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VERGISTER HEETEN WORDT GEVEILD
De vergistingsinstallatie in Heeten wordt op 19
september geveild, tenzij het de curator nog lukt om
de installatie in zijn geheel over te doen. Er zou
hiervoor nog een partij in de race zijn. De vergister
en haar eigenaar Bieleveld Bio-energie gingen begin
dit jaar failliet nadat in 2011 het verlies van de
vergister 1,2 miljoen euro bedroeg op een omzet van
1,6 miljoen euro.
Ook twee andere vergisters in Anerveen en
Scheemda zijn failliet verklaard. Deze vergisters
waren in handen van een consortium waar ook
Bieleveld Bio-energie deel van uitmaakte. Deze twee
vergisters draaien nog wel beperkt door totdat er
een koper is gevonden.

RAPPORT HERNIEUWBARE
NEDERLAND

ENERGIE

IN

Zoals ieder jaar heeft CBS ook dit jaar weer haar
rapport ‘Hernieuwbare Energie in Nederland’
uitgebracht. Het rapport geeft aan dat het aandeel
hernieuwbare energie van het bruto energetisch
eindgebruik is gestegen van 3.7% in 2010 naar 4.3%
in 2011. Deze stijging wordt voornamelijk
veroorzaakt door het gebruik van biobrandstoffen in
het wegverkeer. Bio-energie zorgt voor een bijdrage
van 74.2% aan de productie van hernieuwbare
energie. Afvalverbranding, bij- en meestook en
houtkachels bij particulieren zorgen voor de grootste
bijdrage. Download de publicatie op de website van
het CBS: http://tinyurl.com/bnrjsqj.

SLOTCONFERENTIE BIORES
Op donderdag 24 september wordt een
slotconferentie georganiseerd van het BIORES
programma.
Dit
Duits-Nederlandse
samen–
werkingsverband richt zich op de productie van
meer biogas en maximale benutting van de daaruit
te winnen duurzame energie. Tijdens de
slotconferentie komen vragen aan bod als: zijn
enzymen het wondermiddel voor verhoogde
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gasproductie, hoe kan gras het beste worden ingezet
en zijn tussengewassen een alternatief voor maïs?
Gedeputeerde Traag zal de opening verzorgen van
de bijeenkomst en ingaan op het beleid van de
provincie Gelderland. De slotconferentie wordt
gehouden in het Van der Valk hotel in Hengelo en
duurt van 09.30 uur tot 17.30 uur. Voor een lunch en
afsluitende borrel wordt gezorgd! Toegang is gratis
en aanmelden kan op de website van BIORES:
http://tinyurl.com/9kx4ted.

STRENGERE EMISSIENORMEN
UITGESTELD

HOUTKETELS

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en
Milieu) stelt de inwerkingtreding van nieuwe
emissienormen voor houtgestookte ketels met twee
jaar uit. Het gaat om kleine ketels met een vermogen
kleiner dan 1 MW. Hiermee houdt Nederland zich
aan het tempo van Duitsland. Vergunningen hoeven
per 1 januari 2013 niet meer aangevraagd te
worden: de ketels zullen gaan vallen onder het
activiteitenbesluit. Dit was al eerder besloten. Klaas
Reinders van KARA is blij met het uitstel, maar blijft
de normen onnodig streng vinden: "Nederland is
roomser dan de paus".

BIO-ENERGIEDAG OOST-NEDERLAND
Op donderdag 1 november is het weer zover: de Bioenergiedag Oost-Nederland 2012 vindt dan plaats in
het provinciehuis te Zwolle. Verschillende sprekers
passeerden al de revue in de afgelopen
nieuwsflitsen. We kunnen daar nu een presentatie
over transportbrandstoffen uit biomassa door Erik
Büthker aan toevoegen. Ook zal Eibert Jongsma van
landschap Overijssel een presentatie geven over de
realisatie van houtaanvoer uit het landschap met
behulp van groene diensten. De Bio-energiedag zal
eenzelfde opzet kennen als afgelopen jaren en duurt
van 09.30 uur tot 17.00 uur. Het volledige
programma, alsmede de mogelijkheid tot
inschrijven, zal halverwege september op onze

website gepubliceerd worden. Houd deze dus in de
gaten!

AGENDA

RAALTE THEATER GAAT OP BIO-ENERGIE EN
WKO



Bestaande technieken zo combineren dat het een
slimme en duurzame oplossing is. Dat kan. Zo krijgt
Raalte een theater met houtgestookte cv. In
combinatie met warmtekoude opslag vanwege de
sterke variatie in warmtevraag. Heat Plus is
verantwoordelijk voor de levering van de
houtketel. Ben Reuvekamp zal op 18 september
tijdens een clean tech bijeenkomst in de Kamer van
Koophandel in Zwolle meer vertellen over de
opdracht en de bijzondere techniekcombinatie.
Vanaf 16.00 u. Opgaveformulier voor het clean tech
cafe via kiEMT op http://tinyurl.com/raalte-theaterop-bio-energie.



GAS GEVEN VOOR DUURZAME ENERGIE
Op donderdag 4 oktober van 9.00 tot 13.00 uur
organiseert de provincie Gelderland in Geldermalsen
de bijeenkomst ‘gas geven voor duurzame energie’.
Tijdens deze bijeenkomst staat het opschalen van
lokale duurzame energie initiatieven naar een hoger
niveau centraal. De bijeenkomst richt zich
voornamelijk op duurzame vervoersinitiatieven zoals
de duurzame energiesnelweg A15 en groene
vervoershub Arnhem-Nijmegen. Het definitieve
programma, en de mogelijkheid tot inschrijven,
wordt begin september verwacht. Houd de website
van de bijeenkomst in de gaten op:
http://tinyurl.com/ckmvx4w.

CORRECTIE
Het ZETON biobased symposium is niet op vrijdag 5
oktober, maar op donderdag 4 oktober. Een
uitgelezen kans om de ontwikkelingen te vernemen
op het gebied van biobased materialen en
brandstoffen.
Zie: http://tinyurl.com/zeton-symposium.
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18 september, houtketel voor theater Raalte,
clean tech cafe, Kamer van Koophandel Zwolle.
24 september, slotconferentie BIORES, Van der
Valk hotel, Hengelo.
26 september, deelnemersvergadering BEON
(alleen voor leden).
4 oktober, bijeenkomst gas geven voor
duurzame energie, Geldermalsen.
4 oktober, Biobased seminar, right here, right
now, Zeton, Enschede.
18 oktober, Kick-off meeting INTERREG Groen
Gas, Papenburg.
1 november, Bio-energiedag Oost-Nederland
2012, Zwolle.
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