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• Opgericht in 2008

• 26 bedrijven / kennisinstellingen

• 1.000 mensen

• Doelstelling:

– meer duurzame 

energie

– beter gebruik 

biogrondstoffen

– beter klimaat

• Alliantiepartner 

Programma Nieuwe Energie Overijssel

Samenwerkingsverband

Biogrondstoffen en duurzame Energie 

Oost-Nederland (BEON)
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• Betrokken bij merendeel projecten in Overijssel

– 40 MW centrales op snoeihout/ schoon resthout 

– Doorzet van 80.000 ton houtsnippers

• Biogrondstoffen

– Ketendekking van bron tot toepassing

– Innovatie van kennisinstelling tot machinebouwer

Bio-energie

Verzamelen biogrondstof (bron)

Opwerking en transport

EnergieopwekkingWarmte en stoomlevering (toepassing)
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• Ondertekenaar Klimaatakkoord

• Alleen duurzame biomassa telt mee

• Taskforce duurzaamheid 

– Duurzaamheidsvraagstukken

– Externe partijen 

• Natuur en Milieu Overijssel

• Staatsbosbeheer

• Gedragscode bio-energieprojecten 

onderschreven door alle BEON leden

Klimaat en duurzame energie
Ondertekening klimaatakkoord

Gedragscode
aanleiding

– Groeiende zorg 

duurzaamheid biomassa

– Groeiende vraag naar betaalbare 

duurzame warmte

– Rapport Rekenkamer Oost-Nederland

– Gedragscode in andere sectoren

– Nationaal Warmtecongres Twente/ Overijssel

– Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

– SER-advies biogrondstoffen
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Gedragscode
inhoud

– De toepassing van biomassa

• Analyse van alternatieven

• SER-advies

– De ketenduurzaamheid

• NTA 8080 (of vergelijkbaar)

• < 30% CO2- verliezen

• Transparantie

Waar komt het 

vandaan?

Vraag 1

Wat ga je ermee 

doen, heb je niets 

anders?

Vraag 2

Gedragscode
inhoud

– De omgeving

• Betrekken bij projectontwerp

– De emissies

• Wettelijke normen zijn verlaagd

• Strenge eisen voor stof en stikstof

• Zo mogelijk nog minder uitstoten om rekening te 

houden met omgeving

Goed 

noaberschap
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Gedragscode
Toepassing 

– Besluitvorming en toepassing

– Monitoring en actualisatie

– Communicatie en transparantie

Meeste houtsnippers worden 

binnen 80 km benut

Praktijk
herkomst

Bij 150 km slechts 5% CO2 verlies

150 km

5% CO2-verlies

transportkosten 

16 euro/ton

150.000 ton

80 km

Bron: PBE (2020)

reststromen
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• Vijf grote installaties nemen 80% van de 

lokale opwekking bio-energie voor 

rekening

• BEON-deelnemers betrokken bij vier van 

de vijf installaties. Drie in beheer.

• Gebruiken duurzame biomassa 

(vers snoeihout of schoon resthout).

• Meeste grote stromen gecertificeerd. 

Bij nieuwe plannen 100%.

Praktijk
Bio-energie installaties

• Klimaatslim bos- en landschapsbeheer voor 

productie van materialen en energie.

– Vier pilots voor bomen planten en productie

– Samen met provincie en Landschap Overijssel

• Hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

– Pyrolyseproducten

– Biobased bouwmaterialen

• Hybride warmtevoorziening

– Combinaties van geothermie, 

restwarmte, biogas en houtige biomassa

Toekomst
Ontwikkelingen

Foreco
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• Inzet bio-energie belangrijk voor betaalbare 

duurzame energie

• Huidig EU/NL beleid bio-energie geeft grote 

zekerheid voor duurzaamheid, dit wordt in 

Overijssel extra versterkt door gedragscode 

bedrijven. 

• Biogrondstoffen- en energiesector is 

bloeiende sector in Overijssel en belangrijk 

voor innovatie, voor de maakindustrie en voor 

duurzame energieproductie! 

Tot slot

www.stichtingbeon.nl
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