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De inzet van biomassa blijft noodzakelijk voor de 

verduurzaming van onze economie en het realiseren 

van de klimaatopgave. Dit staat helder beschreven 

in het Klimaatakkoord. Uiteraard komt alleen 

duurzame biomassa hiervoor in aanmerking. Het Bio-

energiecluster Oost-Nederland (BEON) acht het van 

het grootste belang dat hierop wordt toegezien. Dit is 

in lijn met het mission statement dat haar deelnemers 

hebben onderschreven. 

Het cluster BEON zit met haar activiteiten op het 

snijvlak van energie en biomassa. Het cluster werkt 

daarom samen met partijen die zich inzetten voor 

andere biomassatoepassingen en met partijen die 

werken aan andere duurzame energieoplossingen. 

Deze brede insteek werd ook afgelopen jaar weer 

duidelijk zichtbaar tijdens de jaarlijkse Nieuwe 

Energiedag Oost-Nederland.  

BEON ziet het als haar taak om het Klimaatakkoord 

in Oost-Nederland tot een succes te maken. Met 

name op het gebied van bio-energie, waar de 

expertise van de deelnemers ligt, wordt er volop 

gewerkt aan initiatieven die bijdragen aan duurzame 

energie. In dit jaarverslag vind je een overzicht van de 

clusteractiviteiten die uitgevoerd zijn 2019.
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Ontwikkelingen

Het jaar 2019 kenmerkt zich door een aantal 

ontwikkelingen die van invloed waren op de 

ontwikkeling van bio-energie in Oost-Nederland.

Op Europees niveau is eind 2019 de Green 

Deal gelanceerd. De ambitie is om van Europa 

het eerste klimaat neutrale continent ter wereld 

te maken. Zo wil de Europese Commissie het 

systeem van emissierechten uitbreiden en schonere 

energiebronnen en groene technologieën ontwikkelen. 

Dit biedt belangrijke kansen voor bedrijven op het 

gebied van duurzame energie.

Eerder was op nationaal niveau het Klimaatakkoord 

tot stand gekomen, waarbij de overheid samen 

met maatschappelijke partners de doelen van het 

Parijsakkoord wil halen. Voor de uitvoering hiervan 

zijn gemeenten gevraagd om per regio met een plan 

te komen: de Regionale Energie Strategie (RES). 

Onderdeel hiervan is het opstellen van warmteplannen 

die een stimulans voor de ontwikkeling van 

warmtenetten en groen gas zouden moeten geven. 

Vergroening van het aardgasnet wordt vooral in de 

twee RES-regio’s in Overijssel en de Achterhoek 

gezien als belangrijke pijler in de verduurzaming van 

de warmtevoorziening. 

Het Rijk heeft verder industriële grootgebruikers 

gevraagd alternatieven te ontwikkelen voor Gronings 

gas. Dit past in het landelijke plan om de productie in 

Slochteren af te bouwen. 

Met de brede aanpak komt de energietransitie 

steeds meer op gang. Weliswaar langzaam, maar 

onomkeerbaar. Daarbij is door de zaak die Urgenda 

heeft aangespannen tegen de Staat, de druk 

toegenomen. Uitspraak in hoger beroep heeft bepaald 

dat de overheid zich in dient te zetten om inwoners 

serieus te beschermen tegen de gevolgen van 

klimaatverandering. 

Het jaar 2019 kenmerkt zich ook sterk door de 

stikstofproblematiek. De regelgeving, om depositie 

van stikstofverbindingen tegen te verminderen 

in natuurgebieden, bleek niet te voldoen aan 

Europese afspraken. Dit had directe gevolgen voor 

alle bouwactiviteiten. Ook de bouw van duurzame 

energieprojecten, die een natuurwet-vergunning nodig 

hebben, werden stopgezet, ondanks het feit dat de 

energiesector slechts verantwoordelijk is voor 0,3% 

van de totale stikstofuitstoot. 

Maar er waren ook zeker positieve momenten in 2019. 

De aandacht, zowel in de Europese Green Deal als 

op nationaal en provinciaal niveau, voor aanplant van 

nieuwe bomen, verbetering van landschapskwaliteit 

en inzet van hout. Dit vraagt om goede plannen 

voor de aanplant en voor klimaatslim bos- en 

landschapsbeheer met zorgvuldige omgang met de 

houtstromen die vrijkomen bij onderhoud. Hiermee 

ontstaan nieuwe kansen voor lokale houtproductie, 

houtgebruik in gebouwen en verduurzaming van de 

warmtevoorziening. 

In Overijssel blijft bio-energie een belangrijk 

onderdeel in provinciaal beleid. De positieve 

houding van de provincie werd afgelopen jaar 

bijvoorbeeld zichtbaar bij de opening van de bio-

centrale in de Koekoekspolder, de ondersteuning 

van vergistingsprojecten bij Zenderen, Bathmen en 

Noord-Deurningen en de ontwikkeling van nieuwe 

vergistingslocaties. 

In Gelderland is de maatschappelijke spanning met 

betrekking tot bio-centrales verder toegenomen, 

vooral rondom de nieuwe centrale in Arnhem. Toch 

beseffen velen ook de noodzaak van bio-energie. Dit 

werd duidelijk tijdens een viertal voorlichtingssessies 

over de rol van biomassa en warmteplannen, die 

BEON afgelopen jaar heeft verzorgd. Bio-energie 

blijft als belangrijke tussenstap in de ontwikkeling van 

het toekomstig energiespectrum gezien worden. Ook 

bleef Gelderland de bio-energieprojecten in Ede en 

Arnhem ondersteunen, ondanks protesten van lokale 

milieuactivisten. De provincie ziet deze projecten juist 

als voorbeeld hoe zorgvuldig wordt omgegaan met 

biomassa en een belangrijke bijdrage kan leveren aan 

de verduurzaming van de warmtevoorziening. Wel 

wordt terughoudendheid verwacht bij het stimuleren 

van nieuwe centrales.

De Rijksoverheid blijft duurzame energie stimuleren 

met de SDE+ regeling voor grote installaties. De 

regeling voor kleine installaties (ISDE) bleef ook nog 

van kracht, al worden houtgestookte installaties na 

2019 niet langer ondersteund. De regeling heeft 

geleid tot een sterke groei van het aantal schone, 

efficiënte en duurzame energieinstallaties.

Houtgestookte installaties voor de industrie bleven 

in 2019 nog in de lift. Vergoedingen voor duurzame 

warmte met houtsnippers en houtpellets leidden 

tot positieve business cases. Voor mest-vergisting 

blijven de tarieven minder gunstig. Zo komt het 

veelbelovende initiatief van Jump Start, een 

coöperatie vanuit Friesland Campina dat zich richt op 

boerderijvergisters bij melkveehouderijen, moeizaam 

van de grond. Andere initiatieven, ondervinden lokale 

weerstand of blijken gecompliceerder dan gedacht 

waardoor ze veel vertraging oplopen. Daarnaast heft 

de sector last van het slechte imago dat de mestsector 

heeft en de discussies over de omvang van de 



veestapel. Resultaat hiervan is dat nog geen 5% van 

de ruim 20 miljoen ton mest in Oost-Nederland wordt 

vergist. 

De ervaring blijft, dat omvangrijke projecten zelden 

volgens planning worden gerealiseerd. Grote 

vertragingen worden opgelopen om meerdere 

redenen, zoals de complexiteit in wet- en regelgeving, 

ruimtelijke ordening, vergunningen en lokale 

weerstand. Ontwikkelingstrajecten blijven hierdoor 

uiterst lang en kostbaar voor de initiatiefnemers. Dit 

vraagt vaak het uiterste van lokale overheden en 

initiatiefnemers.

Taskforce duurzaamheid

BEON zet zich in voor meer bio-energie. De opgave 

is om dit op de juiste manier te doen en ervoor te 

zorgen dat dit ook bij een grotere inzet van biomassa, 

duurzaam blijft. Om dit te borgen heeft het cluster 

een taskforce duurzaamheid ingesteld. Deze bestaat 

uit duurzaamheidsexperts van deelnemers van 

BEON aangevuld door deskundigen van Natuur en 

Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer. Deze experts 

analyseren samen waar kritische punten liggen en hoe 

hiermee om gegaan dient te worden. 

Belangrijkste zorgen in 2019 waren de lokale 

beschikbaarheid van houtige biomassa, het 

landgebruik, de uitstoot van emissies en hun effect op 

de lokale luchtkwaliteit. De taskforce heeft geholpen 

bij het opstellen van antwoorden op vragen over 

deze kwesties. Deze worden onder meer gebruikt bij 

voorlichtingssessies bij gemeenten en zijn beschikbaar 

via de website.

Nieuwe initiatieven

BEON leden zijn nauw betrokken als projectpartner bij 

een aantal initiatieven op het gebied van bio-energie 

in Oost-Nederland. De belangrijkste resultaten vanuit 

deze projecten zijn:

• De bouw van de Warmtebaan in Enschede waar 

restwarmte van Twence naar het centrum van 

Enschede wordt geleid

• De ingebruikname van de mono-vergister bij 

Kampen

• De ingebruikname van de co-vergistingscentrale 

in Harderwijk bij het Waterschap Vallei en Veluwe

• De ingebruikname van houtgestookte centrales 

voor industrie en warmtenet in Lochem en Ede

• De ingebruikname van boerderijvergisters bij 

Noord Deurningen met de biogasleiding naar de 

naburige industrie

• De ingebruikname van de 15 MW houtcentrale bij 

de Koekoekspolder

• De uitbreiding van de mestvergistingsinstallatie in 

Harderberg

• De ontwikkeling van de mestverwerkingsinstallatie 

met een vergistingseenheid in Zenderen.

• De ontwikkeling van een grote industriële hout-

gestookte installatie in Zwolle voor stoom- en 

warmtelevering.

• Het initiëren van nieuwe plannen voor een bio-

brandstoffabriek in Hengelo op basis van  

pyrolyse-olie

Voor Overijssel ziet het ernaar uit dat er in de periode 

2018 - 2023, afhankelijk van de slaagkans, tussen 3-5 

PJ per jaar aan bio-energie gerealiseerd gaat worden. 

Dit sluit aan bij de doelstelling die in het convenant 

dat BEON heeft ondertekend met provincie Overijssel 

staat. Hierin wordt gesproken van 4 PJ extra opwek 

aan bio-energie. 



BEON leden zijn actief betrokken bij de uitvoering 

van Europese Unie Horizon 2020, EFRO-, INTERREG-, 

en nationale TKI-projecten (topsectoren programma) 

voor de verdere ontwikkeling van bio-energie 

technologieën en duurzaam energiebeleid. Belangrijke 

thema’s zijn CO2 terugwinning uit rookgassen, 

opwerking van digestaat en de ontwikkeling van 

‘advanced biofuels’. 

BEON neemt verder deel aan het innovatiecluster 

van het programma Nieuwe Energie Overijssel en is 

kennispartner binnen het EFRO OP-Oost programma. 

Kennisontwikkeling

Bio-energie wordt, met de groeiende Europese vraag 

naar duurzame energie, een steeds belangrijker 

(sub)sector. Naar schatting zijn binnen het cluster 

tussen 500-700 mensen direct betrokken bij bio-

energie. Hiervan is naar schatting de helft op HBO of 

universitair niveau werkzaam. 

Werkgelegenheid

Voorlichting en educatie

Voorlichting en educatie wordt een steeds belangrijker 

onderdeel voor bio-energie partijen om begrip en 

acceptatie voor hun werkterrein te krijgen. BEON 

ondersteunde deze belangen door het verzorgen 

van Masterclasses aan gemeenteraden op het 

gebied van bio-energie. Deze voorlichting is een 

samenwerkingsproject van de kernpartners Natuur 

en Milieu Overijssel en VNO-NCW en het Oversticht. 

Samen met de Branche Vereniging van Nederlandse 

Biomassaketelleveranciers een voorlichtingsbrochure 

opgesteld voor bedrijven die overwegen biomassa in 

te zetten voor de verduurzaming van procesenergie. 

In Gelderland heeft BEON aan een viertal gemeenten 

voorlichting verzorgd voor het opstellen van 

warmteplannen en de rol die biomassa daarin kan 

spelen. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met 

Probos, Borgman Beheer en BTG.

Workshops 

Op verschillende thema’s organiseert BEON 

met regelmaat workshops in samenwerking met 

deelnemers of partners. In 2019 zijn een zevental 

workshops georganiseerd, die goed bezocht zijn:

• 9 januari: workshop ‘Actieplan vergisting’, 

bijdrage van Berry de Jong van CCS. 

• 27 maart: workshop ‘Actieplannen voor 

vergisting, pyrolyse en klimaatslim bos- en 

landschapsbeheer’, bedrijfspresentatie van 

Brouwer Bio-energie.

• 16 april: workshop ‘Verduurzaming van de 

warmtevoorziening in de gebouwde omgeving’, 

bijdragen van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken, Pioneering, DWA, Blue Terra, Koopman 

Vastgoed, BKGroen en Cogas.

• 7 mei: workshop ‘Klimaatslim bos- en 

landschapsbeheer in Vilsteren’, bijdrage BEON-

projectteam.

Kennisuitwisseling



• 19 juni: workshop ‘Projectfinanciering’, bijdragen 

van Willem Dubbelman van het Energiefonds 

Overijssel, Jelle Colijn van kiEMT en Sanne Koster 

van Groos van Countus Zwolle.

• 29 augustus: workshop ‘Productie van waterstof 

met vergisting’, bijdrage van Tobias Weide van de 

Fachhochschule Münster.

• 25 september: workshop ‘Bio-energie in 

Oostenrijk’, bijdrage Maarten Arentsen van Saxion 

en een bedrijfspresentatie van nieuwe deelnemer 

Powerspex. 

De workshops zijn, behalve de workshops in mei 

en juni, gehouden bij deelnemer Cogas en zijn vrij 

toegankelijk voor niet-deelnemers tegen een beperkte 

vergoeding. Het Energiefonds Overijssel en de 

provincie Overijssel zijn vaak aanwezig als vaste gast 

van het cluster.

Bijzondere samenwerkingsprojecten

GO-Duurzaam: Verduurzaming warmtevoorziening

Binnen het programma Go Duurzaam werkt BEON 

samen met het bouwinnovatiecluster Pioneering aan 

de verduurzaming van de warmtevoorziening van 

de gebouwde omgeving. Het programma richt zich 

op ontwikkeling van producten en diensten door de 

lokale industrie. Elk jaar worden op de GO-Duurzaam 

dag in april en de Nieuwe Energiedag Oost Nederland 

in november voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen 

gepresenteerd. 

Verder werken BEON en Pioneering in 

samenwerking met gemeenten, energiebedrijven 

en woningcorporaties aan de verduurzaming 

van de warmtevoorziening van een tweetal 

pilotwijken in Enschede en Hengelo. In 2019 is het 

innovatieprogramma besproken met een aantal 

betrokken deelnemers van de twee clusters en zijn de 

thema’s waarop we onze activiteiten de komende tijd 

gaan focussen geactualiseerd. 

Go-Duurzaam is mede mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van het EFRO OP-Oost-Programma.

Actieplannen vergisting en pyrolyse

Vergistingspartijen binnen BEON werken samen om 

meer energie op te wekken uit mest. Op dit moment 

wordt minder dan 10% van de beschikbare mest 

gebruikt voor de productie van energie. Ondanks 

dat de ambities van regio’s en provincies hoog zijn 

wat betreft biogas en groengas, bestaat de zorg dat 

weinig nieuwe projecten zich aandienen. Problemen 

worden gevormd door magere SDE+ vergoedingen en 

beschikbaarheid van locaties. 

Om de situatie ten aanzien van de vergoedingen te 

verbeteren heeft BEON, samen met provincie Overijs-

sel en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame En-

ergie (NVDE) een bezoek gebracht aan het ministerie 

van Economische Zaken. Ook heeft BEON een overleg 

georganiseerd en een gezamenlijke brief opgesteld 

met landelijke spelers waaronder de Stichting Groen 

Gas Nederland, de Biogasbranche vereniging, Biogas 

Producenten, de Rabobank en de NVDE. Dit heeft 

geleid tot minder slechte SDE+ adviesprijzen.

Voor het ontwikkelen van locaties, is in samenwerking 

met Overijssel een plan opgesteld voor een pilot met 

een “wind-op-zee” benadering voor mestvergisting. 

In deze pilot zal Overijssel samen met de betreffende 



Actieplan klimaatslim bos- en landschapsbeheer

Bos- en landschapsbeheer kan een belangrijke 

bijdrage leveren in de regionale duurzame 

energievoorziening en het vergroten van de CO2 

opslagcapaciteit. Dit kan door aanleg van uitbreiding 

van lokale landschapselementen, verbetering van 

het beheer en door het beter beschikbaar maken 

van biomassa voor lokale materialen en duurzame 

opwekking. Het actieplan is opgesteld door Stimuland, 

Probos, Borgman Beheer, BTG en Landschap 

Overijssel.

In mei 2019 is het concept besproken met BEON-

deelnemers en terreinbeherende organisaties. Het 

plan is gepresenteerd tijdens de Nieuwe Energiedag 

Oost Nederland en goed ontvangen. Actiepunten 

zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda van het 

programma Nieuwe Energie Overijssel voor 2020. 

Doel is 30% uitbreiding van landschapselementen, 

meer landschapsonderhoud en zo hoogwaardige 

mogelijke benutting van vrijkomende groenstromen.

 Bovengenoemde actieplannen en de taskforce 

duurzaamheid zijn mede mogelijk gemaakt door het 

programma Nieuwe Energie Overijssel.

gemeente een locatie ontwikkelen. In het kader van 

de Wet ruimtelijke ordening zal hier een traject voor 

worden doorlopen. De locatie zal na ontwikkeling 

worden uitgegeven aan een exploitant. In 2019 zijn 

een aantal gemeenten in West-Overijssel en Twente 

hiervoor benaderd en een aantal mogelijke locaties 

geïdentificeerd.

Naast vergisting is er ook voor pyrolyse een actieplan 

opgesteld. Deze technologie is door BEON-

deelnemer BTG ontwikkeld in Twente en biedt veel 

perspectief voor de toekomst. De pyrolyse fabriek 

van Empyro in Hengelo kreeg eind 2018 een extra 

impuls met de overname door Twence. Hierdoor is 

een versnelde doorontwikkeling mogelijk. Business 

cases voor toepassing van pyrolyse olie bij regionale 

procesindustrie zijn doorgerekend en laten positieve 

resultaten zien. Tijdens een aantal sessies zijn 

knelpunten geïdentificeerd en is gekeken hoe deze 

het beste geadresseerd kunnen worden.

 Financiering bio-energieprojecten

Financiering van bio-energieprojecten blijft een 

weerbarstig thema, maar lijkt ten goede te keren. 

Provincies hebben afgelopen jaren fondsen 

beschikbaar gesteld om initiatiefnemers te helpen met 

kredietmiddelen en risicodragend kapitaal. Ook de 

markt financiert actief mee. 

Vooral het Energiefonds Overijssel manifesteert 

zich nadrukkelijk met kredieten voor slibvergisting, 

biogasinstallaties, een biogasnetwerk en pelletfabriek. 

Het fonds wordt gezien als succesvolle pijler onder het 

programma Nieuwe Energie Overijssel. 



BEON heeft in 2019 met een aantal landelijke en 

regionale netwerkorganisatie goed samengewerkt

• Stichting Pioneering: Cluster voor aanjagen van 

innovatie in de bouwsector. Met Pioneering is een 

samenwerking opgezet voor verduurzaming van 

de warmtevoorziening door de ontwikkeling van 

combinaties van besparing en duurzame energie. 

De samenwerking wordt uitgevoerd onder de 

naam ‘Go Duurzaam’ en wordt ondersteund door 

EFRO-OP Oost voor de periode 2017-2020.

• Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie 

(NVDE): NVDE maakt zich sterk voor een energie-  

voorziening die volledig is gebaseerd op 

hernieuwbare energie door het bundelen van 

krachten uit de gehele sector. Samen met de 

NVDE wordt opgetrokken bij het verkrijgen van  

betere condities voor het nationale onder-

steuningskader voor bio-energie. Dit betrof vooral 

vergisting. 

• Stichting Biomassa: Een samenwerkingsverband 

van zes bedrijven uit de Achterhoek die zich 

inzetten voor vergisting. Met Stichting Biomassa 

wordt samengewerkt binnen het INTERREG Mest 

op Maat project en als overlegpartner van de 

provincie Gelderland.

• kiEMT: Een regionale netwerkorganisatie die 

de energietransitie versnelt, de transitie naar 

de circulaire economie en het innovatieve 

ondernemersklimaat bevordert. BEON werkt 

met kiEMT als overlegpartner voor de provincie 

Gelderland.

Samenwerking met andere netwerkorganisaties

• VNO-NCW: Ondernemingsorganisatie die zich 

hard maakt voor een excellent ondernemings- 

en vestigingsklimaat. BEON werkt met VNO-

NCW samen in het programma Nieuwe Energie 

Programma Overijssel en ondersteunt het BEON-

voorlichtingsproject voor procesindustrie met 

communicatie. 

• Natuur en Milieu Overijssel (NMO): NMO werkt 

samen met overheden, bedrijven en inwoners 

aan een mooi en duurzaam Overijssel. BEON 

werkt met NMO samen in het programma Nieuwe 

Energie Overijssel en de taskforce duurzaamheid. 

Focusgebied betreft vooral lokale initiatieven. 

Ook werkt BEON met NMO en ’t Oversticht 

samen bij het verzorgen van Masterclasses voor 

raadsleden.

• Innovatiecentrum Groene Economie Noord-

Veluwe (IGEV): IGEV is een samenwerking tussen 

de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, 

Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en 

Putten, verschillende ondernemers in de regio 

en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 

BEON werkt met IGEV samen in het geven van 

voorlichting over warmteplannen en de rol van 

biomassa daarin.

• NBKL: branchevereniging voor biomassaketel 

leveranciers. De NBKL verzorgt samen met BEON 

de voorlichtingssessies voor de procesindustrie.

BEON werkt niet alleen met regionale en landelijke 

partners samen. Met Duitse partners wordt 

deelgenomen in drie INTERREG-programma’s. 

Het eerste project heet ‘Mest-op-maat’. Dit project 

richt zich op verwaarding van mest en digestaat. 

Hieraan nemen aan Nederlandse zijde Saxion, Groot 

Zevert en de clusters Biomassa en BEON-deel. Aan 

Duitse zijde zijn de Fachhochschule Münster, de 

Landwirtschaftskammers NRW en Nedersaksen, 3N 

en een aantal loonwerkers betrokken. Dit project is 

afgerond in 2019.

Het tweede programma heet ‘Kaskade’, een 

omvangrijk programma dat uit veel deelprojecten 

bestaat. Het richt zich op de verdere verbetering van 

het vergistingsproces en de benutting van biogas. 

Samenwerking Duitsland

BEON partijen werken binnen de deelprojecten onder 

andere mee aan de inzet van waterstof voor hoge 

methaanproductie, het verwijderen van ammoniak, het 

ontwikkelen van een ringleiding vergister, de inzet van 

biogas voor lokaal transport en de ontwikkeling van 

een reactor voor waterige stromen met laag organisch 

gehalte. Dit project is in 2019 afgerond.

Onlangs is een nieuw grensoverschrijdend project 

opgestart dat gericht is op de productie van 

waterstof uit mest. Dit gebeurt onder leiding van de 

Fachhochschule Münster. De eerste resultaten konden 

in augustus door de Duitse projectleider worden 

gepresenteerd tijdens een speciale BEON-workshop 

bij Cogas. Deze is met veel belangstelling van BEON 

vergistingspartijen ontvangen.



Overijssel

BEON is één van de acht kernpartners van de 

provincie Overijssel voor de opstelling en uitvoering 

van het programma Nieuwe Energie Overijssel. 

Binnen de zeven clusters waaruit het programma 

bestaat, werken acht kernpartners, waaronder VNO-

NCW, Natuur en Milieu Overijssel, de gemeenten, 

waterschappen, woningbouwcorporaties en Enexis, 

samen aan het doel om in Overijssel 20% duurzame 

energie op te wekken in 2023 . De samenwerking 

heeft geleid tot een gezamenlijk programma waarvoor 

de provincie een bedrag van 40 miljoen euro heeft 

vrijgemaakt. BEON is vertegenwoordigd zowel in het 

bestuurlijk- als in de clusters ‘Hernieuwbare energie 

opwek’ en ‘Innovatie’. 

In samenwerking met het programma Nieuwe Energie 

Overijssel heeft BEON de Nieuwe Energiedag Oost-

Nederland verzorgd en de communicatie geleverd 

voor het cluster duurzame opwek. BEON is binnen het 

cluster Hernieuwbare opwek de portefeuillehouder 

voor het thema bio-energie. Projecten die hieronder 

vallen, zijn de actieplannen voor vergisting en 

pyrolyse, klimaatslim bos- en landschapsbeheer 

en voorlichting voor bedrijven voor verduurzaming 

proceswarmte. Eén van de resultaten uit deze 

samenwerking is dat de provincie zich sterk inzet 

voor betere SDE+ tarieven voor vergisting en de 

ontwikkeling van vergistingslocaties. Deze factoren zijn 

nodig om de inzet van mest voor energieopwekking 

sterk te kunnen vergroten.

BEON betrokken bij de ontwikkeling van de Regionale 

Energiestrategie van Twente en West-Overijssel.

Gelderland

BEON verzorgt in Gelderland voorlichting aan 

gemeenten op het gebied van warmteplannen en 

biomassa. Deze informatiebijeenkomsten worden 

verzorgd met medewerking van de deelnemers 

Probos, Borgman Beheer, samenwerkingsverband 

Noord Veluwe en BTG. Ook heeft BEON advies 

geleverd voor het opzetten van een biomassa website. 

In Gelderland vormt BEON samen met de stichtingen 

Biomassa en kiEMT en het kenniscentrum Papier en 

Karton een overleggroep voor de provincie op het 

gebied van biomassa. Binnen deze samenwerking is 

de mogelijkheid onderzocht voor een regeling voor 

haalbaarheidstudies.en is een bijeenkomst over bio-

based producten georganiseerd in Lunteren.  

Noordelijke provincies

De contacten met de Noordelijke provincies zijn 

in 2019 voortgezet onder het Cascade INTERREG-

programma.

Samenwerking met provincies           Activiteiten

Nieuwe Energiedag Oost-Nederland

Op 31 oktober 2019 heeft het cluster voor de 10de 

keer haar jaarcongres in het Provinciehuis te Zwolle 

georganiseerd. Net als het voorgaande jaar onder de 

naam “Nieuwe Energiedag Oost-Nederland”. Het 

thema “Energie in transitie, het speelveld verandert 

en de spelers ook”, sloot goed aan bij de activiteiten 

die BEON uitvoert en de transitie die ook haar 

deelnemers, doormaken. De dag werd door 170 

deelnemers bezocht.

Tijdens het plenaire deel kreeg gedeputeerde Tijs de 

Bree het woord over de ontwikkelingen binnen de 

energietransitie in Overijssel. Een feestelijk moment 

was de openingshandeling die hij voor de bio-centrale 

Koekoekspolder virtueel verrichtte.

Daarna gaven de deelnemers Twence en Enexis 

een presentatie, waarbij ingegaan werd op de 

veranderende vraag in het speelveld van de energie. 

Ook tijdens de parallelsessies werden de deelnemers 

bijgepraat op dit thema. Meerdere deelnemers, zoals 

de gemeenten in Noord-Oost Twente en bedrijven als 

Auping, gingen elk vanuit een ander invalhoek verder 

in op de ontwikkelingen binnen de veranderende 

vraag en aanbod op het gebied van energie. 

Excursies

In het totaal namen zo’n 80 mensen deel aan 

het ochtendprogramma. Bij opgave had men de 

keuze uit excursies naar verschillende duurzame 

energieprojecten. Zo kon men zonneprojecten 

bezoeken in Zwolle en Heeten, een vergister in 

Dedemsvaart en de Bio-energiecentrale in de 

Koekoekspolder.



Organisatie

Bestuur

Het bestuur van het cluster bestond in 2019 uit de 

volgende personen:

• Rene Venendaal (voorzitter)

• Henk Kwast (penningmeester)

• Gerald de Haan 

• Marc Kapteijn 

• Ben Reuvekamp

• Sascha Kersten

Het bestuur kwam in de verslagperiode vijfmaal bijeen. 

Clustercoördinator en communicatie

De dagelijkse werkzaamheden van het cluster worden 

verricht door clustercoördinator Frans Feil. Voor com-

municatiewerkzaamheden wordt hij ondersteund door 

Carmen Oude Wesselink. 

Clusterwerkgroep

De clusterwerkgroep is viermaal bijeengeweest. 

Tijdens de bijeenkomst worden lopende en nieuwe 

zaken besproken. Belangrijke aandacht kregen het 

Nieuwe Energieprogramma Overijssel en de ontwikke-

lingen in Gelderland. Verder kreeg het actieplan voor 

vergisting en de nieuwe-energiedag aandacht. 

De clusterwerkgroep bestaat uit vertegenwoordigers 

van CCS, Universiteit Twente, BTG, Stimuland, Twence, 

HoSt en Cogas. Vergaderingen worden bijgewoond 

door de functionarissen van de provincie die verant-

woordelijk zijn voor het thema bio-energie.

Binnen het cluster vinden vele activiteiten plaats. Om 

ons deelnemers te informeren organiseert BEON 

jaarlijks een deelnemersvergadering. Daarnaast zijn er 

een communicatiekanalen waarmee we breder onze 

kennis delen, zoals de website, de Nieuwsflits, Linked 

in en Twitter. 

Nieuwsflits

Vijf keer per jaar ontvangen deelnemers en andere 

partijen binnen en buiten de sector de Nieuwsflits 

Bio-energie Oost-Nederland. Naast het nieuws uit 

eigen activiteiten is er ook aandacht voor regionale én 

nationale ontwikkelingen, voor zover ze een impact 

hebben op lokale ontwikkelingen. De Nieuwsflits 

vormt een belangrijke nieuwsbron voor partijen 

geïnteresseerd in ontwikkelingen in bio-energie in 

Oost Nederland. 

Website

Begin 2019 heeft BEON haar website volledig 

vernieuwd. Hiermee is een structuur neergezet om 

vragen en antwoorden op veel gestelde vragen 

over vergisting, houtpellets en houtige biomassa 

beter te kunnen communiceren. Ook is dit de plek 

om informatie over de belangrijkste bio-energie 

toepassingen, met specifieke aandacht voor de 

verduurzaming van de warmtevoorziening voor 

bedrijven, woningen en maatschappelijk vastgoed te 

vinden.

Social Media

Via onze accounts op Twitter en Linked in delen we 

ons eigen nieuws, nieuws van onze deelnemers en 

partijen die aan dezelfde thema’s werken als BEON.

Deelnemersvergadering 

BEON organiseert tweemaal per jaar een 

deelnemersvergadering. Tijdens deze vergaderingen 

worden de deelnemers meegenomen in de laatste 

ontwikkelingen en worden er presentaties gegeven 

waarmee nieuwe deelnemers zich voor kunnen stellen. 

Tevens wordt tijdens de vergadering de jaarverslagen 

en het jaarplan besproken.

Nieuwe Energie Overijssel

BEON is een van de alliantiepartners binnen het 

programma Nieuwe Energie Overijssel. Naast onze 

inhoudelijke kennisdeling trekken we ook samen op 

in de communicatie rondom het programma Nieuwe 

Energie Overijssel en belangrijke gebeurtenissen op 

het gebied van de energietransitie in Overijssel.  

Communicatie



Jaarverslag 

2019


