NIEUWSFLITS
REEST EN WIEDEN AAN DE SLAG MET INHOUD
TOILET
Het waterschap - dat actief is in Overijssel en
Drenthe - wil voor 7,3 miljoen euro een slibvergistingsinstallatie neerzetten. Deze installatie die gebouwd zal worden door HoSt - kan tot 200.000
kuub slib per jaar vergisten. Groot voordeel van deze
installatie is dat het slib centraal vergist wordt,
waardoor de energieopbrengst hoger is. Ook kan
door deze centrale vergisting het fosfaat uit het slib
beter worden teruggewonnen. Door middel van
deze slibvergisting kan het waterschap Reest en
Wieden 20% van haar gebruikte elektriciteit zelf
opwekken. Hierdoor wordt ook nog eens 20% CO2reductie behaald.

MEER HALEN UIT MEST!
LTO Noord, Twence en het Innovatienetwerk hebben
afspraken gemaakt om meer te doen met het
huidige mestoverschot. De organisaties hebben
afgesproken om de bouw van biogasinstallaties op
boerenbedrijven te stimuleren en het ontstane afval
centraal bij Twence te verwerken tot meststoffen en
andere producten. Voorbeelden hiervan zijn fosfaat
en kali die gebruikt worden in de chemische
industrie. Met dit plan wordt afgezien van een
centrale mestvergister en wordt de decentrale pure
mestvergisting gestimuleerd. Verwachting is dat
boeren met deze verwerking niets gaan verdienen,
maar wel hun kosten voor huidige mestafvoer zullen
terugdringen. Eerder had Twence ook al afspraken
gemaakt met het diervoederbedrijf ForFarmers.

HUIDIGE STAND SDE+ 2011
Nadat op 1 juli de SDE+ haar deuren opende zijn er
massaal aanvragen ingediend. De meeste aanvragen
zijn ingediend voor hernieuwbaar gas (1.080
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miljoen) en minder voor hernieuwbare elektriciteit
(500 miljoen), waardoor de minister van EL&I heeft
besloten tot een herverdeling van het budget. Van
de 1,5 miljard euro zal nu 1 miljard beschikbaar
worden gesteld voor hernieuwbaar gas en 500
miljoen voor hernieuwbare elektriciteit. Dit in plaats
van 750 miljoen voor elke categorie.
Enkele in het oog springende categorieën zijn:
 Allesvergisting gas: 20 aanvragen voor 880
miljoen euro
 Allesvergisting elektriciteit: 6 aanvragen
voor 145 miljoen euro
 Mestcovergisting gas: 8 aanvragen voor 109
miljoen euro
 Mestcovergisting elektriciteit: 3 aanvragen
voor 22 miljoen euro

OVERIJSSEL SCOORT GOED BIJ SDE 2008-2010,
GELDERLAND MINDER
Met zes succesvolle aanvragen voor stroomproductie eindigde de provincie Overijssel met bijna
10 MWel bij de eerste vier provincies van Nederland.
Dit blijkt uit een recente publicatie van Agentschap
NL over de periode van de oude SDE regeling van
2008-2010. De provincie Gelderland eindigde op de
negende plaats. Nummer 1 was Brabant met 14
projecten, goed voor bijna 16 MWel. Ook voor groen
gas eindigde Overijssel op de vierde plek met ruim
1000 m3 groen gas per uur (twee aanvragen, in
Dalfsen en Zwolle). Gelderland eindigde met 1
aanvraag op de zevende plaats (Bergerden).
Nummer een was Groningen met drie hele grote
vergistingsprojecten (samen ruim 3000 m3/uur).
Nog slechts een beperkt aantal van de toegekende
beschikkingen is gerealiseerd, bij het merendeel
moet dit nog gebeuren. De aanvragen voor 2011

zitten niet in het overzicht, hiervan zijn immers nog
geen beschikkingen afgegeven. Voor meer
informatie, zie binnenkort onder nieuws op de
website www.bioenergieclusteroostnederland.nl.

BIOENERGIEDAG 2011
Op de Bioenergiedag zullen alle belangrijke mijlpalen
en ontwikkelingen in Oost Nederland worden
gepresenteerd. Een groot aantal sprekers hebben al
hun bijdrage bevestigd. Dit zijn de heren Rietkerk en
Schiphorst voor de plenaire morgensessie, en de
heren Sanders (Attero), Reuverkamp (R&WE) en
Kwast (Bruins en Kwast) voor de parallelsessies.
Verder is reeds een bijdrage toegezegd van Twence
en worden nog bijdragen verwacht van de
Universiteit Twente, van het Salland groen gas
initiatief en uit Duitsland (Steinfurt/BIO-RES) en Den
Haag (SDE+). De parallelsessies zullen zich richten
op enerzijds groen gas en anderzijds snoeihout. Het
programma voorziet verder wederom in een vrolijke
quiz, een mooie postersessie en een uitstekend
lunch. Dit alles op 3 november van 10.00 - 16.00 u in
het provinciehuis van Zwolle.

AGENDA









12 september: lunch HMO - BEON bedrijventerrein Molendijk - Noord Rijssen (open voor
alle deelnemers die willen meedenken over
inrichting bedrijventerrein Rijssen mbt bioenergie)
13 - 14 september: Valorisatie Biomassa
Congres (Jaarbeurs Utrecht)
14 september: Clusterwerkgroepvergadering
(Almelo)
27 - 28 september: Ecomobiel (AHOY
Rotterdam)
28 september: Deelnemersvergadering
(Almelo)
3 november: Bioenergiedag Oost Nederland
2011 (Zwolle)
22-24 november: DETAF! beurs gericht op
bio-energie en duurzaamheid (Venray).
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