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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen inzake CO2 
afvanginstallatie bij Twence 

3439754  19 september 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

U hebt ons raadsvragen gesteld over de CO2 afvanginstallatie bij Twence. Hieronder gaan wij 

puntsgewijs in op uw vragen, maar eerst willen wij benadrukken dat wij trots zijn dat Twence met 
deze afvanginstallatie en belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en 

daarmee aan onze doelstellingen voor een klimaatneutraal Hengelo. Het beschikbaar komen van de 
afgevangen CO2 voor andere doeleinden zoals de glastuinbouw, levert tevens een bijdrage aan het 

terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen in die activiteiten. 
 

• Wat zijn de afgewegingen geweest om te kiezen voor een capaciteit van 100.000 ton CO2, ten 
opzichte van Twence' totale uitstoot van 947.000 ton CO2? (2020, bron: https://carbon-

planet.nextgengeo.com/ [carbon-planet.nextgengeo.com])  
 

Er hebben meerdere overwegingen ten grondslag gelegen aan de keuze voor een installatie met 
een capaciteit van 100.000 ton CO2. De belangrijkste zijn: 

- De substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Twence stoot jaarlijks circa 300 kton 
fossiele CO2 uit. Dankzij deze installatie wordt 1/3 deel van die uitstoot voorkomen. De 

totale CO2-uitstoot bedraagt ca. 900 kton. Daarvan is 600 kton biogeen (uit Biomassa 
energie centrale + Afval energiecentrale). De overige 300 kton is fossiel van aard (uit 

afvalenergiecentrale). Twence richt zich in eerste instantie op de “vergroening” van het 
fossiele deel van 300 kton. Daartoe wordt nu gestart met de bouw van een installatie die 

100 kton afvangt, oftewel 1/3 van de fossiele CO2-uitstoot. Het is de ambitie van Twence 
om later ook de overige 200 kton af te gaan vangen 

- De stand der techniek voor CO2-afvang en de schaalbaarheid van die techniek voor een 
industriële toepassing bij Twence  

- Het investeringsbedrag en de beschikbare subsidies 
 

Het is overigens de ambitie van Twence om de uitstoot van fossiele CO2 volledig te reduceren. Het 
is daarom niet uitgesloten dat in de toekomst additionele capaciteit om CO2 af te vangen 

gerealiseerd zal worden. 
 

• Wat is de verwachtte levensduur van de CO2 afvanginstallatie?  
 

De technische levensduur waarop de installatie is ontworpen is 25 jaar. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat de installatie langer mee zal gaan dankzij een gedegen onderhoudsprogramma. 

 
• Is de 100.000 ton CO2 afvang netto of bruto? Is de CO2 uitstoot van de bouw, het onderhoud, 

het transport naar het westland, het vrijmaken en de ontmanteling van de installatie aan het einde 
van de levensduur inbegrepen of niet?  
• Zo niet, Wat is de netto CO2 afvang over de levensduur van de installatie? 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/carbon-planet.nextgengeo.com/__;!!JAys_9Vo!HWdoQsWgaU1r-dW3T0j1rkQLsSlyrXznVOPIxbvi9Moy8mkDx5cocMaXrAiDqDe1ep1fxTcxmvTCNPSjzovNxME$
https://urldefense.com/v3/__https:/carbon-planet.nextgengeo.com/__;!!JAys_9Vo!HWdoQsWgaU1r-dW3T0j1rkQLsSlyrXznVOPIxbvi9Moy8mkDx5cocMaXrAiDqDe1ep1fxTcxmvTCNPSjzovNxME$


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3439754  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Niet bekend is welke CO2 uitstoot gemoeid gaat bijvoorbeeld met de bouw van de installatie. Wel 
heeft Twence in afstemming met de aannemers gekozen voor een zo duurzaam mogelijk 

bouwproces. Twence kiest ervoor om de CO2 zoveel mogelijk af te zetten in de nabijheid. Op dit 
moment wordt de CO2 voornamelijk geleverd aan de glastuinbouw. In de toekomst worden er 

goede mogelijkheden voorzien om CO2 toe te passen in de (regionale) productie van 
bouwmaterialen of als bouwsteen voor de chemische industrie. 

 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


