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Opgave van de bouwsteen: 
Een groot deel van Twente bestaat uit agrarisch gebied, hier is veel warmtepotentieel in de vorm van 
biomassa en biogas. Daarnaast is er uitgebreide gasinfrastructuur aanwezig van de Gasunie, NAM, 
Coteq en Enexis. Hiermee kan het potentieel op een kosteneffectieve manier getransporteerd 
worden. Het exacte potentieel is momenteel niet duidelijk. Daarnaast is het afhankelijk van het 
gevoerde beleid. Het is belangrijk om afspraken te maken, zodat het potentieel zo veel mogelijk 
wordt benut wordt en een eerlijke verdeling mogelijk is. De werkgroep maakt de potentie zichtbaar 
en geeft richting aan de verdeelvraagstukken. 

Wat is de potentie van deze bouwsteen 
Biomassa is in ruime mate aanwezig in Twente en vooral beschikbaar in de vorm van verschillende 
soorten hout en mest. Daarnaast is er ook nog biomassa beschikbaar in de vorm van GFT, bermgras, 
maaisel en agrarische restproducten. De biomassa kan via vergisting gebruikt worden om biogas te 
produceren of kan verbrand. In de inventarisatie zijn per toepassing de volgende biomassastromen 
meegenomen: 

- Vergisting (productie biogas) van: 
o 100% van de varkens- en kalvermest 
o 50% van de rundermest 
o 50% van de overige mest 
o 100% van de GFT 
o 50% van het bermgras, maaisel en agrarische restproducten (post overig) 

- Verbranding (productie warmte en/of elektriciteit) van: 
o 100% van de kippenmest (gebeurt nu buiten Twente) 
o ecologisch verantwoord geoogst hout uit bos, landschap en gebouwde omgeving 
o 100% van het A, B en C-hout 

Het theoretische potentieel aan energie dat met bovenstaande stromen geproduceerd kan worden is 
ongeveer 4.600 TJ per jaar. In onderstaande figuur is weergegeven hoe dit potentieel opgebouwd is. 
De hoeveelheden zijn redelijk stabiel naar de toekomst. Het aandeel hout kan stijgen als meer 
landschapselementen worden toegevoegd. 
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Wat is de toepasbaarheid van biomassa en biogas 
De belangrijkste routes voor Twente voor de inzet van biogas geproduceerd met vergisting zijn: 

- Inzetten voor proceswarmte en/of elektriciteit in de industrie 
- Het vervangen van aardgas voor woningen (groen gas) 
- inzet als biobrandstof voor transport 

De verschillende sectoren: industrie/woningen/transport zijn concurrenten van elkaar als het gaat 
om het gebruik van biogas. De inzet en de efficiency van biogasprojecten is groter als gebruik 
gemaakt wordt van gasleidingen die nu niet meer gebruikt worden. Door de bestaande leidingen 
(groen) te koppelen met nieuwe leidingen (rood) is een groot biogasnetwerk te creëren in Twente. In 
onderstaande figuur is dat weergegeven. 
 

 
 
Dit biogasnetwerk biedt de volgende kansen: 

- het koppelen van grote vergisters en vergisters op boerderijschaal 
- het balanceren van vraag en aanbod van biogas 
- het vergroten van de financiële haalbaarheid van vergisters 
- biogaslevering aan plattelandsgemeenten of de industrie 
- de centrale productie van kunstmest, CO2 en groen gas 

 
Ook voor houtachtige biomassa zijn er goede mogelijkheden. De belangrijkste routes voor Twente 
voor het gebruik daarvan zijn: 

- verbranden t.b.v. stoom- of warmwateropwekking en inzetten voor: 
o industrie 
o warmtenetten 
o woningen (houtpellet ketels) 

- pyrolyse en de pyrolyse-olie inzetten als biobrandstof voor warmte en/of 
elektriciteitsproductie 

- vergassing waarna het gas ingezet wordt biobrandstof voor warmte en/of 
elektriciteitsproductie 

: bruikbaar
: nieuw
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Zowel vergassing als pyrolyse zijn nog in ontwikkeling. Op korte termijn (2030) wordt biomassa 
daarom vooral ingezet warmteopwekking in de sectoren industrie, warmtenetten en woningen. Net 
als bij biogas is er ook hier concurrentie tussen de verschillende sectoren. 
 
Als de potentie van biogas als biowarmte volledig benut worden en alleen gebruikt voor woningen 
dan zijn theoretisch respectievelijk 35.000 en 67.000 woningen in Twente daarmee te verduurzamen. 
Deze hoeveelheid kan nog met 35.000  vergroot worden als gebruik gemaakt wordt van hybride 
warmtepompen. Het biogas wordt dan namelijk alleen gebruikt als het heel koud is, de rest van de 
tijd werkt de warmtepomp. 

Wat is een realistisch ontwikkelpad voor deze bouwsteen voor Twente? 
In Twente zijn er een aantal unieke kansen die het mogelijk maken om grootschalig gebruik te maken 
van biogas en biowarmte. De belangrijkste zijn: 

- een grote beschikbaarheid van verschillende soorten biomassa 
- veel technologie bedrijven met kennis van biogas en biowarmte zijn verenigd in BEON (Bio-

energie cluster Oost Nederland) 
- een uitgebreid gasnet dat niet meer in gebruik is in combinatie met een relatief hoog gebruik 

van gas in de zomer 
- vergisting kan helpen om de stikstof-emissie te verlagen 

Het belangrijk dat de juiste randvoorwaarden geschapen worden om de potentie die er is ook 
organisatorisch en economisch haalbaar te maken. De belangrijkste zijn: 

- een actief vergistingsbeleid zowel op grote schaal als boerderijschaal 
- een stimulerend bos- en landschapsbeleid 
- een intensieve samenwerking tussen de stakeholders 
- de juiste subsidies om de businesscase te versterken 
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