Vruchtbare
bodem
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Bron van grondstoffen en energie
‘Essentiële beroepen en sectoren’, zo werden we halverwege maart
2020 door de overheid aangemerkt. Enerzijds is dat natuurlijk heel
prettig, want het betekent dat je in aangepaste omstandigheden
door kunt met je dagelijkse werkzaamheden. Anderzijds weet je
ook dat andere beroepen en sectoren het minder getroffen hebben.
In het bijzondere jaar dat achter ons ligt, hebben we ons staande
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weten te houden in een wereld die bol stond van onzekerheid.

Maar het is ons gelukt! Met alle samenwerkingspartners in de
regio hebben we hard gewerkt aan het creëren van een vruchtbare
bodem. Een bodem waarop samenwerkingsverbanden goed
gedijen, waarop projecten een stevig fundament krijgen en
waarop nieuwe initiatieven het levenslicht zien. We hebben het
land bewerkt, gezaaid, gevoed en de ‘gewassen’ tot wasdom zien
komen. We groeien door en op onderdelen is het tijd om te gaan
oogsten. Lees in dit online jaarverslag meer over het jaar dat achter
ons ligt én ontdek waar we in 2021 op inzetten!

Dit is het publieksjaarverslag van Twence Holding B.V. Daar waar
wij ‘Twence’ schrijven, wordt Twence Holding B.V. bedoeld, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
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Van boven naar beneden met de klok mee onze strategische partners:
• Jeffrey Martinec van Twence: CO2 afvangen en hernieuwbare grondstoffen maken.
• Koert van ‘t Hof van Grolsch: Warm water voor CO2-reductie.
• Bert Schipper van Welbions: Warmte voor de regio.
• Niek Weghorst van AVIA Weghorst: Van afval tot grondstof: de cirkel is rond.
• Linda Janssen van POV: Grondstoffen uit mest terugbrengen: 100% kringloop.
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zaaien
We kwamen het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws.
Door onze mooie projecten, bijzondere samenwerkingen en
opvallende gebeurtenissen. We vertellen je graag per maand
de meest in het oog springende nieuwsitems. Daarnaast
hebben we in beeld gebracht wat er het afgelopen jaar bij
ons qua bedrijfsvoering gebeurde. De visuele weergave daarvan zie je bij het hoofdstuk Twence in cijfers.
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We leveren een aanzienlijke bijdrage aan de energietransitie.
Dat doen we samen met onze aandeelhouders en partners.
De komende jaren zetten we stappen om een duurzame samenleving te realiseren. Klik op een van onderstaande thema’s en lees meer over onze plannen voor de komende jaren.
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05 Verantwoording
Met het vertrouwen van onze aandeelhouders, samenwerkingspartners en andere stakeholders kunnen wij onze
duurzaamheidsambities vormgeven. We stellen we ze graag
aan je voor.
• Leiding & toezicht		
• Aandeelhouders		
• Samenwerkingspartners		

39
40
41

03 Strategische projecten
We zetten de komende jaren in op twee strategische
lijnen: een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de
duurzame regionale energievoorziening en meer waardevolle
grondstoffen uit afval en biomassa produceren. Concreet
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projecten maken het verschil voor ons én voor onze omgeving.
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2020 in vogelvlucht

Zonnepark ’t Rikkerink stap dichterbij

Vruchtbare
bodem voor

JANUARI

circulariteit.

Twence sluit met ENGIE Services Noord een contract
voor de aanleg en het onderhoud van zonnepark ‘t Rikkerink in Ambt Delden. Dit zonnepark levert vanaf de
zomer van 2021 duurzame elektriciteit voor zo’n 4.000
huishoudens. Zo wordt een voormalige stortplaats
een duurzame energievoorziening die bijdraagt aan de
energietransitie.

Twence steunt Green Team Twente
FEBRUARI

Wie kan het verst rijden op waterstof? Dat is de uitdaging die studenten van het Green Team Twente aangaan. Ze werken aan de meest zuinige waterstofauto
ter wereld. Een duurzame ambitie die we als Twence
graag steunen.

7
MAART
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Vruchtbare bodem: 2020 in vogelvlucht
De natuur is de belangrijkste bron van onze aarde. Daar moeten we met respect mee omgaan. Daarom staat bij Twence een duurzame,

Proefinstallatie haalt vetzuren uit GFT

Corona bereikt Nederland

circulaire en biobased samenleving centraal. Dankzij innovatie en nieuwe technologie brengen we, uit afval, steeds meer grondstoffen

Kun je uit groente-, fruit- en tuinafval vetzuren halen?
Het lukte in het laboratorium, maar nu testen we dit
op grotere schaal in de proefinstallatie Volatile. Vetzuren vormen een grondstof voor bioplastics en eiwitten voor de voedingsindustrie. Als we die vetzuren uit
ons gft-afval kunnen halen, brengen we ze terug in de
kringloop. De testinstallatie is onderdeel van het Europese onderzoeksprogramma Volatile.

In het voorjaar krijgen we ook in Nederland te maken
met het virus COVID-19. Onze hoogste prioriteit is de
gezondheid van onze collega’s en hun thuisfront. Ook
de continuïteit van de bedrijfsvoering en de levering
van energie en grondstoffen heeft onze onverdeelde
aandacht. We kunnen als essentiële sector ons werk
blijven doen, volgen daarbij de richtlijnen van het
RIVM en onze (kantoor)medewerkers werken zoveel
mogelijk thuis. Mede dankzij onze gepassioneerde medewerkers en de medewerking van al onze klanten en
partners bieden we de corona-uitdagingen het hoofd.

terug in de kringloop en groeit de energieopbrengst uit afval, biomassa en zon. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de regionale
duurzaamheidsdoelstellingen. Samen zorgen we voor een vruchtbare bodem waarop het goed zaaien en oogsten is.

Twence heeft een verbindende en actieve rol in de ontwikkeling van de circulaire economie in de (eu)regio en investeert, samen met partners, in de transitie naar een duurzame samenleving. Ontdek hoe vruchtbaar onze inspanningen in 2020 waren. We hebben flink kunnen
zaaien, maar ook voorzichtig al wat geoogst. Op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Een uitgebreid nieuwsoverzicht is te
vinden op onze website www.twence.nl.
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2020 in vogelvlucht

APRIL

Samen naar een energieneutraal Twente

Nieuwe silo Empyro in gebruik

We willen in Twente minder aardgas gebruiken en
meer duurzame energie inzetten. Hoe we dat doen,
presenteert de regio in het koersdocument Regionale
Energie Strategie Twente (REST). Twence levert een
belangrijke bijdrage om de afspraken hierin te realiseren. Samen met gemeenten gaan we op zoek naar oplossingen, zoals elektriciteit, biogas en een regionaal
warmtenetwerk. Alleen samen kunnen we een duurzame, circulaire samenleving realiseren. Lees meer over
ons strategisch project Regionaal warmtenet Twente
in hoofdstuk 3.

Bij Empyro maken we pyrolyse-olie, groene stoom
en elektriciteit van het uitzeefsel van pellets voor
houtkachels. Om andere grondstoffen in de fabriek
te kunnen inzetten, plaatsen we een nieuwe silo,
waarmee we het proces verder kunnen optimaliseren.

JUNI

Grolsch verduurzaamt met warmte
van Twence
Twence gaat volledig groen opgewekte warmte aan
Grolsch leveren. De CO2-emissie door aardgas van Grolsch wordt hiermee vanaf 2022 met 72% (5.500 ton) per
jaar verminderd. De aanleg van de warmteleiding naar
Grolsch start in 2021. Lees meer over ons strategisch
project Warmtelevering Grolsch in hoofdstuk 3.

Eerste vloeibare CO2 uit restafval naar
glastuinbouw

JULI

In juli rijdt de eerste tankwagen met vloeibare CO2
van Twence naar een rozenkweker in de provincie
Zuid-Holland. De glastuinbouwer gebruikt de CO2
als meststof. Met deze pilot doen we ervaring op
voor grootschalige afvang van CO2. Uiteindelijk willen we een installatie bouwen die 100.000 ton CO2
per jaar afvangt. Op die manier dragen we bij aan
een verminderde uitstoot van broeikasgassen en
kunnen we kringlopen sluiten door het hergebruiken van CO2. Lees meer over ons strategisch project
CO2-afvang in hoofdstuk 3.

Circulair fietspad geopend

MEI

Fietsers tussen Denekamp en Nordhorn fietsen over
een pad van 100% herbruikbare materialen. Voor de
fundering ontwikkelde Twee "R" Recyclinggroep een
nieuw materiaal uit gerecyclede puinmaterialen en
bodemas van Twence. De deklaag bestaat uit Ecofalt,
een innovatief alternatief voor asfalt. Het is het eerste circulaire fietspad in Twente.

9

AUGUSTUS

Nieuwe directeur Innovatie & Projecten
De circulaire economie en energietransitie biedt
Twence veel kansen. Bert Frowijn, de nieuwe directeur voor Innovatie & Projecten, gaat de ontwikkelkracht van Twence nog beter benutten en de implementatie in de praktijk versnellen: “Samenwerken is
cruciaal in de ontwikkeling van nieuwe technologieën
voor afvalverwerking, grondstoffenterugwinning en
duurzame energieoplossingen.”
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Start herbouw installatie Composteren & Vergisten
Na maanden van voorbereiden gaat de herbouw van onze installatie Composteren & Vergisten van start.
Naast een ontvangsthal realiseren we ook een nieuwe productiehal. In de ontvangsthal komt het groente-, fruit- en tuinafval binnen en begint de verwerking tot compost, elektriciteit en biobrandstof. Tijdens
de bouw gaat de productie gewoon door. Reden voor de nieuwbouw was een brand in 2019.

9

2020 in vogelvlucht

Campagne ‘Gaan wij dit varkentje samen
wassen?’
Eind augustus valt een opvallend pakje - met een afbeelding van schoongewassen biggetjes - in de bus bij
alle varkenshouders in Twente, Salland en de Achterhoek. Hiermee informeren we varkenshouders over de
mestverwaardingsinstallatie die we in Zenderen gaan
bouwen. In die installatie verwerken we varkensmest
tot 100% hoogwaardige grondstoffen en energie. Een
mailing met een knipoog, maar wel met een serieuze
boodschap: een houdbare en duurzame oplossing voor
de mestverwerkingsplicht en daarmee een oplossing
voor het regionale mestoverschot.

OKTOBER

Goedkeuring voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen
Na jaren van voorbereiding krijgen we groen licht van de Raad van State voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. In de installatie gaan we een deel van het regionale mestoverschot verwerken tot groen gas voor 3.000 huishoudens en winnen we schaarse grondstoffen terug. De bouw start
begin 2021 en de installatie zal in het voorjaar van 2022 de eerste mest gaan verwerken. Lees meer over
ons strategisch project Mestverwaarding in hoofdstuk 3.

Tien Twentse gemeenten kiezen duurzame
energie Twence

SEPTEMBER

Vanaf 2021 nemen de gemeenten Borne, Dinkelland,
Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van
Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzaam opgewekte elektriciteit af van Twence. Die kunnen ze inzetten voor straatverlichting en bijvoorbeeld verlichting
van bushaltes, zwembaden en scholen. Twence gaat
daarnaast nieuwe energieprojecten ontwikkelen in de
deelnemende gemeenten. De samenwerkingsovereenkomst levert een bijdrage aan de Regionale Energiestrategie Twente en verduurzaming van de regio.

Meer duurzame warmte voor Enschede
Ennatuurlijk sluit de losstaande warmtenetten in
de wijken Roombeek en Deppenbroek aan op het
duurzame warmtenet in Enschede; het duurzaamste
warmtenet van Nederland. Het warmtenet in Enschede ontvangt warmte van Twence en met deze uitbreiding komt warmte beschikbaar voor 50% van de stad.
De warmte die Twence levert, wordt geproduceerd uit
niet-recyclebaar afval en biomassa. Daarmee leveren
we een grote bijdrage aan de besparing op het gebruik
van fossiele brandstoffen en het vermijden van de uitstoot van CO2.

Twentse warmtenetten opnieuw
in de prijzen

NOVEMBER

11

Marcel Wildschut nieuw lid
Raad van Commissarissen

Onderzoek regionaal warmtenet Twente
Cogas, Ennatuurlijk en Twence gaan samen onderzoeken of ze een regionaal warmtenet kunnen aanleggen.
Via een warmtenet kunnen we huishoudens en zakelijke energiegebruikers in de regio een duurzaam en
betaalbaar alternatief bieden voor de huidige gasaansluiting. Twente heeft de ambitie in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Gemeenten en bedrijfsleven
werken samen aan de ontwikkeling van Twente als
warmteregio.
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Warmtenet Enschede wint tijdens het Nationaal
Warmtecongres voor de tweede keer op rij de publieksprijs voor het 'Duurzaamste warmtenet van
Nederland'. Warmtenet Hengelo is het 'meest innovatieve warmtenet van Nederland'. Beide warmtenetten worden voorzien van warmte van Twence.
Met deze warmtenetten leveren we aan zo’n 9.500
woningen en bedrijven in Enschede en Hengelo
duurzame energie uit warmte, geproduceerd uit afvalhout dat niet gerecycled kan worden.

DECEMBER

Na het volmaken van de volledige termijn van acht
jaar neemt Jan Casteleijn als voorzitter van de Raad
van Commissarissen afscheid tijdens de aandeelhoudersvergadering van 3 december 2020. Tijdens dezelfde vergadering treedt Marcel Wildschut toe tot
onze Raad van Commissarissen. Marcel Wildschut is
geen onbekende in de regio: hij is jarenlang wethouder geweest van de gemeente Losser en heeft daarmee ruime ervaring opgedaan in de regionale politiek-bestuurlijke samenwerking. Daarnaast brengt
hij ook technische kennis mee. Met een werktuigbouwkundige opleiding heeft hij zicht op de transitie rondom duurzaamheid en energie. Ook heeft hij
als directeur van een softwarebedrijf kapitaalintensieve bedrijven geadviseerd.
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2020 in vogelvlucht

01.1

PERSONEEL

Twence in cijfers
We presenteren graag beknopt enkele cijfers over ons
bedrijf. Zijn we financieel gezond? En wat kunnen we melden
over ons ziekteverzuim? Daarnaast geven we inzicht in onze
veiligheidsindex. Veiligheid staat bij Twence hoog in het
vaandel. Elke dag opnieuw spreken we elkaar aan op veilig

werken op en rond de werkvloer én kijken we hoe we onze
medewerkers duurzaam inzetbaar houden.
Meer cijfers over onze bedrijfsvoering wordt in het Financieel
Jaaroverzicht 2020 toegelicht. Deze is online beschikbaar
via https://jaarverslag.twence.nl.

Eenheid

2020

2019

Personeelsbezetting*

Fte

255,7

244,8

Waarvan deeltijders

Aantal

44,0

45,0

Stagiaires/afstudeerders

Aantal

13,0

3,0

Uitstroom jaarcijfers

Fte

18,0

18,2

Instroom jaarcijfers

Fte

24,9

36,3

Vacatures openstaand

Aantal

3,0

4,0

Gemiddelde leeftijd

In jaren

45,5

45,0

Ziekteverzuim

%

3,1

3,5

* Dit cijfer geeft het gemiddelde aan over 2020.

FINANCIEEL OVERZICHT

Technische Opleiding Proces Operator (TOPO)

€

€

Netto-omzet 2019
€ 116,8 miljoen

Netto-omzet 2020
€ 115,2 miljoen

Resultaat na
belastingen 2019
€ 11,8 miljoen

Resultaat na
belastingen 2020
€ 8,8 miljoen

Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat
2019
2020
€ 21,0 miljoen
€ 16,4 miljoen

In 2020 hebben we een continue bezetting van 5 TOPOkandidaten gehad (in 2019: 5). 3 kandidaten zijn in het
afgelopen jaar doorgestroomd naar een operatorfunctie
binnen Twence (in 2019: 3). We zijn dit traject gestart,
vanwege krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing in de
regio. Door intern op te leiden, kunnen we de vraag naar
operators goed en tijdig aanvullen.

5

ZIJ-INSTROMERS
BIJ TWENCE IN
13
2020

VEILIGHEID
IF-index (ongevallen-frequentie per
miljoen gewerkte uren)



 Aantal Veiligheid, Gezondheid
& Milieu-meldingen

4,7

2,4

TOTAAL
(2019: 3,9)

DERDEN
(2019: 6,5)

EIGEN MEDEWERKERS
(2019: 0)

4

12

22

ONGEVALLEN
ONGEVALLEN
BIJNAMET VERZUIM ZONDER VERZUIM ONGEVALLEN
(2019: 4)
(2019: 12)
(2019: 10)

Deze index komt voor uit een berekeningsmethode, zie https://jaarverslag.twence.nl.

522
VGMINCIDENTEN
(2019: 424)

KLACHTEN
WAARVAN
1
TERECHT

In 2020 ontvingen we in totaal 3 klachten
(in 2019: 20). We hebben deze klachten
onderzocht in nauwe afstemming met
degene die de klacht heeft ingebracht.
Hieruit bleek dat 1 klacht toe te wijzen
was aan Twence (in 2019: 9), de overige
klachten waren niet aan ons toe te
wijzen of bleken nadien ongegrond.

Naleving wet- en regelgeving

24

CONTROLES
IN 2020

12
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In 2020 ontvingen we ruim 325 excursiegasten
(in 2019: 2.500). Sinds maart 2020 ontvangen we
door de corona-maatregelen geen groepen meer.

3

Milieuklachten

3

EXCURSIE
GASTEN

ZIJN IN EEN
OPERATIONSFUNCTIE
INGESTROOM

MILIEU, WET- EN REGELGEVING & TOEZICHT

3,8

325

Vanwege de diversiteit en complexiteit
van activiteiten bij Twence controleert
een groot aantal inspectiediensten,
zoals Provincie Overijssel, Waterschap
Vechtstromen en de Inspectie SZW,
ons periodiek op de naleving van weten regelgeving. In 2020 hebben zij
24 controles uitgevoerd (in 2019: 16).
Conclusie: Twence voldoet aan de eisen.

Totaal milieuprestaties 2020
Opgewekte elektriciteit goed voor:
135.800 huishoudens

Opgewekte stoom goed voor:
62.500 huishoudens

Compost goed voor:
34.400 ton

Compliancemanagement en het Convenant
Vernieuwing Toezicht
Jaarlijks controleert een externe auditcommissie in
hoeverre onze werkwijze voldoet aan de eisen van
het Convenant Vernieuwend Toezicht en de NEN-ISO
normen. De Omgevingsdienst Twente controleert via een
driedaagse systeemcontrole de werking van het compliance
management. Tijdens de systeemcontrole in 2020 zijn er
geen overtredingen geconstateerd.
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Focus 2020-2023

02.1
De koers

Onze strategie

is uitgezet,
de doelen
bepaald

Twence levert als belangrijke partner in de circulaire keten een aanzienlijke bijdrage aan de (regionale) energie- en grondstoffentransitie.
Samen met onze aandeelhouders en ketenpartners zetten we de komende jaren verdere stappen om een duurzame samenleving
te realiseren. Onze ambitie is om onze (eu)regionale positie als duurzaamheidsbedrijf de komende jaren verder te versterken.
Onderstaande strategie geeft de weg daarnaartoe aan:
-

Een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de duurzame regionale energievoorziening.
Meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa produceren om daarmee de grondstofkringlopen te sluiten.

Door hierop in te zetten, verwachten we dat Twence zich ook in de toekomst op eigen kracht kan blijven ontwikkelen, mét het
vertrouwen van onze publieke aandeelhouders en de samenwerking met onze ketenpartners.

02.2

Drie ontwikkellijnen
Om die bijdrage te leveren aan de (regionale) energie- en grondstoffentransitie, voeren we ontwikkelingen door op drie pijlers:
Duurzame energie, Circulaire economie en Biobased economy. Hieruit vloeien onze innovaties en projecten voort die een concrete
bijdrage leveren aan de (eu)regio en de duurzaamheidsdoelstellingen van onze aandeelhoudende gemeenten. Een korte toelichting
op deze drie pijlers om ontwikkelingen door te voeren:

Duurzame energie
Onze fossiele grondstoffen raken op. Het is noodzakelijk dat we alternatieven voor gas, olie en grijze elektriciteit ontwikkelen.
Twence levert daar een bijdrage aan door op duurzame wijze elektriciteit, warm water en stoom op te wekken. Deze duurzame
15 we verder de regio in: via het elektriciteitsnet, stoom aan het omringende bedrijfsleven of via het warmtenet.
energie brengen

Circulaire economie
Bij een circulaire economie gaat het om het terugbrengen van grondstoffen in de kringloop. We proberen steeds een volgende stap
te maken om de keten te sluiten en zo hoogwaardig mogelijke grondstoffen te produceren uit afval en biomassa. Stap voor stap
brengen we ons afval terug in de kringloop.

Biobased economy

02

Focus 2020-2023, de energieke koers van Twence

Binnen de biobased economy winnen we zoveel mogelijk grondstoffen terug, vervangen we fossiele grondstoffen en creëren we
nieuwe kringlopen. Dat doen we op basis van grondstoffen met een biologische herkomst of die een biochemische bewerking hebben
ondergaan.

Twence vaart wel bij een energieke koers. In ons Strategisch Beleidsplan voor 2020-2023 hebben we deze koers beschreven. Inmiddels
zijn we al een tijdje op weg en gaan we zo langzamerhand de vruchten plukken van onze inspanningen. Het afgelopen jaar hebben we veel
geïnvesteerd in een goede voorbereiding en een stevig fundament. In 2021 gaan we de eerste oogst binnenhalen. Meer lezen over onze
koers? Download ons Strategisch Beleidsplan op https://jaarverslag.twence.nl.

Om onze strategische koers goed vorm te geven, zijn betrokken medewerkers essentieel. Het betrekken en enthousiasmeren van medewerkers zit goed geborgd in ons bedrijf en geeft positieve resultaten. Zeker in de afgelopen periode, waarin het uiterste van ons allemaal
werd gevraagd, zagen we hoe gepassioneerd én loyaal onze collega’s bleven werken aan de continuïteit van ons bedrijfsproces. Dat geeft
ons vertrouwen voor de toekomst.
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Focus 2020-2023

02.3

Strategische projecten
in uitvoering
Om onze ambitie concreet te maken, werken we aan een
aantal strategische projecten die bijdragen aan de gestelde
doelen. Deze projecten moeten de gewenste groei realiseren
om zo een rol van (eu)regionale en ook landelijke betekenis
te spelen. De volgende projecten staan in 2021 onder andere
centraal:
-

Mestverwaarding
CO2-afvang
Regionaal warmtenet Twente
Warmtelevering Grolsch
Biobrandstof LBG
Zonneparken ’t Rikkerink en Elhorst

Innovatie en groei

en

samenwerking
in de keten.

Medewerkers
Verduurzaming
van de wereld door Twence

Positionering

Verduurzaming
van
deTwence
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Strategische
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Vruchtbare

Niek Weghorst, AVIA Weghorst

Projects
Innovatie
en groei

ce

Het zijn grootschalige projecten, die flink wat vragen
van onze organisatie. Om deze projecten te laten slagen,
verbeteren we onder meer onze huidige bedrijfsvoering via
Operational Excellence, optimaliseren we de synergie tussen
onze installaties, zetten we in op wendbare medewerkers
en positioneren we ons beter als aantrekkelijke werkgever,
zodat we goed geschoolde mensen kunnen contracteren.
Het is slechts een greep uit onze inzet op verschillende pijlers
binnen onze organisatie. In het volgende hoofdstuk gaan we
dieper in op een aantal van onze strategische projecten.

Ontwikkellijnen

17

Innovaties & (strategische) projecten

Ontwikkellijnen
Innovaties &
(strategische)
projecten
Ontwikkellijnen
Innovaties
& (strategische)
projecten
Ontwikkellijnen
Innovaties
& (strategische) projecten Linda Janssen, POV

Duurzame energie
• Warmtelevering
Grolsch
• Warmtelevering
Grolsch
•	Reductie
broeikasgasemissies,
• Warmtelevering Grolsch
•	Regionaal
Warmtenet
Twente,
•	
R
egionaal
Warmtenet Twente,
I
inclusief warmtelevering
Hengelo
I
•	Regionaal
I
inclusief warmtelevering
Hengelo Warmtenet Twente,
zoals
CO2
I
•	Bio Warmte
Centrale
•	B
io Warmte Centrale inclusief warmtelevering Hengelo
Duurzame
energie
Duurzame energie
•	Productie
duurzame
•	Zonneparken
‘t Rikkerinkenergie
en
•	Zonneparken
‘t Rikkerink
•	BioenWarmte Centrale
Elhorst-Vloedbelt
Duurzame
energie
Duurzame
energie
Elhorst-Vloedbelt
•	Slimme energie-infrastructuur
en
•	Zonneparken
‘t Rikkerink en
Interne bedrijfsvoering
Financieel
Ontwikkeling
groei
Elhorst-Vloedbelt
Interne bedrijfsvoering
Financieelenergieopslag
Ontwikkeling
groei
economie
Circulaire economiegroei
Interne bedrijfsvoering Circulaire
Financieel
Ontwikkeling
• Energiebesparing
•	Reductie gebruik
Duurzame energie
Duurzame energie
•	Reductie broeikasgasemissies,
•	Reductie broeikasgasemissies,
zoals CO2 zoals CO2
•	Productie duurzame
•	Productieenergie
duurzame energie
•	Slimme energie-infrastructuur
en
•	Slimme energie-infrastructuur
en
energieopslag
energieopslag
• Energiebesparing
• Energiebesparing

Jeffrey Martinec, Twence
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stoffen en duurzame energie
•	Behoud van nutriënten en
koolstof in de kringloop
Biobased economy
• Kansen voor landbouw en chemie

•	Mestverwaarding
•	Biobrandstoffen LBG
•	Pilot winning vetzuren
uit GFT (volatile)

•	Biomassa als bron voor grond‑
stoffen en duurzame energie
•	Behoud van nutriënten en

• CO2-afvang & afzet
• BAWI (Bodem As Was Installatie)

Bert Schipper, Welbions

•	Herbouw Installatie
Composteren & Vergisten
•	Mestverwaarding
•	Biobrandstoffen LBG

Koert van 't Hof, Koninklijke Grolsch
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Focus 2020-2023

02.4

02.5

Sustainable
Development Goals

Belangrijke waarde:
de mensen

Om op gestructureerde wijze invulling te geven
aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en die
van de wereld om ons heen, kiezen we ervoor
om te gaan werken volgens de Sustainable
Development Goals (SDG’s). Deze doelen
zijn door de Verenigde Naties opgesteld en
moeten ertoe leiden om in 2030 een duurzame
samenleving tot stand te brengen. Twence
levert in 2021 een bijdrage aan 6 van de 17
duurzame doelen.

Onze mensen zijn onze belangrijkste waarde. Zij kunnen
door hun professionaliteit en betrokkenheid het verschil
maken. We kunnen nog zulke mooie idealen en dromen
hebben, zonder de inzet van onze medewerkers zijn
we nergens. De dynamiek binnen en buiten ons bedrijf
vraagt om vaardigheden als wendbaar zijn, continu willen
verbeteren, maar ook kostenbewust handelen.

We leggen nu een
vruchtbare bodem aan
voor 2050.

7.

Duurzame energie

11.

Duurzame steden en
gemeenschappen

15.

Leven op het land

9.

Naast het ontwikkelen van vaardigheden, is het ook
belangrijk om kennis en kunde op peil te houden. Dat vraagt
wat van de leidinggevenden, maar brengt ook een eigen
verantwoordelijkheid met zich mee. Gelukkig zien we dat
onze medewerkers op positieve wijze omgaan met deze
dynamiek. Zelfs in tijden waarin dat niet vanzelfsprekend is!

Innovatie en infrastructuur

12.

Verantwoorde consumptie

17.

19

Partnerschap om duurzame
doelen te bereiken

De kwaliteit van ons bedrijf is en blijft mensenwerk:
zij zijn goud waard!

18
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Strategische projecten

03.1

Mestverwaarding
Sinds 2014 geldt voor de Nederlandse veehouderijsector een mestverwerkingsplicht. Een deel van het mineralenoverschot in die mest
moet uit de mestketen worden gehaald, zodat mestproductie en plaatsingsruimte op het land in balans komt. Mest bestaat uit
waardevolle nutriënten. Naast kalium en stikstof bevat het onder meer fosfor, een mineraal dat in de vorm van fosfaat voorkomt
in melkproducten, vis, vlees, peulvruchten en volkoren producten. Het is een bouwstof die aan de basis ligt van alles wat groeit en
bloeit. Vanwege het belang van fosfaat voor de voedselvoorziening, gaat er steeds meer aandacht uit naar het in de kringloop houden
van deze stof.
Na jaren van voorbereiding en onzekerheid gaf de Raad van State eind 2020 groen licht voor de bouw van een mestverwaardings
installatie in Zenderen. We gaan op deze locatie 250.000 ton varkensmest verwerken, hetgeen om en nabij 25% is van het totale
regionale verwerkingsplichtige mestoverschot. In deze installatie vergisten we de mest voor de productie van biogas. Dat levert
energie op voor minimaal 3.000 huishoudens. Vervolgens halen we er met scheidingstechnieken grondstoffen uit, waaronder
organische meststoffen. De installatie zet de varkensmest volledig om in herbruikbare stoffen; er blijven geen onbruikbare
reststoffen over. In het voorjaar van 2022 verwachten we de eerste mest in de installatie te verwerken. Bekijk op onze website www.
twence.nl een animatie over het proces van mestverwaarding.

Linda Janssen, Voorzitter Producenten
Organisatie Varkenshouderij (POV) over
mestverwaarding
“Allereerst mijn felicitaties aan Twence. Er waren gedurende
de afgelopen jaren verschillende momenten waarop Twence
het bijltje erbij neer had kunnen gooien, maar ze hielden vol.
Dat vind ik een compliment waard. ‘Nu de vergunning rond
is, zijn wij aan zet’, zei ik tegen onze achterban eind 2020.
Gelukkig zien voldoende varkenshouders in de regio kansen
voor de verwerking en verwaarding door Twence en kan de
21
bouw van start. Voor de varkenshouderij is mestverwerking
heel belangrijk. We hebben in Nederland meer mest dan we
op onze grond kunnen plaatsen. Dat is jammer, want mest
zit boordevol mineralen. In het buitenland roepen ze juist
om die meststoffen.”

03

Strategische projecten
De strategie van Twence is de komende jaren gericht op:
1.

Een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de duurzame regionale energievoorziening.

2. Meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa produceren om daarmee grondstofkringlopen te sluiten.
Om hier concreet invulling aan te geven, focussen we ons op een aantal strategische projecten. In dit jaarverslag lichten we er vijf uit:
mestverwaarding, CO2-afvang, regionaal warmtenet Twente, warmtelevering Grolsch en biobrandstof LBG.

Deze projecten moeten de komende periode het verschil gaan maken voor onze organisatie. Dat betekent dat we vol inzetten op onze
centrale rol in de kringloop van grondstoffen en energie. Wij staan aan de bron en gaan samen met alle partners in de keten voor een
duurzame, circulaire wereld. Graag vertellen we meer over deze projecten, maar we laten nu vooral onze partners aan het woord. Hoe
zien zij hun rol binnen het strategische project en hoe kijken zij tegen Twence aan?

20
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Betrouwbare partner
Het is voor de toekomst van varkenshouders belangrijk om
die grondstoffen in de mest te verwaarden en een goede
afzetmarkt te vinden. Een mestverwaardingsinstallatie is
daarbij cruciaal voor ons. Wij hebben als varkenshouders
ruwe drijfmest en alleen met een installatie zoals Twence
gaat bouwen, kun je van die mest waardevolle producten
maken. De kostprijs van het verwerken van de mest is nog te
hoog. Daarvan zijn alle partijen zich bewust. Maar we weten
ook dat we ergens moeten starten en ervaring op moeten
doen. De uitdaging is om te kijken hoe we verder kunnen
innoveren, de kostprijs kunnen verlagen en producten op
de markt kunnen verwaarden, dus opnieuw waardevolle
grondstoffen ervan maken. Tegelijk moet de markt voor
meststoffen nog ontgonnen worden. Ik vind deze installatie
een schoolvoorbeeld van wat je kunt bereiken als overheden
en belanghebbenden hun verantwoordelijkheid nemen. Het
laat zien wat je met een goed plan, de juiste technieken en
een betrouwbare partner kunt realiseren.”
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Strategische projecten

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

03.2

Voldoende contracten

CO2-afvang

De raad van commissarissen van Twence staat achter
de bouwplannen. Zij gaven hun fiat, omdat inmiddels
voldoende mestintermediairs en varkenshouders een
samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. De
teams van Sales en Communicatie voerden eind 2020
intensief campagne, met als hoogtepunt een online
informatiebijeenkomst waar maar liefst 165 varkenshouders
aan deelnamen. Daarna is het salesteam met intermediairs
op pad gegaan om bij de varkenshouders aan de keukentafel
de kansen te bespreken. Er is nog een aantal contracten
nodig om straks op vollast te draaien. Nu de bouw van start
gaat, geeft dat varkenshouders nog meer vertrouwen.

Straks verwerken we
ruim 25% van het totale
regionale verwerkingsplichtige
mestoverschot.

Bij Twence werken we hard aan een grootschalig CO2afvang uit onze rookgassen. Het is onze ambitie om
daarmee van onze afvalenergiecentrale een CO2-neutrale
installatie te maken die groene energie produceert. We
zijn al een aantal jaren bezig om op kleine schaal CO2 af
te vangen en dit om te zetten in een grondstof voor het
reinigen van onze eigen rookgassen. Sinds 2020 leveren we
vloeibare CO2 aan de tuinbouwsector én wordt er droogijs
van gemaakt.

De ervaringen met dit kleinschalige project gebruiken we
bij de opschaling naar een nieuwbouwproject met een
totale afvang van 100.000 ton CO2 per jaar. CO2-afvangst
en het hergebruik daarvan draagt bij aan onze strategische
doelen: terugwinning en hergebruik van grondstoffen en
vergroening van de energievoorziening. Door te kiezen voor
afvangen en hergebruik van CO2, zetten we samen met onze
partners een belangrijke stap in de verduurzaming van de
industrie en in de ontwikkeling van een circulaire economie.

Jeffrey Martinec, product manager bij
Twence, over CO2 als grondstof

Processchema
Hoe werkt mestverwaarding?

veestapel

Mest zit vol energie en grondstoffen, waaronder de
mineralen fosfaat, kalium en ammoniak. Met onze installatie
halen we die waardevolle grondstoffen uit de mest. We
maken er nieuwe grondstoffen van, kunstmestvervangers
én we destilleren er zuiver water uit dat we teruggeven aan
de omringende beken. Ook produceren we biogas, zodat we
groen gas aan huishoudens kunnen leveren. Hiernaast staat
het processchema uitgetekend.

mest

aanvoer van mest
250.000 m 3

Kansrijke toepassingen
Mest Verwaardings Installatie

Grondstoffen

We kunnen straks
250.000 ton
varkensmest
verwerken!

schoon water natuur
200.000 m 3

ammoniakwater

kaliummeststof

Duurzame energie
biogas
meer dan 3.000 huishoudens
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“Al in 2007 ontstond bij Twence het plan om CO2 af te
vangen en in te zetten als een grondstof. Zo kunnen we
de uitstoot van CO2 verminderen en bijdragen aan de
verduurzaming van de regio. Dat idee groeide uit tot een
installatie die we in 2015 in gebruik namen. Daarmee waren
we de eerste afvalenergiecentrale wereldwijd die proeven
deed met het afvangen van CO2. We wonnen er zelfs een
internationale innovatieprijs mee. Door mineralisatie
maken we van de afgevangen CO2 natriumbicarbonaat.
Een grondstof die we in de keuken kennen als bakpoeder.
23 gebruiken we vervolgens als filter in
Dat poeder
onze eigen installatie voor rookgasreiniging. Jaarlijks
gebruiken we zo’n 3.000 ton ‘eigen’ CO2 voor de productie
van natriumbicarbonaat voor het reinigen van rookgassen
uit de afvalenergiecentrale.

fosfaatmeststof

Maar er zijn meer toepassingen met CO2 mogelijk. In 2020
leverden we onze CO2 voor het eerst als meststof aan de
glastuinbouw. Dat was zeer succesvol, maar biedt ons
geen jaarrond afzetmarkt. Telers hebben alleen in het
groeiseizoen CO2 nodig. Daarom leveren we ook vloeibare
CO2 aan een partner die er droogijs van maakt. Vloeibare
CO2 wordt onder hoge druk droogijs met een temperatuur
van min 80 graden en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor
koeling van producten, waaronder ook vaccins. Onze CO2
is van hoge kwaliteit. We gaan het dan ook certificeren,
zodat het ingezet mag worden voor de koeling van
levensmiddelen. Zo onderzoeken we stap voor stap de
kansen voor CO2 en optimaliseren we ondertussen het
bedrijfsproces in onze pilotinstallatie.”
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03.3

Planning bouw installatie

Regionaal Warmtenet Twente

De nieuwbouw van de grootschalige CO2-afvanginstallatie kent een intensief ontwikkeltraject. Inmiddels is de milieuvergunning
verkregen en is het ontwerp van de installatie gereed. Een investeringsbesluit zal plaatsvinden, nadat ook de subsidieverlening
afgerond is. Als alles volgens plan blijft verlopen, dan kan de grootschalige CO2-installatie in het groeiseizoen van 2023 in gebruik
worden genomen.

Twente heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Afspraken daarover zijn vastgelegd in de Regionale
Energiestrategie (RES) Twente. Eén van de opgaven is het terugdringen van het aardgasgebruik. Gemeenten staan voor de opgave om
woningen en bedrijfspanden in de toekomst te verwarmen zonder aardgas. De continue stroom warmte die Twence produceert, kan
hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Deze warmte wordt geproduceerd uit afval en niet-herbruikbare biomassa. Een duurzame
oplossing dus.
We kunnen 100.000 woningen voorzien van hoge temperatuur-warmte. De uitrol van een regionaal warmtenetwerk naar Hengelo,
Borne, Almelo, Oldenzaal, Enschede en mogelijk ook Haaksbergen en Wierden is daarmee een kansrijke ontwikkeling. Cogas,
Ennatuurlijk en Twence onderzoeken samen of zo’n warmtenet haalbaar en realiseerbaar is. Daarvoor sloten we in 2020 een
intentieovereenkomst. We beoordelen samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en grotere afnemers de technische en
financiële haalbaarheid.

Bert Schipper, Senior Adviseur Strategie
en Beleid bij Welbions, over het Regionaal
Warmtenet Twente
“De Hengelose wijk Nijverheid is geselecteerd als proeftuin
voor het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie
van Binnenlandse Zaken. In die wijk beheren wij de helft van
de 2.200 woningen. Een groot deel van de huizen is van vóór
de Tweede Wereldoorlog. Samen met de gemeente Hengelo
en de bewonersvereniging bekijken we de mogelijkheden
om de woningen aardgasvrij te maken. Er zijn meerdere
oplossingen mogelijk, zoals het installeren van een
warmtepomp
25 of het aansluiten op een regionaal warmtenet.

Eerste CO2 naar glastuinbouw
In juli 2020 reed de eerste tankwagen met vloeibare CO2
van Twence naar een teler in Nederland. De koolstofdioxide
verspreiden ze als meststof via een sproeisysteem in de kas,
hetgeen de groei van het gewas in de kas bevordert. Om hun
kassen te verwarmen, gaan steeds meer telers overstappen
van aardgas op duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld
aardwarmte. Hierdoor produceren ze zelf minder CO2 en
hebben zij behoefte aan alternatieve CO2-bronnen. In het
groeiseizoen leveren we bij telers onze CO2 via een partner.
Buiten het groeiseizoen gaat de CO2 van Twence naar de
industrie. Twence heeft hiermee het hele jaar door 100%
afzet én we passen de CO2 nuttig toe. De kwaliteit van de
CO2 is van cruciaal belang, daarom meten we wekelijks de
kwaliteit. Zuivere CO2 geeft namelijk zekerheid.

In juli 2020 reed de eerste tankwagen met vloeibare CO2
van Twence naar een teler.
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Met restwarmte verduurzamen
Een warmtenet is in deze wijk een kansrijke optie. De
restwarmte van Twence biedt daarvoor een groot potentieel.
Cogas, Ennatuurlijk en Twence onderzoeken de kansen en
het toekomstperspectief van een regionaal warmtenet. Voor
ons staat voorop dat de woonlasten voor onze huurders niet
mogen stijgen. Bij voorkeur zijn ze straks minder kwijt voor
het verwarmen van hun huis. Verder zijn leveringszekerheid,
duurzaamheid en toekomstbestendigheid belangrijke
aspecten bij de besluitvorming.

Samen met bewoners
De grote uitdaging die ik zie is het maatschappelijk draag
vlak. Het is voor bewoners nu nog lastig te overzien wat
het aardgasvrij maken van de wijk betekent. Daarom is het
goed dat we de plannen samen verder uitwerken. Als een
warmtenet de beste optie is en we met elkaar in dit tempo
aanhouden, dan hoop ik dat we in 2023 de eerste huizen al
kunnen aansluiten.”
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03.4

ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Achtergrond: RES
De veertien Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen,
Provincie Overijssel, Twence, de Twentse woningcorporaties,
Universiteit Twente en de netbeheerders Coteq en Enexis
werken in de Regionale Energiestrategie samen om de
regionale bijdragen aan de doelen uit het Nationaal
Klimaatakkoord te realiseren. Een onderdeel daarvan is de
verduurzaming van de gebouwde omgeving: de warmte

transitie. Op 1 juli 2021 moet de RES Twente 1.0 gereed zijn.
Dit koersdocument bestaat uit drie onderdelen:
1.	Voorstel om in 2030 1,5 TWh aan elektriciteit duurzaam
op te wekken met wind- en zonne-energie.
2.	Basis om Twente als warmteregio te kunnen ontwikkelen,
zodat we gebouwen aardgasvrij kunnen verwarmen.
3.	Twentse Energie Agenda.

Hoge temperatuur-warmte voor 100.000 woningen.

Warmtelevering Grolsch
Duurzame energie is de energie van de toekomst. Wij investeren in de productie van groene energie en hebben een visie op de
benodigde toekomstbestendige infrastructuur. Eén van die investeringen is de aanleg van warmteleidingen naar bedrijven die een
grote warmte- of koudevraag hebben. Inmiddels leveren we al warmte in de vorm van stoom aan Nobian (voorheen Nouryon). En we
realiseren de komende jaren een aftakking vanaf de warmtekrachtcentrale van Ennatuurlijk richting Koninklijke Grolsch om ook hen
van duurzame warmte te voorzien.
De warmte die wij leveren, produceren we uit biomassa van afvalhout dat niet meer anders is in te zetten. Daarmee is de energie uit
deze centrale volledig groen opgewekt. Zodra alle vergunningen afgegeven zijn, starten we met de aanleg van de leiding naar Grolsch.
Medio 2022 stroomt het eerste warme water naar de bierbrouwerij. Uiteindelijk bespaart Grolsch hiermee jaarlijks 3 miljoen kubieke
meter aardgas. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1.800 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar. Het resultaat is een
CO2-emissiereductie van 5.500 ton per jaar. Een mooie bijdrage aan de duurzame ambities voor onze regio en voor Grolsch specifiek.

Koert van ’t Hof, Directeur Corporate Affairs
Koninklijke Grolsch
“We bekijken bij Grolsch alles door de duurzaamheidslens.
Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in onze
businessstrategie en daarmee een integraal onderdeel
van onze bedrijfsvoering. We richten ons op een aantal
doelen. Zo willen we de CO2-uitstoot en het energieverbruik
verminderen, duurzame keuzes maken bij het gebruik
van verpakkingen, de supply chain verduurzamen en
ons waterverbruik verder reduceren. Een aantal jaar
geleden spraken we de ambitie uit om in 2025 volledig
27
klimaatneutraal te werken in onze Enschedese brouwerij.
Inmiddels hebben we grote stappen gezet en zijn we hard
op weg om die doelstelling te halen. De samenwerking met
Twence levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Meer partijen interesse in regionaal warmtenet

Van het gas af

Samen met Cogas en Ennatuurlijk verkennen we de kansen
voor een regionaal warmtenet. Het ZGT gaf eerder al aan
samen te willen onderzoeken of ze met het warmtenet
van het gas af kunnen. Ook woningcorporaties zien de
voordelen en volgen de ontwikkelingen met interesse.
Aansluiting op een warmtenet is voor woningcorporaties
gemakkelijker en goedkoper te realiseren dan bijvoorbeeld
het aanleggen van een warmtepomp in elke woning. Een
warmtepomp heeft namelijk elektriciteit nodig. Om alle
huizen te voorzien van een warmtepomp is technisch
dan ook niet zomaar haalbaar, want dan moet het
elektriciteitsnet verzwaard worden.

Twence gaat ons energie leveren in de vorm van warm water.
Dit water gebruiken we in onze brouwerij voor het opwarmen
van pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van
de gebouwen. Een vrij unieke oplossing, waardoor wij straks
geen gas meer nodig hebben. Als ik mijn internationale
collega’s vertel over deze oplossing en onze samenwerking
met Twence zijn ze onder de indruk. We danken deze
oplossing natuurlijk aan het feit dat er al een deel van de
infrastructuur ligt en we hemelsbreed niet ver uit elkaar
liggen. En natuurlijk aan de gedrevenheid aan beide kanten
om bij te dragen aan de regionale energietransitie. Met de
warmte die we in 2022 van Twence ontvangen, staan we nog
maar vijftien procent af van ons doel. Die laatste procenten
realiseren we met technologische oplossingen die nu nog in
ontwikkeling zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we in 2025 een
volledig klimaatneutrale brouwerij zijn.”

In 2050 van het aardgas af,
dat wordt een opgave.
26
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03.5

Van afval naar warmte voor Grolsch

Biobrandstof LBG

Het warme water gaat via de bestaande warmteleiding vanuit Twence met een temperatuur van 110-120 graden naar de
Warmtekrachtcentrale van Ennatuurlijk (Marssteden). Daar wordt een installatie geplaatst, die het water doorzet naar Grolsch. De
benodigde warmteleiding wordt ondergronds, onder de A35 door, aangelegd. Bij Grolsch wordt de warmte via een warmtewisselaar
overgebracht naar het interne Grolsch-warmtenetwerk. De watersystemen zijn gesloten watercircuits, zodat er geen vervuiling van
het water plaats kan vinden.

Van afval naar warmte voor Grolsch

Bouwplanning
Het ontwerp is klaar. We weten waar de leidingen gaan lopen
en hoe we de inkoppeling bij Ennatuurlijk en het ketelhuis
van Grolsch gaan realiseren. Nu gaan we de definitieve
berekeningen maken en de investeringen op een rij zetten.
Het is vervolgens nog wachten tot alle vergunningen
binnen zijn en dan kunnen we van start. We verwachten de
vergunning voor de zomer van 2021. Na de bouwvak starten
we met de bouwvoorbereidingen en de daadwerkelijke
aanleg. De oplevering vindt dan medio 2022 plaats.

Zo werkt het in de toekomst: Twente Milieu haalt groente-, fruit- en tuinafval op bij Twentse huishoudens. Dit afval brengen ze bij
Twence en wij zorgen voor compostering, vergisting en de productie van biogas. Dit biogas zetten we om in Liquefied Bio Gas, zodat
de vrachtwagens van Twente Milieu hierop kunnen rijden. AVIA Weghorst zorgt dat de vrachtwagens in de regio kunnen tanken. De
vrachtwagens die bij de huishoudens het gft-afval ophalen, rijden dus op brandstof uit het opgehaalde afval. Zo sluiten we kringlopen.

aanvoer van
niet-herbruikbaar afvalhout

niet-herbruikbaar
afvalhout

Verbranding afvalhout
tot 100% groene warmte

95ºc - 120ºc

zomer
95ºc

winter
120ºc

Groeimodel
Met de uitbreiding van warmte- en stoomlevering aan
stedelijke warmtenetten en industriële grootverbruikers
kunnen we meer energie van Twence beschikbaar stellen
aan huishoudens en de regionale industrie. Het daarvoor
benodigde stoom- en warmtenetwerk is een groeimodel,
waarop we nieuwe productiefaciliteiten kunnen aansluiten.
De verduurzaming van de energievraag in plattelands
gemeenten is een complex vraagstuk, ook omdat een
geconcentreerde vraag naar energie ontbreekt. Twence gaat
met gemeenten in gesprek om te beoordelen op welke wijze
we kunnen aansluiten op de lokale omstandigheden.

Biomassa
Energiecentrale

110ºc - 120ºc

Warmtekrachtcentrale
Ennatuurlijk

Warmtenet
Enschede

105ºc

110ºc - 120ºc

Via
ondergrondse
leiding

A35

besparen. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan
400 miljoen autokilometers.

Niek Weghorst, directeur AVIA Weghorst, over
biobrandstof LBG
“Alternatieve vormen van brandstof worden steeds
belangrijker. Langzaam komen er naast de bekende fossiele
brandstoffen ook synthetische varianten, biobrandstoffen
en alternatieve energiedragers, zoals waterstof. Maar
duurzame alternatieven die je kunt inzetten bij zwaardere
transporten en over lange afstanden zijn er nog niet. En ik
geloof niet in alternatieven die zijn gebaseerd op aardgas,
zoals LNG, Liquefied Natural Gas. We moeten juist gas uit
andere bronnen halen en omzetten naar een brandstof die
duurzaam is en geschikt is voor zware transporten. Samen
met Twence en Twente Milieu schetsten we in 2019 een
droomscenario.

Haalbaarheidsstudie
29

Voorbeeldproject: Nobian
Sinds 2011 leveren wij vanuit onze afvalenergiecentrale
stoom aan Nobian (voorheen Nouryon) in Hengelo. Deze
stoom wordt gebruikt voor de indamping van pekel voor de
zoutproductie. Met onze biomassa-energiecentrale kunnen
wij volledig groen opgewekte stoom leveren. Daardoor
wordt de zoutproductie van Nobian verder verduurzaamd.
Met onze stoomlevering kan Nobian 50.000 ton CO2 per jaar

Eind 2019 startten we samen met onze regionale partners Twente Milieu en AVIA Weghorst een onderzoek naar de kansen voor
biobrandstof uit gft-afval. Het idee? Inzetten op hernieuwbare en alternatieve brandstoffen. Lokaal geproduceerd, beschikbaar via
regionale tankstations en weer gebruikt om gft-afval op te halen. Een mooi voorbeeld van een duurzaam project, waarin regionale
ketensamenwerking en reductie in CO2-, fijnstof- en stikstofoxide-uitstoot centraal staan.

spoelwater van Grolsch
verwarmd door
100% groene warmte

verwarming
Grolsch-gebouwen door
100% groene warmte

In 2025 wil Grolsch een volledig
CO2-neutrale brouwerij hebben.

Hoe mooi is het als je uit gft-afval brandstof produceert,
waarmee je vervolgens de vrachtwagens die het afval in de
regio ophalen weer laat rijden? In 2020 onderzochten we
samen met Twence en Twente Milieu of dit scenario haalbaar
is. We bekeken de technische mogelijkheden. Kunnen we
biogas produceren en opwerken naar een zuiver gas met
voldoende energiewaarde? Kunnen we het gas vloeibaar
maken en hoe richten we de distributie in? Daarnaast keken
we naar de hoeveelheid vloeibaar gas. Is die voldoende om
substantieel bij te dragen? Als laatste ‘station’ beoordeelden
we begin 2021 de financiële haalbaarheid.

Tanken in 2023
De voorlopige resultaten zien er goed uit. In het tweede
kwartaal van 2021 verwachten we de volgende stap te kunnen
zetten: het aanvragen van offertes en het uitzetten van de
aanbesteding om onze droom te realiseren. Het zou mooi
zijn als Twente Milieu-chauffeurs in 2023 daadwerkelijk LBG
kunnen tanken bij onze regionale tankstations. En het hoeft
zich niet enkel te beperken tot het verwerken van gft: elk
organisch materiaal waar een redelijk zuivere vorm van gas
bij vrijkomt, is in de basis geschikt. Weten we dus nog meer
afvalstromen te vinden, dan biedt deze toepassing kansen voor
schaalvergroting. Daarom is samen experimenteren, pionieren
en innoveren zo belangrijk voor duurzaamheid in de regio.”

28
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Proces biobrandstof LBG
LBG staat voor Liquefied Bio Gas. Deze brandstof is vergelijkbaar met vloeibaar aardgas, maar dan gemaakt van natuurlijke
bronnen. Bij Twence maken we deze brandstof uit groente-, fruit- en tuinafval, waarna CO2 en overige verontreinigingen verwijderd
worden. Vervolgens wordt het groengas vloeibaar gemaakt door het te koelen tot -162°C. Het vloeibare gas levert AVIA Weghorst
via tankstations in de regio aan Twente Milieu. Daarmee kunnen de vrachtwagens van Twente Milieu weer op pad om gft-afval op
te halen.

Twence
AVIA Weghorst

GFT

Huishoud- &
bedrijfsafval

Twente Milieu
GFT inzameling

Twence

Productie BIO gas
d.m.v. vergisting
GFT

Twente Milieu & biobrandstof
Twente Milieu is blij met de samenwerking. “Het idee dat
onze vrachtwagens straks rijden op brandstof gemaakt
van het bij Twentse inwoners ingezamelde gft is natuurlijk
geweldig! Het past helemaal in de stappen die we zetten
op weg naar een volledig duurzaam wagenpark. In totaal
verbruiken de voertuigen van Twente Milieu zo’n 1,5 miljoen
liter brandstof per jaar. Naast emissievrij rijden, gaan Dropin en duurzame brandstoffen bijdragen aan een jaarlijkse
reductie van CO2-uitstoot van 5%-10%. Sinds 2016 rijden
onze voertuigen op GTL (Gas To Liquid). Daar voegen we
nu ook de Drop-in brandstof HVO (Hydrotreated Vegetable

30
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Avia Weghorst

Productie
LBG

LBG tankstations

Twente Milieu
Tankt LBG

Oil) aan toe, voor een extra CO2-reductie. Zo is er minder
uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof, stikstof en
zwavel. Dat is beter voor het milieu én de gezondheid van
onze medewerkers en inwoners”.

De vrachtwagens van
Twente Milieu laten rijden op
door henzelf opgehaald gft- afval.

31

De toekomst
maken we samen:
met alle
ketenpartners!
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04.1

Documenten

Strategisch beleidsplan Twence
2020-2023
Duurzame bron van
energie en grondstoffen
12 december 2019

Strategisch Beleidsplan 2020-2023
Voor de periode 2020-2023 hebben we de strategische
lijnen bepaald, aansluitend op de ontwikkelingen in
onze omgeving. Je hebt ze al kunnen lezen in hoofdstuk
2 over onze focus op de komende jaren. In het Strategisch
Beleidsplan vind je een uitgebreide toelichting op deze twee
lijnen. We voeren de strategie uit in nauw overleg met onze
aandeelhouders en andere stakeholders.

12 februari 2019
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Financieel Jaarverslag 2020

04

Facts & Figures

In het Financieel Jaarverslag lees je meer over de financiële
achtergronden van Twence Holding B.V. en haar dochterondernemingen. We geven je inzicht in de cijfers, maar ook
over de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar,
onze visie op de toekomst en de verantwoording van onze
raad van commissarissen.

Wij leggen graag verantwoording af over de keuzes die we het afgelopen jaar hebben gemaakt en de resultaten die we hebben geboekt.
De verdiepingsslag op een aantal thema’s zijn in onderstaande documenten te vinden. Daarnaast vinden we het belangrijk om een
doorkijkje te geven naar de toekomst. Waar werken we naartoe en wat kunnen onze partners van ons verwachten? De documenten
zijn te downloaden op https://jaarverslag.twence.nl. Mis je informatie of wil je meer weten over een thema? Neem gerust contact met
ons op voor een toelichting.

Documenten zijn in pdf beschikbaar via communicatie@twence.nl
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MILIEUPRESTATIES 2020

LUCHTEMISSIES AFVALENERGIECENTRALE 1, 2 EN 3 2020

zodat je in één oogopslag ziet wat ‘erin en eruit’ is gegaan en wat we hebben vermeden.

Nauwgezet houden we de emissies bij die onze afvalenergiecentrales en biomassa-energiecentrale uitstoten. Geheel volgens de
wettelijke verplichtingen voeren we controlemetingen uit en toetsen deze aan de algemene milieunorm en de milieunorm die we

Milieuprestaties
Twence 2020
Hoeveel brandbaar afval hebben we in 2020 verwerkt? Hoe zit het met CO2-reductie? Je leest het af in deze schematische weergave,

Luchtemissies Afval Energie Centrale (AEC) 1, 2 en 3 Twence 2020

onszelf hebben opgelegd. In de factsheets vind je de tabellen met de bijbehorende resultaten.

Input

Output

Overzicht van emissie-metingen en de toetsing aan de gehanteerde normen. Enerzijds zijn dat wettelijke normen (Activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning), anderzijds zijn met natuur- en milieuorganisaties strengere richtwaarden afgesproken
(Milieunorm Twence).

Continu-metingen

Brandbaar afval = 586.200 ton

Sorteerbaar afval = 95.100 ton

Secundaire grondstoffen
Ferro’s: 15.500 ton
Non-ferro’s: 3.400 ton
Bodemassen: 137.400 ton
Vloeibare CO2: 400 ton

Energie uit zelf geleverde afvalstoffen
Stoom / Warmte: 688 GWh (2,48 PJ),
waarvan duurzaam 533 GWh (1,92 PJ)
(voldoende voor in totaal 62.500
huishoudens) *
Elektriciteit: 370 GWh (1,33 PJ),
waarvan duurzaam 269 GWh (0,97 PJ)
(voldoende voor in totaal 135.800
huishoudens)

Biomassa voor thermische verwerking = 171.400 ton

* Warmtelevering 2020 (688 GWh) is meer
dan in 2019 (675 GWh). De gemiddeld
gebruikte hoeveelheid warmte per
huishouden is gedaald van 1.340 m3 gas
in 2019 naar 1.254 m3 gas in 2020.
Bron: Nibud

Resultaat
2020

dagmaximum

overschrijdingen

mg/Nm3

aantal dagen

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

- stof

5

0

2

2

1,00

1,00

1,00

- zoutzuur

8

0

2

8

1,00

1,00

4,00

- zwaveldioxide

40

1

7

15

4,00

8,00

6,00

- stikstofoxiden

180 (1)

0

65

65

65,00

62,00

50,00

- koolmonoxide

30

3

20

30

9,00

7,00

14,00

- organische
stoffen

10

0

5

5

1,00

1,00

1,00

- ammoniak

5 (2)

0

1,00

1,00

1,00

AEC 1, 2 en 3

Component

Biomassa voor compostering en vergisting = 118.400 ton

AEC lijn-1/2*

AEC lijn-3

Resultaat
AEC lijn-1

jaargemiddeld

Resultaat
AEC lijn-2

Resultaat
AEC lijn-3

gemiddelde 2020

(1) = naast de dagwaarde geldt ook een maandwaarde van 70 mg/Nm3
(2) = uit de omgevingsvergunning
(3) = aanvullende richtwaarde uit overleg met natuur- en milieuorganisaties

35
* De Milieunorm
voor AEC lijn 1 en lijn 2 zijn gelijk.

Periodieke metingen
AEC 1, 2 en 3

Component

Compost
34.400 ton

Milieunorm Twence (3)

Milieunorm
algemene eis

Milieunorm
algemene eis

Resultaat
2020

Milieunorm
Twence (3)

max. per meting

overschrijdingen

jaargemiddeld

mg/Nm3

Resultaat
AEC lijn-1

Resultaat
AEC lijn-2

Resultaat
AEC lijn-3

gemiddelde 2020

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

- kwik

0,05

0

0,005

0,0005

0,0006

0,0005

- cadmium en
thallium

0,05

0

0,01

0,0013

0,0015

0,0023

- som overige
metalen

0,5

0

0,05

0,0158

0,0125

0,0296

- waterstoffluoride

1

0

0,2

0,0667

0,0500

0,0750

- dioxinen/furanen
(ng/Nm3)

0,1

0

0,02

0,0080

0,0240

0,0052

(3) = aanvullende richtwaarde uit overleg met natuur- en milieuorganisaties

Biomassa voor brandstofproductie = 25.400 ton
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Biobrandstof
15.300 ton

Lichte overschrijding milieunorm Twence van dioxinen/furanen AEC lijn-2 a.g.v. 1 hoge meetwaarde.
Hiervoor is in het proces geen bijzondere oorzaak gevonden.
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LUCHTEMISSIES BIOMASSA ELEKTRICITEITS CENTRALE (BEC) 2020

Handhavingsverzoek
Coöperatie Mobilisation for the Environment heeft bij de
provincie Overijssel een verzoek gedaan om handhavend op
te treden tegen alle biomassa-installaties in de provincie,
ook de biomassa-installatie van Empyro, omdat geen geldige
vergunning is afgegeven volgens de Wet natuurbescherming. De
provincie Overijssel heeft als reactie hierop Twence middels een
handhavingswaarschuwing verzocht een vergunningsaanvraag
in te dienen. Deze vergunningsaanvraag is ingediend.

Milieunorm
algemene eis

Resultaat
2020

Milieunorm Twence
(3)

Resultaat
2020

dagmaximum
mg/Nm3

overschrijdingen
aantal dagen

jaargemiddeld
mg/Nm3

gemiddelde
mg/Nm3

- stof

5

0

2

1

- zoutzuur

8

0

8

1

- zwaveldioxide

40

0

15

8

In 2020 hebben wij 19 keer een milieu-incident gemeld
bij de Omgevingsdienst Twente of, in geval van het type
bedrijfsactiviteiten bij Empyro, bij de Omgevingsdienst
Regio Nijmegen. Het merendeel van de meldingen betrof
bedrijfsstoringen in de verbrandingsinstallatie of bij de
pyrolysefabriek Empyro. In 2 gevallen ging het om de
uitstroom van percolaat uit de stortplaats Boeldershoek.
De effecten daarvan bleven binnen de contouren van het
bedrijfsterrein. Doordat na werkzaamheden per ongeluk een
ontluchtingsleiding open bleef staan, kwam er gedurende
een aantal weken biogas vrij in de buitenlucht. We hebben
vervolgens de werkinstructies van de vergistingsinstallatie
aangepast om herhaling te voorkomen. De maatregelen op
het gebied van brandpreventie bij de tijdelijke opslag van afval
op de stortplaats lijken vruchten af te werpen. In 2020 is er
1 keer een brand gemeld. In 2018 en 2019 gebeurde dat nog 14
respectievelijk 4 keer.

- stikstofoxiden

180 (1)

0

65

36

Naleving wet- en regelgeving

- koolmonoxide

45 (2)

3

30

22

10

0

5

1

5 (2)

0

Vanwege de diversiteit en complexiteit van onze activiteiten,
controleert een groot aantal overheidsinspectiediensten,
waaronder Omgevingsdienst Twente, Omgevingsdienst Regio
Nijmegen, provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen,
Inspectie SZW, IL&T, NVWA en de gemeenten Hengelo en
Enschede, ons periodiek op de naleving van wet- en regelgeving.
In 2020 hebben de diverse inspectiediensten in totaal 24
controles uitgevoerd. De meeste daarvan, namelijk 11, werden
uitgevoerd door de Omgevingsdienst Twente. Dit is het
uitvoeringsorgaan van toezichts- en handhavingstaken van
de provincie Overijssel. De controles van de Omgevingsdienst
Twente hadden betrekking op de volgende zaken:
•	Controle na melding van een milieu-incident, namelijk het
overlopen
37 van een percolaatput.
•	2x verificatie van de gegevens voor het elektronisch Milieu
Jaarverslag (eMJV) betreffende de modules Lucht en Afval.
•	2x kwaliteitsbewaking van de emissiemeetapparatuur, de
emissiegegevens en de emissierapportages.
•	Controle op de toepassing van bodemassen in de Oostwal.
•	Controle van een BUS-melding.
•	Driedaagse systeemcontrole waarbij de volgende items zijn
gecontroleerd: de inrichting van ISO 14001 en 19600 met name
de opzet van de milieurisico-analyse (MRA), voorschriften
omgevingsvergunning tijdelijke opslag van afvalstoffen,
opslag gevaarlijke stoffen, monitoringsrapportage
grondwater en percolaatstortplaats en controle van
de administratieve verplichtingen opgenomen in de
revisievergunning.
•	Controle op de locatie Elhorst-Vloedbelt.
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft in 2020 bij
Empyro 6 controles uitgevoerd. Dit waren 2 administratieve
milieucontroles in verband met corona, 3 controles ten aanzien
van brandveiligheid en bouw (zandsilo en NH3-container) en 1
controle ten aanzien van de milieurisicoanalyse. Rijkswaterstaat
heeft bij Empyro 2 controles uitgevoerd na melding van een
milieu-incident, namelijk een oliespil als gevolg van het breken
van een breekplaat. Waterschap Vechtstromen heeft 1 controle
uitgevoerd bij Elhorst-Vloedbelt als gevolg van een lozing
van oerwater afkomstig van bronbemaling. De inspecties en
controles in 2020 hebben niet geleid tot handhavingsacties.

Nauwgezet houden we de emissies bij die onze bio-energie-installatie uitstoot. Geheel volgens de wettelijke verplichtingen voeren
we controlemetingen uit en toetsen deze aan de algemene milieunorm en de milieunorm die we onszelf hebben opgelegd. In dit
factsheet vindt u de tabellen met de bijbehorende resultaten.

Luchtemissies Biomassa Elektriciteits Centrale (BEC) Twence 2020
Overzicht van emissie-metingen en de toetsing aan de gehanteerde normen. Enerzijds zijn dat wettelijke normen (Activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning), anderzijds zijn met natuur- en milieuorganisaties strengere richtwaarden afgesproken
(Milieunorm Twence).
Continu-metingen
BEC
Component

- organische stoffen
- ammoniak

1

(1) = naast de dagwaarde geldt ook een maandwaarde van 70 mg/Nm3
(2) = uit de omgevingsvergunning
(3) = aanvullende richtwaarde uit overleg met natuur- en milieuorganisaties

Periodieke metingen
BEC

Milieunorm
algemene eis

Resultaat
2020

Milieunorm Twence
(3)

Resultaat
2020

max. per meting
mg/Nm3

overschrijdingen

jaargemiddeld
mg/Nm3

gemiddelde
mg/Nm3

- kwik

0,05

0

0,005

0,0003

- cadmium en thallium

0,05

0

0,01

0,0013

- som overige metalen

0,5

0

0,05

0,0146

1

0

0,2

0,0417

0,1

0

0,02

0,0053

Component

- waterstoffluoride
- dioxinen/furanen (ng/Nm3)

(3) = uit overleg met natuur- en milieuorganisaties

MILIEU EN REGELGEVING 2020
Onze bedrijfsvoering toetsen we voortdurend aan bepaalde
kwaliteitsnormen en relevante wet- en regelgeving. Daarnaast
laten we ons ook door externe partijen toetsen. We geven
hieronder inzicht hoe we het afgelopen jaar hebben gescoord
volgens de verschillende toetsingscriteria.

Milieuklachten
Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal klachten flink
gedaald. In 2019 waren er nog 9 gegronde klachten, in 2020
slechts 1. Deze klacht ging over de pyrolysefabriek van Empyro
waar een wandelaar een branderige lucht rook. Deze geur
bleek verband te houden met de verlading van pyrolyse-olie.
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Het actief koolfilter in de ontluchting hebben we vervolgens
vervangen. In totaal ontvingen we 3 milieuklachten in 2020,
waarvan dus 1 gegrond en 2 niet verifieerbaar of ongegrond.
Hoewel bij activiteiten op het gebied van afvalverwerking
enige geuremissie onvermijdelijk is, stellen wij alles in het
werk om geen overlast in de omgeving te veroorzaken. Als
bedrijfsactiviteiten in de omgeving overlast veroorzaken, dan
kun je dat rechtstreeks bij Twence melden of via het Meldpunt
van de Omgevingsdienst Twente. Na een melding volgt direct
nader onderzoek met terugkoppeling naar de melder.
Wanneer wij verwachten dat er overlast kan ontstaan,
bijvoorbeeld door een bijzondere bedrijfssituatie of
onderhoudswerkzaamheden, dan informeren wij de omgeving
actief. Dat is medio 2020 gebeurd toen we groot onderhoud
uitvoerden aan de navergister.

Compliance management en het Convenant
Vernieuwend Toezicht
Met compliance management waarborgen we dat we in
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving werken.
Ons compliance management systeem bevat een overzicht van
alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verplichtingen,
met een vertaling van deze verplichtingen voor de interne
organisatie. Mochten zich afwijkingen voordoen, dan melden
wij deze proactief aan het bevoegd gezag van de provincie
Overijssel en/of Omgevingsdienst Twente, tezamen met de
verbetermaatregelen die we uitvoeren om de ‘non-comply’ weer
op te heffen. Dit is één van de afspraken die we met de provincie
Overijssel hebben gemaakt in het kader van systeemgericht
toezicht en is vastgelegd in het Convenant Vernieuwend
Toezicht. Dit convenant is in 2020 met de provincie Overijssel en
de Omgevingsdienst Twente geëvalueerd. We hebben besloten
om dit convenant te actualiseren en te continueren.
Compliance-management
Jaarlijks wordt het compliance management, dat is gestoeld
op de mondiale norm voor compliance management NENISO 19600, getoetst door een externe auditorganisatie. Ook
de Omgevingsdienst Twente controleert de werking van het
compliance management (systeemgericht toezicht). In 2020
zijn tijdens de driedaagse systeemcontrole alsmede bij de
externe audit geen afwijkingen geconstateerd.
Non-comply situaties
In 2020 hebben wij 2 non-comply situaties gemeld. Het ging
daarbij om het te laat aanpassen van de tussenafstand
van depots met brandbaar afval en het tijdig keuren van
chemicaliëntanks. Voor deze non-comply situaties zijn
passende herstelmaatregelen getroffen, waardoor deze weer
ongedaan zijn gemaakt.

Stikstof en Natura2000
Om negatieve invloed van uitgestoten stikstofverbindingen
op natuurgebieden te voorkomen, wordt in de Wet
natuurbescherming voor bedrijven als Twence een
emissieplafond opgelegd. Voor de vestiging Boeldershoek
en Elhorst-Vloedbelt zijn er onherroepelijke Wet
natuurbeschermingsvergunningen met een maximaal
vergund emissieplafond. Voor de vestiging Empyro is eind
2020 de liggende vergunningsaanvraag aangevuld met
een externe salderingsoptie. Maandelijks monitoren we de
stikstofuitstoot en sturen we indien nodig bij om onder dit
emissieplafond te blijven. Door bij dit stikstofmanagement
gebruik te maken van intern salderen, zijn we in 2020
onder het vergunde emissieplafond voor de uitstoot van
stikstofverbindingen gebleven.
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05.1

Leiding & Toezicht
De dagelijkse leiding van ons bedrijf ligt in handen van vier directieleden, waarbij Marc Kapteijn statutair directeur is. Ook kent
Twence een raad van commissarissen. De RvC heeft drie hoofdtaken. Allereerst houdt de raad toezicht op het directiebeleid en is
voor strategische beslissingen goedkeuring van de RvC vereist. Daarnaast adviseert de RvC de directie over de bedrijfsvoering
en de algemene gang van zaken. Ten slotte is de RvC de formele werkgever van de statutair directeur. Ook heeft Twence een
ondernemingsraad, die de belangen van onze medewerkers behartigt. Maak kennis met de gezichten van Twence!

DIRECTIE

Marc Kapteijn
Algemeen directeur

Richard te Riet
Financieel directeur

Bert Zwierenberg
Directeur Operations

Bert Frowijn
Directeur Innovatie & Projecten

RAAD VAN COMMISSARISSEN
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Wim van den Brink
Voorzitter RvC

05

Verantwoording
Dit publieksjaarverslag is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse afdelingen binnen Twence. Daarnaast hebben onze
samenwerkingspartners een belangrijke bijdrage geleverd door hun visie op onze strategische projecten te geven. Doordat we het
vertrouwen krijgen van onze aandeelhouders, samenwerkingspartners en andere stakeholders kunnen wij vormgeven aan onze duurzaamheidsambities zoals we die nu voor ogen hebben. Bij wijze van dank stellen we ze graag aan je voor.
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Ineke van Oldeniel
Lid RvC

Helga Scholtz
Lid RvC

Joanne Zwueste
Lid RvC

Marcel Wildschut
Lid RvC

ONDERNEMINGSRAAD
Erik Hemmer
Lisanne Kok
Arno Eleveld
Karin Kapteijn
Ton Baan
Stef Haverkate
Hendrik Geerdink
Peter Koel
Ido Sellis
Niek Nieuwenhuis

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Ambtelijk secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
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05.2

05.3

Aandeelhouders

Samenwerkingspartners

Twence heeft een verbindende en actieve rol in de ontwikkeling van een circulaire economie in de (eu)regio en investeert, samen
met partners, in de transitie naar een duurzame samenleving. Wij dragen bij aan de verduurzaming van deze samenleving
in het algemeen en aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze aandeelhouders in het bijzonder. Onze
aandeelhouders hebben een belangrijke stem in onder andere de totstandkoming van ons Strategische Beleidsplan. Naast de 14
Twentse gemeenten en de Achterhoekse gemeente Berkelland, heeft de Duitse stad Münster aangegeven graag als aandeelhouder
van Twence te willen toetreden. Dit heeft geleid tot een communale samenwerking sinds 2019. De vervolgstap is de goedkeuring
van de Bezirksregierung aan Münster voor een volwaardig aandeelhouderschap. Wij danken al onze aandeelhouders voor het
vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld!

Zonder samenwerking in de keten zijn we nergens. Daarom nemen we deel aan diverse platforms en samenwerkingsverbanden.
Enerzijds om onze kennis te delen, anderzijds om ons te laten inspireren nog beter te presteren. We geven je graag een overzicht
van deze samenwerkingen. Mocht je meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Activiteit

Doel en rol

Landelijke Nutriëntenplatform

Dit platform verbindt partijen die zich inzetten voor het
behoud van minerale grondstoffen, onder meer uit mest.

Landelijke Compostdag

Met inzamelaar Twente Milieu werken we aan de activiteiten rond de Landelijke Compostdag, een bewustwordingscampagne voor onze inwoners wat zij met het scheiden
van afval samen met ons kunnen bijdragen aan het milieu

Waste2Aromatics

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van bio-chemicaliën
en aromaten hebben wij ons aangesloten bij het ontwikkelingsproject Waste2Aromatics, dat wordt geleid door TNO.

Volatile-project

Via het internationale Volatile-project dragen we bij aan
onderzoek naar het produceren van vetzuren en aromaten
uit onder meer gft-afval.

Mineral Valley Twente

Sinds 1 januari 2018 hebben we zitting in de stuurgroep
van Mineral Valley Twente. Dit netwerk zet zich in voor
een gebalanceerde bemesting van de Twentse bodem om
de bodemvruchtbaarheid blijvend op peil te brengen, te
herstellen én om met innovatieve oplossingen het mestoverschot in de regio aan te pakken.

Green Business Club Twente

Wij zijn sinds 2018 participant in de Green Business Club
Twente. De deelnemende bedrijven willen bewerkstelligen
dat Twente in 2025 de meest duurzame regio van Nederland is.
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