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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het "Onderzoek bedrijfsvorm groengas entiteit NOT".
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten:

Om in Noordoost Twents (NOT)-verband opdracht te verstrekken voor het nader invullen van het
bedrijfsplan voor een nieuwe entiteit om biogas vanuit boerderijvergisters om te zetten in groengas
voor wijken in Noordoost Twente voor € 25.000 (€100.000 totaal vanuit NOT). Deze kosten kunnen
worden gedekt uit de "programmagelden Duurzaamheid".
Toelichting
Binnen en buiten de NOT gemeenten liggen kansen om via kleinschalige mestvergisting biogas en groengas
op te wekken als alternatief voor fossiel gas. Meerdere partijen zien de voordelen en kansen voor het
vergisten van mest en kijken geïnteresseerd naar een initiatief van 6 Dinkellandse boeren (energie
coöperatie IJskoud) die reeds tezamen met Cogas een biogasnetwerk gerealiseerd hebben.
Tijdens het ontwikkeltraject van het biogasnet is gebleken dat het verschil in bedrijfsculturen van deze
betrokken partijen niet tot een vruchtbare samenwerking komen, waardoor de verduurzamingskans binnen
de NOT-gemeenten en mogelijk ook daarbuiten verloren lijkt te gaan.
Door als NOT gemeenten samen met het Energiefonds Overijssel (EFO) en een afvaardiging van de boeren
te werken aan een nieuwe bedrijfsvorm (entiteit) wordt de productie van biogas en groengas in deze regio
gestimuleerd en kan opschaling van de productie van biogas gaan plaatsvinden naar de toekomst om onze
wijken van het aardgas te kunnen halen voor 2050. Het is van groot belang dat het project Noord
Deurningen 1 (ND-1) hierbij tot een succesvol voorbeeld kan worden gemaakt. Met dit voorstel wordt
invulling gegeven in het vlottrekken van het doel voor verdere doorgroei van de productie van
biogas/groengas voor de wijken en bedrijven in Noordoost Twente en mogelijk ook daarbuiten (Twentebreed).
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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