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Eindverslag GO-Duurzaam 

Vraag 1. Uitvoering 

Zijn alle activiteiten volgens plan verlopen? 

De activiteiten zijn goeddeels volgens plan verlopen. De projectperiode is 

eenmaal verlengd. Veel aandacht is gegaan naar innovatie en 

marktontwikkeling. Hieronder beelden van één van onze bijeenkomsten en 

van het markt- en innovatieplan.    
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De extra aandacht was mogelijk door minder aandacht voor het 

opleidingsdeel (WP3). Bij Saxion en UT bleken onderwijspakketten goed op 

orde. In onderstaande figuur is de kostenverdeling over de werkpakketten 

weergegeven met links de planning en rechts een indicatie van de werkelijke 

kosten. 

 

 
 

Een aantal externe factoren hebben een rol gespeeld bij de uitvoering: 

o Corona, hierdoor zijn in 2020 bijeenkomsten opgeschort en moesten 

later veel bijeenkomsten online worden gehouden. 

o Reorganisatie Pioneering, met een verhuizing en wisseling van het 

halve projectteam.  

o Maatschappelijke discussie rondom biomassa, hierdoor zijn veel 

projecten rondom warmtenetten en groen gas invoeding vertraagd of 

geschrapt. 
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Beschrijf de reden waarom ze niet volgens plan zijn verlopen?  

Het GO-Duurzaam team heeft relatief veel aandacht gegeven aan innovatie. 

Dit was mede door de sterke vraag vanuit de woningbouwsector naar 

praktische oplossingen om snel van het gas af te komen. In een strategische 

samenwerking met het MDO-lab programma zijn met woningcorporaties en 

bouw- en installatiebedrijven veel combinaties uitgewerkt voor 

verduurzaming van het woningbezit (WP1).  

 

Ook ontstond veel druk om tot gebiedsgerichte plannen te komen. Het GO-

Duurzaam-team is benaderd de leiding te nemen in een tweetal proef-

projecten om wijken van het gas te halen (Twekkelerveld in Enschede en 

Nijverheid in Hengelo). Deze marktactiviteit was voorzien (WP2), maar pakte 

wat groter uit dan gedacht. 

 

Opleidingsactiviteiten hadden minder aandacht nodig dan verwacht (WP3). 

Bij Saxion en UT bleken onderwijs- en onderzoek pakketten goed op orde. Dit 

bleek onder meer tijdens een evaluatie van een van de lectoraten. 

 

Welke gevolgen had dit voor de resultaten? 

Geen belangrijke gevolgen. Door de samenwerking met MDO-labs zijn de 

meeste oplossingen vooral gericht op verduurzaming van woningen van 

wooncorporaties. In de praktijk blijkt echter dat veel oplossingen ook 

toepasbaar zijn op particuliere woningen.  

 

Vraag 2. Projectresultaten 

 

Wat zijn de bereikte resultaten?  

Meer dan 50 bijeenkomsten zijn georganiseerd. Meer dan 80 bedrijven 

hebben deze bijeenkomsten bezocht of zijn op een andere wijze betrokken 

geweest bij de GO-Duurzaam activiteiten. Zeventien (17) product-markt 

combinaties zijn ontwikkeld of op een andere wijze gepromoot door GO-

Duurzaam met tientallen praktijkvoorbeelden op het gebied van de 

verduurzaming van de warmtevoorziening. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar BIJLAGE 1. 
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Zijn de doelstellingen bereikt?  

Ja. Doelstelling van het project was de samenwerking tussen BEON en Pioneering tot 

stand te brengen om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in Oost-

Nederland te verduurzamen en de bedrijvigheid en innovatiekracht van de 

samenwerkingsverbanden verder te vergroten. Deze doelstelling is bereikt, met vlag 

en wimpel: 

o Een duurzame samenwerking is tot stand gebracht, partijen hebben 

afgesproken hun samenwerking voort te zetten (zie nieuwsbericht). 

 

o Met een uitbreiding van het warmtenet in Twente, een vergroting 

van de biogas productie en groen gas invoeding in het aardgasnet in 

Overijssel en vooral met de ontwikkeling van een selectie aan 

bouwkundige en installatietechnische producten en diensten, is een 

substantiële bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de 

warmtevoorziening.  

 

 
 

 

- Op welke wijze heeft het project aan de duurzaamheidsdoelstellingen 

voldaan. 

 

Energiebesparing 

Volgens de klimaatmonitor voor de provincie Overijssel (najaar 2021) is bij 

huishoudens het gasgebruik met 4,3 PJ gedaald. Een deel is direct of indirect 

te danken aan de inspanningen van BEON en Pioneering deelnemers. 

Verondersteld was 30%. Dit zou neerkomen op een besparing van ruim 80 

kton CO2 per jaar1. 

 

Dit wordt bevestigd door de marktcijfers van betrokken deelnemers. Op basis 

van de product-markt-combinaties zou zelfs ruim 130 kton CO2 bespaard zijn. 

 

Bio-energie  

Volgens de klimaatmonitor voor de provincie Overijssel (najaar 2021) is de 

hoeveelheid bio-energie met 2 PJ gestegen sinds 2016. Daarnaast wordt voor 

ongeveer 1,5 PJ meer aan warmte van Twence benut. Een deel van deze 

inspanningen is te danken aan de inspanningen van BEON en Pioneering 

deelnemers. Uitgaande van 3 PJ zou dit neerkomen op een besparing van 90 

kton CO2 per jaar.2 

 

 
1 Op basis van 68 kton CO2/PJ, zie voorstel 
2 Op basis van 30 kton CO2/PJ, zie voorstel. 

https://www.stichtingbeon.nl/verduurzaming-gebouwde-omgeving-beon-en-pioneering-zien-gezamenlijke-missie/
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Op basis van de marktcijfers van product-markt-combinaties is besparing 

lager: zo’n 50 kton CO2. Dit komt omdat veel besparingen bereikt zijn op 

basis van conventionele technieken. Wel heeft de GO-Duurzaam markt- en 

beleidsaandacht voor duurzame warmte en groengas geholpen bij de groei 

van bio-energie. Ook wordt in de nabije toekomst veel verwacht van 

uitbreiding van mestvergisting en warmtenetten (zie figuur uit regionale 

warmtestructuur Twente). 

 

 
 

Totaal 

Indicatie voor de bijdrage van het gehele project aan de 

klimaatdoelstellingen: 130 - 220 kton CO2 per jaar besparing. 

 

 

Interesse voor GO-Duurzaam activiteiten  
bij ondertekening klimaatakkoord door BEON. 
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Vraag 3. Indicatoren 

 Indicator (volgens portal)  

1 Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 80 

2 Aantal georganiseerde bijeenkomsten 50 

 

Het groot aantal betrokken ondernemingen komt door de grote betrokkenheid van 

bedrijven bij beide clusters. Vooral de GO-duurzaam jaarbijeenkomsten werden goed 

bezocht. 

Het aantal georganiseerde bijeenkomsten was vooral groot door de intensieve 

trajecten rondom de pilotprojecten Twekkelerveld en Nijverheid. 

 

Vraag 4. Arbeidsplaatsen 

De werkgelegenheid bij BEON-bedrijven is afgelopen jaren gegroeid van een kleine 

600 mensen (jaarverslag 2017) naar ruim 700 (jaarverslag 2020). Op dit moment 

wordt het aantal mensen geschat op zo’n 800 werknemers die zich met duurzame 

energie en biogrondstoffen bezighouden. De grootste groei heeft plaatsgevonden bij 

deelnemer HoSt. Zij zijn de laatste jaren uitgegroeid van ongeveer 80 mensen naar 

160 mensen, met een doorgroei naar 600 mensen (zie Tubantia). De groei stagneert 

echter bij partijen die zich enkel richten op bio-energie in Nederland. Partijen die zich 

richten op biobased activiteiten (zoals BTG, UT), sterk zijn in het buitenland (KARA en 

HoSt) of duurzame energie breed bezig zijn (Twence, Heatplus) weten zich goed te 

handhaven en zelfs te groeien. 

 

In de bouwsector is enige tijd sprake geweest van stagnatie vanwege de stikstofcrisis. 

Daardoor bleven veel nieuwbouwplannen liggen. Verduurzamingsprojecten hebben 

in de coronacrisis een opmars gekend, vooral in de particuliere sector. In de sociale 

woningbouw bleef dit enigszins achter door lange ontwikkeltrajecten en 

onduidelijkheid in het landelijk klimaatbeleid.  

Op dit moment is het perspectief goed. Met name voor innovatieve 

bouwondernemingen en installatiebureaus. Dit blijkt ook uit gesprekken die het GO-

Duurzaam team heeft gehad met ondernemers. Dit perspectief is ook belangrijk voor 

Oost-Nederland, vooral voor Overijssel waar de bouwsector bijna 8% van de 

werkgelegenheid levert. 

https://www.tubantia.nl/home/dreigend-vertrek-van-host-br-uit-enschede-lijkt-van-de-baan~a2763241/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
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Zowel in duurzame energiesector als in de bouwsector is sprake van een sterke vraag 

naar arbeidskrachten. Slechts ten dele weten bedrijven hun vacatures te vullen. De 

groei in werkgelegenheid is vooral in lager- en midden geschoold personeel. Echter 

ook op HBO+ niveau is de markt gespannen. 

 

Vraag 5. Toekomstperspectief en projecteffecten 

Verduurzaming warmtevoorziening 

Het toekomstperspectief is goed. Vooral door de sterk gestegen gasprijzen. Veel 

product-markt combinaties gaan het redden. Zorgpunt blijft de beleidsaandacht voor 

de verduurzaming van de warmtevoorziening. Vooral in de Regionale Energie 

strategieën is de focus sterk op de opwekking van duurzame elektriciteit met 

zonnevelden en windturbines. Amper op duurzame warmteopwekking, 

warmtenetten en groengas. Dit wordt ook niet gestimuleerd door de SDE++-regeling. 

Vermindering van de warmtevraag krijgt ook veel te weinig aandacht. Een reductie 

van 30-50% is nodig en moet mogelijk zijn, vooral door betere isolatie van de 

woningen.  

Een belangrijke kans blijft het inzetten van een slimme mix aan warmtebronnen om 

op betaalbare wijze zowel de basislast als de pieklast goed op te vangen. Met deze 

mix kan – met stevige energiebesparing – de warmtevraag verduurzaamd worden.  

Onder GO-Duurzaam is veel ervaring opgedaan met een gebiedsgerichte aanpak, 

zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. 

Product-markt-combinaties 

In de meeste PMC’s is veel aandacht voor de praktijk. Belangrijke criteria zijn 

betaalbaarheid en technische uitvoerbaarheid. Bij alle PMC’s is samenwerking vereist 

tussen bedrijven: vaak 

bouwbedrijven en installatiebureaus. 

Of energieproducenten en 

netwerkbeheerders. In vele 

proefprojecten hebben partijen 

elkaar beter leren kennen en hebben 

een basis gevormd voor verdere 

samenwerking.  

Veel van de PMC’s worden genoemd 

op de duurzaamheidsgalerij.  

Bij elk van de PMC’s is het 

perspectief geschetst voor verdere 

marktontwikkeling (zie ANNEX 1).   
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Vraag 6. Marktintroductie 

De meeste van de innovaties (product-markt-combinaties) betreffen proefprojecten. 

Door deze uit te voeren en te laten zien aan breder publiek, krijgen ze de kans verder 

opgepakt te worden. De jaarlijkse GO-Duurzaam bijeenkomsten waren hierin 

belangrijk.  

 

 

Vraag 7. Staatssteun 

(Niet van toepassing) 

 

Vraag 8. Voortzetting na subsidieperiode. 

BEON en Pioneering willen blijven samenwerken. Dit was de belangrijkste conclusie 

van de GO-Duurzaam slotbijeenkomst op 28 oktober. Sinds 2017 zijn jaarlijks 

gezamenlijke bijeenkomsten gehouden. Deze verliepen goed. De expertisevelden 

vullen elkaar goed aan. Bedrijven uit het innovatieve bouwcluster zijn vooral sterk in 

energieinstallaties – zoals warmtepompen – en het terugdringen van de 

warmtevraag. Bij BEON is vooral expertise in de levering van duurzame warmte en 

duurzaam gas (biogas/groen gas).  

Samen willen de samenwerkingsverbanden kennis blijven delen en gezamenlijk 

optreden om – vanuit de praktijk – provincie en RES-regio’s Twente en West-

Overijssel, gemeenten en wijken te helpen bij het aanbieden van integrale duurzame 

warmteoplossingen. BEON en Pioneering willen daarvoor de zogeheten werkplaatsen 

benutten die de provincie met de RES-regio’s aan het inrichten is.  

BEON en Pioneering hebben verder afgesproken de jaarlijkse GO-Duurzaam 

bijeenkomsten te blijven voortzetten. 
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Vraag 9. Voorlichting en promotie 

Puntsgewijs: 

- Tijdens alle bijeenkomsten is aandacht geschonken aan GO-Duurzaam en het 

EFRO-programma.  

- Op de websites van BEON, Pioneering en WOON is aandacht geschonken aan 

de EU-funding. 
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Vraag 10. Advies 

BEON en Pioneering hebben de bezoeken van de betrokken EFRO-medewerkers aan 

de GO-Duurzaam partners en -activiteiten zeer gewaardeerd. Tijdens de dagelijkse 

beslommeringen is het vaak lastig om tijd vrij te maken voor deze ontmoetingen. Ze 

geven echter steun en inspiratie aan de partijen, vooral als ze verder gaan dan een 

controle op de uitgaven alleen. Advies is om hiermee door te gaan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 


