Startbijeenkomst Community of Practice

BENUTTING REGIONALE BIOMASSA NOORD-VELUWE
U bent van harte welkom op de startbijeenkomst van de Community of Practise (CoP) voor
de benutting van regionale biomassa op de Noord-Veluwe.

Datum: woensdag 13 maart 2019
Locatie: Oude School, Witteland 4, 3853 HD te Ermelo.
Programma
15.00 uur

Inloop

15.30 uur

Inleiding door Frans Feil, coördinator van de CoP.
Frans Feil is senior bio-energie adviseur bij BTG. Daarnaast is hij cluster
coördinator van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.

15.50 uur

Gastspreker Marie Thérèse Tetterode over ‘Duurzame energieplannen in
de regio en de mogelijkheden voor biomassa’.
Marie Thérèse was werkzaam voor de bio-centrale Purmerend en werkt
nu voor het bureau Over Morgen, het bureau dat in de regio NoordVeluwe heeft geholpen met het opstellen van een regionaal energieplan.
Zij is een inspirerend spreker voor de verantwoorde inzet van biomassa
voor verduurzaming van de warmtevoorziening.

16.20 uur

Mogelijke thema’s voor samenwerking op het grensvlak van duurzame
energie en biomassa, door Frans Feil.

16.40 uur

Discussie

17.00 uur

Afronding en borrel

Aanmelding
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Opgave via info@igev.nl.

Community of Practice

BENUTTING REGIONALE BIOMASSA NOORD VELUWE
Doel van de CoP is het delen van kennis en ervaring om tot nieuwe samenwerkingsprojecten te
komen om regionale biomassa zoveel mogelijk binnen de regio te benutten. We willen daarmee
vooral de lokale betrokkenheid van bedrijven stimuleren.
IGEV heeft in het verleden kenniskringen op het gebied van mest en houtige biomassa in de
regio georganiseerd. Het CoP bouwt hierop verder, met het verschil dat van meet af aan wordt
ingezet op gezamenlijke samenwerkingsprojecten om de hoge ambities op het gebied van
duurzaamheid vanuit lokale partijen te ondersteunen.
Voor de verduurzaming van de warmtevoorziening komt de inzet van verschillende vormen van
biomassa tezamen (zie figuur), vaak in combinatie met energiebesparing en andere
energiebronnen.

Het CoP initiatief voorziet in acht bijeenkomsten in de periode 2018 – 2020. De CoP is mede
voortgekomen uit de Biomassatafel van het Gelders Energieakkoord. De Tafel wil graag de
samenwerking stimuleren tussen partijen op het gebied van bosaanplant, duurzaam bos- en
landschapsbeheer, duurzame landbouw en duurzame energievoorziening. Naast bijeenkomsten
zal de CoP ook zorgen voor het delen van informatie over belangrijke ontwikkelingen via e-mail
en interactieve website en voor ondersteuning in de ontwikkeling van gezamenlijke projecten.
De CoP wordt geleid door Frans Feil en ondersteund door Simon Miske. Frans Feil is senior
biomassaexpert werkzaam bij BTG, coördinator van het Bio-energiecluster Oost-Nederland en
organisator van de jaarlijkse Nieuwe Energiedag in Zwolle en de Verduurzaming van de
Warmtevraag bijeenkomst in Almelo. Simon Miske leidt het samenwerkingsprogramma IGEV en
ondersteunt het samenwerkingsverband Noord-Veluwe op het gebied van bio-energie.

