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Inleiding 

Frans Feil opent de vergadering en licht kort het doel van de vergadering toe. Doel is 

de resultaten van het project voor verduurzaming van de procesindustrie door de 

inzet van bio-energie, te delen en samen te kijken hoe de aanbevelingen doorgezet 

kunnen worden. Ook wordt er gekeken welke acties verder binnen NEO ingezet 

zouden kunnen om de verduurzaming van de procesindustrie te versnellen.   

Resultaten 

Frans Feil gaat met de aanwezigen door het eindrapport en gaat in op de activiteiten 

die het projectteam heeft ondernomen richting de procesindustrie. Belangrijkste was 

het opstellen van een voorlichtingspakket en het organiseren van een aantal 

bijeenkomsten en excursies. Deelnemers hebben contact gehad met de meeste grote 

aardgasgebruikers en cases helpen doorrekenen. 

Hij gaat ook in op de huidige tijdsgeest rondom bio-energie. In het Klimaatakkoord, 

SER- en PBL-adviesrapporten en nationale beleidsdocumenten wordt het belang van 

de inzet van bio-energie benadrukt voor het behalen van energie- en 

klimaatdoelstellingen. Vooral voor de inzet van hoge temperatuur warmte bestaat 

een positief beeld. Deze inzet wordt gezien als noodzakelijk. In het SER-advies wordt 

het gezien als een belangrijk en betaalbaar alternatief voor aardgas. De toepassing 

geldt als een belangrijke overbruggingstoepassing naar de toekomst.  

De werkelijkheid is echter weerbarstig. Bedrijven willen verduurzamen vanwege hun 

toekomststrategie en duurzame imago, maar zijn beducht voor de kritiek van 

maatschappelijke partijen. Daarom worden veel initiatieven uiteindelijk niet 

doorgezet.  

Martijn Vis heeft alternatieven onderzocht voor de verduurzaming van de 

procesindustrie. Recentelijk zijn rapporten verschenen over elektrisch verwarmen. 
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Een goede aansluiting op het net blijkt echter een lastig en zeer tijdrovende 

aangelegenheid. Vaak is hiermee een groot aantal jaren gemoeid. Het wordt 

daarmee lastig om de doelstellingen te halen van 2030. 

Frans Feil laat het energiegebruik zien van de bedrijven in Overijssel aan de hand van 

cijfers die hij heeft gekregen van het NEO-monitoringteam. 

 

Het overzicht laat zien dat het aardgasgebruik in de industrie de laatste jaren licht is 

gezakt. Dit komt mede door de stoomaansluiting van Twence met de zoutindustrie. 

Hierdoor is het gasgebruik sterk gedaald en is de duurzame warmteproductie 

gestegen met enkele PJ per jaar.  

Het totaal gebruik van bedrijven blijft hoog (elektriciteit en aardgas). Doel was om 

beneden de 40 PJ te komen. Het zal uiterst lastig zijn om deze doelstelling te halen 

(de stippellijn). Frans Feil constateert dat er in de procesindustrie nog veel te halen 

valt. Business cases laten zien dat een belangrijk deel van de resterende 10 PJ nog te 

verduurzamen valt met goed rendement. 

Conclusies en aanbevelingen 

Vanuit het projectteam zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd die gericht zijn 

op het terugwinnen van de politieke en maatschappelijke acceptatie.  

Een aantal aanbevelingen zijn gericht op de BEON-partijen in de aanvoerketen en 

energieverzorging. Ingezet wordt op een aangepaste gedragscode waarin ook de 

aanbevelingen van de SER worden meegenomen. Dit sluit aan bij de analyse van de 

Rekenkamer van Oost-Nederland. Zij ziet een goede gedragscode van de sector als 

belangrijk instrument voor het terugwinnen van de maatschappelijke acceptatie. 

Martin Kloet is nieuwsgierig naar de achtergrond van het SER-advies en zal hier 

binnen de organisatie naar informeren. Frans Feil benadrukt dat het belangrijk is dat 

de procesindustrie zelfkritisch blijft en samen met de sector laat zien dat de 

toepassing van biomassa een belangrijke overbrugging kan zijn naar verdere 
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verduurzaming. Ook voor de overheid zijn er aanbevelingen. Bio-energie moet 

mogelijk blijven. Een belangrijk element blijven in de regionale warmtetransities en in 

NEO. Tegelijkertijd moet de overheid blijven handhaven op wat niet deugt, strak zijn. 

Alleen dan kan bio-energie haar goede imago herwinnen.  

Follow-up en afronding  

Het hoge aardgasgebruik van de procesindustrie blijft een punt van aandacht. Het 

NEO-bedrijventeam is hier binnen het koplopers programma ook mee bezig. Veel 

grote gebruikers maken hier deel van uit en verkennen actief mogelijkheden voor 

verduurzaming.  

Dicky van Keulen suggereert het rapport te delen met Arien Smit. Hij houdt zich 

binnen het bedrijventeam bezig met restwarmtebenutting en heeft goede contacten 

met de industrie. Frans Feil zal dit doen en zal met Arien Smit kijken of nog verdere 

acties nodig zijn binnen NEO. 

De provincie heeft onder druk van de maatschappelijke discussie de ondersteuning 

van bio-energieprojecten door het Energiefonds onderbroken. Hierdoor zijn ook de 

projecten getroffen voor hoge temperatuur toepassingen. Gelukkig zijn de projecten 

die al in behandeling zijn, daar buiten gebleven. Beleid is om de steun aan bio-

energieprojecten zo snel mogelijk weer op te pakken. Astrid Pap werkt hieraan.  

Frans Feil meldt dat binnen BEON gewerkt wordt aan een nieuwe gedragscode, zoals 

in het rapport is aanbevolen. Het gaat daarbij om het afdekken van de gehele keten 

van bron tot eindgebruik. 

Martin Kloet ziet het belang van voortdurende voorlichting aan de industrie. Er 

blijven veel misverstanden bestaan. Hij suggereert extra voorlichtingsmateriaal te 

maken en deze te verspreiden. Hij zal verder binnen VNO-NCW informeren naar de 

achtergrond van het SER-advies en welke acties genomen worden voor de 

verduurzaming van de industrie.  

Frans Feil stelt voor dat partijen contact houden over de voortgang en follow-up, 

dankt tenslotte iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 

 

Voor verslag: Frans Feil 

 

    


