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Inleiding
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de cluster-activiteiten in het 

kalenderjaar 2010.

Het doel van het Bio-energiecluster is het stimuleren van bio-energie in 

Oost-Nederland en het bevorderen van technologie-ontwikkeling op het 

gebied van bio-energie. Het cluster wil dit doel bereiken door het bevorderen 

van samenwerking tussen organisaties, instituten en bedrijven in Oost-

Nederland.



Het Bestuur
Het bestuur van het cluster bestond in 2010 uit de volgende personen: 

 •     Nico Schiphorst

 •     Coert Peters

 •     Hugo van Walré de Bordes

 •     Ton Beune

 •     René Venendaal

 •     Peter Vroegop

Op 1 december 2010 heeft de heer van Walré de Bordes zich teruggetrokken 

als bestuurslid. Op voordracht van de deelnemers heeft het bestuur de heer 

Gert-Jan Bennink benoemd als zijn opvolger.

Het bestuur kwam in de verslagperiode vier maal bijeen. 

Deelnemers
Gedurende de verslagperiode zijn vier nieuwe partijen toegetreden:

 •     R&WE

 •     De Vrije Energieproducent (DVEP)

 •     Enexis

 •     Bioliquid

Daarmee komt het deelnemersaantal op 24 partijen. 

In 2010 kwamen de deelnemers tweemaal bijeen als  deelnemersvergadering. 

Tijdens deze vergaderingen is het verslag besproken van de activiteiten in 

2009 en het jaarplan voor 2011.
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Figuur 1. Samenstelling cluster eind 2010



Ontwikkelingen
Voor de ontwikkeling van nieuwe projecten speelde in 2010 een aantal 

belangrijke factoren een rol:

 •    Ook voor 2010 bleek het SDE budget voor bio-energie te beperkt  

       om alle aanvragen te honoreren. Verscheidene belangrijke initia-

       tieven voor vergistingsinstallaties in Oost-Nederland werden 

           uitgeloot. 

 •    Het nieuwe kabinet dat in het najaar van 2010 aantrad, heeft  

       aangegeven in te zetten op de 14% duurzame energie doelstel-

       ling in 2020 zoals binnen de Europese Unie is afgesproken. Ze 

       wil daarbij vooral de productie van groen gas gaan stimuleren. 

       Verwacht wordt dat veel initiatieven richting opwerking van 

       biogas zullen worden gestuurd met een grotere rol voor 

       netwerkbedrijven.

 •    De provinciale overheden van Overijssel en Gelderland bleven 

       duurzame energie sterk ondersteunen met financiële middelen 

       en consulenten. Vooral de tenderregeling van Overijssel werd 

       goed gebruikt door clusterdeelnemers om projecten dichterbij 

       realisatie te brengen. De provincie Overijssel heeft aangegeven 

       meer in te willen zetten op investeringen door het verstrekken 

       van risicodragend kapitaal.

 •    De mogelijke verplichting voor kolencentrales om biomassa mee 

       te stoken, werpt zijn schaduw vooruit met de ontwikkeling van 

       torrefactie- en houtpelletinstallaties in Oost-Nederland voor de 

       productie van hoogwaardige meestookbrandstoffen. Verwacht 

       wordt dat dit een groot beslag zal leggen op de beschikbare 

       houtstromen.

 •    De publieke opinie met betrekking tot bio-energieprojecten 

       blijft uiterst kritisch. Nieuwe initiatieven, vooral in het buiten-

       gebied, kunnen steevast rekenen op weerstand vanuit de omge-

       ving. Ook initiatieven op bedrijventerreinen hebben het niet 

       altijd makkelijk door de geringe directe bijdrage op werkgelegen-

       heid en de vaak uitvergrote negatieve impact op de leef-

       omgeving. In combinatie met de complexe trajecten voor ruimte-

       lijke ordening en milieuvergunning procedures, geeft dit aan-

       leiding tot lange moeizame ontwikkelingstrajecten.  



Nieuwe initiatieven
Het cluster is via haar leden nauw betrokken bij een aantal initiatieven in 

Oost-Nederland. De meest in het oog springende waren in 2010:

 •    GFT vergisting. Aan twee belangrijke initiatieven in Overijssel is 

       hard getrokken. Het betreffen een tweetal GFT vergisters met 

       een capaciteit van 50.000 ton GFT per jaar. De installatie bij 

       ROVA is in juni 2010 feestelijk in gebruik genomen. De bouw van 

       de vergister bij Twence is in 2010 gestart.

 •    Mestvergisting. Verschillende deelnemers zijn bezig met het 

       ontwikkelen van klein- en grootschalige mest-vergistings-

       installaties in Oost Nederland. Raedthuys, Bieleveld en toetreder 

       DVEP toonden zich uiterst actief. Een van de deelnemers van 

       het cluster, HoSt, ontwikkelde een bijzondere low-cost mono

       vergister op boerderijschaal. Door enkel mest te vergisten staat 

       de vergister niet langer bloot aan de financiële onzekerheden die 

       verbonden zijn aan de aankoop van co-vergistingsmateriaal en 

       de afzet van digestaat.

 •    Groengas ontwikkeling. Met de invoeding op het net bij ROVA, 

       de toetreding van Enexis en de stimulering vanuit provincie en 

       rijksoverheid is groen gas een nog belangrijker rol gaan spelen 

       binnen het cluster bij de ontwikkeling van initiatieven dan vorige 

       jaren. ROVA, Enexis en Saxion Hogeschool zijn nauw betrokken 

       bij de ontwikkeling van een groen gas hub in Salland.

 •    Olie uit hout. Er wordt door een vijftal deelnemers onder 

       leiding van BTG-BTL hard gewerkt aan het plan om in Hengelo 

       een fabriek te bouwen die olie uit hout gaat produceren. Het 

       initiatief werd in 2010 gewaardeerd als het meest innovatieve 

       duurzame project in Overijssel. Er zijn verder verschillende

       initiatieven gaande om de geproduceerde olie kleinschalig in te 

       zetten voor duurzame productie van warmte. 

 •    Kleinschalige verbranding. Steeds meer grote warmte-

       gebruikers raken geïnteresseerd in de mogelijkheid om hout te 

       verbranden voor warmtelevering. 

Het cluster heeft een bescheiden ondersteunende rol gespeeld bij deze 

projecten. Vaak bleef de bijdrage beperkt tot het bieden van een forum voor 

kennisspreiding. De hoofdrol bij projecten ligt bij deelnemers. Ter ondersteun-

ing van de introductie van hoogwaardige biobrandstoffen heeft het cluster eind 

2010 aan de provincie een regeling voorgesteld voor een exploitatiesubsidie 

voor eindgebruikers. 



CO2 bijdrage
De CO2 bijdrage van de projecten is lastig te schatten. Dit hangt sterk af van 

de uiteindelijke toepassing van de bio-energie of biobrandstof en van belang-

rijke neveneffecten als de vermijding van methaanuitstoot door natuurlijke 

rotting of gisting van het organisch materiaal. Naar schatting hebben cluster-

deelnemers sinds 2008 initiatieven in de provincie Overijssel ontwikkeld met 

een totaal besparingspotentieel van 200.000 ton CO2 per jaar. 

Werkgelegenheid
Bio-energie wordt met de groeiende vraag naar duurzame energie een steeds 

belangrijker (sub)sector. De belangrijkste gebieden waar werk wordt verricht 

staan aangegeven in figuur 2. Elk jaar komt er werk bij. Naar schatting is 

binnen het cluster het aantal werknemers, dat direct betrokken is bij bio-

energie, sinds begin 2008 gestegen met ca. 150 mensen tot ruim 300 

mensen. Hiervan zou ruim de helft op HBO of universitair niveau werken. 

Verwachting is dat deze groei zich versneld zal doorzetten.

Clusterwerkgroep
De clusterwerkgroep is vijf maal bijeen geweest. Tijdens de bijeenkomst 

werden lopende en nieuwe zaken besproken. Belangrijke aandacht kregen 

landelijke issues zoals de SDE. Verder is besproken het jaarplan, de work-

shops, de plannen van de provincie en lopende projecten zoals het EUREGIO 

project en de kansenkaart. 

De clusterwerkgroep bestond in 2010 uit vertegenwoordigers van CCS, BTG, 

Stimuland, Twence, HoSt en Cogas. Vergaderingen werden bijgewoond door 

de functionaris van de provincie verantwoordelijk voor bio-energie (Astrid 

Pap).
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Figuur 2 Werk in Bio-energie



Workshops 
Een viertal workshops zijn georganiseerd, met goede opkomst:

 •    Workshop op 27 januari 2010 met de presentatie van de 

       kansenkaart en een voordracht over de mogelijkheden om CO2 

       credits te verdienen met mestvergisting.

 •    Workshop op 14 april 2010 over de stand van zaken van de 

       huidige mestvergistingsinstallaties, het biogasproject in Olst-

       Wijhe en de plannen om de stortgasleiding van Delden naar 

       Almelo te verrijken met biogas uit mestvergisting. 

 •    Workshop op 16 juni 2010 over de plannen voor een Overijssel 

       Centrum voor Onderzoek en Innovatie (OCRI) op het gebied van 

       bio-energie.

 •    Workshop op 19 november 2010 over de bio-energie initiatieven 

       van Hoonhorst, een dorp in de gemeente Dalfsen dat in 2010 de

       plannen presenteerde om het meest duurzame dorp in Overijssel 

       te worden. 

Bioenergiedag
Op 14 oktober heeft het cluster een Bio-energiedag gehouden in Zwolle met 

als thema “Kansen en Toepassingen van hoogwaardige biobrandstoffen”. Als 

gastheer trad de provincie Overijssel op. Ca. 130 mensen namen deel aan de 

dag en konden kennis nemen van de belangrijkste mijlpalen die bereikt waren 

in Oost Nederland. Ook werden projecten gepresenteerd zoals gerealiseerd 

in Duitsland en werden plannen over het voetlicht gebracht op het gebied 

van groen gas en pyrolyse, gebieden waarop het cluster zich internationaal 

onderscheid.
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Kansenkaart
Het cluster heeft samen met GIS experts van de provincie Overijssel een 

kaart gemaakt waarop belangrijke warmtevragers staan afgebeeld, en daar-

naast informatie over te gebruiken biomassastromen, vestigingslocaties en 

gasinvoermogelijkheden. De kaart is in 2010 ingrijpend uitgebreid met onder 

meer houtketels, snoeihoutvoorraden en bermgrashoeveelheden.

Nieuwsbrief en website
Maandelijks wordt electronische nieuwsbrief geschreven en rondgestuurd 

onder de deelnemers. In de nieuwsbrief wordt met name ingegaan op lokaal 

bio-energie nieuws en op nationale ontwikkelingen voorzover ze een impact 

hebben op de ontwikkelingen in Oost Nederland. Samen met de website, 

vormt de nieuwsbrief een belangrijke nieuwsbron voor partijen geïnteresseerd 

in ontwikkelingen in bio-energie in Oost Nederland.

Op de website is in 2010 een nieuwe rubriek opgenomen met antwoorden op 

veel gestelde vragen over mestvergisting.



OCRI
Het cluster op verzoek van de Universiteit Twente en provincie Overijssel 

actief geparticipeerd in brainstormsessies voor het ontwerp van het OCRI 

bio-energieprogramma. Ook heeft de Universiteit een voordracht gehouden 

op een van de cluster workshops en een poster gepresenteerd op de Bio-

energiedag. 

EUREGIO
Het cluster neemt deel in het Euregio BIO-RES programma dat zich richt op 

energiewinning uit agrarische reststoffen.  Andere Nederlandse partners zijn 

het AOC te Almelo en de Biogasvereniging Achterhoek. Van Duitse zijde zijn 

betrokken de Landwirtschaftskammer NRW, Fachhochschule Munster, Kreis 

Steinfurt, Landwirtskammer NS, DNL contact en PlanET. In 2010 konden 

sterke vorderingen worden geboekt op het gebied van productie van co-

vergistingsproducten, voorbewerken van natuurgras en het low-cost scheiden 

van mest. Het BIO-RES programma leverde met participatie uit Steinfurt een 

belangrijke bijdrage aan de Bio-energiedag van het cluster.  

Eind 2010 heeft het cluster actief geparticipeerd in de ontwikkeling van een 

10 mln euro groen gas INTERREG programma dat zich richt op het verhogen 

van de groen gas productie aan beide zijde van de grens. Begin november 

organiseerde ze voor haar deelnemers een speciale sessie om kennis te 

nemen van de mogelijkheden van deelname. Naast partijen uit Overijssel 

nemen ook partijen uit Gelderland, de drie Noordelijke provincies en de Duitse 

grensstaten deel aan het programma.



Samenwerking met provincies
Het bestuur heeft in 2010 eenmaal ambtelijk overleg gevoerd met de provincie 

Overijssel over de activiteiten zoals afgesproken in het convenant. Daarnaast 

is in september 2010 met gedeputeerde Rietkerk gesproken over ontwikkelin-

gen aangaande bio-energie en de verlenging van de convenant. De cluster-

activiteiten worden doorgaans bijgewoond door Astrid Pap, de functionaris 

van de provincie verantwoordelijk voor bio-energie. 

Met het Gelderse samenwerkingsverband kiEMT zijn afspraken gemaakt 

voor de uitwisseling van informatie op het gebied van duurzame energie. Dit 

heeft geleid tot participatie van diverse Gelderse partijen in activiteiten van het 

cluster. 

Het cluster heeft actief geparticipeerd in de Themadag van de provincie 

Overijssel over bio-energie, met name over vergunningen en ruimtelijke 

ordening. Deze Themadag werd gehouden op 16 november 2010.

Het bestuur van de stichting Bio-energiecluster Oost-Nederland

Januari 2011




