatie 
 de ontwikkeling van een Vroege Fase Financieringsfonds in samenwerking met de andere 

Gelderse Fondsen is bijna gerealiseerd 
 de uitwerking van de Orion samenwerking; nieuw plan 2021-2024 is gerealiseerd 
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 37 (was 30) partijen gescreend en 63 (was 75) partijen gescout.  
 
 
3.3 Thema Energietransitie 
De activiteiten die Kiemt verricht voor de energietransitie zijn: 
 
Gelders Energie akkoord: activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het GEA 
Het betreft een servicefunctie om ons netwerk te verbinden aan het GEA, vooral bedoeld om 
maatschappelijke actoren achter de provinciale verduurzamingsdoelstellingen te krijgen en te 
versnellen op realisatie. 
 
Als innovatie cross-over heeft Kiemt inhoudelijke bijgedragen aan de programma’s van de 
verschillende coalities van “Gebouwde omgeving”, “Bedrijfsterreinen en industrieën”, 
“Duurzame opwek”, “Mobiliteit” en “Landbouw en grondgebruik” door mee te denken over de 
opzet en koppelingen te leggen met ontwikkelingen en innovaties uit het netwerk.  
 
Na kennismaking met de nieuwe programmaregisseurs van de coalities “Gebouwde 
omgeving” en “Duurzame opwek”, hebben we de innovaties voor de gebouwde omgeving in 
beeld gebracht voor het marktconsultatie proces van deze coalitie en de inzichten uit onder 
andere het Interreg project WieFM 2.0 gekoppeld aan de coalitie voor “Duurzame opwek”.  
 
Daarnaast is er een specifieke inventarisatie uitgevoerd op verzoek van de coalitie 
“Bedrijfsterreinen en industrieën” naar verschillende doorbraak technologieën met impact op 
CO2, zodat binnen het GEA en de provincie helder is op welke innovaties middelen ingezet 
kunnen worden die gaan bijdragen aan de CO2 reductie.  
 
Ook maakt Kiemt als innovatie cross-over onderdeel uit van de cross-over ESI 
(Energiesysteem Integratie) waarin we hebben bijgedragen aan vraagstukken, 
oplossingsrichtingen en projecten gericht op systeemintegratie voor een kosteneffectief 
duurzaam energiesystemen. 
 
Het identificeren van kansen en die vertalen naar energietransitieprojecten in 
Gelderland 
Dit betreft scouting, screening, vorming van consortia, clustervorming, regionale coördinatie 
initiatieven en het aanjagen van projectontwikkeling. 
 
 ondersteuning STEPS (STorage of Energy & Power Systems):  

o Het STorage of Energy and Power Systems (STEPS) programma ondersteunt 
mkb-ers bij het op de markt brengen van hun oplossingen voor energieopslag. 
Het STEPS-programma gaat 40 bedrijven ondersteunen met een competitief 
voucherprogramma dat € 12.500 aan kosteloze ondersteuning aanbiedt door 
vooraanstaande universiteiten. Daarnaast ontvangen 20 van deze bedrijven elk 
voor € 50.000 aan deskundige ondersteuning om hun technologie te testen en 
demonstreren bij een regionale eindgebruiker (testbed) in Noordwest-Europa. 
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o Wegens corona, heeft het goedkeuringsproces wat langer geduurd, maar vanaf 
11 januari 2021 kunnen mkb-ers een aanvraag indienen.  

o De rol van Kiemt in het project richt zich voornamelijk op het mobiliseren van 
ons netwerk (contacten t.b.v. portfolio energieopslag/energie innovatie 
bedrijven), deelname in gerelateerde projecten en het promoten van het 
business support programma (voucherregeling en workshops).  

 
 Organisatie waterstofcluster:  

o Als oprichter en voorzitter van het Waterstof Cluster heeft Kiemt een 6 tal 
bijeenkomsten georganiseerd, waarin telkens 5 tot 6 partijen hun kennis en 
initiatieven hebben gedeeld. In verband met corona zijn een merendeel van 
deze bijeenkomsten via Microsoft Teams of een andere hybride vorm 
gehouden. Met een opkomst van circa 30 personen per cluster, kan worden 
gesteld dat de populariteit van het H2 cluster flink gegroeid is en dat het 
cluster als zeer waardevol wordt ervaren door de clusterleden. 

o Eind 2020 heeft het H2cluster circa 30 actieve leden (nieuwe leden: UMS, 
Vindsubsidie, KIWA). 

o Doelstelling is om een relevant cluster te vormen om waterstoftechnologie door 
te ontwikkelen tot implementatie in het energiesysteem en de economische 
positie van de betrokken kennis- en technologiebedrijven uit de regio 
Gelderland/Overijssel te versterken.  

 
 H2 kansenkaart (https://h2kansenkaart.kiemt.nl/): 

o In 2020 is Kiemt, in samenwerking met Qirion en Turqiose, gestart met het 
opzetten van de H2kansenkaart. In deze kaart worden potentiële kansen 
gekoppeld aan bestaande initiatieven en heeft als doel om Oost-Nederland op 
de kaart te zetten als internationale koploper in het ontwikkelen, testen, 
implementeren en integraal toepassen van waterstoftechnologie. 

 
 Coördinatie waterstofinitiatieven regio Gelderland: 

Onderdeel van deze coördinatie zijn de maandelijkse overleggen met de provincie 
Gelderland, provincie Overijssel, Oost NL en Cleantech Regio, waarin activiteiten 
besproken worden omtrent: 

o het profileren van Oost-Nederland op het gebied van decentrale 
energieoplossingen opslag & conversie, waterstoftechnologie en 
systeemintegratie 

o het signaleren van kansen en trends 
o het analyseren om zo effectiever beleid en uitvoering te kunnen sturen 
o het opschalen van (innovatie)projecten en daarmee (inter-)nationale 

bekendheid stimuleren 
o het samenwerken in Europa 
o een eenduidige communicatie rond aansprekende praktijkvoorbeelden van 

oplossingen 
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o het integraal toepassen (in livinglabs) van nieuwe technologieën en systemen 
voor decentrale energieoplossingen met nadruk op opslag & conversie, 
waterstoftechnologie en systeemintegratie  

o deze samenwerking heeft uiteindelijk geresulteerd in de postion paper ‘Kansen 
van de energietransitie voor Oost-Nederland’ uitgevoerd door Stratelligence en 
Ekinetix, die in november werd gepubliceerd. 

 
 Clustervorming energietransitie thema’s onderzoeken:  

Uit een inventarisatie bij het Interreg project Cleantech Energy Crossing is de behoefte 
naar voren gekomen om een opslag cluster verder te verkennen. Dit zou zich onder 
andere kunnen richten op: 

o de technische ontwikkeling: hoe verhouden zich de onderdelen pv(t), converter 
en batterij zich tot elkaar gegeven een specifiek consumptie profiel 

o de prijsontwikkeling, wat zijn gegeven de scenario’s (prijs, autonomie) de 
beste keuze voor capaciteiten en dus marktintroductie van de ontwikkelaars 

o de politieke stroming t.a.v. kWh- en gasprijs, terug levering subsidie en CO2 
belasting 

o aandacht voor het organiseren/lobby voor politieke keuzes voor subsidie omdat 
er behoefte is aan opslag, maar het nog steeds duurder is dan de alternatieven  

o daarnaast is een inventarisatie uitgevoerd naar welke smart grid faciliterende 
partijen en partijen die met innovaties voor zonnestroom bezig zijn in 
Gelderland. Deze thema’s zijn gekozen omdat ze een belangrijke rol spelen in 
de decentrale energiesystemen die karakteristiek zijn voor Gelderland/Oost-
Nederland. Nu deze partijen in beeld zijn kan vervolgens worden gekeken in 
welke mate behoefte is tot clustervorming.   

 
 P2P/P2X: 

o In 2020 is door de Provincie Gelderland subsidie verleend voor de uitvoering 
van een haalbaarheidstudie voor P2P/P2X. De Gelderse partijen MTSA, HAN, 
Alliander, Dekra zijn vervolgens gestart met de uitvoering naar de haalbaarheid 
van een groene waterstof Power–to–Power / Power-2-X installatie, die 
decentraal ingezet kan worden op wind en zonneparken om fluctuaties in 
energieaanbod af te stemmen op de vraag en daarmee het netwerk te ontzien.  

o Kiemt neemt deel aan deze samenwerking, vanuit onze autonome activiteiten 
op de onderdelen consortium vorming, disseminatie van resultaten, informeren 
van het bredere netwerk, faciliteren van podia en lobby. 14 september 2020 
was de kick-off, oplevering wordt verwacht medio 2021. 

 
 Enowatts: 

o 6 juni 2020 vond de kick-off meeting plaats van Enowatts (ENergieOpslag in 
WATerstof: Toepassingen en Scenario’s). Aanleiding voor dit Raak-MKB project 
is de beschikbare windenergie van de turbines (in aanbouw) langs de Rijn op 
het bedrijventerrein IPKW in Arnhem. De HAN werkt nauw samen met de MKB-
bedrijven uit het waterstofcluster, lokale overheden en de onderzoek- en 
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kennisinstellingen Saxion en TU Delft om een energieopslagsysteem te 
ontwikkelen en te optimaliseren.  

o Een consortium van maar 27 partijen doet onderzoek naar een mogelijke 
waterstofcentrale die gekoppeld is aan de windturbines. Elektriciteit kan 
worden omgezet in waterstof en op een later moment gedistribueerd worden 
op het nabijgelegen Industriepark Kleefse Waard (IPKW). 

o Het ontwerpen, modelleren, construeren en testen van een (geschaald) 
energieopslagsysteem gebaseerd op de productie en opslag van waterstof 
gebeurd op het recent gerealiseerde shared facility HAN Waterstoflab op IPKW.  

o Kiemt neemt deel aan deze samenwerking, vanuit onze autonome activiteiten 
op de onderdelen consortium vorming, disseminatie van resultaten, informeren 
van het bredere netwerk en het faciliteren van podia en lobby. 

 
 Gemeente Berkelland: 

o In opdracht van gemeente Berkelland en in samenwerking met Twence, 
FrieslandCampina en Ennatuurlijk ondersteunt Kiemt het inzichtelijk krijgen op 
welke manier restwarmte van FrieslandCampina effectief kan worden benut 
voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving van de gemeente 
Berkelland. Onderdeel hiervan is een strategische werksessie binnen het 
ambtelijke apparaat van de gemeente die Kiemt helpt organiseren. Deze sessie 
zal erop gericht zijn om scenario’s en vervolgacties te definiëren. Ter 
voorbereiding hebben we in een aantal sessies het warmte aanbod met de 
vraag gekoppeld aan de verschillende kansen binnen Borculo. Dit project zal 
worden voortgezet in 2021. 

 
 Energie hub: Innofase: 

Kiemt heeft op verzoek van 1Stroom in november 2020 een kick-off meeting 
georganiseerd met diverse bedrijven op InnoFase, Liander, Waterschap Rijn & IJssel, 
Oost NL, gemeente Duiven en RES Arnhem-Nijmegen.  

o Tijdens deze kick-off meeting is een eerste inventarisatie gemaakt van 
toekomstplannen en ideeën. Zo geeft AVR aan dat zij willen gaan investeren in 
de productie van waterstof en geeft GDF Suez aan dat ze bezig zijn met het 
ontwikkelen van een roadmap 2025 om vrachtwagens op waterstof te laten 
rijden. Waterschap Rijn & IJssel geeft aan dat zij de capaciteit van de productie 
van biogas wil gaan verdubbelen en kijkt ook naar de inzet van H2 om de CH4 
productie te kunnen verhogen. Sparkling Projects geeft aan dat zij veel 
elektriciteit produceren, maar weinig afzetmogelijkheden ziet. Gemeente 
Duiven geeft aan dat zij grootschalige opwek van zon en wind aan het 
verkennen zijn en TNO is bezig met een onderzoek naar Hoge Temperatuur 
Opslag in de ondergrond. 

o De werkgroep Energiehub InnoFase heeft ambitie en ziet verdere kansen voor 
productie, conversie, opslag en afzet van diverse vormen van energie, zoals 
waterstof, biogas, warmte en duurzame elektriciteit. Echter, een centrale 
probleemeigenaar ontbreekt. Om deze reden is Kiemt als procesaanjager bij dit 
initiatief betrokken en neemt de RES projectgroep tijdelijk de rol als 
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probleemeigenaar op zich. Dit project zal worden voortgezet in 2021 waarin de 
mogelijkheden worden verkend voor het financieren van een energiesysteem 
analyse die inzicht moet bieden op de verschillende business cases voor een 
Energie hub.  

 
 Regionale coördinatie en ondersteuning gemeentelijk bedrijven(terreinen) 

loket: 
o Uit de inventarisatie die in 2019 en begin 2020 is uitgevoerd om het 

beantwoorden van bedrijfsspecifieke duurzaamheidsvraagstukken te 
stroomlijnen, is gebleken dat het aantal gemeenten dat hier specifiek op inzet 
nog beperkt is en dat de vragen die hieruit naar voren komen om specifieke 
expertise vragen die niet altijd in het netwerk voorhanden is. Wel is uit dit 
traject naar voren gekomen dat gemeenten zoekende zijn naar hun rol en 
positionering bij het faciliteren en proberen te versnellen van duurzaamheid 
initiatieven. In dat kader heeft Kiemt de consortiumvorming voor de 
restwarmte benutting voor de gemeente Borculo gefaciliteerd en zijn er 
verkennende gesprekken gestart met de gemeente Overbetuwe voor 
verduurzaming van het bedrijventerrein de Aam.  

 
 Beleidsontwikkeling Energietransitie en aansluiting bij de Landelijke Kennis 

en Innovatie Agenda (KIA):  
o Kiemt is bekend met de Innovatieprogramma’s vanuit de Landelijke Kennis en 

Innovatie Agenda. Het afgelopen jaar heeft Kiemt al verschillende innovaties 
aangedragen en initiatieven opgestart voor de gebouwde omgeving, mobiliteit 
en industrie. Dit heeft echter nog niet direct geleid tot  beleidsontwikkeling. De 
focus voor komend jaar zal daarom liggen op het vertalen van deze activiteiten 
tot effectieve beleidsontwikkeling in samenwerking met de provincie, om 
zodoende de energietransitie te versnellen. 

 

Resultaten energietransitie: 
 een sterke verbinding tussen het Kiemt netwerk, provincie Gelderland en het GEA, zodat 

de maatschappelijke actoren achter de provinciale verduurzamingsdoelstellingen staan en 
realisatie versnelt   

 Gelderland/Oost Nederland als waterstoftechnologie regio (‘Hydrogen Valley’) op de kaart 
door het opzetten van de H2kansenkaart, uitbreiding/versterking van het H2cluster en 
concrete voorbeeld projecten 

 Oost-Nederland geprofileerd op Smart Energy Hubs in combinatie met de corridor functie 
met de postion paper ‘Kansen van de energietransitie voor Oost-Nederland’ in 
samenwerking met provincie Gelderland, provincie Overijssel, Oost NL en Cleantech Regio  

 versterking van de Cross border samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen met 
Nord Rhein Westfalen door de uitvoering van drie Interreg projecten (Enerpro, CleanTech 
Energy Crossing en WieFM2) 

 zichtbaarheid voor de netwerkpartners betrokken bij innovatieve energietechnologieën 
 stimulering van de regionale economie via opschaling en uitrol van energietechnologieën 

in Gelderland. 
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3.4 Thema Circulaire en biobased economie 
Binnen circulaire economie loopt een apart programma Versnellingsimpuls CE Gelderland, om 
samen met VNO-NCW, de HAN en Saxion en de overige CIRCLES partners 750 bedrijven een 
stap te laten zetten in de circulaire economie. Deze activiteiten zijn apart beschreven in een 
projectplan en worden apart gefinancierd. Zij sluiten echter naadloos aan bij de overige 
activiteiten van Kiemt op het gebied van circulaire economie. Binnen het jaarplan DAEB 2020 
werden de volgende activiteiten voor circulaire economie (incl. biobased economy) 
uitgevoerd. 
 
Het identificeren van kansen en die vertalen naar circulaire projecten in 
Gelderland 
Dit betreft scouting, screening, vorming van consortia, clustervorming, regionale coördinatie 
initiatieven en het aanjagen van projectontwikkeling. 
 Clustervorming Gemeentes in Transitie:  

Veel gemeentes worstelen met de vraagstukken op het gebied van energietransitie, 
warmte en klimaat en circulaire economie. Zij leggen in toenemende mate vragen bij 
Kiemt neer over de keuzes die hun voorliggen. Meerdere gemeentes hebben aangegeven 
graag met andere partijen te willen sparren. Kiemt heeft hierin het voortouw genomen en 
de benodigde partijen rond de transitievraagstukken bij elkaar gebracht. Het bevorderen 
van circulair inkopen maakte hier onderdeel van uit. De specifieke clustervorming rond 
een transitiethema met gemeenten is niet tot stand gekomen. Ook hier speelde corona 
weer een rol waarbij men de bijeenkomsten zoveel mogelijk wilde uitstellen. 
Wel is met een aantal gemeenten intensief contact geweest over vragen op het gebied 
van transitie. Vragen die veelal werden gesteld gingen o.a. over: inrichting duurzaam 
bedrijventerrein, duurzame scheepvaart en inrichting duurzame zonneparken. 

 
 Oprichting en begeleiding van koploperprogramma’s in het kader van het 

aanjagen van projectontwikkeling:  
Voor bedrijven die circulair willen ondernemen is het vaak noodzakelijk ook de 
toeleveranciers hierbij te betrekken. In het netwerk van Kiemt zijn verschillende 
bedrijven, die graag nauwer met hun toeleveranciers willen samenwerken binnen de 
circulaire economie. Door de coronacrisis lag de focus hierbij niet op het invoeren van 
duurzaamheid. In het najaar 2020 zijn de gesprekken met de bedrijven hervat over dit 
onderwerp. Hollander Techniek in Apeldoorn wil graag met zijn toeleveranciers een keten 
opzetten. Hij kiest echter voor de CIRCO methodiek en niet voor de zes waarden model. 
Dit gaat verder in 2021 ontwikkeld worden.  

 
 Project-, kennis- en innovatieontwikkeling biobased economy:  
 Samenwerking WUR: In het kader van het versterken van de samenwerking met 

Wageningen University & Research heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden. In 2020 
is de detachering van een medewerker van de WUR beëindigd, waarmee ook een eind 
kwam aan een natuurlijke samenwerking. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat 
Kiemt het best kan aansluiten bij de verschillende programma coördinatoren om samen 
te werken. Momenteel vindt er een samenwerking plaats tussen de verschillende 
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personen om projecten op te zetten. Daarnaast worden ideeën rond eiwitten, nutriënten 
uitwisseling en mest verder ondersteund om tot ontwikkeling te komen zoals:Daarnaast 
worden ideeën rond eiwitten, nutriënten uitwisseling en mest verder ondersteund om tot 
ontwikkeling te komen zoals: 
Innovatiewerkplaats op Innofase:  
De innovatiewerkplaats op de rwzi Duiven levert een bijdrage aan de volgende 
doelstellingen van InnoFase: 

o bijdragen aan de realisatie van circulaire ketens van (biobased) grondstoffen 
en energie, door het bieden van faciliteiten voor de demonstratie van 
innovaties. 

o faciliteren van de ontwikkeling van kennis op het gebied van economie, 
techniek en milieu 

o faciliteren van groeiende ondernemingen, van starter tot multinational, door 
ondernemingen faciliteiten te bieden om de werking van hun concept aan te 
tonen waarmee ze referenties opbouwen voor verkoop van het concept 

o indirect wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling: realisatie van 
efficiënte processen van en tussen bedrijven. Immers, ideeën ter verbetering 
van de efficiëntie kunnen op de innovatiewerkplaats worden getest alvorens de 
implementatie plaatsvindt 

o daarnaast verhoogt de innovatiewerkplaats het kennisniveau over kansen voor 
innovaties van de betrokken partijen, door de directe of indirecte 
betrokkenheid bij projecten op de innovatiewerkplaats 

o tot slot genereert de innovatiewerkplaats publiciteit en vormt een USP voor 
Innofase. 

De Innovatiewerkplaats is een samenwerking van gemeente Duiven, Waterschap Rijn en 
IJssel, AVR, Nijhuis Industries, RCT, WUR, HAN, Van Hall Larenstein, UT Twente, NX 
Filtration, Mineralz en Kiemt. In 2020 is de onderzoekagenda en bijbehorende projecten 
vormgegeven en zijn de vergunningen verleent om de fysieke werkplaats te bouwen.  
 
Innovatielab op IPKW: deze haalbaarheids-opdracht is door de provincie gegund aan 
Pantanova.  
 
Circulus Berkel met project rond verwaarding huishoudelijk GFT met de groei van 
Soldierfly. Deze zijn verbonden aan een succesvol project in Noord Holland. Het project 
loopt nu.  

 
Fieldlab totaal verwaarding vezelrijke plant samen met WUR en KCPK: dit 
fieldlab is niet doorgegaan omdat de papierindustrie KCPK heeft afgebouwd als 
organisatie.  
 
Nutriënten terugwinning uit afval water en mest:  
volgende projecten ondersteund en naar financieringsaanvragen geleid: 

o Biovalor: Verkennend gesprek met WUR, Kiemt wordt partner in de 
subsidieaanvraag BioValor. Voorbereiding deelname aan de subsidieaanvraag 
indiening september 2020: Lobby door Kiemt bij 3 provincies voor co-
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financiering en contact met TKI A&F voor inzet publiek geld als co-financiering. 
Mid september – niet gelukt. Kiemt geen partner. Ook FrieslandCampina trok 
zich terug door gebrek aan co-financiering. 

o Toekomstbestendige Varkenshouderij: Leidend tot RVO subsidieaanvraag voor 
community 8RHK (varkens)stal van de toekomst waarin de verbinding wordt 
gelegd met de Groene Mineralen Centrale 8RHK (Groot Zevert / WUR). 

o Waterstromen BV voor een techniek om nutriënten uit water terug te winnen 
o Omlab: Circulaire biobased bouwpasta:  De beoogde ketenpartners Eco+Bouw 

en Aquaminerals plus Bruil. Project in wording.  
 

 Beleidsontwikkeling Circulaire economie (incl. Biobased Economy) en 
aansluiting  
bij de Landelijke Kennis en Innovatie Agenda (KIA):  
Vanuit Kiemt als Valley bureau is in het kader van regionale coördinatie, samen met de 
provincie beleid ontwikkeld voor het versnellen van de circulaire economie gebaseerd op 
de maatschappelijke opgave vanuit de ambities uit de omgevingsvisie en de behoefte van 
het netwerk. In 2020 is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Gelderland 2021-
2023 vanuit de provincie ontwikkeld. Vanuit Kiemt is hieraan een bijdrage geleverd door 
projecten aan te dragen bij de vormgeving van het programma. Daarnaast heeft Kiemt, 
samen met VNO-NCW de inbreng vanuit het CIRCLES consortium gecoördineerd en 
ingebracht bij het uitvoeringsprogramma CE. 
Deze vorm van inbreng heeft ook plaatsgevonden bij het opstellen van: 

o De Lange Termijn Investeringsagenda (Perspectief Fonds) 
o Het opstellen van het Klimaatplan en Intensiveringsplan 
o De Biomassa Strategie  
o De Oost-Nederlandse Investeringsagenda 
o Cluster Duurzaamheid EB Arnhem Nijmegen. 

 
Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de landelijke Kennis en Innovatie 
Agenda’s: Energietransitie & duurzaamheid, (Integrale Kennis- en Innovatieagenda 
Klimaat en Energie, Toekomstbestendige mobiliteitssystemen, Circulaire economie) 
en Landbouw, water en voedsel. Voor de subsidieregeling Samen leren van projecten in 
duurzame landbouw, is een subsidie ingediend voor De Toekomstbestendige 
Varkenshouderij. Kiemt is daarbij penvoerder en Stichting Keten duurzaam Varkensvlees, 
De Hoeve Innovatie BV, De Hoeve Certificering, Encon BV, Stichting Agro Innovatie en de 
Wageningen University and Research zijn partner in dit project, dat ingediend is bij TKI 
Agri & Food.   

 
Het creëren van bewustzijn en opzetten en onderhouden van een platform voor 
bedrijven, instellingen en overheden voor informatie inzake toepassing circulaire 
economie. 
Samenwerkingsverband met (kennis)partners om kennis toegankelijk te maken voor 
ondernemers en deze ook actief te verspreiden om de vorming van circulaire economie ketens 
te ondersteunen (politieke doelstelling/algemeen belang). 
 



 

 
 
 

           
 

20 
                            

 

 
 

 Kennis- en innovatieontwikkeling en boost circulaire economie middels het 
cluster CIRCLES.  
In 2020 is het netwerk CIRCLES tot volwassenheid gekomen. Het aantal partners is 
uitgebreid met alle regio's van Oost-Nederland, Wageningen University & Research, 
Metaalunie, Cirkelstad, Oost NL en de Natuur en Milieu Organisatie Gelderland. Deze 
samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarmee het 
Consortium gevormd is. Samen met VNO-NCW is Kiemt de trekker van het consortium en 
verzorgt de communicatie en events. Met de nieuwe partners is een ambitiedocument 
opgesteld waarbij de ambitie CIRCLES is: CIRCLES is hét innovatieve netwerk in Oost-
Nederland dat de circulaire economie versnelt en in 2030 Oost-Nederland als de 
voorloperregio in de circulaire economie in Europa op de kaart zet. CIRCLES is een 
consortium van kennisinstellingen, intermediaire organisaties in het bedrijfsleven (koepels 
en branches), regio’s (triple-helix) of NGO’s, die in Oost-Nederland een bijdrage leveren 
aan de transitie naar een circulaire economie. 
De belangrijkste resultaten binnen het netwerk op een rij: 

o de website is aangepast 
o zichtbaarheid voor de netwerkpartners betrokken bij innovatieve sleutel 

technologieën is vergroot door het aantal good practises op de website te 
vergroten en up to date te maken, een projectkaart in te richten, CIRCLES 
landelijk te promoten en de Circulaire Innovaties TOP20 te ontwikkelen 

o de communicatie is versterkt, de Linkedin werkgroep is opgericht met 700 
volgers, er is een social media kalender opgesteld en in uitvoering genomen, 3 
nieuwsbrieven zijn verstuurd 

o op de website is een ondernemersloket geplaatst waar bedrijven en instellingen 
hun vragen kunnen stellen. Achter de schermen is een antwoord systeem 
ingericht gekoppeld aan een whatsapp groep waar alle deelnemers van het 
accountmanagement overleg aan gekoppeld zijn. Op deze wijze wordt een 
vraag snel beantwoord  

o de reeds lopende activiteiten zoals challenges, ondersteuning 
businessmodellen, accelerator, ontwikkeling en implementatie tools, 
kennisdeling en ontwikkeling blijven zijn blijven doorlopen onder de 
versnellingsimpuls CE  

o er zijn verschillende nieuwe programma’s ontwikkeld: het Circulaire Fieldlab bij 
Saxion Hogescholen, Symbiose, Made in Arnhem 

o daarnaast heeft CIRCLES een bijdrage geleverd aan het opstellen van het 
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Gelderland 2021-2023 en het 
Circulaire Economie programma met de transitie agenda’s bij de provincie 
Overijssel  

o Cirkelstad neemt actief deel aan het consortium en wordt de trekkende partij 
bij een Groeifonds aanvraag vanuit CIRCLES voor circulair bouwen.   

 
Resultaten Circulaire Economie 
 1 koplopergroep (was 3) rond Hollander Techniek gevormd met zijn toeleveranciers om 

de eerste stap met een CIRCO traject te zetten. 
 Een samenwerking met de WUR opgezet rond biobased economy op meerder vlakken. 
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 5 initiatieven op het gebied van biobased economy ondersteund en verder geholpen. 
 Samen met de provincie Gelderland een programma CE voor Gelderland opgezet, dat 

aansluit bij de grondstofanalyse en samen met bedrijven, instellingen en 
kennis/onderzoeksinstellingen is opgebouwd. 

 Aansluiting bij de landelijke relevante KIA’s middels het project Toekomstbestendige 
varkenshouderij. 

 Een structuur en uitvoeringsagenda ontwikkeld voor voortzetting Cluster Circles 2020-
2024. 

 Zichtbaarheid voor de netwerkpartners betrokken bij innovatieve sleutel technologieën, 
zie paragraaf 3.6. 

 Een krachtig netwerk door stimulering van de regionale economie via opschaling en uitrol 
van circulair in Oost-Nederland.  

 Een sterke verbinding tussen het Kiemt netwerk en provincie Gelderland op het gebied 
van de circulaire economie. 

 Een effectief informatieproces voor verduurzamingsvraagstukken van bedrijven. 
 Beleid voor human capital vraagstukken. 

 
3.5 Thema Internationalisering 
 Grensoverschrijdende samenwerking met relevante gebieden 

Bedrijven makkelijker toegang te geven tot deze markt buiten Gelderland. Netwerken aan 
elkaar koppelen en (inter)nationale matching mogelijk maken en ondersteuning verlenen 
bij het opzetten van gezamenlijke programma's. De organisatie van en het bijdragen aan 
de organisatie van evenementen uit de Interreg en EFRO gesubsidieerde projecten. 
 

 Hauts de France: Samenwerking is op twee gebieden: Textiel en Lignine.  
Voor Lignine: 

o verschillende contacten met afdeling van de WUR 
o testfaciliteiten IPKW / HAN / WUR wordt verder uitgewerkt in samenwerking  
o Vanuit de universiteiten is een EU subsidieaanvraag gedaan voor vroege fase 

onderzoek 100% lignine asfalt. 
Textiel:  

o voorbereiding activiteit promotie Gelders Textiel cluster in “Lille metropole du 
design” 

o door COVID-19 is het evenement gewijzigd en werd er niet deelgenomen door 
ons  

o He WUR is betrokken bij een congres samen met de Franse organisatie 
georganiseerd rond het thema circulair textiel 

 
 Cross Border: Nordrhein-Westfalen 

Op verschillende energietransitie thema’s is Kiemt betrokken bij de stimulering van cross 
border samenwerking op het gebied van verduurzaming gebouwde omgeving (Cleantech 
Energy Crossing), warmtenet ontwikkeling (WieFM 2.0) en stimulering van nieuwe 
energie technologieën (EnerPRO). Deze projecten staan uitgebreid beschreven in 
hoofdstuk 4. 
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 Samenwerking met Overijssel  
Het CIRCLES netwerk is uitgebreid met regio’s van zowel Gelderland als Overijssel. Ook 
neemt de provincie Overijssel actiever deel in het overleg. Gezamenlijk met de 
Overijsselse en Gelderse partijen wordt het accountmanagement vormgegeven waarmee 
op de werkvloer samenwerking is. In het Greendeal textiel project neemt Kiemt de rol 
van netwerkpartner in voor zowel Gelderland als Overijssel.  
 
Ook voor Energietransitie zijn de banden met Overijssel aangehaald binnen HyEast en 
voor de doorontwikkeling van de Smart Grid Hubs positionering en daaruit voort 
vloeiende beleidsontwikkeling. 

 
 Bijdrage leveren aan buitenlandse handelsmissies in Nederland en buitenland 

Kiemt heeft bijgedragen aan de bilaterale energieconferentie met Nordrhein Westfalen en 
daarnaast actief binnen het GO4Export programma waarin specifiek een webinar is 
gehouden over waterstof gericht op samenwerking met Duitsland. Daarnaast hebben de 
samenwerkingsstructuur binnen GO4Export gereorganiseerd zodat wij beter 
gepositioneerd zijn buitenlands gerichte activiteiten vorm te geven. 

 
 Resultaten Internationalisering 

o 20 bedrijven gematched aan internationale bedrijven / programma’s 
o versterkte cross border samenwerking op energietransitie thema’s voor 

bedrijven en kennisinstellingen met Nordrhein-Westfalen 
o op het gebied van Lignine een project opgezet met Hauts de France  
o afgestemde activiteiten tussen Overijssel en Gelderland op het gebied van de 

transities 
o nieuwe samenwerkingsstructuur binnen GO4Export 

 
3.6 Thema Positionering/ branding  
Regiobranding 
Opbouw en presentatie regionale verhaal/propositie, verzorgen van PR , aanwezigheid op 
relevante beurzen, organiseren netwerkbijeenkomsten. 

o initiator en organisator van de organisatie van de The Future of Us 
o bijdrage aan de organisatie van events van partners ter profilering van het 

netwerk   
o organiseren netwerkbijeenkomsten: 5 Early Morning Toast/ Talk, 6 thema-

bijeenkomsten in de regio 
o Initiëren en mede organiseren bij partners van events. 

  
PR en communicatie 
Vertellen is een belangrijk onderdeel van Kiemt, dat doen we zowel offline als online. In 2020 
heeft Kiemt uiteraard haar externe communicatie flink moeten aanpassen door de komst van 
corona. Daarnaast is ook de verantwoordelijke voor communicatie in 2020 helaas uitgevallen 
en is begin oktober een nieuwe collega op deze functie van start gegaan.  
 



 

 
 
 

           
 

23 
                            

 

 
 

Digitale nieuwsbrieven & mailing 
 in totaal heeft Kiemt 5 maal de ‘Headlines’ verstuurd, dit is de algemene digitale 

nieuwsbrief van Kiemt  
 in totaal heeft Kiemt 12 keer een aparte doelgericht mail verstuurd voor events van Kiemt 

en haar partners (overige partner events zijn gedeeld via de algemene nieuwsbrief en de 
evenementen pagina van de Kiemt website) 

 
De algemene mailinglijst van Kiemt bestaat uit 2441 abonnees met een gemiddelde 
openingsrate van 25,5%. De gemiddelde openingsrate was wel beduidend hoger wanneer de 
mail gericht was op een specifiek onderwerp passend binnen Kiemt. Er is een kleine groei te 
zien in het aantal abonnees.  
 
Social Media 
Voor Kiemt worden er twee Social Media kanalen beheerd: LinkedIn en Twitter. De LinkedIn 
bedrijfspagina van Kiemt wordt het meest ingezet en heeft in 2020 een duidelijke groei laten 
zien, die verder stijgt vanaf september. Dit is waarschijnlijk te verklaren door onze acties 
rondom het hybride event ‘The Future of Us’, en een vernieuwde aanpak van de geplaatste 
berichten.  

 
 

Het aantal volgers op Twitter groeit gestaag verder in 2020. Er ligt inmiddels een plan om het 
kanaal meer en beter in te zetten in 2021 en zo ook hier een sterkere groei te realiseren. 
 
Website 
Met de nieuwe ontwikkelingen op communicatie en events zijn wij eind 2020 tot de conclusie 
gekomen dat er behoefte is om de inhoudelijk indeling van de Kiemt website te verbeteren. 
Hiermee hopen wij nog beter aan te sluiten op de behoeftes van de websitebezoekers. De 
realisatie hiervan wordt medio 2021 verwacht.  
 
Evenementen 

350

400

450

500

550

600

650

700

Totaal aantal volgers LinkedIn Bedrijfpagina
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Vinden, verbinden, vertellen en versnellen 
Kiemt en haar events maakten in 2020 een vliegende start. De basis voor de eventkalender 
2020 was gemaakt; zo stonden de plannen voor de tweede editie van het Congrestival ‘The 
Future of Us’ al op papier en waren de contouren van alle Early Morning Toasts voor 2020 
getekend. De eerste events in januari en februari, zoals de Rode Loper in samenwerking met 
VNO-NCW, de Energieconferentie met Minister Wiebes en de Early Moning Toast over stikstof 
waren grote successen.  
 
En toen werd het maart en ging de intelligente lockdown in. 2020 werd daarna een heel 
ander jaar dan we hadden gedacht, zeker voor de evenementen. Veel van de mooie plannen 
die Kiemt samen met het netwerk had opgezet, hebben baan moeten maken voor de 
maatregelen rondom corona. Zo zijn veel events, ook bij Kiemt of in samenwerking met 
partners, geannuleerd of verplaatst. Ook waren we genoodzaakt om The Future of Us te 
verplaatsen, niet 1 keer maar 2 keer en hebben we daarna (voor ons) het juiste besluit 
gemaakt om The Future of Us doorgang te geven op vrijdag 11 september, maar dan hybride 
(grotendeels online, maar ook met fysieke bezoekers).  
 
Een belangrijk onderdeel van de events van Kiemt is netwerken; elkaar ontmoeten en vanuit 
daar elkaar vinden om te vertellen en te verbinden. De kracht van ontmoeten ligt deels in 
elkaar fysiek zien, maar door de lockdown was daar geen mogelijkheid meer toe. Per event 
zijn we gaan kijken naar een alternatief passend format, soms hybride, vaak online. Een 
nieuwe wereld die we in rap tempo hebben leren kennen. Van congres met losstaande 
presentaties naar interactieve talkshow in de studio online, van een namiddag gevuld met 
werksessies en netwerkborrel naar een online plenair welkom, gevolgd door break-outsessies 
via Microsoft Teams. Niet alleen qua techniek een nieuwe wereld, maar ook organisatorisch 
en voor de sprekers.   
Toch is de kern van de Kiemt evenementen sterk overeind gebleven en zo heeft Kiemt 
wederom een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten en versterken van het netwerk en 
daarmee actief bijgedragen aan het versnellen en aanjagen van de energietransitie en de 
circulaire economie in de regio. Hybride en online events hebben een andere lading dan 
events waar we elkaar kunnen ontmoeten, maar ook dit jaar is Kiemt erin geslaagd om als 
verbinder kennis, ambitie en daadkracht een podium te geven. In 2020 is gebleken dat online 
events een goed alternatief zijn om het Kiemt netwerk te inspireren, om te vertellen over 
elkaars successen en uitdagingen op te zoeken, contacten te leggen binnen het bestaande 
netwerk en nieuwe relaties te betrekken.  
 
Events 
Kiemt heeft een aantal vaste event-formats in een nieuwe jasje gestoken. Zo hebben we de 
Early Morning Toast getransformeerd naar Early Morning Talk: een talkshow waarbij je tijdens 
je ontbijt online aanschuift aan de keukentafel van Luc Kikkert. Andere vaste events-format, 
die op jaarbasis terugkomen, hebben we online omgebouwd waarbij de kern gelijk blijft: 
verbinding zoeken met het netwerk en samenwerken met andere evenementen. De 
onderwerpen voor alle Kiemt events worden zorgvuldig gekozen vanuit de thema’s 
energietransitie en circulaire economie. De finetuning van het onderwerp komt tot stand 
vanuit een wens binnen een project, zoals CIRCLES of Cleantech Energy Crossing of vanuit 
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een vraag van het netwerk. Kiemt evenementen of samenwerkende events belichten altijd 
een actueel onderwerp of interessante technologie. 
 
 Early Morning Toast & Early Morning Talk 

Van “Begin de dag stevig met een Early Morning Toast: een heerlijk ontbijt, inhoudelijke 
kennissessies en een uitgebreid netwerk” naar “Begin de dag stevig met een online Early 
Morning Talk: een heerlijke, inhoudelijke talkshow bij je ontbijt. Houdt je scherper dan een 
kop koffie”. In 2020 heeft Kiemt 1 Early Morning Toast georganiseerd en 4 Early Morning 
Talks. Beiden met dezelfde insteek, namelijk kennisoverdracht en netwerkvormig,  

o Early Morning Toast op dinsdag 4 februari 2020 – “Stikstof: de feiten 
en de oplossingen” 
De eerste EMToast van 2020 ging over de feiten en oplossingen van stikstof.  
Carly Jansen, plaatsvervangend landelijk programmadirecteur stikstof, 
Ministerie van LNV, nam ons mee in het landelijke beleid (de PAS = 
programmatische aanpak stikstof), actualiteiten, hardnekkige mythes rond 
stikstof en de aanpak vanuit het Rijk. Wilbert Menkveld, directeur Innovation & 
Technology, Nijhuis Industries gaf inzicht in het terugwinnen van stikstof als 
grondstof en dat ammoniakuitstoot fors omlaag kan. René Cornelissen, 
directeur, CCS B.V. Energie-advies zoomde in op de oplossing om de 
stikstofuitstoot in de veeteelt te reduceren is de vergister. Een druk bezochte 
EMToast met maar liefst 96 deelnemers in het restaurant de Kleefse Waard.  
 

o Early Morning Talk op dinsdag 30 juni 2020 -  “Wat doen overheden 
en bedrijven om de COVID-19 crisis op een positieve manier om te 
buigen naar een duurzame toekomst?”  
Aan de keukentafel van Luc Kikkert schoven Christianne van der Wal, 
gedeputeerde van Provincie Gelderland, Wouter van der Burg, kwartiermaker 
van het Innovatielab, Wim de Goei, managing director van Presikhaaf 
Schoolmeubelen en Jaap Stelwagen, founder Refugee Company aan. Van 
08.00-08.30 gingen zij in gesprek over welke impact de crisis op hun, hun 
initiatief of bedrijf heeft en welke stappen zij juist nu hebben gezet en wat 
daarvan de gevolgen zijn. Online hebben 93 deelnemers de uitzending live 
bekeken.  
 

o Early Morning Talk op dinsdag 29 september 2020– “Een vliegende 
start” Regionaal zijn er verschillende mogelijkheden om innovaties onder 
MKB’ers en startende ondernemers te faciliteren. Kiemt vindt het belangrijk dat 
het oorspronkelijke idee, dat ‘eureka! moment’ centraal blijft staan. Daarom 
schoven de volgende gasten bij Luc aan tafel: Marleen van Boheemen 
(provincie Gelderland) over het Startupfonds Gelderland, Vroege fase 
financiering om het startup ecosysteem in Gelderland te versterken; Bart 
Huydts (projectleider Orion) over Orion, de ondersteuningsstructuur voor 
startende innovaties in Gelderland; Jolande Kneepkens (Kiemt), Britta Driessen 
(Radboud University) en Martin Stor (CIVON) over de praktische uitwerking van 
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het Startupfonds en Orion: de Innovatiemotor en de Startup Experience Group. 
Aan deze specifiekere EMTalk hebben 73 deelnemers live deelgenomen.   
 

o Early Morning Talk op dinsdag 27 oktober 2020 – “Waterstof:  Welke 
kansen en mogelijkheden zijn er nu?”  
Zo vertelde Maarten van Blijderveen van Qirion ons over het belang van 
systeemintegratie en koppelkansen voor waterstof; nam Dick Breteler van 
HyMatters, ons mee in de uitdagingen bij het verduurzamen van de gebouwde 
omgeving; gingen Geert Ritsema van Bureau Brussel en van Future Proof 
Shipping met elkaar in gesprek over de oplossing maar ook de uitdaging van 
waterstoftechnologie in de duurzame scheepvaart en nam Hans Brouwers van 
GO4Export ons mee in de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het 
gebied van waterstof. In totaal hebben 94 deelnemers online deze uitzending 
gevolgd.  
 

o Early Morning Talk op dinsdag 24 november 2020 – “Blik op de 
toekomst” Omdat we nog steeds niet een fysiek event mochten 
organiseren vanwege de corona maatregelen en toch de behoefte voelden om 
de mooie resultaten en voorbeelden van Kiemt en haar netwerk over 2020 te 
delen, hebben we een speciale editie van de EMTalk georganiseerd. De nadruk 
op dit event was welke kansen liggen er binnen Kiemt en de thema's 
energietransitie en circulaire economie klaar om te ontkiemen? Vanuit Kiemt, 
ons bestuur en het netwerk schoven de volgende gasten aan tafel om hierover 
te vertellen: René Tankink (Tauw) over bermgrasverwaarding en hoe dit 
project zich verder zal ontwikkelen, Dina El Filali (Dutch Boosting Group) over 
wat zij doen om bij te dragen aan de energietransitie, Franske van Duuren 
(Kiemt) over wat Kiemt biedt, bestuursvoorzitter Caroline Kamerbeek (DNV GL) 
& bestuurslid Sarike van Wette (Alliander) over wat er vanuit hun werkveld 
nodig is om de energietransitie te versnellen en hoe Kiemt en haar netwerk 
hier een boost aan geven. Live hebben er 84 deelnemers online meegekeken.  

 
The Future of Us 
Ook waren de gevolgen van corona duidelijk voelbaar voor de tweede editie van The Future 
of Us (TFOU). De plannen voor deze nog grotere en betere versie stond al vlak voor de eerste 
lockdown stevig in de startblokken, maar door corona genoodzaakt te verplaatsen (maar liefst 
2x). Uiteindelijk hebben we (Kiemt en IPKW, de initiatiefnemers) besloten om het event 
hybride te laten plaatsvinden: The Future of Us – goes digital. Het originele format van een 
congrestival, waar op diverse plekken tegelijkertijd inhoud, netwerkmogelijkheden en 
entertainment aangeboden wordt, hebben we omgebouwd naar een vooral online versie: 
compacter qua tijd en inhoud en een andere invulling. Zo presenteerde hoogleraar Jan Jonker 
zijn nieuwste en laatste boek over duurzaam organiseren, ging de Nationale 
Energiecommissaris Ruud Koornstra samen met Ine Stultjens van Auping en Ton Hauzer, 
directeur van UC-Technologies en voorzitter van Metaalunie Gelderland in gesprek over 
innoveren in tijden van corona en tussendoor maakte Jan Douwe Kroeske “the man on a 
mission” uitstapjes en bezocht innovatieve ondernemers en liet nieuwe en duurzame 
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projecten zien, waaronder de kracht van samenwerken van Gashouders, de minor Circulaire 
Economie aan de HAN en ging hij in gesprek met Fair Coffins.  

o Facts & Figures The Future of Us – goes digital 
Online bezoekers 11 september 2020 
606 online tickets besteld (exclusief dubbelingen etc) 
338 mensen profiel aangemaakt in iChair 
268 mensen live meegekeken  

 
Fysieke bezoekers: 75 personen 
 
Views achteraf tot 29 september 2020 
Aftermovie: YouTube: 471 - Facebook: 95 - Linkedin: 122 
Livestream Blue Stage: 135 
Livestream Pink Stage: 53 

 
Jan Terlouw Innovatieprijs 
Tot slot reikte Jan Terlouw voor de tiende keer de Jan Terlouw Innovatieprijs en de 
ambitieprijs uit voor de meest innovatieve en duurzame ondernemer van Oost-Nederland. In 
2020 was de winnaar voor de Jan Terlouw Innovatieprijs BESE-elements met hun biologisch 
afbreekbare 3-D systeem dat helpt ecosystemen te herstellen. Voor de ambitieprijs kwam het 
fijnstofdetectiesysteem van Aerocount het beste uit de bus. Bekijk hier de aftermovie om een 
impressie te krijgen van The Future of Us – goes digital 2020. 
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Partner-events 
Enkele andere belangrijke events samen met netwerkpartners in 2020 waren:  
 

Datum Event 

8 januari  

Nieuwjaarsevent de Rode Loper - Apeldoorn 
De Rode Loper is DE ontmoetingsplek voor ondernemers en bestuurders 
en het gaat om successen delen:  VNO-NCW Stedendriehoek, MKB 
Deventer, diverse bedrijvenkringen onder de vlag van Ondernemend 
Cleantech Regio, ABC, KIEMT en Cleantech Regio organiseren een 
gezamenlijke deze bijeenkomst. Tijdens deze AVOND is de Rode Loper 
van de Cleantech Regio uitgerold en zijn successen met elkaar gedeeld – 
420 bezoekers 

29 januari  
 

Energie Conferentie - Arnhem 
Kiemt was partner van het Energie Conferentie. Zo heeft Luc Kikkert 
(demissionar) Minister Wiebes rondgeleid in zijn waterstofauto en hebben 
zij diverse bedrijven bezocht en hebben we een stand gehad tijdens de 
conferentie in Musis  - +/- 250 bezoekers 

11 maart  Werkbezoek VVD Statenfractie en VVD Fractie - Arnhem 
15 deelnemers 

10 september  
Tafelgesprek Ondernemersbelang   
Energietransitie creëert en vraagt om nieuwe businessmodellen 
10 deelnemers 

19 november 

Call Bureau Brussel 
Online bijeenkomst voor geïnteresseerden om mee te doen aan de call 
voor Bureau Brussel. Het gaat om verduurzamen van de haven Nijmegen. 
42 online deelnemers 

 
(Inter)nationale branding 
Leggen en onderhouden van contacten met nationale topsectoren, Kennis- en Innovatie 
Agenda’s,  EZ, partnerorganisaties, regio's en provincies, Europese organisaties (zoals 
Interreg): 

o deelname in “Think East” programma, het innovatieprogramma voor profilering 
Oost-Nederland  

o verbinding CE Noord Nederland 
o ondersteuning kennis en lobby Brussel 
o partner in GO4Export waarmee 7 regionale bijeenkomsten zijn georganiseerd 

gericht op export 
o gesprekken gevoerd met EZK en RVO waarmee met name het Kiemt Waterstof 

Cluster nationaal op de kaart staat. 
 
Resultaten Positionering/branding 
 bijdrage aan de The Future of Us (zie facts & figures op pag. 23) 
 Early Morning Toast / Talk met 450 bezoekers 
 events met partners uit projecten en het netwerk met ruim 700 bezoekers 
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4. Projecten 
 
Eerder genoemde activiteiten vanuit de provincie Gelderland en het netwerk gefinancierd. 
Daarnaast voert Kiemt nog een aantal apart gefinancierde projecten uit. 
 
4.1  Cleantech Energy Crossing 
Het Interreg project Cleantech Energy Crossing is gestart in 2017 en is in verband met corona 
verlengt tot 31 maart 2021. Doel van het Interreg project Cleantech Energy Crossing is de 
grensoverschrijdende samenwerking in de ontwikkeling van cleantech innovaties, gericht op 
de verduurzaming van de bebouwde omgeving en de lokale energie-infrastructuur. Als 
leadpartner van het project werkt Kiemt met een Duits-Nederlands consortium van meer dan 
30 MKB’ers, kennisinstellingen en onderzoekinstellingen samen om productinnovaties aan te 
jagen op het gebied van batterijtechnologie en warmte- en koudetechniek. De belangrijkste 
resultaten op een rij: 
 Alle projectpartners hebben in het afgelopen jaar verder inzicht gekregen in de 

expertise/kennis/competenties van elkaar. Ook buiten dit project werken partners 
inmiddels grensoverschrijdend samen. 

 In het werkpakket ‘Batteries@home’ zijn drie batterijsystemen opgeleverd die zijn/worden 
gedemonstreerd in proefwoningen in Kleve en in Heerlen en in een laboratorium in 
Arnhem.  

 In het werkpakket ‘Microgrid storage’ is het batterijsysteem van Dr Ten getest in de "Wijk 
van morgen" (Zuyd Hogeschool) en in een laboratorium. Het afgelopen halfjaar is de 
demonstratie gerealiseerd in duurzame wijk Aardehuizen in Olst. Tijdens die demonstratie 
heeft Dr Ten de werking van haar zeezoutbatterij kunnen tonen en hebben zij in 
samenwerking met GPX en Saxion de verschillende businessmodellen aangetoond.    

 Vanuit het project zijn meerdere tools ontwikkeld die voor ontwikkelaars van innovaties 
en marktpartijen interessant zijn:  

o SeaFuy heeft een basis gelegd voor een mooie IT-Tool waarmee consumenten 
en marktpartijen kunnen inzien welke duurzame innovaties voor hen in 
specifieke situaties het meest relevant zijn. 

o GWI Essen heeft in samenwerking met de HAN en Crijns Energy Controlling in  
een Excel-tool ontwikkeld waarmee de technische en economische effecten van 
batterijopslag voor een woning in kaart kan worden gebracht.  

 Daarnaast krijgen projectpartners uit het project, zoals batterijontwikkelaars Dr Ten en 
Elestor, steeds meer media-aandacht. 

 
4.2  Task Force Warmtetransitie 
Het door Interreg gefinancierde onderzoeksproject heeft tot doel concrete oplossingen op 
lokaal niveau te implementeren en projecten te ontwikkelen en te ondersteunen die zich 
momenteel in de plannings- of voorbereidingsfase bevinden. 
Door middel van warmtevouchers financiert Task Force Warmtetransitie een deel van de  
haalbaarheidsstudies. De warmtevouchers zijn bedoeld voor gemeenten, MKB’s en andere 
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(publieke en private) organisaties en initiatieven die aan de vooravond staan van realisatie en 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de duurzame warmte-infrastructuur.  
 
Gefinancierde haalbaarheidsstudies in 2020: 
 gemeente Nijmegen | Aquathermie: Warmtevoorziening van een woonwijk door middel 

van het Maas-Waalkanaal 
 Warmtenet Noordwest B. V. Groningen | Zonnewarmte en seizoensgebonden 

warmteopslag: warmtelevering van bestaande gebouwen 
 Gemeinde Heek | Prosumer Netwerk: intelligente warmtevoorziening met thermische 

zonne-energie en warmtepompen 
 Gemeinde Heek | Nieuwbouw industrieterrein: verwarmings- en koelingsnet via 

warmtepompen en fotovoltaïsche panelen 
 Vastgrip | Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) om te bouwen tot een EnergieHub 
 gemeente Zevenaar: Maatschappelijk Energiedienstenbedrijf Angerlo 
 stichting Duurzaam Noord Deurningen: Aardgasvrij Noord Deurningen 
 Wolbring GbR: Wärmenetz Wolbring 
 Benning Agrar-Energie GmbH: Wärmedrehscheibe Bahnhof Reken – Energiepotenziale 

sammeln und nutzen. 
 
Op 10 september 2020 is vooralsnog de laatste excursie door Kiemt georganiseerd naar de 
BiogasHUB in Noord-Deurningen. Naast het team van Task Force was er een kleine groep 
geïnteresseerden aanwezig. De BiogasHUB is één van de verschillende biogasinstallaties die 
biogas leveren aan een lokaal biogasnetwerk. Een Warmtevoucher van WiEfm ondersteunde 
de haalbaarheidsstudie voor de uitbreiding van de BiogasHUB in 2018.  
In het najaar van 2020 is de Task Force Wamtetransitie team gestart met een online kennis 
sessie reeks (5), waarbij zowel gastsprekers uit Nederland als Duitsland zijn gevraagd voor 
het houden van een presentatie over nieuwe technologieën, good practices, initiatieven. De 
online kennissessies vonden iedere twee weken plaats. Met een gemiddelde van 30 
bezoekers, kunnen de kennis sessies als een succes worden beschouwd. 
 
Mede door corona is ervoor gekozen om de PR en communicatiemiddelen te verbreden. Naast 
een actieve bijdrage bij het schrijven van artikelen voor website, heeft Kiemt ook een Linkedin 
projectpagina opgezet. Via deze Linkedin pagina worden zowel Nederlandse als Duitse leden 
op de hoogte gehouden rondom de haalbaarheidsstudies van de Task Force, de diverse 
kennis sessies, maar diverse technologische innovaties en initiatieven in de grensregio.  
 
Eind 2020 is er een start gemaakt met een inventarisatie van de warmtevraagstukken van 
gemeenten. Er is een questionnaire gestuurd naar 217 Nederlandse gemeenten en Duitse 
partijen. Met de uitkomsten van de questionnaire zullen er in 2021 webinars/workshop 
worden georganiseerd specifiek gericht op deze onderwerpen om gemeenten ondersteuning 
te bieden en de warmtetransitie te versnellen. 
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4.3 EnerPRO 
Het EnerPRO project is gericht op energiebesparende en CO2-arme technologische 
ontwikkelingen en legt de nadruk op technieken ten behoeve van zonne-energie en 
fotovoltaïsche elektriciteitssystemen, waterstof/brandstofcellen, opslagtechnologie, 
systeemintegratie en elektromobiliteit. De in het kader van EnerPRO ontwikkelde 
productinnovaties zullen het aandeel duurzame energie in de energiemix van de grensregio 
verhogen en een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen 
van Nederland en Nordrhein-Westfalen.  
 
Kiemt is verantwoordelijk voor de regionale projectcoördinatie van EnerPRO. In 2020 is er 
slechts één groot event geweest, waar de Kiemt regio coördinatoren EnerPRO onder de 
aandacht hebben weten te brengen. Dit event was het Energiecongres van 29 januari in 
Arnhem. In totaal zijn er in 2020 4 conceptontwikkelingen, 9 haalbaarheidsstudies, 10 
productontwikkelingen gehonoreerd.  
De oorspronkelijke doelstelling (17 concrete nieuwe producten eind 2021), is in 2020 
verhoogd naar 19 nieuwe producten. Mede doordat er weinig vraag was naar 
conceptontwikkelingen en haalbaarheidsstudies, worden deze ongebruikte budgetten ingezet 
voor module 3 productontwikkelingen.  

o Sit & Heat: Circulaire Batterij voor (horeca) stoelen 
o 24/7 Nature Power: Proefneming circulair ontgassen van binnenvaarttankers 
o EScom: Plug & play PV-Te system. 

 

4.4  Versnellingsimpuls Circulaire Economie Gelderland 
Het doel van het project is om tot een versnelling te komen in de transitie naar een circulaire 
economie, door 500 bedrijven stappen te laten zetten. De projectpartners zijn de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, Saxion Hogescholen, VNO-NCW Midden en Kiemt. Kiemt is 
penvoerder en projectleider (samen met VNO-NCW) van het project. In werkpakket 1 wordt 
de kennisdeling georganiseerd en een aantal instrumenten die binnen CIRCLES zijn 
ontwikkeld en het CIRCO-traject gebruikt om bedrijven verder te helpen. Werkpakket 2 is 
bedoeld om een aantal ronde tafels te organiseren en projecten op te zetten binnen biobased 
economie, maakindustrie, textiel en warmte. In werkpakket 3 wordt een ondernemersloket 
voor circulaire vragen ingericht. Het project is, na een lange aanloopperiode gestart in januari 
2020 en heeft een verlenging gekregen in looptijd tot 1 juli 2021. De belangrijkste resultaten 
op een rij: 
 Ruim 160 bedrijven en instellingen hebben een gesprek gevoerd met één van de partners 

om een stap te zetten in de circulaire economie. De onderwerpen waarbij men hulp 
vraagt zijn:  

o hoe zet ik de eerste stap 
o opzetten van ketens 
o starten van projecten  
o op zoek naar samenwerkingspartners 
o op zoek naar producten of technologieën 



 

 
 
 

           
 

32 
                            

 

 
 

o vragen met betrekking tot financiering. 
 Vanuit de master circulaire economie zijn 12 bedrijven onderzocht met een leermodel van 

de Zes Waardenscan. 
 114 bedrijven hebben een challenge uit laten voeren bij Saxion of de HAN. 
 Een CIRCO track op het thema natuurvezels heeft plaats gevonden. 
 Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd en goed bezocht (60 en 80 deelnemers) met 

het onderwerp Natuurvezels in circulaire producten en Terugwinnen nutriënten: probleem 
of goudmijn?  

 Met vier ketenprojecten is een start gemaakt:  
o maaisel als grondstof voor eigen briefpapier en enveloppen  
o hollandse grondstoffen voor voedingssupplementen, lichaamsverzorging, 

(natuur)geneesmiddelen en alle aanverwante medische producten  
o circulair sediment 
o van bermgras naar disposables. Partners: Provincie Gelderland (Leon Claassen), 4 

aannemers. Arne Eindhoven (Novum Blue). Bermgras van de provincie. Arne doet 
de match tussen product en markt. Maken van o.a. disposables voor de markt. 
Wat als biomassa als grondstof en wie kan het afnemen. Ketenproject is nu in de 
maak.   

 Voor de maakindustrie zijn 3 vouchers voor 3D printen uitgedeeld en 10 bedrijven 
hebben een ontwerp traject Made Arnhem gevolgd om een product circulair te maken. 

 De GIST-Hub circulair textiel loopt goed. GIST is een samenwerkingsverband tussen de 
WUR (Fashionlab) en ArtEZ (Future makers) en Kiemt. Vanuit de hub is een Europese 
aanvraag ingediend GrowT, die helaas nu niet gehonoreerd is. Daarnaast heeft de WUR 
Michiel Scheffer aangesteld om circulair textiel verder uit te werken. Daar is een groot 
programma voor geschreven en hebben ArtEZ en de WUR een 
samenwerkingsovereenkomst getekend om op het gebied van Textiel verder onderzoek 
te doen. Aan de hand van het programma van de WUR wordt binnen GIST het bedrijven 
netwerk opgebouwd. 

 Voor warmte as a service is een programma 2-daags webinar (70% rond) in 
voorbereiding.  Na deze tweedaagse starten consortia met verdere uitwerking. 

 Een ondernemersloket voor vragen over circulaire economie is geopend op de website en 
middels de media in de belangstelling gebracht. De backoffice structuur voor het 
behandelen van de vragen is opgezet.  

 
 
4.5  H2-Drive 

Een consortium van vijf partijen heeft met Kiemt als penvoerder het project H2-Drive 
uitgevoerd. H2-Drive had als doel om 90 waterstofvoertuigen te laten rijden die gaan tanken 
op het waterstoftankstation te Arnhem. Naast Kiemt bestond het consortium uit : 
Gloedcommunicatie, H4 Lease, Herwers en KplusV. Om bij te dragen aan deze doelstellingen 
heeft het consortium het project H2-Drive ontwikkeld. 

H2-Drive bestaat uit drie pijlers: 
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 H2-Stimuleringspakketten 
 Contracteren van gebruikers 
 Ondersteunende marketing- en communicatie-acties en regio- promotie 
 
Ondanks dat het project te maken kreeg met belemmeringen ten gevolge van de Covid 
uitbraak, waardoor alle evenementen geannuleerd moesten worden, het nog niet volledig 
beschikbaar zijn van het tankstation en de door Covid toegenomen economische onzekerheid, 
heeft het project toch tot goede resultaten geleidt. 
 
RESULTATEN H2-DRIVE  
 Succesvol lanceringsevenement met 180 bezoekers. Tijdens dit evenement overhandigde 

de Arnhemse wethouder Duurzaamheid, Cathelijne Bouwkamp, het eerste 
stimuleringspakket aan Kevin Rijke, directeur Industriepark Kleefse Waard (IPKW).  

 Er zijn 70 stimuleringspakketten uitgereikt! Dit betekent dat er 70 extra waterstofauto’s in 
de regio Arnhem (gaan) rijden en tanken, wat bijdraagt aan minder CO2-uitstoot en een 
schonere lucht.  

 In de periode van 1 december 2019 t/m 30 juni 2020 heeft www.H2-Drive.nl 2.699 
unieke bezoekers gehad. De piek in het aantal bezoekers was te zien op 5 maart 2020 
met een aantal van 229 unieke bezoekers. Op die dag is een interview met H2-rijder 
Martin Maatkamp gepubliceerd. De best bekeken pagina’s zijn Home (2.350 unieke weer- 
gaven), De actie H2-Drive (808 unieke weergaven) en Waterstofauto’s (511 unieke 
weergaven).  

 Ruime persaandacht met vermelding van H2-Drive in minimaal 37 artikelen.  
 Minister Wiebes bracht een bezoek aan Arnhemse waterstofinitiatieven in een 

waterstofauto, waarover het NOS Journaal op 5 februari verslag deed.  
 In februari 2020 zijn de community en het forum live gegaan op de website van h2-

drive.nl. 
De community heeft sindsdien 339 unieke weergaven en het forum 232 unieke 
weergaven.  

 Aandacht op LinkedIn en Twitter, met een berichtbereik van 100 tot 4.800 mensen per 
bericht,  
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5. Financiën  
 
De begroting van 2020 ging uit van een break-even exploitatieresultaat. Uiteindelijk wordt het 
boekjaar afgesloten met een positief resultaat van € 189.133 , waardoor het eigen vermogen 
verder is verstevigd naar € 386.054.  
 
 
Begroting 2021: 

 
 
  

Begroting

2021

Baten: Totaal

Participanten / deelnemers 180.000

Subsidies 978.000

Overige opbrengsten 107.125

1.265.125

Lasten:

Projectkosten: 271.125

Personele kosten 869.000

Huisvestingskosten 55.000

Overige bedrijfskosten 70.000

1.265.125

Resultaat 0
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6. Vooruitblik 
 

Kiemt gaat een mooi jaar tegemoet. Waar 2020 zich vooral kenmerkte door de impact van 
corona en het werken aan en met gereduceerde budgetten verwachten we voor 2021 dat we 
laten zien hoe we binnen de restrictie die de maatschappij oplegt als gevolg van corona toch 
ons werk blijven doen en waar mogelijk zelfs uitbreiden. 
 
Kiemt gaat een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van Connectr, een initiatief om 
het energy cluster te versterken rond drie sleutel technologieën, elektrische energietechniek, 
elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen. En zal daar als een van de 
kernpartners verantwoordelijk worden voor communicatie en community vorming.   
 
Bestuurlijk zullen we het onderzoek dat in 2020 gestart is afronden en onze participanten in 
de tweede helft van 2021 een nieuwe structuur die beter past bij de rol van Kiemt in de 
huidige tijd voorleggen.  
Ook hopen we dit jaar ons netwerk verder uit te kunnen breiden door het implementeren van 
een nieuwe participantenstructuur. Een structuur waarin we duidelijker verwoorden wat wij 
voor de verschillende participantentypes kunnen betekenen en door een lagere instapdrempel 
toegankelijker worden voor meerdere organisaties. 
 
Financieel zijn we samen met de provincie aan het kijken hoe we de veranderende rol van 
Kiemt als Valley bureau gefinancierd kunnen krijgen. Dit gaat mogelijk leiden tot een 
uitbreiding van de door de provincie beschikbaar gestelde financiële middelen voor de periode 
2021-2025. 
 
Ook in 2021 zullen we weer mooie evenementen gaan neerzetten waaronder “The Future of 
Us” en onze ondertussen bekende “Early Morning Talk”. Echter gaan we dit jaar ook de regio 
in met de “regio Talks” zodat wij ook lokaal de aansluiting bij ons netwerk tastbaar kunnen 
maken.  
 
In 2021 werken we verder aan een eventuele transfer van ons Vroege Fase fonds naar een te 
starten centraal Gelders Innovatiefonds. Wij hopen dat we dit proces in 2021 kunnen 
voltooien. Hierbij staat echter voorop dat het nieuwe fonds dezelfde ondersteuning zal 
moeten bieden aan startups als wij nu ons EMT Radarfonds uitvoeren. 
 
Al met al zien wij uit naar een mooi jaar waarin wij verwachten een betere financiële en 
bestuurlijke basis te creëren, waarin we mooie evenementen laten zien. Kortom een jaar 
waarin we veel zullen Vinden, Verbinden, Versnellen en Vertellen.  
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Bijlage 1: Overzicht (Hoofd)Participanten en netwerkpartners/deelnemers 
  
Hoofdparticipanten: 

 Alliander 
 ArtEZ hogeschool voor de kunsten 
 Dekra Certification 
 DNV-GL Energy & Sustainability 
 Gemeente Arnhem 
 Gemeente Berkelland 
 Gemeente Enschede 
 Gemeente Nijmegen 
 Graafschapcollege 
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 Industriepark Kleefse Waard 
 Koninklijke Auping 

 Rabobank Arnhem e.o. 
 Radboud Innovation - Radboud 

University Nijmegen 
 Saxion 
 Steck VOF 
 Stichting Kennispark Twente 
 Twence 
 Universiteit Twente 
 Wageningen UR 
 Waterschap Vallei en Veluwe 

  

Participanten: 
• Algemeen Octrooi- en Merkenbureau 
• Ansaldo Thomassen B.V. 
• ARN 
• Arnold + Siedsma 
• AVR 
• BDO Belastingadviseurs 
• Berko 
• Bredenoord 
• Circulus-Berkel 
• Contour Advanced Systems B.V. 
• Depa Holding bv 
• Dirkzwager Advocaten & Notarissen 
• Dutch Boosting Group 
• GWI - Gas und Wärme Institut Essen  
• H4 Mobility 
• Heijmans Infra B.V. 
• Helicon Opleidingen 
• Herwers Hyundai 
• Hollander techniek 
• HVE 
• HyMove 
• IF Technology 

 Industriewater Eerbeek 
 Mepal 
 Movements group 
 MTSA Technopower B.V. 
 Nathan Systems BV 
 Nijhuis Industries 
 Remeha 
 Save Plastics 
 Schut Papier 
 Smurfit Kappa Parenco 
 Stichting Plavei 
 Tauw 
 TNO 
 Ubbink 
 VBR Turbine Partners 
 Vindsubsidies 
 Waterschap Rijn en IJssel 
 Witteveen + Bos 
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Bedrijf Toelichting 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
Deelnemers: 

 24/7 Nature Power BV 
 3R Waste Management 
 All-in Power 
 Bluedec 
 Clear Polymers (vh onder naam Autour) 
 De Beijer RTB 
 Deltec Equipment 
 DENS-Station "De Groene Vallei" / 

Nijenhuis BV 
 Duits-Nederlandse Handelskamer 

(DNHK) 
 Earn-E BV (vh Groenewijkstroom BV) 
 Energy Watch 
 ESCom 
 Exergy Business Development and 

Consultancy 
 Gashouders bv 
 GBR Advies BV  
 HyMatters V.O.F. 
 Inspiro  

 Izzy Projects 
 Kilowatts 
 Lever Kunststoftechniek 
 NNTS No Nonsense Technical Solutions 
 Novum Blue 
 NuReCo 
 Nysingh Advocaten-Notarissen 
 Pasman motoren en aggregaten  
 Pure Water Well 
 Pi Development 
 Solar Energy Booster 
 Stafier Solar Systems 
 Volta Energy 
 Xeelas  
 XINTC BV 

 

  

Netwerkpartners:   
 AeroCount BV 
 Avisi Solutions 
 CaffeInk 
 CCS B.V. Energie-advies 
 De Eusebiuskerk Arnhem 
 Encon Clean Energy BV Oost Nederland 
 GKB BV (Bosch Beton) 
 Green Minerals 
 Health Valley 

 

 LBL Communicatie & Contentmarketing 
B.V. 

 Nationaal Energietraineeship 
 Nedstack Fuel Cell Technology BV 
 Omlab 
 Organisatie-Kundig B.V. 
 SolarFreezer BV 
 Urban Mobility Sytems 
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Stichting Kiemt
Arnhem

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

ACTIVA
(in euro's)

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen
Debiteuren 8.480            52.675          
Subsidievorderingen 96.739          113.714        
Overige vorderingen en overlopende activa 21.753          47.649          

126.972         214.038        

Liquide middelen 1.802.760     1.155.107     

Totaal 1.929.732      1.369.145     

PASSIVA
(in euro's)

 
Eigen vermogen
Overige reserves 386.054        196.921        

Langlopende schulden
Pre-seed leningen EMT Radar 357.904        357.904        

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen 982.855        580.870        
Crediteuren 37.914          51.436          
Belastingen en premies sociale verzekeringen 23.720          37.203          
Overige schulden en overlopende passiva 141.285        144.811        

1.185.774     814.320        

Totaal 1.929.732      1.369.145     
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
(in euro's)

werkelijk begroot werkelijk 
 2020 2020 2019
 
Baten
 
Subsidies 1.334.905    1.180.310   1.014.722   
Bijdrages vanuit het netwerk 224.093       230.000      230.188      
Overige 149.865       52.920        286.296      

Totaal baten 1.708.863     1.463.230    1.531.206   
 

Lasten

Projectkosten 569.220       489.084      642.661      
Personele kosten 804.708       862.548      692.977      
Huisvestingskosten 48.086         56.000        66.521        
Overige bedrijfskosten 97.716         55.598        63.200        

Totaal lasten 1.519.730     1.463.230    1.465.359   
 

Exploitatieresultaat 189.133        -                   65.847        

Verklaring afwijkingen ten opzichte van begroting:
Zowel de subsidieopbrengsten als de overige opbrengsten vallen door met name de 
projecten H2-Drive en DAEB flink hoger uit. Ondanks de Covid-19 pandemie is de 
ontvangen bijdrage vanuit het betalende netwerk maar iets gedaald. 
De totale projectkosten zijn, o.a. door het project H2-Drive, wat hoger dan begroot.
Vanwege enkele ziektegevallen zijn de personeelskosten lager dan begroot.
De overige bedrijfskosten zijn vanwege extra subsidiecontroles wat hoger dan begroot.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
(in euro's)

2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 189.133     65.847        

Mutaties werkkapitaal:

Mutatie vorderingen 87.066       -101.969     
Mutatie langlopende schulden -                 -                  
Mutatie kortlopende schulden 371.454     277.390      

 458.520      175.421      

Mutatie geldmiddelen 647.653      241.268      

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De post
geldmiddelen bestaat uit de liquide middelen alsmede eventuele 
creditposities bij rekening-courant banken.

2020 2019
Geldmiddelen   

Rekening-courant bank 491.278     143.635      
Deposito 1.311.482  1.011.472   

Totaal geldmiddelen 1.802.760  1.155.107   

Mutatie geldmiddelen lopend jaar 647.653      241.268      
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Kiemt is feitelijk en statutair gevestigd te Arnhem en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 09151222.

Activiteiten
Kiemt versnelt de energietransitie, de transitie naar de circulaire economie en bevordert 
het innovatieve ondernemersklimaat. Zo draagt Kiemt bij aan een duurzame woon- en 
leefomgeving. Kiemt faciliteert, ondersteunt en adviseert haar netwerk van
ondernemingen, overheid, onderwijs- en onderzoeks-instellingen bij complexe 
vraagstukken. Door het delen van ervaringen, bevindingen en oplossingen stimuleert
Kiemt de beweging en vooruitgang.

Continuïteit
De stichting is afhankelijk van met name subsidie inkomsten. De subsidie van de 
Provincie Gelderland heeft een looptijd t/m 31-12-2024. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAAREKENING

Grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van richtlijn Rjk C1 "Organisaties  zonder winststreven".

Vergelijkende cijfers 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua 
rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Toerekening van kosten aan subsidieactiviteiten
De kostentoerekening aan subsidieprojecten vindt plaats voor de directe kosten op basis
van volledige toerekenbaarheid en van de indirecte kosten deels op basis van een 
vastgesteld percentage (afhankelijk van het aandeel van de desbetreffende projecten 
in de directe kosten) en deels op basis van verhouding bestede uren. Het toerekenen van
de indirecte kosten vindt plaats op basis van de methode zoals deze in de beschikking
is overeengekomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten
en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts genomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van
een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.
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Overlopende activa en passiva
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Opbrengsten worden aan het boekjaar toegerekend voorzover de opbrengsten aan de in 
het boekjaar verantwoorde kosten zijn gerelateerd.

43



Stichting Kiemt
Arnhem

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(in euro's)

ACTIVA

Vorderingen
31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren
Nominale bedrag van de vorderingen 8.730            55.863          
Af: voorziening voor oninbaarheid 250               3.188            

8.480            52.675          

Subsidievorderingen
Cleantech Energy Crossing 39.402          49.843          
Wiefm 2.0 7.108            12.240          
Circles -                    21.919          
EnerPro 50.229          28.512          
Hydrova -                    1.200            

96.739           113.714        

Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborgsommen 3.813            13.792          
Vooruitbetaalde bedragen 6.057            2.102            
Overige te factureren bedragen -                    29.974          
Overige vorderingen 11.883          1.781            

21.753          47.649          

126.972         214.038        

 
31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 491.278        143.635        
Rabobank, deposito's 1.311.482     1.011.472     

1.802.760      1.155.107     

Ultimo 2020 heeft de stichting zich voor een bedrag van € 0 (2019: € 1.120) borg gesteld 
voor de door de Rabobank verstrekte pre-seed leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(in euro's)

31-12-2020 31-12-2019
PASSIVA

 
Eigen vermogen

Overige reserves

Saldo per 1 januari 196.921        131.074        
Saldo van baten en lasten 189.133        65.847          

386.054        196.921        

Langlopende schulden
Pre-seed leningen EMT Radar 357.904        357.904        

Per ultimo 2020 staat Stichting Kiemt geen borg meer voor in het verleden verstrekte
leningen. De resterende middelen zullen naar verwachting in de toekomst worden 
overgeheveld naar een Gelders Fonds. Dit Gelders Fonds is op het moment van het 
opmaken van de jaarrekening 2020 nog niet opgericht. Het is ook nog niet duidelijk 
wanneer deze overheveling van gelden zal plaatsvinden. Omdat deze lening niet 
direct opeisbaar is en het niet de verwachting is dat in 2021 de gelden overgeheveld
kunnen worden is de post verantwoord onder de langlopende schulden. 

Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

Vooruitontvangen bedragen
Bijdrage Participanten 79.042          85.271          
Bijdrage deelnemers 8.218            8.588            
DAEB -                    147.698        
Versnellingsimpuls CE 250.051        -                    
Projectpartners Orion 303.467        129.648        
H2-Drive 245.873        162.892        
Projectpartners Cleantech Energy Crossing 96.204          31.249          
Overige vooruit gefactureerde bedragen -                    15.524          

982.855         580.870        

Crediteuren
Nog te betalen leveranciers 37.914          51.436          

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 25.667          23.036          
Omzetbelasting -1.947           14.167          

23.720          37.203          
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31-12-2020 31-12-2019
Overige schulden en overlopende passiva
Accountants en advieskosten 62.605          30.000          
Projectkosten 32.935          67.594          
Reservering vakantiegeld 21.816          21.026          
Reservering verlofgelden 19.341          25.608          
Overige 4.588            583               

141.285         144.811        

1.185.774      814.320        
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Subsidies

omschrijving subsidiegever goedkeurings- looptijd maximale verantwoord goedgekeurde 
nummer subsidie Kiemt t/m 2020 subsidieafrekening

DAEB Prov. GLD 2016-013408 01-01-2017/31-12-2020 3.610.060          3.610.060          nee
Provincie Gelderland (*) Prov. GLD 2020-014789 01-01-2021/31-12-2021 800.000             -                         nee
Versnellingsimpuls CE Prov. GLD 2019-009956 01-01-2020/30-06-2021 199.258             109.949             nee
Orion (**) Prov. GLD 2020-000673 01-01-2020/31-12-2020 16.521               16.521               nee
Cleantech Energy Crossing Interreg V 153098 01-01-2017/31-03-2021 367.563             331.585             nee
WiEfm 2.0 Interreg V WiEfm 01-04-2019/31-03-2022 146.250             58.642               nee
EnerPro Interreg V 153201 01-07-2018/31-12-2021 211.919             97.109               nee
H2-Drive (***) Gemeente Arnhem / Prov. GLD 2019/00810 09-10-2019/24-12-2020 661.500             130.257             nee

(*)    De Provinciale Staten van de provincie Gelderland heeft ook voor de jaren 2022 t/m 2024 een jaarlijkse subsidie van € 800.000 beschikbaar gesteld voor
        Stichting Kiemt.
(**)   De Provinciale Staten van de provincie Gelderland heeft ook voor de jaren 2022 t/m 2024 een jaarlijkse subsidie van € 400.000 beschikbaar gesteld voor
        het samenwerkingsverband Orion. Stichting Kiemt is penvoerder voor deze aanvraag.
(***) De aankomende 5 jaar heeft Kiemt de verplichting om het subsidieproject H2-Drive uit te voeren.

Huurverplichtingen 
De huur overeenkomst is aangegaan voor de looptijd van 1 jaar en eindigt op 31 december 2021. De resterende huurverplichting bedraagt ultimo
2020 € 45.454 incl.BTW.

Leaseauto
Op 21-12-2018 is een leaseovereenkomst aangegaan voor 54 maanden met H4 Lease voor 1 auto. De jaarlijkse verplichting hiervoor is € 15.829 incl. BTW. 
Deze auto is op 18-09-2019 geleverd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro's)

2020 2019
BATEN

Subsidies
DAEB Provincie Gelderland 947.699     763.311       
Versnellingsimpuls CE 109.949     -                   
H2-Drive 89.317       40.940         
Cleantech Energy Crossing (Interreg) 77.735       78.838         
EnerPro (Interreg) 60.761       33.788         
Circles (EFRO) -                 19.127         
Orion 16.521       5.632           
Hydrova 300            3.800           
WiEfm (Interreg) -                 43.267         
WiEfm 2.0 (Interreg) 32.623       26.019         

1.334.905  1.014.722    

De subsidie-inkomsten DAEB Provincie Gelderland van € 947.699 betreffen de reguliere 
subsidie 2020 van € 800.000 en een in 2020 opgenomen aanvullende bate van 
€ 147.699. Deze aanvullende bate is ontstaan door een tussen Stichting Kiemt en 
Provincie Gelderland overeengekomen gewijzigde methode voor de berekening van
subsidiabele kosten, waaronder toerekening van overheadkosten. Door deze in 2020
gewijzigde methode is gebleken dat Stichting Kiemt over de jaren 2017 tot en met 
2020 de gehele beschikte subsidie heeft kunnen aanwenden.

2020 2019

Bijdrages vanuit het netwerk 224.093     230.188       

Overige opdrachten 149.865     286.296       
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2020 2019
LASTEN   

 
Projectkosten
Uren en kosten 569.220     642.661       

Personele kosten
Bruto lonen 615.004     545.318       
Premies wettelijke sociale lasten 89.657       80.225         
Mutatie reservering verlofgelden -6.267        2.422           
Pensioenkosten 96.233       54.684         
Zwangerschapsuitkering -4.222        -                   
Ziekteverzuim verzekering -12.136      -31.950        
Reiskostenvergoeding 5.103         14.249         
Leaseauto 13.946       17.041         
Brandstof 1.843         2.765           
Representatie 2.414         3.240           
Salarisadministratie 2.898         2.490           
Overige personele lasten 235            2.493           

804.708      692.977       
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekelijke sector WNT
(in euro's)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2020 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

L. Kikkert C. Kamerbeek
Functionaris (functienaam) directeur voorzitter
In dienst vanaf (datum) 1-1-2020 1-1-2020
In dienst tot (datum) 31-12-2020 31-12-2020
Deeltijdfactor (percentage) 100% 10%
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen 174.391                12.500                  
Beloningen betaalbaar op termijn -                           -                           
Subtotaal 174.391                12.500                  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000                20.100                  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 174.391                12.500                  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

In dienst vanaf (datum) 1-1-2019 1-1-2019
In dienst tot (datum) 31-12-2019 31-12-2019
Deeltijdfactor (percentage) 100% 10%

Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen (*) 154.175                12.500                  
Beloningen betaalbaar op termijn -                           -                           
Totale bezoldiging 154.175                12.500                  

(*) In 2020 bestond het bestuur verder uit de volgende leden die geen bezoldiging hebben ontvangen: E.A.H. Teunissen,
J. Fluit, S.G.P. Berendse-Velders, J.S. van Wette en B.C. Lokman.
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Pensioenen
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen waarbij het
pensioenresultaat is gebaseerd op een gemiddeld loon. Deze pensioenregeling is
ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij en wordt in de jaarrekening verwerkt
conform de verplichtingen aan pensioenuitvoerder-benadering. Dit betekent dat de 
over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.

Vanaf 01-01-2021 is deze regeling niet meer gebaseerd op het gemiddeld loon maar 
betreft het een beschikbare premie regeling.

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende 2020 waren gemiddeld 7,9 werknemers in dienst op basis van een
volledig dienstverband (2019: 6,9).

2020 2019
Huisvestingskosten   
Huur (incl. gas, water en electra) 45.717       55.063         
Schoonmaakkosten 2.360         2.618           
Overige huisvestingskosten 9                8.840           

48.086        66.521         
Overige bedrijfskosten  
PR & publiciteit -                 140              
Accountant 66.946       34.040         
Advieskosten 8.317         3.757           
Netwerk, data en ICT ondersteuning 16.162       18.579         
Mutatie voorziening debiteuren 208            1.340           
Porti en reprokosten 9                127              
Kantoorartikelen 362            598              
Verzekeringen 1.164         963              
Bankkosten & rente 480            322              
Telefoonkosten 4.036         3.028           
Participantenvergadering -                 291              
Overige kantoor- en administratiekosten 32              15                

97.716        63.200         
  

 
  

 
Arnhem, 30 april 2021

L. Kikkert
Directeur Stichting Kiemt
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 38 tot en met 51 opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting 
Kiemt te Arnhem gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Kiemt per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming 
met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving, RJk C1 “Kleine 
organisaties zonder winststreven” en de bepalingen van en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
    verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kiemt zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit het bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in 
overeenstemming met RJk-C1.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur van de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende grondslagen voor financiële verslaggeving, RJk C1 
“Kleine organisaties zonder winststreven” en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van 
het jaarverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende grondslagen voor financiële 
verslaggeving, RJk C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De met 
governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de vennootschap.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Nijmegen, 30 april 2021

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

drs. J.W.M.M. van den Akker RA
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