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DRIE MILJARD EURO VOOR SDE+ 
Crisis of niet, de regeling Stimulering Duurzame 
Energieproductie (SDE+) heeft meer budget 
gekregen: in 2013 3 miljard euro. Dat is mooi. De 
hoop is dat ook de wat duurdere energievormen nu 
een kans krijgen. De eerste fase zal open gaan op 4 
april. In de regeling zelf zijn weinig wijzigingen ten 
opzichte van vorig jaar. Het maximum basisbedrag in 
de eerste fase is 19,4 euro per GJ, in de tweede 22,2 
euro per GJ en in de derde fase loopt deze op tot 25 
euro per GJ. Binnen de categorieën zijn enkele kleine 
wijzigingen aangebracht voor bio-energie. Zo wordt 
er geen onderscheid meer gemaakt tussen solo en 
hub vergistingsinstallaties, kan er ingediend worden 
voor monovergisters en is de groen gas productie bij 
AWZI/RWZI-installaties opgenomen. Meer 
informatie over de regeling is te vinden op de 
website van AgentschapNL: http://bit.ly/ZI6LZD.   
 

GEMEENTES IN WEST OVERIJSSEL 
ENTHOUSIAST OVER BIO-ENERGIE 
Overijssel is sterk in hout. Er is nog veel onbenut aan 
hout en andere biomassa uit bos en landschap. Maar 
wat misschien nog belangrijker is: er is een stevige 
industrie die ketels bouwt en kan leveren. Met KARA 
heeft Overijssel een serieuze internationale bouwer 
van houtketels binnen de grenzen, met bedrijven als 
HeatPlus en Tubro partijen die kleine en middelgrote 
ketels uit het buitenland keurig kunnen neerzetten 
en installeren. Dit kregen een veertigtal ambtenaren 
te horen op de bio-energiebijeenkomst voor 
gemeenten in Salland en de kop van Overijssel, op 
27 februari 2013. Regels zijn verder verbeterd. 
Inspirerende verhalen verder over het integrale 
energieplan voor een nieuwe woonwijk bij Meppel, 
een zwembad bij Harderberg en de ketel bij het 
kasteel Twickel. 
 
 
 
 

BIO-ENERGIE IN DE SPOTLIGHTS IN CLEAN TECH 

CAFE 
Een paar keer per jaar organiseert Syntens samen 
met kiEMT een ontmoeting voor ondernemers in 
clean tech technologies. Op 12 februari 2013 stond 
bio-energie in de spotlights. HoSt liet zien dat 
opwaarderen van biogas niet veel hoeft te kosten. 
Ook niet voor kleine systemen. Met haar product 
met kleine rietjes als membranen werd dit 
gedemonstreerd. Frans Feil van BEON mocht de 
aftrap geven met een verhaal over het 
samenwerkingsverband en de gebieden waar Oost-
Nederland sterk in is. Zo’n vijftig mensen waren 
aanwezig, met veel belangstelling uit heel Oost-
Nederland, dat viel op. Download de BEON 
presentatie van het Clean Tech Café op onze 
website: http://bit.ly/YXbnoQ.  
 

BIOBELEID GELDERLAND STEVIG VAN START 
Gelderland timmert stevig aan de weg. Carla 
Onderdelinden werkt voor het Energietransitie-
programma en gaf op 7 februari 2013 tijdens een 
BEON lunch in Doetinchem een goed onderbouwd 
verhaal waarom de provincie zo zwaar inzet op 
energietransitie. Geld wordt vrijgemaakt voor het 
maken van businessplannen en investerings–
voorstellen kunnen worden ingediend bij het stevig 
gevulde Innovatiefonds. Daaruit kunnen nieuwe 
bedrijven worden ondersteund en duurzame 
energieprojecten van financiering worden voorzien. 
Voorbeeld is het houtproject in de Gelderse Vallei, 
zo verduidelijkt fondsbeheerder Jemy Pauwels van 
PPM Oost. Links en rechts haalbaarheidsstudies 
subsidiëren die dan door consultants worden 
uitgevoerd, dat wil de provincie niet meer. Dat moet 
in het vervolg via de Regionale Centra voor 
Technologie gaan, of via het programmabureau 
EMT. Dat laatste is nog in oprichting. Naar verluidt 
zal kiEMT daarbij de leiding nemen. Voor de studies 
is 300.000 euro beschikbaar. Download de 
presentaties op onze website: http://bit.ly/Y02OZE. 
Hierin veel info over de nieuwe regels. 

http://bit.ly/ZI6LZD
http://bit.ly/YXbnoQ
http://bit.ly/Y02OZE
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BIO-ENERGIEBELEID MOET VOLSTREKT ANDERS 
Het bio-energiebeleid moet anders volgens een 
twaalftal organisaties die actief zijn op bio-
energiegebied. Beleefd geformuleerd als 
“successuggesties”, maar toch een pittige brief aan 
de SER Regiegroep Energie & Economie met stevige 
aanbevelingen hoe het anders kan. En anders moet. 
Voorbeelden zijn meer continuïteit, meer 
toekomstbestendigheid en meer waardering voor de 
vele nuttige effecten van duurzame energie. Die 
hebben momenteel nog geen marktprijs. Verder de 
bevordering van biobased economy en aanpassing 
van de regels voor digestaatbehandeling. Ook BEON 
heeft de brief mede ondertekend. Voor meer info, 
zie op: http://bit.ly/YDaJjB.   
 

RABO ZIET KANSEN VOOR BIOVERGISTERS IN 
DE TRANSPORTSECTOR 
Biovergisters hebben de grootste kans in de 
transportsector, aldus een rapport van de Rabobank. 
De bank ziet dat de conventionele biogaswinning uit 
agrarische producten zoals mais onder druk staat en 
er een verschuiving plaatsvindt naar de winning van 
biogas uit agrarische reststromen. Onder de huidige 
randvoorwaarden valt weinig groei te realiseren. Het 
vloeibaar maken van het gas en daarmee geschikt 
maken voor transport biedt op de langere termijn 
wel kansen voor vergisters. Download het rapport 
van de website van het Biobased Economy 
Magazine: http://bit.ly/Whj12f. 
 

VERGISTING KAN BETER, MAAR ZONDER EXTRA 
STIMULERING GAAT HET NIET 
Het is belangrijk om eerst zelf te kijken wat je eraan 
kunt verbeteren. Het financieel rendement van 
mestvergisting is bedroevend laag en moet beter. 
Een denktank van BEON heeft zich hier afgelopen 
paar maanden over gebogen en is gekomen met een 
reeks conclusies en aanbevelingen. Op een aantal 
punten valt er nog wel wat te verbeteren. 
Onderhoudskosten kunnen omlaag, de beschik-
baarheid van productie eenheden kan omhoog, 
evenals het rendement. Mest-, stal en vergistings-
systemen kunnen slimmer worden geïntegreerd. 
Maar zelfs als we al het mogelijke gedaan hebben, 
dan schieten de mestvergistingssystemen toch te 
kort. Milieuvoordelen worden nu nog echter zwaar 
ondergewaardeerd. Dat moet anders. Het 
samenwerkingsverband gaat nu hard aan de slag 
met de aanbevelingen. Ook de provincie Overijssel 
geeft er haar volle support aan. Er moet nog veel 
gebeuren om mestvergisting er weer bovenop te  

helpen. Maar het is de moeite waard. Zie meer op: 
http://bit.ly/15swB3e. 
 

RENDEMENT VERGISTERS KAN OMHOOG, 
DUITSE EN NEDERLANDSE PARTIJEN WISSELEN 
ERVARINGEN UIT 
Ook de Duitsers beseffen dat vergisters efficiënter 
moeten worden. Op 10 april 2013 zullen Duitse en 
Nederlandse vergistingexperts ervaringen op dit 
gebied delen in Steinfurt, net over de grens bij 
Enschede. Belangrijke technieken zullen daarbij aan 
bod komen. Het event wordt mede georganiseerd 
door BEON in het kader van het INTERREG 
programma Groen gas. Het programma begint om 
10.00 uur en zal na de lunch worden afgesloten met 
een bezoek aan de laboratoria van de technische 
hogeschool FHM. De bijeenkomst zal gehouden 
worden in de prachtige eeuwenoude concertzaal in 
het slotpark van het kasteel van Burgsteinfurt. 
Toegang is gratis. Opgave graag bij BEON. 
 

PRAKTIJKNETWERK MICROVERGISTERS VAN 
START 
Microvergisters hebben de toekomst. Acht 
rundveehouders hebben samen een praktijknetwerk 
opgericht. Dat gaat samen met een aantal experts 
onderzoek doen naar de ervaringen van micro-
vergisters op rundveebedrijven. Deze installaties 
maken alleen gebruik van mest. Het onderzoek richt 
zich op de afzet van energie, de bemestende waarde 
en de economie van de microvergister. Voor meer 
informatie kunt u kijken op de uitgebreide website 
van het netwerk: http://bit.ly/ZIadDE. 
 

NIEUWE HOUTKACHELS IN GEBRUIK GENOMEN 
IN OLST-WIJHE 
De gemeente Olst-Wijhe, SallandWonen en Cogas 
hebben bij zwembad ‘de Welters’ in Wijhe en bij een 
appartementencomplex van SallandWonen 
houtkachels geïnstalleerd. De kachels worden 
gestookt met hout en snoeiafval uit de regio Salland. 
Een mooi resultaat voor BiomaSalland, een initiatief 
van lokale gemeenten en Borgman Beheer, voor de 
levering van lokaal hout. Borgman Beheer is dit jaar 
sowieso al in de feestmodus: ze bestaat 20 jaar. De 
investeringen zijn mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Overijssel.  
 
 
 
 

http://bit.ly/YDaJjB
http://bit.ly/Whj12f
http://bit.ly/15swB3e
http://bit.ly/ZIadDE
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BIJEENKOMST INNOVATIE AGRO & FOOD 
OVERIJSSEL 
Bio en agro hoort vaak bij elkaar. Op woensdag 20 
maart staat innovatie in de Agro & Food sector in 
Overijssel centraal tijdens een bijeenkomst op het 
provinciehuis te Zwolle. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door Stimuland samen met Oost NV 
en de provincie. Zie verder: http://bit.ly/YFItum.  
 

AGENDA 
 12 maart, Agent.NL bijeenkomst WBSO en RDA, 

Enschede. Meer info: http://bit.ly/WqBiVo. 

 20 maart, innovatie Agro & Food in Overijssel, 
Zwolle. Meer informatie: http://bit.ly/YFItum.   

 27 maart, deelnemersvergadering BEON, Cogas, 
Almelo. Alleen toegankelijk voor leden van het 
cluster.  

 10 april, kennisuitwisseling verbetering 
rendement vergisting, INTERREG Groen Gas 
bijeenkomst, Steinfurt. 

 10 april, evaluatie programma nieuwe energie, 
provincie Overijssel, Zwolle. 

 17 april, BEON workshop, Cogas, Almelo.  
 

CONTACT 
Frans Feil 
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland 
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl 
T: 053 – 489 1195 
M: 06 – 51 12 18 19 

http://bit.ly/YFItum
http://bit.ly/WqBiVo
http://bit.ly/YFItum
mailto:coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl

