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ZORGEN OM (CO-)VERGISTINGSSECTOR
Al langere tijd zijn er zorgen om de covergistingssector. Veel vergisters hebben het
moeilijk en met het faillissement van Bieleveld Bioenergie is een belangrijke speler in Oost-Nederland
van de markt verdwenen. Het programma
EenVandaag van de Tros en Avro heeft op maandag
16 juli een item uitgezonden over de
vergistingssector. Het item gaat voornamelijk in op
de slechte situatie in de vergistingssector
veroorzaakt door het subsidiebeleid en de hoge
kosten voor de aankoop van cosubstraten. Aan het
woord komen onder meer Johan Wempe van Saxion
Hogescholen en twee biogasboeren uit het noorden
van het land. Het item is te bekijken op Uitzending
Gemist en start vanaf ongeveer 12:00 minuten:
http://tinyurl.com/bwmtsrc.

BTG BESTAAT 25 JAAR
BTG viert feest. Het bedrijf bestaat 25 jaar. In het
kader daarvan organiseert BTG op donderdag 27
september 2012 een symposium getiteld ‘Innovatie
& Inspiratie’. Het programma bevat presentaties van
Anne Walraven van FutureFuel.nu, Maurits Groen
van WakaWakalight.com en Theo Rietkerk over het
economisch belang van pyrolyse en de productie
ervan voor de regio. Eerder bracht BTG al een mooi
boek uit over de geschiedenis van het bedrijf.

MESTMONOVERGISTERS
2013

ONDERDEEL

SDE+

Mest vergisten, pure mest, krijgt een apart
onderdeel in SDE+. Na een succesvolle lobby door
provincies
Overijssel
en
Gelderland
is
mestmonovergisting opgenomen in het ECN/KEMA
conceptadvies. In het advies is uitgegaan van een
monovergister met een capaciteit van 24,5 Nm³
biogas per uur (14 Nm³ groen gas per uur). De
referentie-installatie maakt daarnaast gebruik van
gaswassing. Afhankelijk van de inzet van de
monovergister lopen de basisbedragen uiteen van
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15,8 tot 47,4 euro per GJ voor warmte en WKK. Voor
de productie van groen gas worden basisbedragen
geadviseerd van 69,6 tot 71,8 eurocent per kWh. Na
de marktconsultatie wordt aan het eind van de
zomer een definitief advies verwacht. De minister
kan dan nog beslissen om het advies wel of niet over
te nemen.

STRIJDER MET PENSIOEN, AFSCHEID RON VAN
HUTTEN
Zijn hele leven gewijd aan duurzame energie: Ron
van Hutten heeft op 11 juli afscheid genomen van
Cogas en geniet nu van zijn welverdiende pensioen.
Hij heeft zich altijd een echte pionier getoond en
heeft aan de basis gestaan van veel aansprekende
bioenergie projecten in Overijssel. Stortgas werd, al
lang voordat de term werd uitgevonden, omgezet in
groen gas. Hij heeft de houtgestookte centrale in
Goor geïnitieerd en vormgegeven. De houtgestookte
ketel bij het zwembad in Vriezeveen – net opgestart
- heeft hij mede mogelijk gemaakt. En zo vele zaken
meer. Ook is hij van begin af aan betrokken geweest
bij het Bioenergiecluster Oost-Nederland.

BIO-ENERGIEDAG OOST-NEDERLAND 2012
Op donderdag 1 november 2012 wordt voor de
derde keer de Bio-energiedag Oost-Nederland
georganiseerd in het provinciehuis te Zwolle. Eerder
berichtten we u al dat de parallelsessies de thema’s
‘biobased economy’ en ‘energie uit het landschap’
krijgen en nu zijn ook enkele sprekers bekend. Zo zal
Theo Rietkerk de situatie van Bio-energie in OostNederland schetsen, geeft René Venendaal van BTG
een presentatie over pyrolyse-olie voor de productie
van groene grondstoffen en gaat Kreis Steinfurt in op
het belang van bio-energie voor de verduurzaming
van een regio. De Bio-energiedag is gratis en open
voor alle geïnteresseerden. Aanmelden kan vanaf
begin september.

GELDERLAND
VERGISTING

GEEFT

AANDACHT

VOOR

Gelderland blijft vergisting onverkort steunen.
Samen met Overijssel strijdt ze voor betere SDE+
vergoedingen. Op 24 september zal gedeputeerde
Annemieke Traag een spreekbeurt houden voor de
slotconferentie van het BIO-RES programma. Ze zal
daarbij ingaan op de wijze waarop de provincie
vergisting wil blijven ondersteunen. BIO-RES is een
Nederlands-Duits samenwerkingsprogramma op het
gebied van mestvergisting. De bijeenkomst zal
worden gehouden in Hotel van der Valk in Hengelo
en begint om 10.00 u. Opgave via het cluster.

ZETON GAAT BIOBASED
Zeton bouwt pilot plants voor de industrie. Het is
een Canadees bedrijf met een belangrijke grote
vestiging in Enschede met meer dan 60 mensen. Met
een enorme bouwhal met kantoor op de
Marssteden. Hier worden procesunits op skids
gebouwd en getest voordat ze verscheept worden
naar de uiteindelijke locatie. Zeton kreeg met de
bouw van de eerste pyrolyse fabriek in Maleisië de
smaak van bio-energie te pakken. Ze ziet de
belangstelling in de industrie voor bio-energie niet
als een tijdelijke zaak, maar als een belangrijke
ontwikkeling die alleen maar zal toenemen. Ze
draagt daarbij graag haar steentje bij als ervaren
procesontwikkelaar en pilot plant bouwer. Op 5
oktober organiseert ZETON een seminar op het
terrein van de Universiteit Twente, met als titel:
Biobased Future, right here, right now. Voor meer
informatie: zie
http://www.zeton.com/site/pdf/symposiuminvitation.pdf

AGENDA





24 september, slotconferentie BIO-RES, Van
der Valk Hotel, Hengelo.
26 september, deelnemersvergadering
BEON.
5 oktober, Zeton Enschede. Seminair
Biobased Future, right here, right now,
Zeton.
1 november, Zwolle. Bio-energiedag OostNederland 2012.

PAGINA 2

CONTACT
Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
T: 053 – 486 1195
M: 06 – 51 12 18 17

