Energetische innovaties
naar een hoger niveau!
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Aanleiding
De energietransitie in Nederland is al enige jaren
ingezet. Er zijn al veel innovaties op het gebied van
hernieuwbare bronnen. Maar deze wereld staat
alles behalve stil en blijft zichzelf vernieuwen om
de transitie te bespoedigen met zeer innovatieve
producten en concepten. Dergelijke innovaties
hebben soms een boost nodig om het productiegereed
te maken of op grotere schaal toepasbaar te maken.
Daar gaat deze challenge bij helpen!

—
HMO is in 2009 door de provincie Overijssel
opgericht met de aanvankelijke doelstelling
om de private herontwikkeling van bestaande
bedrijventerreinen in Overijssel te stimuleren
en daartoe mogelijke knelpunten weg te
nemen. Sinds 2016 is HMO op basis van haar
ontwikkel- en investeringskracht eveneens
actief in de revitalisering van de Overijsselse
binnensteden en dorpskernen. HMO
zoekt in haar projecten naar strategische
economische ontwikkelingen, om vervolgens
te bezien hoe deze ontwikkelingen kunnen
worden ondersteund middels interventie op
locatieniveau, met inzet van kennis, advies
en/of kapitaal. Kenmerkend voor HMO is de
combinatie van gewenste maatschappelijke
effecten en een passende business case,
waarbij in beginsel revolverend wordt
geïnvesteerd op basis van marktconformiteit.
Ter verdere stimulering en concretisering van
haar ambities en doelstellingen rondom de
regionale kenniseconomie, heeft de provincie
HMO de opdracht gegeven om het thema
launching customership daar waar mogelijk
binnen haar projecten te gaan integreren.

Vanuit deze opdracht wil HMO
ondernemingen met innovatieve producten op
het gebied van energie-opslag en/of energieopwekking de gelegenheid bieden om hun
energie-innovatie te testen en/of op grotere
schaal toe te passen. Als energiebron kan
bijvoorbeeld zon, wind, biomassa of waterstof
worden ingezet. De Power Tower zal zijn
opgewekte en opgeslagen energie leveren aan
de omliggende bedrijven of woningen.
HMO wil als (eerste) opdrachtgever als
vliegwiel dienen voor toepassing van deze
innovatieve producten. Een opstelling van
deze innovatieve producten in de Power
Tower kan als test- en showcase voor nieuwe
opdrachtgevers een belangrijke rol spelen.
Een belangrijk aandachtspunt zijn de circulaire
toepassingsmogelijkheden en het duurzaam
gebruik van de materialen in de innovatieve
producten. Gedurende de levensduur en
ná levensduur dienen de producten die in
de innovatieve producten zijn verwerkt op
verantwoorde wijze te onderhouden of te
demonteren te zijn.

Onze Vraag
Zoals de aanleiding al beschrijft is de energietransitie
in volle gang. Echter, niet alle innovatieve initiatieven,
producten en concepten hebben voldoende
marktexposure, waardoor de producten nog niet
op grotere schaal worden afgenomen. Wij willen de
nieuwste innovaties aanjagen door ze een podium te
bieden in de vorm van een iconische en futuristische
proeffabriek: de Power Tower.

concepten in ontwikkeling hebben op het
gebied van energieopwekking en -opslag
worden van harte uitgenodigd zich aan te
melden voor deze challenge. Het doel van de
challenge is om innovaties die op dit moment
toe zijn aan de productiefase en aan een
commerciële toepassing, tot een hoger niveau
te brengen en op grotere schaal toepasbaar
te maken. De innovaties mogen zich richten
op de volledige breedte van de opwekking
en opslag van elektrische energie. De Power
Tower geldt als een experimententerrein
waarin de innovaties op zichzelf op grotere
schaal kunnen worden toegepast, maar waar
mogelijk ook een ideale samenwerking met

andere producten getest kan worden.
De innovaties waar wij naar zoeken, hebben
een zogenaamd ‘proof of concept’ nodig,
namelijk Level 3 TRL.
De energiebronnen waarvan gebruikt gemaakt
kan worden, zijn wat ons betreft oneindig; alle
elementen tussen de atmosfeer en de diepste
lagen van de aarde.
De enige voorwaarde die aan de energiebron
wordt gesteld is dat deze hernieuwbaar en
duurzaam* is.

*Conform de
methodiek ‘Circulair
bouwen’ van
Hans Stofberg

http://www.archiprix.org/2019/index.php?project=3394

—
Partijen die innovatieve producten en
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Uitdaging:
het zichtbaar en op grote(re) schaal toepasbaar maken van
innovaties die nog niet (commercieel) zijn toegepast en die
binnen 6 maanden operationeel kunnen zijn.

De locaties
Verspreid in de provincie Overijssel ligt een aantal
door de Provincie aangewezen topwerklocaties die
getransformeerd zijn of gaan worden. In veel van deze
gebieden wordt breed ingezet op kennisvergaring,
kennisdeling en high-tech (innovatieve) industrie.
Dit vormt dan ook de ideale locatie voor een Power
Tower, waarin de laatste innovaties op het gebied van
energieopwekking en energieopslag naast elkaar en op
grote schaal worden toegepast en aangesloten op de
omliggende bedrijven.

—
HMO heeft meerdere topwerklocaties tot

haar beschikking om het concept van de
Power Tower te realiseren. Aan de hand van
de ingediende innovaties en de toepasbaarheid
ervan, wordt gekeken naar de ideale locatie om
de innovatie toe te passen.
Een van de locaties betreft het
S/park te Deventer. Dit is het huidige
terrein van AKZO Nobel die in de nabije
toekomst getransformeerd wordt tot
kennis- en innovatiepark. Mogelijk zal de
herprogrammering van het gebied ertoe leiden
dat de nieuwe bedrijven die zich er vestigen
gelieerd zijn aan de chemische industrie.
Het High-Tech Systems Park in Hengelo
huisvest op dit moment high-tech bedrijven
in de radar- en infraroodtechniek, hogedruk
smeedstalen kleppen, turbines en IT. Het
voormalige terrein van Thales is de afgelopen
jaren drastisch getransformeerd. Vervolgens

High Tech Systems
Park Hengelo

S/park Deventer

Het huidige terrein van Akzo
Nobel wordt getransformeerd naar
kennis- en innovatiepark.

De High-Tech Campus van
Hengelo

s/park
deventer

is het gebied opnieuw ingericht als parkachtig
landschap waarin industriële bedrijven zich
kunnen vestigen. Gebouw N is de uitzondering
op de regel: dit is een getransformeerd gebouw
waarin voornamelijk kleine hight-tech startups gevestigd zijn.
Het Kennispark Twente is een industriegebied
aan het einde van het Twentekanaal in
Enschede. Dit gebied is reeds grotendeels
getransformeerd van “klassiek industriegebied”
naar een hoogwaardige werklocatie in een
parkachtige omgeving. Het overgrote deel
van de gevestigde bedrijven, zijn high-tech
industriële bedrijven die veelal nauwe banden
hebben met de Universiteit Twente.

Kennispark Twente
Visie
Hoge toegevoegde waarde van onze economische activiteiten is de sleutel tot een sterke, toekomstvaste
economie in onze regio. Twente zet zich in voor een sterke innovatieve bedrijvigheid. De uitvoeringsorganisatie
daarvoor is Kennispark Twente.

Kennispark Twente
Missie

Kennispark Twente heeft als missie een optimaal ecosysteem in de regio te creëren en onderhouden als motor
voor innovatie en ondernemerschap ten behoeve van Twente en Nederland, op basis van de kennis en het talent
van onze bedrijven en kennisinstellingen.

De innovatiecampus van Enschede
met stevige banden met de
Universiteit Twente.
Strategie

Kennispark richt zich op het aanjagen, coördineren en/of communiceren van (voorzieningen voor) innovatie en
ondernemerschap, door het leveren van een aantal producten en het uitvoeren van een aantal activiteiten. Deze
worden door Kennispark zelf, of door met Kennispark verbonden partners uitgevoerd.

2

Uw deelname
Om deel te nemen aan de challenge vragen we u zich
in te schrijven. Dit kan door u aan te melden via het
emailadres powertower@hmo.nl. Hieronder kunt u
nalezen welke informatie we van u nodig hebben. Dit
zijn de waarderingscriteria waarop wij het product
zullen beoordelen.

—
De inschrijvingen worden beoordeeld op

de mate van innovatie, duurzaamheid en
toepasbaarheid. Aan de hand van onderstaande
waarderingscriteria zal HMO de inschrijvingen
beoordelen en inschatten welke innovaties
geschikt zijn voor toepassing in de Power
Tower. De innovaties die voldoen aan de
criteria worden in overleg met HMO verder
uitgewerkt tot business-case, waarna wordt

overgegaan tot opdrachtverstrekking.
Aan de hand van onderstaande
waarderingscriteria schrijft u per criterium
een korte toelichting waarin u ingaat op de
relatie tussen het criterium en uw product of
concept.
Daarnaast voegt u technische specificaties toe
over uw product of concept aan de indiening.

Waarderingscriteria:
• De mate van innovatie t.o.v. vergelijkbare producten
• Mate van duurzaamheid conform de methodiek van Hans Stofberg
• Mate van toepasbaarheid in de Power Tower
• Mate van toepasbaarheid in andere vastgoedprojecten
• De termijn waarop het product geleverd kan worden
• Aantoonbare capaciteit om het innovatieve product te produceren en te kunnen
toepassen

Overig in te dienen bescheiden:
• Naam en adresgegevens onderneming
• Naam contactpersoon (email, telefoonnummer)
• KvK-nummer
• Technische specificaties
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Het resultaat
De best passende innovatie(s) worden door ons met
de betreffende ontwikkelaars verder uitgewerkt in een
business-case voor de toepassing in de Power Tower.
Dit betekent echter niet dat oplossingen die voor de
Power Tower minder goed toepasbaar zijn, van tafel
verdwijnen. Wij willen een zo breed mogelijk podium
creëren voor alle partijen die zich aanmelden.
Naast de primaire functie tot energieopwekking
en -levering aan naastgelegen bedrijven, wil HMO
rondom de Power Tower laten ontstaan.

—
Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt

door HMO beoordeeld welke innovaties het
best toepasbaar zijn in de Power Tower en in
aanmerking komen voor opdrachtverstrekking
voor toepassing in de Power Tower. Hierbij
bestaat de mogelijkheid, dat in aanvulling op
de ingediende stukken een korte mondelinge
toelichting van u gevraagd wordt.
HMO vervult hierin de rol van opdrachtgever
die middels een koop- of leasecontract op
het product de innovatie gaat afnemen.
De geselecteerde partijen gaan samen met
door HMO geselecteerde specialisten op
bouwkunidg en constructief gebied een
business-case opstellen voor de Power Tower
en de verschillende innovaties op elkaar
afstemmen, zodat de toepassing in de Power
Tower optimaal is.

de ruimte bieden om hun product “tentoon te
stellen” op de locatie. Rondom de Power Tower
wordt het terrein ingericht voor zogenaamde
‘mock-ups’ van de diverse innovatieve
producten en concepten.
Tegelijkertijd zal HMO in haar
projectportefeuille blijven zoeken naar een
geschikter project om de voor de Power Tower
afgevallen innovaties alsnog op grotere schaal
toe te passen.
Ons doel is om de innovaties op het gebied
van energietransitie zoveel mogelijk te
ondersteunen in de zoektocht naar een breder
podium om zo de praktische toepassing ervan
aan te jagen.

De innovaties die specifiek voor de Power
Tower minder goed toepasbaar zijn, willen we
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De planning
Voor de challenge is een globale planning opgezet
die hieronder te vinden is. De planning is opgedeeld
in twee fases, namelijk: de fase tot sluiting van de
inschrijvingstermijn en een globale planning voor het
vervolgtraject richting realisatie.

—
De planning voor Fase I (t/m sluiting

inschrijvingstermijn) staat vast. Hiervan kan in
principe niet afgeweken worden. Voor Fase II
geldt een wat soepelere regeling. Hierin is de
gewenste start uitvoering van de Power Tower
als uitgangspunt genomen, maar deze datum

zal na de samenstelling van het team van
professionals in de business case vastgelegd
worden.
De planning betreft een indicatie en wordt
indien nodig bijgesteld.

Planning Fase I:
04-03-2019:			

Indienen stukken ter beoordeling

Planning Fase II:
Maart 2019:			
Bekendmaking selectie partijen
				Samenstellen projectteam Power Tower
April 2019 - juni 2019		
Opstellen businesscase Power Tower
Juni 2019 - augustus 2019		
Uitwerking tot realisatieniveau
September 2019 			
Start realisatie

Vragen?
Inhoudelijke vragen over deze challenge kunt u richten aan Jeroen
Heethaar van HMO via emailadres powertower@hmo.nl.
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Colofon

—
© HMO, 2018
www.hmo.nl
info@hmo.nl
038-7200 300
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