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NOABERSCHAP

Verduurzaming bestaande
gebouwde omgeving
Duurzame energie is een kwestie van ordenen, maar ook van keuzes maken.
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Verduurzaming gebouwde                                                    Omgeving
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Verduurzamen gebouwde omgeving & Cogas

Business model Cogas staat onder druk:
• Dalende omzet door te verwachten afnemende aantal aansluitingen
• Off-Grid
• Nieuwbouw gericht op elektrificatie
• Impact op de aanleg en renovaties van gasnetwerk van Cogas
• Samenwerking met woningcorporaties, gemeenten en provincie (planning & beleid)

Aandeelhoudende gemeenten van Cogas willen energie verduurzamen, maar:
• Nationaal landschap leent zich minder voor zonne- en windenergie
• Ondergrond minder geschikt voor WKO en geothermie
• Inzet hout: beperkt beschikbaar

18-4-2018

Verduurzamen gebouwde omgeving - kansen voor Cogas

Maximaal inzetten duurzame gassen
• Biogas/groen gas
• Cogas heeft unieke kans in agrarische omgeving en is door haar omgeving wendbaar
• Houtvergassing
• Waterstof

Focus op lokale oplossingen voor lokale uitdagingen
• Warmtenetwerken
• (Industriële) (rest) warmte benutting
• Faciliteren van individuele oplossingen als de hybride warmtepomp
• Samenwerking tussen kennisinstellingen bedrijfsleven en aandeelhouders in verduurzaming van de regio
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Kansen voor Cogas – strategie 2017-2021
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Cogas visie op verduurzamen gebouwde omgeving

• Verduurzamen gericht op de laagst maatschappelijke kosten.

• Verduurzamen door te besparen.
• Buurkracht. Mogelijk ondersteunen door inzet van lokale coörporaties.

• Verduurzamen door gedrag te veranderen
• Inzetten van energieloket
• Inzetten van duurzaamheidsmakelaar

• Verduurzamen door individuele technische oplossingen

• Verduurzamen door toepassing van andere netwerken/oplossingen
• Groen gas certificaten de wijk voorzien van groen gas
• Mogelijkheid zoeken om fysiek groen gas te leveren in de wijk.
• Waterstof
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Biogas Groengas

Producent(en) direct naar afnemer(s):
• Noord Deurningen: van 8 veehouders naar 2 industriële

afnemers

Producent naar aardgasnet
• BNT: Gasunie & Cogas productie en transport van

biogas en productie van Groengas
• Oude Lenferink

Buiten gebruik gestelde leidingen Gasunie en NAM
Traject C

Traject A

Traject B
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Biogas Groengas

Rol van Cogas:
• Het ontwikkelen, aanleggen en beheren van

biogastransportleidingen.
• Het monitoren van kwaliteit en debiet van het biogas

bij leverancier (vergister) en afnemer.

Status Biogas Netwerk Twente: 1 miljoen m3 groen gas
• 700 huishoudens
• 40.000 zonnepanelen
• 1.500 ton CO2
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Industriële (Rest)warmte benutting
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Nieuwstraatkwartier

Uitdaging

Wijk in de omgeving van Cogas

Aandacht van de Provincie

Woningen uit de jaren ´60 en ´70

Gasnetwerk zal vervangen worden (5 á 10 jaar)

All-electric oplossing vergt grote investeringen in elektriciteitsnetwerk

Duurzaam gas kan door bestaande gasnetwerk gedistribueerd worden
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Hybride warmtepomp
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Hybride warmtepomp – projectgroep verduurzaming gebouwde omgeving

Plan voor 2018:

• Theoretisch model vormen.

• Theoretisch doorrekenen van een aantal voorbeeld woningen

• Pilot bij een 20´tal particuliere woningeigenaren.

• Pilot straat/wijk bij 1 of meerdere woningcorporaties

Plan komende jaren:

Jaarlijks per gemeente 1 wijk voorzien van hybride
warmtepompen en zonnepanelen (ongeveer 400 adressen)

Inzetten Noaberschap om stakeholders bij elkaar te brengen.

Keuze wijk bepaalt door netbeheer en corporaties: Coteq proof

Kennis van elkaars agenda

Gebruik maken van natuurlijke momenten van renovatie en
rekening houdend met bouwjaar
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Hybride warmtepomp
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Hybride warmtepomp
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Verduurzaming bestaande
gebouwde omgeving
Duurzame energie is een kwestie van ordenen, maar ook van keuzes maken.
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