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Samen naar aardgasvrij
18 april 2018

Programma

13.00 Welkom en introductie op het programma, Frans Feil

13.10 Inleiding op het thema en activiteiten GO- Duurzaam, Gerard Salemink

13.30 Prognoses 2030-2050 voor verduurzaming van warmtevoorziening,
Bouke van der Velde, Gasunie New Energy

14.00 Workshopronde 1
- Woningen: Hybride warmtepompen en groen gas
- Verduurzaming maatschappelijk vastgoed en kantoren

15.00 Koffiepauze en wisselen van workshopruimte

15.30 Workshopronde 2
- Woningen: Hybride warmtepompen en groen gas
- Verdieping verduurzaming maatschappelijk vastgoed en kantoren
- Routekaarten woningcorporaties – praktische uitvoering

16.30 Terugkijk op de middag, Frans Feil
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Verduurzaming van de warmtevoorziening
in de gebouwde omgeving

Gerard Salemink
Chef werkplaats Duurzaamheid

Pioneering

Zekerheid: uitfasering aardgas!

• Lange termijn: 2050 energieneutraal
• Korte termijn: reductie CO2-uitstoot
• Vervanging aardgas
• Werkgelegenheid / bedrijvigheid
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Actualiteit (nos.nl)

Samenbrengen expertises BEON - Pioneering
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Samenbrengen expertises BEON - Pioneering

• marktprogramma
• hoe kun je de vraag naar duurzaamheid stimuleren?
• wat is de routekaart om tot minder aardgas gebruik te

komen?
• innovatieprogramma

• wat kan het bedrijfsleven bieden om dit te versnellen?
• combinaties van energiebesparing en

duurzame energieopwekking
• combinaties van technische en

commerciële oplossingen

=> samenwerking tussen deelnemers
van BEON en Pioneering

Werkpakketten GO-Duurzaam
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Marktplan

Helpen met warmteplannen

1. Bestaande wijken
Warmteplannen voor
bestaande wijken in
Enschede en Hengelo

2. Nieuwe wijken
Aardgaslose nieuwbouwwijk
Bornse Maten

=> Welke producten en
diensten zijn nodig?

opwerking tot
hoogwaardige
biobrandstof
- snippers
- pellets

- pyrolyse olie

biomassa

lokale
energie-

omzetting

netwerk
- warmte

- groengas/biogas
- elektriciteit

organische
reststoffen

externe
energie-

omzetting

maatschappelijk
vastgoed

woon
wijk

boerderij

fabriek

Innovatie-en marktplan – eerste aanzet

Niet meer
vergelijken

met aardgas!

Restwarmte
benutting

Hybride
warmte-
pompen

totaalpakket
aan duurzame

energie
ontwikkelen

Opslag
warmte/

koude

pilotwijken

Voorlichtings
sessies

bio-warmte
Inzet

energie
coaches

Omzetting
van stroom

overschotten

CO2 opvang en
hergebruik

Warmtenetten
aantrekkelijker en

transparanter maken

Actieplan
pyrolyse

Actieplan
vergisting

Boerderij
vergisters

Biobased
materialen

Infrastructuur
ontwikkeling

Demonstratie in
voorbeeldprojecten

Biomassa
certificatie

Transparantie
over

herkomst

Overschot
omzetten in
producten of

andere
energiedragers

Omzetting
laagwaardige

Biomassa

Combinatie
met

verwerking
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• Groen gas
• Warmtepompen
• Decentrale verwarming met houtpellets
• Hoge en lage temperatuur warmtenetten
• Energiebesparing energie-installaties
• Warmte- en isolatieplannen woningen

Thema’s die vandaag terugkomen


