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Verduurzaming van de procesindustrie in Overijssel 

Openbaar verslag van het voorlichtingsproject 

 

Aanleiding van het project 

In 2017 werd volgens de klimaatmonitor 380 miljoen m3 aardgas geleverd aan de 

industrie in Overijssel, hiervan wordt geschat dat EU-ETS-bedrijven 230 miljoen m3 

aardgas gebruiken. Het substantieel verlagen van deze hoeveelheid is een enorme 

opgave. Biomassa wordt gezien als betaalbare mogelijkheid voor de verduurzaming 

van de procesindustrie. De toepassing is echter relatief nieuw voor de sector. Dit was 

aanleiding voor het NEO-cluster duurzame energie opwek om samen met het NEO-

cluster bedrijven een voorlichtingsproject te starten speciaal voor de procesindustrie.  

Beschrijving van het project 

Het project bestond uit de volgende activiteiten: 

1. Verzamelen en opstellen informatiemateriaal en deze breed te delen  
2. Voorbereiden en organiseren van vier voorlichtingsbijeenkomsten  
3. Ontwikkeling en beschikbaar stellen van businesscases 
4. Analyse van knelpunten en oplossingen, met een verslag van de activiteiten. 
 

Het project is uitgevoerd door NBKL, samen met BTG en met hulp van andere 

deelnemers van BEON. 

 
Marktontwikkelingen 

Sinds de start van het project hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die 

een grote invloed hebben gehad op de activiteiten en resultaten van het project. 

Door de corona-crisis werd voortgang gehinderd. Vanaf maart 2020 moesten 

bijeenkomsten worden uitgesteld of op een andere wijze vormgegeven worden. Voor 

industrie en BEON-deelnemers was het lastig om tot nieuwe initiatieven te komen, 

vooral gezien de complexiteit van de materie. 

Door de stikstofcrisis dreigt een terugval in de duurzame energieproductie. Eigenaren 

van bestaande bioenergie-installaties moeten laten zien dat ze stikstofdeposities 

hebben voorkomen of gecompenseerd. Dit levert frustratie op vooral omdat blijkt dat 

de installaties slechts verantwoordelijk zijn voor 0,02-0,06 % van de totale 

stikstofdepositie. 
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De emissienormen worden aangescherpt. Verwacht 

wordt dat dit de grote installaties slechts beperkt zal 

treffen. Voor deze installaties gold al een streng 

regime en grote installaties hebben meer 

mogelijkheden te investeren in emissiereductie-

apparatuur dan kleine installaties. 

Het SER-advies heeft in 2020 veel stof doen 

opwaaien, vooral in de pers. Daardoor ging veel van 

de nuance in het advies “biomassa-in-balans” 

verloren. Zo was het advies positief over toepassing 

van biomassa voor hoge temperatuur toepassingen 

(processtoom), maar dat geluid drong in de 

turbulente politieke arena, amper door. Gevaar 

dreigt dat veel bedrijven en beleidsmakers het 

onderwerp biomassa mijden en verduurzaming uitstellen omdat alternatieven niet 

voor handen zijn tegen betaalbare prijs. 

In de Tweede Kamer zijn verschillende moties aangenomen, waarin de regering 

gevraagd wordt het afbouwpad voor houtige biomassa aan te geven. Hierdoor is de 

SDE++ subsidie voor houtige biomassa voor ketels < 5 MW in 2020 tijdelijk stopgezet. 

Onduidelijk is nog of voor de SDE++ regeling in september 2021 een subsidie 

beschikbaar zal zijn voor nieuwe houtgestookte bio-energieprojecten. Hierdoor is er 

grote onzekerheid ontstaan voor ondernemers die willen investeren in biostoom op 

houtige biomassa.  

In april 2021 werd het Energiefonds Overijssel verzocht geen nieuwe houtstook-

projecten meer aan te nemen. Reden was dat de provincie onvoldoende grip dacht te 

hebben op de duurzaamheid van de grondstof. De sector heeft hier met onbegrip op 

gereageerd omdat al enkele jaren de NTA8080 duurzaamheids-norm wordt toegepast 

door het Fonds en door de sector.  

Ondanks alle hindernissen, worden de ambities, nationaal en internationaal, er niet 

minder om. Op Europees niveau worden klimaatambities naar boven bijgesteld. 

Uitstoot van CO2 moet voor 2030 met 55% terug. De Green Deal krijgt vorm. Dit biedt 

belangrijke kansen voor bedrijven die willen verduurzamen. 

BEON-doelstelling 
 
Het doel van het samenwerkingsverband is het realiseren van projecten en het 
ontwikkelen van technologische routes voor het veelzijdig inzetten van 
biogrondstoffen en duurzame energie voor een beter klimaat. Het 
samenwerkingsverband wil deze doelstelling bereiken door onderlinge 
samenwerking van partijen in Nederland. 
 
BEON: samenwerkingsverband voor biogrondstoffen en duurzame energie in 
Oost-Nederland. 
 

 

 



3 
 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

Onderstaande bijeenkomsten zijn gehouden, waarvan de laatste drie speciaal voor dit 

project. 

1. Pre-bijeenkomst met presentatie aan de 
koplopersgroep bij Ten Cate, Nijverdal, 
oktober 2019 

2. Nieuwe Energiedag november 2019 en 
december 2020 

3. Bijeenkomst Brouwer, Balkbrug, december 
2019 

4. Bijeenkomst Twence, Hengelo, februari 
2020 

5. Bijeenkomst BEON, digitaal, november 2020 
 

Excursies zijn gehouden bij houtgestookte 

installaties in de Koekoekspolder, Balkbrug en 

Hengelo.  

Voor de bijeenkomsten is voorlichtingsmateriaal samengesteld en gedeeld via de 

BEON-website. Ook is filmmateriaal gemaakt voor uitleg van het SER-advies, CO2-

balans en duurzaamheid (Explainer) gemaakt in samenwerking met de NEO-

communicatiegroep. 

Businesscases 

Voor het project zijn een tweetal voorbeeld cases doorgerekend in samenwerking met 

BEON-deelnemers (ketelleveranciers). Deze twee voorbeelden zijn opgenomen in het 

informatiemateriaal. 

Sinds het begin van het project zijn door het team en door BEON-deelnemers een groot 

aantal businesscases besproken en zelfs doorgerekend. Belangrijkste bedrijven waren:  

1. Grolsch (Enschede),  
2. Apollo Vredestein (Enschede),  
3. Abbott en Sensus (Zwolle),  
4. Friesland Campina (Balkbrug),  
5. For Farmers (Delden) en  
6. Kolb (Delden). 

 

Samen zijn deze business cases voldoende voor 2 – 3 PJ aan duurzame stoom-levering.  

Op dit moment zijn veel van de cases in sluimerstand gebracht. Een enkel project heeft 

al wel een SDE+ beschikking. 

NBKL-analyserapport 

Vanuit haar landelijke expertise en op basis van gesprekken tijdens en na de 

voorlichtingsbijeenkomsten heeft Hemmo Hemmes van de Nederlandse 

Branchevereniging voor Ketelleveranciers (NBKL) een analyse gemaakt. De 

belangrijkste bevindingen zijn samengevat in een rapport.  

https://www.stichtingbeon.nl/inspiratie-en-kennisdeling-op-de-nieuwe-energie-dag/
https://www.stichtingbeon.nl/biomassa-veelzijdig-inzetten-voor-een-beter-klimaat/
https://www.stichtingbeon.nl/brochure-stoom-uit-bioketels/
https://www.stichtingbeon.nl/nuance-in-het-ser-advies/
https://www.stichtingbeon.nl/animatiefilm-over-co2-en-biomassa/
https://www.stichtingbeon.nl/animatiefilm-over-co2-en-biomassa/
https://www.youtube.com/watch?v=sC97QsHme4U
https://www.youtube.com/watch?v=sC97QsHme4U
https://www.stichtingbeon.nl/brochure-stoom-uit-bioketels/
https://www.stichtingbeon.nl/wp-content/uploads/2020/10/Analyserapport-Stoom-uit-bioketels-eindversie.pdf
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Uit de analyse van NBKL komt het negatieve imago van biomassa van biomassa naar 

voren. De bio-ketel als techniek heeft zelf geen negatief imago, maar heeft wel veel 

last van dit algemene beeld. In de aanbevelingen wordt hier veel aandacht aan 

besteed. NBKL geeft een aantal bruikbare suggesties voor de biomassasector. Zo wijst 

ze op de noodzaak tot betere voorlichting en de mogelijkheid om bedrijven volledig te 

ontzorgen. Een aantal BEON-partijen heeft dit al opgepakt.  

Ook wijst NBKL op de mogelijkheden die binnen het BEON-samenwerkingsverband 

bestaan voor goede ketensamenwerking om duurzaamheid en betrouwbare levering 

te garanderen. In feite hebben een aantal BEON-deelnemers dit ook al voortvarend 

opgepakt. Voorbeelden zijn Twente Milieu – Twence op het gebied van B-hout en 

BKGroen en Heat Plus op het gebied van gecertificeerde houtsnippers uit 

landschapsonderhoud. 

Gedragscode biomassasector 

Vanuit BEON is in 2017 initiatief genomen vanuit de taskforce duurzaamheid om tot 

een gedragscode te komen. Deze heeft het samenwerkingsverband vervolgens 

aangenomen (zie BEON-gedragscode). Aansluiting is gezocht bij de RED II- Europese 

wetgeving die medio 2021 van kracht wordt voor houtige biomassa voor grote 

installaties. In de gedragscode worden de duurzaamheidseisen ook toegepast op 

kleine installaties.  

Alternatieven voor de industrie 

Alternatieven voor duurzame 

stoomopwekking uit biomassa 

bestaan, maar zijn duur en vaak niet 

op korte termijn beschikbaar. In het 

SER-advies wordt daarom biomassa 

gezien als belangrijke over-

bruggingstoepassing. 

In theorie kan ook met elektriciteit 

stoom worden opgewekt. Of dit in 

de praktijk mogelijk is, hangt af van de capaciteit van het net. Deze zal over het 

algemeen stevig uitgebreid moeten worden en dit vergt veel tijd, en hoge kosten voor 

realisatie. De NVDE heeft hier door CE Delft onlangs een studie naar laten doen. Deze 

laat zien dat het voor een belangrijk deel van de procesindustrie in Nederland niet 

mogelijk is om voor 2030 op elektriciteit over te stappen. De ontwikkelingstijden liggen 

volgens CE Delft minimaal rond de acht jaar.  

Hetzelfde geldt in nog hogere mate voor waterstof. Naar verwachting zal groene 

waterstof pas ver na 2030 in voldoende mate aanwezig zijn.  

 

 

 

  

https://www.stichtingbeon.nl/over-ons/mission-statement/
https://www.nvde.nl/nvdeblogs/doorlooptijden-elektrificatie/
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Conclusies en aanbevelingen 

Bio-energie blijft vooral voor de procesindustrie een belangrijke en betaalbare optie 

voor verduurzaming. In het SER-advies wordt de inzet voor hoge temperatuur 

proceswarmte gezien als belangrijke overbruggingstoepassing. 

Voor de levering van duurzame bio-energie voor de procesindustrie is de gehele keten 

betrokken inclusief de spelers die daar deel van uitmaken en het project omringen. 

Mede op basis van het NBKL-analyserapport is BEON gekomen tot de volgende 

conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de inzet van biomassa, 

gespecificeerd per doelgroep. Het overgrote deel van de aanbevelingen is gericht op 

verbetering imago en borging van duurzaamheid, essentieel voor het terugwinnen 

voor de nuance in het debat en de maatschappelijke en politieke acceptatie.  

Doelgroep/ onderwerp Conclusie/ aanbeveling 

Voor de biomassaleveranciers: 
- Certificering 
- Transparantie 
- Streekproduct 
- Circulariteit 

 

Alle biomassa dient van duurzame oorsprong te zijn, 
voortkomt uit duurzaam landschapsbeheer en CO2-
verliezen tijdens transport en voorbewerking dienen 
beperkt blijven tot niet meer dan 30% van de 
klimaatwinst van de vervanging van aardgas. 
Certificering moet de norm voor alle grote leveringen 
(bijvoorbeeld met NTA 8080, Better Biomass).  
 
Bij kleine volumes wordt de duurzaamheid geborgd 
door transparantie over de herkomst, het type 
biomassa en de oogstomstandigheden.   
 
Lokale biomassa moet gepromoot worden als 
duurzaam streekproduct. Het verdient aanbeveling 
vanuit de keten direct of indirect mee te investeren in 
de kwaliteit van het landschap. 
 
Levering van biomassa dient te passen in de circulaire 
economie. Uitgestoten CO2 wordt opgevangen door 
biomassa dat dient voor materialen en energie 
waarvan de CO2 uiteindelijk weer ten gunste komt van 
de groei.  
 

Voor de ketelleveranciers: 
- Energiediensten 
- Emissies 

 

Voor het ontzorgen van de procesindustrie kunnen 
leveranciers ESCO-diensten aanbieden ten aanzien van 
de warmte- of stoomproductie. 
 
Klachten door de omgeving vanwege rookgassen 
blijven het imago van biomassa schaden. Landelijk 
worden emissienormen bijgesteld. Norm is dat 
leveranciers actief meedenken over het beperken van 
emissies waarbij niet alleen rekening wordt gehouden 
met de wetgeving, maar ook met de lokale situatie. 
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Voor de procesindustrie: 
- Klimaatafweging 
- Restwarmtebenutting 
- Communicatie met de 

omgeving 
 

 

Een verantwoorde procesindustrie of stoomaanbieder 
dient altijd te overwegen hoe een project past in een 
steeds verder verduurzamende toekomst. Dus: Hoe 
verhoudt het project zich tot concurrerende 
technieken, zijn er alternatieven die dezelfde 
energiedienst kunnen leveren tegen redelijke kosten? 
Hoe past de biomassa-optie in de verdere 
verduurzamingsstrategie van het bedrijf? Is het een 
onderdeel van het duurzame eindbeeld, een logische 
tussenstap of een lock-in? Ook: Reduceer je op 
ketenniveau substantieel CO2? 
 
Inzet van restwarmte is een belangrijke vorm van 
duurzame energie. Daarmee wordt de primaire 
energiebron het meest efficiënt benut. De 
procesindustrie kan hier actief aan bijdragen. Dit levert 
extra mogelijkheden voor de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving. Zie ook het filmpje over 
duurzame warmte in Twente. 
 
Voor elke belangrijke investering met impact voor de 
omgeving is het belangrijk met omwonenden actief in 
overleg te gaan. 
 

Voor BEON 
- Gedragscode 
- Kennisdelen 

 

BEON dient haar gedragscode nadrukkelijk uit te 
dragen in Overijssel, binnen en buiten de sector. Deze 
gedragscode borgt de duurzame herkomst en de wijze 
waarop in het project omgegaan wordt met de 
omgeving. BEON moeten open blijven staan voor het 
actualiseren van de gedragscode op basis van nieuwe 
inzichten. 
 
BEON dient haar kennis en ervaring ten goede te laten 
komen aan het werkveld inclusief vergunningverleners 
en beleidsmakers. 
 

Voor de lokale en regionale 
overheid: 

- Duurzaamheidseisen 
- Handhaving 

 
 

Hou de inzet van biomassa mogelijk daar waar het 
nodig is. Stel wel duidelijke eisen aan de inzet met 
betrekking tot duurzaamheid en milieu. Geen 
afstandseisen, maar duurzaamheidseisen, zoals NTA 
8080. 
 
Handhaving is cruciaal in het vasthouden aan 
duurzaamheidsnormen en emissie-eisen. Dit blijft een 
belangrijke rol voor de overheid. Hiermee worden de 
goede biomassaspelers indirect beloond. 
 

 

 
 
 

-  

https://www.stichtingbeon.nl/prachtige-film-over-verduurzaming-warmtevoorziening-in-twente-op-nationaal-warmtecongres/
https://www.stichtingbeon.nl/prachtige-film-over-verduurzaming-warmtevoorziening-in-twente-op-nationaal-warmtecongres/

