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 DVEP KRIJGT MILIEUVERGUNNING 

De gemeente Hof van Twente heeft ons clusterlid DVEP een milieuvergunning verleend voor de 

bouw van een vergistingsinstallatie. Deze installatie - die per jaar rond de 12 miljoen kWh moet 

produceren - wordt gebouwd op het bedrijvenpark Zenkeldamshoek in Goor. De 

milieuvergunning is verleend nadat er door DVEP nog enkele wijzigingen zijn aangebracht op 

basis van Best Beschikbare Technieken (BBT). Zo zal een deel van de uitstoot worden gereinigd 

en zal de buitenopslag nu permanent worden afgedekt. 

 

HOST WINT IN ÉÉN MAAND TWEE PRIJZEN EN EEN GROOT CONTRACT IN LETLAND 

HoSt heeft in de maand april twee prijzen gewonnen. Met haar Microferm installatie heeft zij de 

tweede prijs gewonnen in de categorie ABN AMRO Mooiste ondernemersinitiatief Award. Deze 

award wordt uitgereikt in het kader van de P-NUTS awards en is een vak- en publieksprijs die 

jaarlijks wordt uitgereikt aan lokaal opgewekte duurzame energie-initiatieven. De Microferm 

van HoSt is een monovergister op kleine schaal die geplaatst kan worden bij boeren om mest te 

vergisten en om te zetten in elektriciteit en warmte.  Daarnaast heeft HoSt - samen met 

Kempfarm BV, Wopereis Staalbouw BV en Wageningen Universiteit Livestock Research - de 

Small Business Innovation Research (SBIR) prijs gekregen voor het beste duurzame veehouderij 

concept. Dit zogeheten STARPLUS concept combineert dierenwelzijn, diergezondheid en milieu 

en laat bestaande en nieuwe technieken op elkaar aansluiten. Daarnaast is dit stalconcept ook 

nog eens economisch rendabel. 

  

Op 28 april heeft HoSt in Letland een contract getekend ter waarde van 2,2 miljoen euro. Dit 

werd bekend gemaakt bij de opening van een grote vergistingsinstallatie bij de Letse plaats 

Dobele.  

 

BIO-ENERGIE IN COALITIEAKKOORDEN OVERIJSSEL EN GELDERLAND 

Na de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 zijn in Overijssel en Gelderland de 

onderhandelingen over een coalitie gestart. In de maand april zijn deze onderhandelingen 

afgerond en liggen er nu twee coalitieakkoorden. Maar wat staat er in deze akkoorden over bio-

energie? De provincie Overijssel heeft zichzelf voor de periode 2011 tot 2015 als opgave het 

investeren in innovatieve en energiebesparing meegegeven.  Hierbij wil zij voornamelijk inzetten 

op geothermie, Warmte Koude Opslag (WKO) en biomassa. De provincie streeft naar 20 procent 

hernieuwbare energie in 2020 in plaats van 20 procent CO2-reductie. Om deze doelen te 

realiseren zal de nieuwe coalitie de lijn van de vorige coalitie voorzetten en zal het energiefonds 
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definitief gerealiseerd worden. Dit fonds wordt deels ingezet voor bijdragen aan innovaties en 

voor een ander deel als deelnemingen op het gebied van geothermie, warmteterugwinning en 

biovergisting. De provincie Gelderland ziet zich genoodzaakt om te werken aan een duurzame 

economie en een ander gebruik van energie. Hierbij zet zij voornamelijk in op nieuwe vormen 

van duurzame energie en decentrale energieopwekking. Kansrijke bedrijven zullen ondersteund 

worden door OOST NV en het programma Ikstartsmart. Daarnaast zal een revolving fund van 

100 miljoen euro in het leven worden geroepen om innovatie - waaronder de energietransitie - 

te bevorderen. Indien er voldoende kansrijke projecten zijn wordt dit fonds mogelijk uitgebreid. 

 

OPENSTELLING SDE+ 

Op 22 april heeft Minister Verhagen bevestigd de nieuwe regeling op 1 juli open te stellen. In 

tegenstelling tot de huidige SDE regeling heeft de SDE+ één budgetplafond en zal de regeling in 

fases worden opengesteld. Dit houdt in dat in de eerste fase voor een lager subsidiebedrag 

dient te worden ingediend dan in de latere fases. De latere fases gaan steeds twee maanden na 

elkaar open en alleen indien het budgetplafond van 1,5 miljard euro nog niet is bereikt.  

Naast informatie over de SDE+ regeling van 2011 blikt de minister ook vast vooruit op de 

regeling van 2012. Zo zal in 2012 een aparte categorie worden ingevoerd voor duurzame 

warmte en zal deze de huidige warmtestaffel gaan vervangen. Ook het eigen gebruik van 

duurzame energie zal in de SDE+ van 2012 worden meegenomen. Voor meer info, zie: 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2011/04/22/openstelling-sde-/openstelling-sde-2011.pdf.  

 

STEUN GEVRAAGD VOOR BIOGAS INFRASTRUCTUUR OOST-NEDERLAND 

De provincie Gelderland heeft steun gevraagd bij het Rijk voor het project Biogas Infrastructuur 

in Oost-Nederland. De provincie heeft zich aangemeld voor de Green Deal, een initiatief van het 

rijk die burgers, bedrijven en organisaties helpt bij het realiseren van energieprojecten. De steun 

uit de Green Deal kan helpen om verschillende knelpunten weg te nemen. Biogas Infrastructuur 

Oost-Nederland is een project van de provincie Gelderland, Alliander, de regio Achterhoek en de 

regio Vallei. Met dit project willen de partners het mest en fosfaat probleem in Gelderland 

oplossen en Groen Gas productie op grote schaal mogelijk maken. 

 

VAKBEURS: DUURZAME ENERGIE TECHNIEKEN EN AGRO FUELS (DETAF) 

Van 22 tot 24 november zal voor de eerste keer de vakbeurs Duurzame Energie Technieken en 

Agro Fuels (DETAF) worden georganiseerd in de evenementenhal van Venray. Deze vakbeurs 

richt zich op de totale duurzaamheidsbranche en de euregionale bio-energie wereld in het 

bijzonder.   

 

Alle clusterleden die interesse hebben om zich op deze vakbeurs te presenteren kunnen zich 

melden bij Frans Feil (coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl). Het cluster heeft 

verschillende informatiepakketen ontvangen die bij interesse opgestuurd zullen worden. 

Informatie is ook te vinden op http://www.evenementenhal.nl/venray/beurzen/view/93/detaf. 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/22/openstelling-sde-/openstelling-sde-2011.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/22/openstelling-sde-/openstelling-sde-2011.pdf
mailto:coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
http://www.evenementenhal.nl/venray/beurzen/view/93/detaf
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NIEUWSFLITSEN: NU OOK ALS PDF 

Lange tijd zijn de BEON nieuwsflitsen alleen verstuurd als platte tekst per e-mail. Vanaf deze 

nieuwsflits zal daar veranderingen in komen. Iedere nieuwsflits zal nu ook als pdf beschikbaar 

worden gesteld. Deze pdf nieuwsflitsen zijn te downloaden op de website, voel vrij om ze door 

te sturen: http://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/nieuws/152-nieuwsflits.html. 

 

AGENDA 

 10 mei - overleg bestuur BEON met provincie 

 11 mei - clusteroverleg snoeihout uit het landschap en houtgestookte installaties, 16.00 

u Cogas, Almelo 

 24 mei - Excursie warmtenet Lathen. De Projectgroep Biomassa & WKK organiseert in 

samenwerking met het Wartenetwerk een bezoek aan de gemeente Lathen - vlak over 

de grens bij Emmen. Tijdens deze praktijkdag - die georganiseerd wordt op 24 mei - 

wordt informatie gegeven over de aanleg van een warmtenet in bestaande bouw, 

duurzame warmte en financiering van een coöperatie. Het innovatieve aan het 

warmtenetwerk in Lathen is namelijk dat iedere afnemer van warmte ook participeert in 

het project. Aanmelden voor deze dag kan op www.biowkk.eu.  

 26 mei - clusterwerkgroepvergadering, met overleg met kiEMT, 10.00 u Cogas, Almelo  

 1 juni - bezoek aan Steinfurt - info volgt 

 

CONTACT 

Frans Feil 

Cluster coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland 

E: coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl 

T: 053 – 486 1195 

M: 06 – 51121817 
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