Jaarverslag

2017

Inleiding
Contact

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de

Binnen het cluster is de gehele biomassaketen

Frans Feil

clusteractiviteiten in het kalenderjaar 2017.

vertegenwoordigd: van biomassa- tot

Coördinator Bioenergiecluster Oost-Nederland

energieleverancier, van bron tot eindbestemming.

Postbus 835

Het doel van het Bio-energiecluster is het stimuleren

Ook de technologieketen is aanwezig: van

7500 AV Enschede

van bio-energie in Oost-Nederland en het bevorderen

conceptontwikkelaars en technologiebedrijven naar

E-mail: coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl

van technologieontwikkeling op het gebied van bio-

apparatenbouwers en de energiebedrijven die de

Website: www.bioenergieclusteroostnederland.nl

energie. Het cluster wil dit doel bereiken door het

systemen toepassen.

bevorderen van samenwerking tussen organisaties,
instituten en bedrijven in Oost-Nederland.

Figuur 1. Samenstelling cluster eind 2017
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Ontwikkelingen
IIn 2017 hebben zich een aantal ontwikkelingen

•

de toenemende belangstelling voor duurzame

voorgedaan die een invloed hadden op de

proceswarmte in de industrie. Een stijgend aantal

ontwikkeling van bio-energie in Oost-Nederland.

bedrijven in Oost-Nederland maakt gebruik van
bio-energie. Verwacht dat vooral deze sector nog

•

de aardbevingen in Groningen hebben het
bewustzijn vergroot om het aardgasgebruik

•

•

de verplichting tot mestverwerking. Deze

versneld terug te dringen. Hierdoor heeft de

ontwikkelingen hebben geleid tot diverse

inzet van groen gas, warmte uit biomassa of

initiatieven, vooral in de Achterhoek, de Veluwe

andere duurzame energiebronnen, extra aandacht

en Twente. De landbouw is sterk bezig met

gekregen.

verduurzaming, mede gedreven door de sterke

de positieve houding binnen de provincie

agro-industrie in de regio. Friesland Campina

Overijssel waar bio-energie een warm hart

zette in 2017 vaart achter haar Jumpstart initiatief

wordt toegedragen in het programma Nieuwe

om boeren te helpen met vergisting.

Energie Overijssel 2017- 2023. Dit programma

•

verder zal groeien in de komende jaren.

•

de discussie over de duurzaamheid van

is opgesteld door kernpartners van de provincie

bio-energie. Dit mondt uit in verzet tegen

Overijssel. Gezamenlijk wordt dit programma tot

mestprojecten, in vragen over het stoken op hout

uitvoering gebracht.

of over het inzetten van biomassa van buiten

de Rijksoverheid blijft duurzame energie stevig

de regio. Het imago van biomassa lijdt sterk

stimuleren. In 2017 maakte het Ministerie van

hieronder.

Economische Zaken 8 miljard euro beschikbaar.

•

de complexiteit op het gebied van wet- en regel-

De regeling voor kleine houtgestookte installatie

geving, ruimtelijke ordening en vergunningen. Dit

en andere duurzame energie installaties (ISDE),

vraagt vaak het uiterste van lokale overheden en

blijft ook een ruim budget houden. In 2017 werd

initiatiefnemers. Ontwik-kelings¬trajecten blijven

mono-vergisting extra gestimuleerd met een

hierdoor uiterst lang en kostbaar.

aparte regeling.

Nieuwe initiatieven
BEON leden werken nauw samen bij een aantal

•

de bouw van boerderijvergisters bij Denekamp

initiatieven in Oost-Nederland op het gebied van bio-

•

de aanleg van biogasleidingen naar Almelo en

energie. De belangrijkste resultaten van hun inzet en

Denekamp en de bouw van het groen gas station

van hun samenwerkingspartners zijn:

in Almelo en de biogasketels in Denekamp.
•

•
•

de opening van de houtgestookte centrales van

voor de levering van schoon biogas aan een

de Daalderveen en Balkbrug.

zuivelfabriek in Borculo.

de ingebruikname van de co-vergistingsinstallaties

•

in Goor en Hardenberg.
•

de ombouw van de biomassacentrale (BEC)
warmtenet met de levering van restwarmte van

•

de bouw van een kleinschalige pellet fabriek in
Goor.

•

van Twence en uitbreiding van het stoom- en

•

de bouw van de biogasreiniging en pijplijn

de bouw van de pyrolyse olie opwerk-pilot plant
in Enschede.

•

de voorbereidingen voor de mestverwerkings-

AkzoNobel aan Warmtenet Hengelo.

installatie met een vergistingseenheid in Zenderen

de bouw van de co-vergistingscentrale in Harder-

voor te terugwinning van mineralen uit mest en

wijk bij het Waterschap Vallei en Veluwe.

voor de productie van duurzame energie.

de bouw van nieuwe houtgestookte centrales in
Lochem en Ede.

Kennisontwikkeling en -uitwisseling
Kennisontwikkeling

Voorlichting en educatie

Workshops

BEON leden zijn actief betrokken bij de uitvoering

Voorlichting en educatie wordt een steeds belangrijker

Een aantal workshops zijn georganiseerd, met goede

van Europese Unie Horizon 2020, EFRO en INTERREG

werkterrein voor bio-energie partijen. BEON zet

opkomst:

projecten en nationale TKI projecten (topsectoren pro-

zich binnen het programma Nieuwe Energie in voor

•

gramma) voor de verdere ontwikkeling van bio-energie

activiteiten op dit gebied.

workshop op 27 januari 2017 bij Cogas over het
betrekken van stakeholders en maatschappelijk

technologieën. BEON is kennispartner binnen het

weerstand. Met bijdragen van Maarten Arentsen

EFRO programma.

Nieuwsbrief

De Universiteit Twente heeft samen met een achttal

Eens per twee maanden verschijnt de Nieuwsflits

BEON deelnemers een project afrond gericht op de

bio-energie Oost-Nederland met het belangrijkste

maatschappelijke vragen over de duurzaamheid

participatie van betrokken partijen bij de ontwikkeling

nieuws uit de regio. Met ook aandacht voor nationale

van bio-energie en de wijze waarop deze als clus-

van bio-energieprojecten. Dit project is vooral ingezet

ontwikkelingen voor zover ze een impact hebben

ter geadresseerd kunnen worden. Met bijdragen

met oog op de toenemende maatschappelijke weer-

op lokale ontwikkelingen. Samen met de website,

van Martijn Vis en René Venendaal.

stand tegen duurzame energie installaties.

vormt de nieuwsbrief een belangrijke nieuwsbron

Bio-energiedag Oost-Nederland
Op 3 november 2017 heeft het cluster voor de achtste
maal de Bio-energiedag in Zwolle georganiseerd.

(UT) en Frans Feil (BEON).
•

•

verduurzaming van de warmtevoorziening in de

energie in Oost Nederland. De brief kwam in 2017 vijf

gebouwde omgeving, met bijdragen van Frans

maal uit.

Feil, Gerard Salemink, Douwe van den Berg,
Johan Voshaar en Vincent Wever.
•

toekomst’. De provincie Overijssel trad als gastheer

Lenferink), Jan de Goede (Cogas), Nick ten

en konden kennis nemen van de belangrijkste mijl-

Asbroek (Frames), Roland Siemons (CleanFuels),

palen die bereikt zijn in Oost Nederland. Bijzondere

Frans Nije Bijvank (Hof van Twente), Rene Cor-

aandacht ging uit naar de nieuwe energie plannen

neerd met excursies naar de mestvergistingsinstallatie
in Hardenberg, en de houtgestookte installatie van
MPD Groene Energie in Ede.

workshop op 15 juni 2017 bij Cogas over vergisting met bijdragen van Hubert Bloemen (Oude

op. In het totaal namen 100 mensen deel aan de dag

het belang van duurzaamheid. De dag werd gecombi-

workshop op 26 april 2017 bij Cogas over de

voor partijen geïnteresseerd in ontwikkelingen in bio-

Dit jaar met als thema ‘Duurzame biomassa heeft de

van de samenwerkende kernpartners in Overijssel en

workshop op 30 maart 2017 bij Cogas over

nelissen (CCS) en Andy Roeloffzen (Twence).
Weerstand in Business
Omgaan met maatschappelijke
weerstand bij ontwikkeling
van duurzame energieprojecten

•

workshop op 27 september 2017 bij Cogas
over toekomstscenario’s en het effect op gasen elektriciteitsnetten in Nederland door Gert
Jan Mulder (Enexis) en terugblik op vijf jaar
Energiefonds Overijssel (Jacco van Egdom).

•

Workshop op 5 oktober 2017 in Weerselo over

Duurzaamheid

mestvergisting in Noord Oost Twente met een

Over de duurzaamheid van de inzet van bio-energie

presentatie van Frans Feil (BEON) en informatie

bestaat steeds meer discussie. De uitdaging is om

stands van een vijftal BEON deelnemers.

ook bij een grotere inzet van biomassa ervoor te
zorgen dat deze duurzaam blijft. Het cluster heeft

De workshops zijn vrij toegankelijk voor het publiek

daarom een speciale taskforce ingesteld die analyseert

tegen een beperkte vergoeding. Het Energiefonds

waar de kritische punten liggen en hoe hier mee om

Overijssel, Oost NV en de provincie Overijssel zijn

gegaan dient te worden. De taskforce bestaat uit

vaak aanwezig als vaste gast van het cluster.

duurzaamheidsexperts van deelnemers van BEON
aangevuld door deskundigen van Natuur en Milieu

Excursies

Overijssel en Staatsbosbeheer. De taskforce heeft

In combinatie met de Bio-energiedag zijn bezoeken

geholpen bij het opzetten van een mission statement

georganiseerd aan het warmtenet Ede en de co-

waarin voor nieuwe projecten nadrukkelijk alleen

vergistingscentrale in Hardenberg. Aan de excursies

biomassa wordt ingezet die op duurzame wijze is

namen in totaal 60 mensen deel.

verkregen. Ook heeft ze informatie aangeleverd voor
discussies over duurzaamheid op provinciaal niveau.

In het kader van het Mest-op-maat programma werd
een bezoek gebracht aan een vergister in Fleringen.
Hieraan namen alleen de partijen deel die participeren
in het Interreg programma.

Financiering

Werkgelegenheid

Financiering van bio-energieprojecten blijft een

Bio-energie wordt met de groeiende Europese vraag

weerbarstig thema, maar lijkt ten goede te keren. De

naar duurzame energie een steeds belangrijker (sub)

provincie Overijssel en Gelderland hebben fondsen

sector. De belangrijkste gebieden waar werk wordt

beschikbaar gesteld om initiatiefnemers te helpen met

verricht staan aangegeven in de figuur. Naar schatting

kredietmiddelen en risicodragend kapitaal. Ook de

zijn binnen het cluster al 600 mensen direct betrokken

markt financiert actief mee.

bij bio-energie. Hiervan is naar schatting de helft
op HBO of universitair niveau. Daarnaast zijn nog

Vooral het Energiefonds Overijssel heeft zich

naar schatting een 1-2 maal zoveel mensen indirect

nadrukkelijk gemanifesteerd met kredieten voor

betrokken bij bio-energie activiteiten.

slibvergisting, biogasnetwerken en een kleine pellet
fabriek.

Exploiteren
van hoogwaardige
bio-energie systemen

Technologie-ontwikkeling
(R&D)

Werkgelegenheid in Bio-energie
Verlenen van hoogwaardige
technologische dienstverlening
wereldwijd

Bouwen en onderhouden
van hoogwaardige bio-energie
systemen en componenten

Samenwerking Duitsland

Samenwerking andere netwerkorganisaties

Het cluster neemt deel in een tweetal INTERREG

Het Bio-energiecluster heeft in 2017 met een aantal

Groen Gas programma’s:

landelijke en regionale netwerkorganisatie goed

band van zes bedrijven uit de Achterhoek die zich

1.

het Mest-op-maat programma

samengewerkt

inzetten voor vergisting. Met dit cluster wordt

2.

het Cascade programma

•

De stichting Pioneering. Dit is clusterorganisatie

samengewerkt binnen het INTERREG Mest op

in de bouwsector. Met Pioneering is een samen-

Maat project en de Biomassatafel van het Gelders

Het mest-op-maat programma richt zich op

werking opgezet voor verduurzaming van de

Energieakkoord.

verwaarding van mest en digestaat. Hieraan nemen

warmtevoorziening door de ontwikkeling van

van Nederlandse zijde Saxion, Groot Zevert en de

combinaties van besparing en duurzame ener-

het gebied van energie en milieu. BEON werkt

clusters Biomassa en BEON deel. Aan Duitse zijde de

gie. De samenwerking wordt ondersteund door

met kiEMT samen bij de organisatie van de Bio-

Fachhochschule Münster, de Landwirtschaftskammers

EFRO over de periode 2017-2020. Een belangrijk

massatafel van het Gelders Energieakkoord.

NRW en Nedersaksen, 3N en een aantal loonwerkers.

onderdeel vormt de deelname aan het warmteo-

Het Cascade programma is een uiterst omvangrijk
programma met veel deelprojecten. Het richt zich op

•

•

•

•

Stichting Biomassa. Dit is een samenwerkingsver-

kiEMT. Dit is een regionale netwerkorganisatie op

VNO-NCW. Met werkgeversorganisatie VNO-

verleg in Enschede en Hengelo met gemeenten,

NCW werkt BEON samen in het Nieuwe Energie

netwerkbedrijven en woning corporaties.

Programma Overijssel. Focusgebieden betreffen

Het Platform BioEnergie (PBE). Het PBE is een

procesindustrie en bedrijventerreinen.

de verdere verbetering van het vergistingsproces en

landelijke belangenorganisatie op het gebied van

de benutting van biogas. BEON partijen doen mee

bio-energie. Sinds begin 2011 is BEON dona-

BEON samen in het programma Nieuwe Energie

met projecten voor onder meer de inzet van waterstof

teur van PBE. PBE brengt twee keer per jaar alle

Overijssel en de taskforce duurzaamheid. Focus-

voor hoge methaanproductie, het verwijderen van

bio-energiesamenwerkingsverbanden bijeen in

gebied betreft vooral lokale initiatieven.

ammoniak, het ontwikkelen van een ringleiding

Utrecht om gezamenlijk op te treden naar de ri-

vergister, de inzet van biogas voor lokaal transport

jksoverheid. BEON neemt hierin deel als regionaal

en de ontwikkeling van een reactor voor waterige

cluster.

stromen met laag organisch gehalte.

•

Natuur en Milieu Overijssel. Met NMO werkt

Samenwerking met provincies		

Overijssel

Gelderland

BEON is één van de kernpartners van de provincie

IIn de provincie Gelderland hebben energiepartijen,

Overijssel voor de opstelling en uitvoering van het

gemeenten en maatschappelijke organisaties zich

Nieuwe Energieprogramma Overijssel. Andere

verbonden in het Gelders Energieakkoord, een

kernpartners zijn VNO-NCW, Natuur en Milieu

initiatief van de Gelderse Natuur en Milieuorganisatie

Overijssel, de gemeenten, waterschappen en Enexis.

en Alliander. Ook BEON heeft het akkoord

De samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijk

onderschreven om bio-energie verder te helpen

programma waarbij de provincie een bedrag

ontwikkelen in de provincie. Haar deelname leidde

van 40 miljoen euro heeft vrijgemaakt. BEON is

onder meer tot de oprichting van een aparte

vertegenwoordigd in het bestuursoverleg en het

biomassatafel. Functioneren van de Tafel bleek lastig

Coördinatie-overleg waarin alle kernpartners zijn

door aanhoudende discussies over koers en inhoud.

verenigd.

In 2017 hebben partijen elkaar kunnen vinden in
een compromis waarbij twee sporen zullen worden

Op 3 november 2017 is in nauwe samenwerking met

gevolgd: toepassen van strenge duurzaamheidseisen

de provincie, de Bio-energie dag georganiseerd,

bij energieprojecten en het gelijktijdig ontwikkelen van

waarbij de provincie optrad als gastheer.

nieuwe routes in lijn met Biomassa 2030 beleid met de
inzet van provinciale middelen.
Noordelijke provincies
De contacten met de Noordelijke provincies zijn
in 2017 voortgezet onder het Cascade INTERREG
programma.

Organisatie
Bestuur

Eind 2017 mocht het cluster een nieuwe deelnemer

Het bestuur van het cluster bestond in 2017 uit de

verwelkomen: Wiefferink. Dit bedrijf is gespecialiseerd

volgende personen:

in dekzeilen voor mestvergisters en gevestigd in

•

Nico Schiphorst

Oldenzaal.

•

Henk Kwast

•

Annemie Mattheeuws

Clusterwerkgroep

•

Ben Reuvekamp

De clusterwerkgroep is vier maal bijeen geweest.

•

René Venendaal

Tijdens de bijeenkomst worden lopende en nieuwe

•

Sascha Kersten

zaken besproken. Belangrijke aandacht kregen het
Nieuwe Energieprogramma Overijssel en het Gelders

Het bestuur kwam in de verslagperiode vijf maal

Energieakkoord. Verder is besproken het jaarplan, de

bijeen. René Venendaal zat namens BEON in het

workshops en de bio-energiedag.

bestuurlijk overleg voor het Nieuwe Energieprogramma Overijssel. Hij werd in november opgevolgd door

De clusterwerkgroep bestond in 2016 uit

Ben Reuvekamp.

vertegenwoordigers van CCS, Universiteit
Twente, BTG, Stimuland, Twence, HoSt en Cogas.

Deelnemers

Vergaderingen worden bijgewoond door de

In 2017 is tweemaal een deelnemersvergadering

functionarissen van de provincie verantwoordelijk voor

gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden

bio-energie (Astrid Pap).

presentaties gehouden van de nieuwe deelnemers en
worden de jaarverslagen en het jaarplan besproken.

BEON bestuur, maart 2018

