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Go Duurzaam:
Voortgangsgesprek
Markt- en innovatie

1

Samenbrengen expertises BEON - Pioneering
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Verwarmingssystemen en
isolatieopgave
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Werkpakketten GO-Duurzaam
• marktprogramma
•

Welke stappen nemen overheid en marktpartijen om
ruimteverwarming met aardgas terug te dringen? Welke alternatieven
worden geboden? => meedoen in opstellen warmteplannen
gemeenten (en woningcorporaties)

•

Participeren in de Regionale Energiestrategie (RES) en het programma
Nieuwe Energie Overijssel (duurzame opwekking en energiebesparing
gebouwde omgeving)

• beleid

• bijeenkomsten
• communicatie
•

Voorbeelden van energiebesparing en duurzame energieopwekking

• innovatie
•

Welke nieuwe producten en diensten moeten worden aangeboden? =>
innovatieplan

• opleiding
•
•

studentenopdrachten
opleidingen
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RES Twente
• warmtenetten
• Goede mogelijkheden voor uitbreiding
warmtenetten gezien dichtheid
warmtevraag
• Helft woningen komt echter niet in
aanmerking (platteland)
• Nog weinig woningen aangesloten

• bouwjaar
• Ruim 200.000 woningen ouder dan 20
jaar en slecht geïsoleerd
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RES Twente
• Aardgasgebruik stad en platteland
• In stad veel gasgebruik door industrie
• Lage temperatuur gebruik op platteland
bijna net zo hoog als in de stad
(woningen + kantoren + maatschappelijk
vastgoed)
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RES Twente
• aardgasgebruik
• Geschat op 900 miljoen m3 aardgas
• Ongeveer 2/3 voor laagwaardige warmte
• Besparingen nog niet meegenomen

• hernieuwbaar
• Energie uit afval, sloophout, GFT (via Twence),
snoeihout (uit stad en landschap), mest en
maaisel etc. (groengas) is meegenomen.
• Energie uit kippenmest, VGI-stromen,
geothermie, bodemenergie, restwarmte,
aanvoer biobrandstoffen van buiten regio en
andere bronnen is nog niet meegenomen.
• Stijgende vraag naar groene stroom en groene
transportbrandstoffen niet meegenomen.
Hierdoor is feitelijke beschikbaarheid lager
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Verduurzaming
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Innovatie-activiteiten
Actieplan
vergisting

Combinatie
met
verwerking

Boerderij
vergisters

energie
loketten

pilotwijken

Locatieontwikkeling

Uitbreiding
warmtenetten

Hybride
warmtepompen
Bodemenergie,
Opslag warmte/
koude

Warmte en
Infrastructuur
totaalpakket
duurzame
energie
voorziening

Actieplan
biomassa en
landschaponderhoud
in Overijssel

Actieplan
pyrolyse

Lokale productie en
inzet houtpellets

Plannen voor
aardgasloze
wijken
Restwarmte
benutting

Omzetting
laagwaardige
biomassa

Biobased
materialen

CO2 opvang en
hergebruik

Zon op
parkeerterreinen
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Thema’s GO-Duurzaam dag
• Aardgasloze wijken
• Uitbreiding en aansluiting
warmtenetten
• Groen gas en hybride
warmtepompen
• Lokale productie en
decentrale verwarming met
houtpellets
• Restwarmtebenutting
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Thema’s najaar bijeenkomsten
• Bedrijfspanden
• zonnepanelen parkeerplaatsen
• warmtepompen
• bedrijvenparken

• Bodem-energie
•
•
•
•

Geothermie
Bodemenergie
Kaarten
kosten
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Thema’s najaar bijeenkomsten
• Bio-energie in Oostenrijk
• Belangrijkste duurzame
energiebron (250 PJ, 20% van
totaal energiegebruik)
• Veel werkgelegenheid (20.000
mensen)
• Sterke link met landbouw
• Goed innovatieprogramma
Nog aangedragen tijdens discussie:
- UT biedt aan met studenten
vergelijkbaar innovatieschema te
maken voor GO-Duurzaam
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Thema’s die terugkomen
• Voortgang warmtenetten
• voeding (combinaties)
• aansluitingen bestaande bouw

• Voortgang Groen gas en
hybride warmtepompen
• Consortium Cogas-Eigen HuisGasunie
• Praktijktest zes gemeenten, met GST
• Pilotproject Cogas-WBO-wonen

• Bodemenergie, Warmtebuffers
en Warmtepompen (bodem)
• Financiering
• duurzame warmte certificaten
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Warmteplannen en RES
• Warmteplannen
• Complex-strategieën van woningcorporaties
• Wijkplannen gemeenten
• Ontwikkelingen warmtebronnen en -bedrijven

Nog aangedragen tijdens
discussie:
- Afstelling gasketels kan
tot grote besparing
leiden
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Andere mogelijke thema’s
• Klimaatakkoord
• Biomassa gebruiken voor CO2
opslag (cascadering):
• Hout gebruiken in huizen bouw
• Sloophout hergebruiken/ voor energie
gebruiken

• Emissies uit openhaarden en
houtkachels verminderen
• Biomassa gebruiken voor transport
en voor hoge temperatuurtoepassingen/ alleen waar geen
alternatieven zijn
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Uitvoering
• Workshops / partijen bijeenbrengen
• GO-Duurzaam bijeenkomst
• informatie op website(s)
• combinaties met andere programma’s maken:
•
•
•
•
•

Nog aangedragen tijdens
discussie:
- Loohuis biedt
werkbezoek aan
energiecentrum
Fleringen

MDO-labs
Reduses
CO2 neutraal/ circulair
klimaatslim bos- en landschapsbeheer
Vergisting 2.0

• verlenging aanvragen voor 2021
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EINDE
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