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Go Duurzaam: 

Afronding en vervolg

30-09-2021

• warmteplannen
• Warmteplannen gemeenten en woningcorporaties

(Twekkelerveld, Nijverheid, Bornsche Maten)

• beleid
• Participeren in de Regionale Energiestrategie (RES) en het 

programma Nieuwe Energie Overijssel (duurzame 
opwekking en energiebesparing gebouwde omgeving)

• bijeenkomsten
• Jaarlijkse GO-Duurzaam bijeenkomsten (2017, 2018, 

2019, 2021)

• Workshops en bijeenkomsten (totaal 60)

• communicatie
• Aankondigingen, verslagen, nieuwsberichten, 

duurzaamheidsgalerij

• innovatie
• Product-markt-combinaties (20)

• Deelname van bedrijven in 
GO-Duurzaam activiteiten (80 bedrijven)

Activiteiten GO-Duurzaam

Last van coronacrisis 

en discussies stikstof 

en biomassa
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• Warmteplannen en 
aardgasloze wijken

• Uitbreiding en aansluiting 
warmtenetten

• Groen gas en hybride 
warmtepompen

• Lokale productie en 
decentrale verwarming met 
houtpellets

• Restwarmtebenutting

GO-Duurzaam dag

30-09-2021

• Bedrijfspanden

• zonnepanelen parkeerplaatsen

• warmtepompen

• bedrijvenparken

• Bodem-energie

• Geothermie

• Bodemenergie

Najaar bijeenkomsten
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Warmteplannen Twente

• warmtenetten
• Goede mogelijkheden voor uitbreiding 

warmtenet

• Plan voor regionaal warmtenet voor 1/3 
woningen

• Belangrijk deel woningen komt echter 
niet in aanmerking

• bouwjaar
• Ruim 200.000 woningen ouder dan 20 

jaar en slecht geïsoleerd

30-09-2021

Energiebesparing blijft belangrijk

• aardgasgebruik
• Geschat op 900 miljoen m3 aardgas

• Ongeveer 2/3 voor laagwaardige warmte

• hernieuwbaar
• Twence: 

energie uit afval, sloophout en GFT

• Snoeihout uit stad en landschap

• Mest en maaisel voor groengas.
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Product-markt combinaties

Regionaal 

biogasnetwerk

warmteplannen

Regionaal 

warmteplan

Hybride warmte-

pompen

Pyrolyse-

olieketel

Kleinschalige 

groen gas 

opwekking

Innovatieve 

verbrandingsketel en 

uitbreiding netwerk 

Enschede/ Hengelo

Lokale productie en 

inzet houtpellets 

Combinaties met 

mestverwerking

Nul-op-de-

meter 

woningen

galerijflats

Gasloos bouwen

nieuwbouwwijken

Opslag zonne-energie 

in accu of solarfreezer

biogashubs

Duurzaamheidsgalerij – meest duurzame oplossingen

30-09-2021

• Bij BEON

• Discussie bio-energie/ biogrondstoffen

• Algemeen in energieveld

• Aardgasontwikkelingen

• Netcongestie

• Klimaatdiscussies

• Rol provincie en gemeenten

• Bij Pioneering-partners

• Woning corporaties

• Installatiebureaus

Ontwikkelingen
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EINDE

30-09-2021
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