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INITIATIEFNEMERS WACHTEN MET SMART OP 

OPENSTELLING SDE+ 2012 

Duurzame energieprojecten wachten met smart op 

de openstelling van de SDE+ 2012. Goed voor groen 

gas, goed voor groene stroom en nu ook voor 

groene warmte. Brussel moet nog goedkeuring 

geven aan de regeling. De minister heeft al laten 

weten dat de opening uitgesteld is tot 13 maart 

2012. Publicatie wordt verwacht rond 14 

februari.  Lees de brief van minister Verhagen aan de 

Tweede kamer op de website 

http://tinyurl.com/uitstelsde2012.  

 

TRANSPORTBRANDSTOFFEN UIT BIOGAS 

LONKEND ALTERNATIEF 

Biogas kan al op kleine schaal opgewerkt worden tot 

transportbrandstof. Dit perspectief hield Jerom van 

Roosmalen toehoorders voor tijdens de druk 

bezochte BEON workshop op 18 januari  in Goor. De 

markt begint zich te ontwikkelen. Supermarktketens 

en verscheide distributeurs willen een groen imago 

en zijn geïnteresseerd in rijden op groen gas. 

Apparaten van een paar ton zijn beschikbaar om het 

gas rijklaar te maken. Voorwaarde is wel dat het 

biogas opgewerkt is tot groen gas met hoge 

kwaliteit. Daar zit nog een belangrijk technisch en 

vooral financieel aandachtspunt. Download de 

presentaties van de workshop op de website 

http://tinyurl.com/workshopbiolng. 

 

NEDERLANDS-DUITS GROEN GAS PROJECT 

VEELBELOVEND VAN START 

Het Groen Gas INTERREG programma is op 25 

januari 2012 van start gegaan met een kick-off 

vergadering. Diep in de binnenlanden van Nieder-

Saksen vond de aftrap plaats van een omvangrijk 

programma. Het heeft een totaal waarde van 10 

miljoen euro en meer dan 60 partijen nemen deel, 

waaronder veel partijen uit Oost-Nederland. Hoe 

kunnen we meer gas winnen uit bestaande 

biomassa? Dat is een belangrijk thema waarop 

partijen onderzoek gaan doen. Technisch onderzoek, 

maar ook onderzoek naar organisatorische en 

financiële aspecten van groen gas. 

 

TWENCE EN COGAS RICHTEN TWENTS BIO-

ENERGIEBEDRIJF OP 

Op 4 januari 2012 hebben clusterleden Twence en 

Cogas de oprichtingsakte getekend van het Twents 

Bio-energiebedrijf. Het bedrijf zal de regionale 

infrastructuur voor de productie, transport en afzet 

van biogas ontwikkelen. Doel van het bedrijf is om 

Twente meer zelfvoorzienend te maken op het 

gebied van energie en om zo minder fossiele 

brandstoffen te gebruiken waardoor de CO2 uitstoot 

wordt verminderd. Het gehele persbericht is te lezen 

op de website:  

http://tinyurl.com/twentsbioenergiebedrijf. 

 

PLEGT BIODIESEL IN HET NIEUWS 

Het waren drukke tijden voor Plegt Biodiesel.  In de 

eerste week van januari heeft het bedrijf te maken 

gehad met een piekaanbod van gebruikte 

frituurvetten en plantaardige oliën door de 

feestdagen. RTV Oost wijdde aan deze inzameling 

een item in het RTV Oost nieuws. Het item is te 

bekijken op: http://tinyurl.com/biodieselrtvoost. 

 

BIOMASSACENTRALE ESSENT WEER IN BEDRIJF 

Essent startte begin deze maand met het testen van 

nieuwe soorten biomassa in haar centrale in Cuyk. 

Deze was 1,5 jaar geleden stopgezet. Gedurende zes 

weken verstookt de centrale gedroogd gras, 

zeefresten van compost, rooihoutchips en papierslib.  

http://tinyurl.com/uitstelsde2012
http://tinyurl.com/workshopbiolng
http://tinyurl.com/twentsbioenergiebedrijf
http://tinyurl.com/biodieselrtvoost
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Daarna zal er goed gekeken worden naar de 

gevolgen voor de installatie. De wervelbed-

verbrander stond altijd bekend als een kritische 

consument als het om brandstof ging. In 2013 moet 

de centrale weer volop in bedrijf gaan. Er bestaan 

ook plannen voor restwarmtebenutting. Gedacht 

wordt aan het drogen van varkensmest uit de 

omgeving. 

 

ACHTERHOEK VOEDINGSBODEM VOOR EEN 

NIEUWE ECONOMIE 

De Achterhoek gaat voor energie en materialen uit 

biomassa. Op 10 februari organiseert de Regio 

Achterhoek een congres in Groenlo met volop 

aandacht voor bio-based economy, groen gas, 

groene stroom en mestopwerking met inspirerende 

sprekers uit de regio van de leerlooierij Hulshof, het 

mestvergistingsbedrijf Groot Zevert, lokale 

gemeentes en de provincie Gelderland. Op deze 

bijzondere dag zal ook de nieuwe energie-

kansenkaart worden gepresenteerd, een initiatief 

gerealiseerd door BTG en mede ondersteund door 

BEON. 

 

BIOGASHUBS BELANGRIJK VOOR PERSPECTIEF 

GROEN GAS 

Hubs zijn hot. Er is hard voor gelobbyd, er zijn veel 

initiatieven in ontwikkeling. Samen met de stichting 

Groen Gas organiseert BEON op 18 april 2012 een 

bijeenkomst over hubs bij KIWA in Apeldoorn. Op 

het programma komen initiatieven in Friesland, 

Achterhoek en Overijssel aan de orde en zal worden 

gekeken op welke wijze tegemoet gekomen kan 

worden aan de vele nog bestaande knelpunten. Deze 

blijven hoofdbrekens geven. Waar zijn de prachtige 

perspectieven gebleven? Geen enkele SDE+ 

beschikking werd afgelopen jaar afgegeven voor 

mestvergistingshubs. Groen gas productie op basis 

van mest werd lange tijd gezien als belangrijke peiler 

onder de duurzame energie toekomst voor Oost-

Nederland. Is de gouden formule toch te 

gecompliceerd en te duur geworden? Op 18 april 

zullen we er meer over weten. 

 

 

MESTVERGISTING LANG NIET ALTIJD NEGATIEF 

Het Rabobank benchmark rapport laat wel een erg 

droevig beeld zien, volgens sommigen. Lang niet elke 

vergister draait negatief.  Zo zou de Twentse 

mestvergister in Fleringen van Gerard Oude 

Lenferink nog steeds prima financieel draaien. Dat 

schrijft een oplettende lezer aan BEON. Vooral 

vanwege haar thermodruk hydrolyse systeem 

waardoor Oude Lenferink de mest kan hygiëniseren 

voor export naar Duitsland. Mooi dit te horen. 

 

BEON VERWELKOMT ESSENT LOCAL ENERGY 

SOLUTIONS 

Essent Local Energy Solutions (ELES) wil toetreden 

tot het cluster. ELES houdt zich bezig met het 

identificeren, ontwikkelen en realiseren van energie-

efficiënte oplossingen op het gebied van 

gasconversie, warmte, koude en elektriciteit voor 

haar klanten op lokaal niveau. Het ontwikkelen van 

warmtenetten behoort onder andere tot de 

werkzaamheden.  

  

AGENDA 

 10 februari: congres Achterhoek, voedingsbodem 

voor nieuwe economie (Goor) 

 14 februari: praktijkdag bio-energie (Lelystad) 

 15 februari: clusterwerkgroep vergadering 

(Almelo, intern) 

 1 maart: bioenergiefachtagung (Steinfurt) 

 28 maart: Jaarcongres Trendbureau Overijssel 

(Hengelo) 

 4 april: deelnemersvergadering (intern) LET OP: 

NIEUWE DATUM (Almelo) 

 18 april: workshop Biogas Hubs (samen met 

Stichting Groen Gas, Apeldoorn) 

 1 november: BEON bio-energiedag 2012 (Zwolle) 

 

CONTACT 

Frans Feil 

Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland 

coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl 

T: 053 – 486 1195 

M: 06 – 51121817 
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