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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); 
 
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 het initiatief van IJskoud. Zes Dinkellandse en Losserse 
boeren (verenigd in energie coöperatie "IJskoud") hebben tezamen met Cogas een biogasnetwerk 
gerealiseerd, die als voorbeeld kan dienen voor de 'mede' geïnteresseerden. 
Tijdens het ontwikkeltraject van dit biogasnet is gebleken dat het verschil in bedrijfsculturen van deze 
betrokken partijen een vruchtbare samenwerking en een voortvarend vervolg in de weg lijkt te staan. 
Hiermee lijkt de verduurzamingskans binnen de NOT-gemeenten, en mogelijk ook daarbuiten, verloren 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. Zodra hieruit een vruchtbare samenwerking ontstaat kan opschaling van de productie van 
biogas plaatsvinden. In de toekomst ontstaat dan de mogelijkheid om onze wijken van het aardgas te halen 
voor 2050. 
Omdat veel geïnteresseerde partijen/boeren de ontwikkelingen van dit initiatief volgen en de potentie voor 
onze regio groot is, is het van groot belang dat het project Noord Deurningen 1 (ND-1) tot een succesvol 
voorbeeld gemaakt kan worden. 
Doel van dit voorstel is: 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, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

de burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

de secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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Inleiding 
 
Energie coöperatie IJskoud (https://ijskoud.eu) is de initiatiefnemer voor een biogasnetwerk 
in Noord Deurningen. Zes boeren produceren daar inmiddels 0,6 miljoen m3 biogas per jaar 
en leveren dat aan Byk (vestiging Denekamp) en kwekerij Aarninkhof (Denekamp). Na lang 
pionieren, met de nodige uitdagingen, is het gelukt om een netwerk aan te leggen en zes 
biovergisters in werking te stellen. Op vrijdag 13 december 2019 heeft de officiële opening 
van het biogasnetwerk plaatsgevonden. De gemeenten in NoordOost Twente (Tubbergen, 
Dinkelland, Losser, Oldenzaal) vinden dit een prestatie van formaat en zien samen met 
IJskoud en Cogas kansen voor uitbreiding van dit netwerk in de regio. Wel zijn er een aantal 
vraagstukken waarop de kwartiermaker gevraagd wordt een antwoord te leveren om 
succesvol te kunnen uitbreiden. 
 
Doelstelling biogasnetwerk Noordoost Twente 
 
Met het biogasnetwerk Twente kan biogas geleverd worden aan de industrie, maar ook 
groen gas worden geproduceerd dat als duurzaam geproduceerd gas aan oudere woningen 
in de regio kan worden geleverd. 
 
Het moet wat de gemeenten betreft, zoveel als mogelijk en zeker op termijn, een open 
netwerk zijn, leveringszekerheid bieden aan de afnemers en natuurlijk ook veilig (en 
professioneel te exploiteren) zijn. In principe moeten alle toekomstige aanbieders van biogas 
op dit netwerk kunnen worden aangesloten. Mogelijk dat de het netwerk in de eerste 
termijn nog niet of minder rendabel is vanwege initiële overcapaciteit (vergelijkbaar met 
warmtenetten in eerste aanleg). Op de langere termijn moet het netwerk rendabel te 
exploiteren zijn. 
 
Doel is de lusten zoveel mogelijk lokaal te doen landen, waarbij de producerende boeren dit 
(de verkoop van biogas aan het netwerk en wellicht als (mede-)beheerder van het netwerk) 
als nieuwe inkomstenbron kunnen gaan gebruiken. Bij dit soort investeringen is echter een 
goede verdeling van de lusten en lasten van belang, met oog voor de risico’s van elke 
stakeholder, de afschrijvingstermijnen van de investeringen, verantwoordelijkheden, 
capaciteit etc. Daarnaast is er een goede reductie (orde-grootte 10-20%?) in de 
stikstofuitstoot ten opzichte van de huidige stal en weidegang te verwachten. 
 
De kwartiermaker is gevraagd het volgende uit te werken in overleg met partijen IJskoud, 
Cogas en zo nodig andere stakeholders: 

1. Ontwikkel een gefaseerd bedrijfsplan (2-3 groeiscenario’s op hoofdlijnen voor de 
periode tot 2030 met doorkijkjes tot 2040 en 2050) op basis waarvan de nieuwe 
entiteit exploitabel kan gaan worden en financierbaar wordt. 

2. Bij financiële haalbaarheid: ontwikkel een nieuwe entiteit t.b.v. (al dan niet delen 
van) het biogasnetwerk, inclusief organogrammen en mogelijke taakverdeling. 

a. omschrijf de rollen van de stakeholders ten opzichte van de nieuwe entiteit;  
b. maak een risicoanalyse (financieel en inhoudelijk) voor de verschillende 

stakeholders op hoofdlijnen; 
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c. omschrijf de randvoorwaarden voor de totstandkoming van de nieuwe 
entiteit (o.a. ingegeven door de splitsingswet, eventueel benodigde ruimte in 
de regelgeving, naast de eisen van betrouwbaarheid, flexibiliteit en 
betaalbaarheid) 

3. Welke huidige wet en regelgeving werken knellend om tot een goed werkend 
biogasnetwerk te komen en geef dit mee aan de partner van de NP-RES voor lobby 
richting Rijk. 

 
 
Aangetroffen situatie 
 
Geconstateerd is dat er grote cultuurverschillen bestaan tussen netbeheerder Cogas en de 
boeren vereniging in IJskoud.  Netbeheerder Cogas is een organisatie met alle kenmerken 
van een netbeheerder, terwijl de boeren van IJskoud zelfstandige ondernemers zijn die zich 
verenigd hebben in een coöperatie. Zie bijlage 1 voor een nadere omschrijving van de 
geconstateerde cultuurverschillen. 
 
De facto betekent dat er een nagenoeg onwerkbare situatie is ontstaan en broederlijke 
samenwerking uitgesloten lijkt te zijn. Ook samenwerking in een nieuwe entiteit wordt niet 
(meer) realistisch geacht. Het lijkt dat er een duidelijke verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden nodig is waarbij er nog uitsluitend zakelijke overeenkomsten 
getekend worden IJskoud en Cogas voor de levering van biogas door de boeren en het 
transport van het biogas door Cogas naar de afnemers toe. Het alternatief is dat de boeren 
het heft zelf in handen nemen en eigen kleine biogasnetwerken opzetten. Die zullen naar 
verwachting in de praktijk gelimiteerd zijn tot een netwerk rond productiekernen van biogas. 
Om de mogelijkheden nader te verkennen zijn hiervoor scenario’s uitgewerkt. 
 
Scenario’s 
 
Meerdere scenario’s zijn doordacht en besproken met betrokken stakeholders. 
 
Als meest waarschijnlijke en verstandige groeimodel wordt het volgende scenario door de 
kwartiermaker realistisch geacht: 

1. Ontwikkeling en implementatie van diverse kleine biogas projecten, al dan niet in 
hubs (gebundeld) en een aantal grotere groen gas projecten (groen gas wordt 
rendabel bij grotere mestvergistingsinstallaties). 

2. Gestage ontwikkeling van deze projecten en (mini-)hubs tot een aantal decentrale 
regionale hubs. 

3. Gestage doorontwikkeling tot een regionale groen gashub (richting jaar 2030 en 
daarna). 

 
Een schematisch en indicatief overzicht hiervan is weergegeven in onderstaande Figuur 1 
(groeimodel). 
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Voor de diverse beschouwde scenario’s voor opwerking en transport van biogas en groen 
gas wordt verwezen naar het tussenrapport van mei 2020, bijlage 2.  
 
Feitelijke situatie m.b.t. groen gas 
 
Opgemerkt wordt er al tenminste twee draaiende dedicated groen gas productie-eenheden 
bestaan in Twente: 

1. Rosékalveren bedrijf Folbert, Vriezenveen (gemeente Twenterand) – (operationeel 
sinds begin 2018, HoSt-installatie), 320.000 Nm3 groen gas per jaar, mede-
gefinancierd door EFO, zie: https://www.host.nl/nl/case/vriezenveen-nederland/ 

2. Broekhuis Koegas, Deurningen (gemeente Dinkelland), 320.000 Nm3 groen gas per 
jaar, (operationeel sinds eind 2017, installatie van HoSt, mede-gefinancierd door 
EFO) zie: https://www.host.nl/nl/case/deurningen-nederland/ 
 

Daarnaast wordt de helft van de 4,8 miljoen m3 biogas per jaar dat mestdistributeur en 
transportbedrijf Oude Lenferink in Fleringen (gemeente Tubbergen) produceert, in Almelo 
omgezet in groen gas. De andere helft wordt lokaal benut in WKK’s en daarmee wordt het 
biogas omgezet in groene stroom en groene warmte. De 2,4 miljoen m3 biogas voor 
toepassing als groen gas wordt via een biogasleiding van Cogas naar Almelo 
getransporteerd, waar Cogas het biogas opwerkt naar groen gas en invoert in het bestaande 
aardgasnet. 
 
Zie bijlage 2 voor een overzicht van de biogas en groen gas projecten in de regio. 
 
 
 

Groeimodel - Biogas/Groen Gas hubs NOT
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wordt opwerking naar groen gas rendabel.
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Opbouwfase (relatief duur)
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Biogashub ND-I: 1 mio m3 biogas
Biogashub ND-II: 1,8 mio m3 biogas
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Zenderen: 5 mio m3 biogas (3,5 mio m3 groen gas)
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CONCLUSIES 
 
 

Samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden, organisatie 
 

1. De geconstateerde cultuurverschillen tussen boeren in Noord-Deurningen en 
netbeheerder Cogas zijn onoverbrugbaar (zie bijlage 1). Samenwerking is hierdoor 
niet mogelijk. Derhalve zijn er strikt zakelijke contracten nodig en strikte scheiding 
van rollen en verantwoordelijkheden om een werkbare situatie te creëren. 

2. Zowel de netbeheerder als de boeren zijn tot de conclusie gekomen dat er niet één 
op één samengewerkt kan worden.  

3. Primaire rol van de boeren is biogas produceren (opwek). Primaire rol van een 
netbeheerder is het beheren van een netwerk (infra). Het grijze, nog niet 
gereguleerde, gebied omvat het invoeden, gasbehandeling, opslag, opwaarderen en 
transport van biogas. 

4. De boeren zijn van mening dat ze zelf een netwerk moeten en kunnen opzetten. De 
kwartiermaker is van mening dat de boeren reëel moeten zijn en dienen in te zien 
dat dit maar in beperkte mate op geheel eigen kracht mogelijk is. 

5. Het werkgebied van netbeheerder Cogas is groter dan het gebied Noord-Deurningen. 
6. Eenvoudigst zou zijn als de boeren zelf op eigen terrein biogas direct opwaarderen 

naar groen gas en dit aan het netwerk van een netbeheerder leveren. De contracten 
zijn dan het meest simpel en de rollen en verantwoordelijkheden maximaal 
gescheiden. 

7. De kwartiermaker kan in dit stadium wél een voorlopige organisatiestructuur 
schetsen, maar nog geen definitieve organisatiestructuur aanbevelen. Eerst moet de 
business case rond te rekenen zijn. En daarvoor moet de SDE++ op voldoende niveau 
zijn. 

 
Financieel-economische aspecten 

 
8. Er wordt in Twente jaarlijks 4,6 miljoen ton mest geproduceerd, waarvan 1 miljoen 

ton varkensmest. 
9. Biogas heeft zo’n 40% lagere energiedichtheid per m3 dan groen gas (=biogas dat 

opgewerkt is tot aardgaskwaliteit). Derhalve zijn alle handelingen en transport m.b.t. 
biogas ongeveer 1,7 maal zo duur als voor groen gas of fossiel aardgas. 

10. Kleinschalige mestvergisting is een relatief dure aangelegenheid waar veel publiek 
geld bijgelegd moet worden. De huidige SDE++ regelingen zijn niet of nauwelijks 
toereikend voor kleinschalige boerderijvergisting (zie bijlage 8). 

11. Het reduceren van de kosten van invoeding, gasbehandeling, opslag en opwaarderen 
van biogas naar groen gas is van cruciaal belang. Cogas heeft als netbeheerder in 
vergelijking met boeren of geëquipeerd MKB vooralsnog te weinig kennis en een te 
hoge interne kostenstructuur om deze kosten voldoende laag te houden. 

12. De productie van groen gas uit biogas is uitsluitend economisch rendabel te maken 
bij voldoende schaalgrootte (ter illustratie: bundeling van de mest van minimaal 150 
koeien) en is derhalve niet rendabel bij boerderijvergisting op kleine schaal. 
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13. Op basis van de business case berekeningen zoals door coöperatie IJskoud 
voorgelegd (versie van 24 april 2019), zou het door Cogas voorgestelde tarief van 
verwerking en transport van biogas betaald kunnen worden. 

14. De kwartiermaker constateert dat de coöperatie IJskoud desalniettemin het door 
Cogas voorgestelde tarief niet wenst te betalen. 

15. Door coöperatie IJskoud zijn geen nadere gegevens over de werkelijke investeringen 
en operationele kosten verstrekt, waardoor op basis van de door coöperatie IJskoud 
verstrekte gegevens geen inzicht kan worden verkregen in de daadwerkelijke baten 
en lasten. 

16. Op basis van de indicatieve CAPEX en OPEX-berekeningen van Cogas voor een 
biogashub met 200 aangesloten kleinschalige boerderijvergisters op basis van 
rundveemest (versie 8 juni 2020), kan de kwartiermaker nog geen sluitende business 
case ontdekken, met name omdat de geraamde investeringen en operationele 
kosten voor de invoedskids en opwaardeerunits te hoge kosten met zich 
meebrengen. 

17. De enkele reeds gerealiseerde middelgrote mestvergisters (kalverenmest) in Twente, 
met opwekking van groen gas, laten wél rendabele business cases zien. 

18. Voor de grootschalige mestvergister (varkensmest) in Zenderen is ook een rendabele 
business case voorzien. De Raad van State beslist dit najaar over de grootschalige 
vergistingsinstallatie van Twence in Zenderen. 

19. Middelgrote vergisters zijn gemakkelijker economisch rendabel te krijgen vanwege 
de schaalvoordelen en beschikbare SDE+. 

20. Grootschalige vergisters met groen gasproductie bieden zicht op nog meer 
rentabiliteit dan middelgrote vergisters, maar mest moet dan over grotere afstanden 
getransporteerd worden. Er kunnen naar schatting maar 1-2 grootschalige vergisters 
in Twente gerealiseerd worden.  

21. Cogas schat de totale investeringen voor een integraal biogasnetwerk in op meer dan 
20 miljoen EUR, waarvan circa de helft ook door de boeren en/of een nieuwe entiteit 
zou kunnen worden ingevuld (invoedskids en opwaardeerunits). 

22. Voor investeringen in een biogasnetwerk door de boeren hebben de boeren veel 
eigen vermogen en financiering nodig waarvoor externe partijen benodigd zijn. 

 
 

Wet- en regelgeving 
 
23. Uitsluitend in de gemeente Tubbergen is het toegestaan om middelgrote tot 25.000 

m3/jaar boerderij-vergisters te realiseren (hoort bij het Activiteitenbesluit en 
opgenomen in de bestemmingsplannen). In de rest van Twente niet (zie bijlage 7). 

24. Zowel de landbouw als (duurzame) energie zijn sterk -door de overheid- 
gereguleerde sectoren. Derhalve is het van groot en noodzakelijk belang om kennis 
te hebben van de regionale, provinciale en landelijke wet- en regelgeving en 
gekoppeld financieel instrumentarium.  

25. Het succes van een biogasnetwerk valt of staat met de landelijke wet- en regelgeving 
m.b.t. de landbouw (ammoniak/stikstof, fosfaat, digestaat, etc.), Splitsingswet, 
Warmtewet 2.0, Duurzame Energie (SDE++), Klimaatakkoord, CO2-reductie, etc. en 
de daaraan gekoppelde financiële regelingen. 
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26. Uiteindelijk bepaalt het nationale bevoegd gezag wat een netbeheerder of derde 
partij mag doen in het vooralsnog ‘grijze’ gebied van een biogasnetwerk. 

27. De huidige intentie van het Ministerie van EZK (zie Kamerbrief Groen Gas, voorjaar 
2020) is gericht op maximale groen gasproductie en lijkt niet gericht te zijn op biogas 
voor energieopwekking. In de Kamerbrief vraagt de Minister zich openlijk af of: “het 
in de toekomst wenselijk is om de inzet van biogas in biogasketels en -WKK via de 
SDE++ te blijven stimuleren”. Op basis van een uitgebreid telefoongesprek hierover 
met de opsteller van de Kamerbrief concludeert de kwartiermaker dat er een zeer 
sterke lobby nodig is om het tij te doen keren. Het lijkt verstandig als insteek biogas 
als transitiestap op weg naar grootschalige productie van groen gas te presenteren. 

28. De Minister van Landbouw heeft midden september 2020 nieuw beleid 
aangekondigd waarbij onderscheid is gemaakt naar kleinschalige landbouw (‘geen 
gesleep met mest’) en grootschaliger landbouw (‘gecombineerde mestverwerking’). 
De Minister heeft daarbij vermeld dat implementatie hiervan wel tien jaren kan 
duren. Het nieuwe aangekondigde beleid biedt kansen voor de doorontwikkeling van 
mestvergisting in combinatie met mestverwerking in Twente. 

29. Het lijkt verstandig in de lobby voor een biogasnetwerk ook de mogelijkheden voor 
reducties van ammoniak, fosfaat, fijnstof en methaangas (een broeikasgas dat vele 
malen schadelijker is dan CO2) en andere issues rond de mestproblematiek mee te 
nemen. Mede op basis van nader onderzoek, monitoring van daadwerkelijke 
reducties en invoering van innovaties. Het is nodig dat er gestreefd wordt naar een 
verbetering van het verdienmodel van een duurzamere landbouw. 
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AANBEVELINGEN 
 
 

Samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden, organisatie 
 

1. Volg een driesporenbeleid (combinatie van kleine, middelgrote en enkele 
grootschalige mestvergisters) en volg een ‘no-regret’ beleid (zet in op flexibiliteit, 
betaalbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid, schaalbaarheid, zekerheid). 

2. Wat een boer kan en mag doen, dat een boer laten doen. Wat een netbeheerder kan 
en moet doen, de netbeheerder laten doen. 

3. De boeren wordt aangeraden zich te beperken tot de productie van biogas en de 
opwaardering ervan tot groen gas. 

4. Cogas wordt geadviseerd zich te beperken tot het transport van groen gas. 
5. De gemeenten worden geadviseerd zich niet te richten op de inzet van biogas in CV-

ketels of warmtevoorziening in het MKB. Warmtevoorziening in het MKB uitsluitend 
in hoge uitzonderingsgevallen en mits gedekt door een voldoende hoge SDE-
vergoeding en geborgd door nationaal beleid voor een voldoende lange termijn. 

6. Indien ervoor wordt gekozen om het ‘grijze gebied’ deels in te laten vullen door 
partijen anders dan een bestaande netbeheerder, dan is de oprichting van een 
nieuwe entiteit voor het beheer van een biogasnetwerk, naast dat van de 
netbeheerder Cogas, een optie. Deze entiteit ondersteunt de boeren bij de realisatie 
en aansluiting en dient mandaat te hebben om deals te sluiten met afnemers, 
leveranciers (gezamenlijke inkoop), netbeheerbedrijven en overige stakeholders, 
zoals overheid en financiers. 

7. Aanbevolen wordt een dergelijke entiteit als volgt samen te stellen: één bestuurder 
namens de boeren, één bestuurder namens Cogas, één bestuurder namens de 
gemeenten Noord-Oost Twente, één bestuurder namens het EFO, en een 
onafhankelijk voorzitter. Elke bestuurder gekoppeld aan inbreng van eigen 
vermogen, m.u.v. de onafhankelijk voorzitter. Zeggenschap nader te bepalen, maar 
mede-afhankelijk van in te brengen kapitaal. 

8. Als vorm wordt een BV (bestuur met aandeelhouders) aanbevolen, tenzij om goede 
redenen een andere vorm beter geacht wordt. De nieuwe entiteit zal een fors bedrag 
aan eigen vermogen moeten kunnen inbrengen en tenminste een even groot deel 
aan vreemd vermogen (orde grootte 5 miljoen EUR eigen vermogen + 5 miljoen EUR 
vreemd vermogen). 

9. Voor de uitvoering van het beheer zal gekwalificeerd personeel moeten worden 
aangesteld en organisaties moeten worden gecontracteerd. 

10. Vorm allianties en partnerships om het kennisniveau te verhogen en de uitvoering te 
professionaliseren. In de regio is nagenoeg alle benodigde kennis en ervaring 
aanwezig. Werk samen, deel kennis en help de regio de duurzame 
energiedoelstellingen voor 2030 te behalen.  

11. Laat de markt haar werk doen. Formuleer doelstellingen en faciliteer en stimuleer 
competitie tussen de verschillende marktpartijen. Dat leidt tot de laagste 
maatschappelijke kosten voor elk spoor en de grootste kans op successen. 
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12. Stem af met Mineral Valley en vergroot de betekenis van Mineral Valley voor de 
regio. 

 
 

Financieel-economische aspecten 
 

1. Ga vanuit de betrokken gemeenten geen additionele financiële verplichtingen aan 
voordat er vanuit de landelijke overheid zekerheid is gegeven over de toekomst en 
wettelijke kaders en regelgeving m.b.t. biogas in Nederland (borgen van 
investeringszekerheid). Als er besloten wordt wél financiële verplichtingen worden 
aangegaan dan zijn de risico’s volledig voor rekening van de gemeenten. 

2. De gemeenten worden geadviseerd geen financiële verplichtingen aan te gaan totdat 
duidelijk is wat de werkelijke rentabiliteit is van de bestaande biogashub in Noord-
Deurningen en de bestaande problemen tussen de boeren en Cogas zijn opgelost. 

3. Overweeg verstrekking van gemeentelijke middelen van rond één miljoen EUR voor 
een beheerentiteit en ter overbrugging van een mogelijk onrendabele top, maar 
uitsluitend onder strikte voorwaarden en met directe verificatie en optimalisatie van 
de business cases door partijen zoals het Energie Fonds Overijssel (EFO) en/of andere 
verstrekkers van eigen vermogen en/of leningen zoals de Rabobank. EFO biedt 
projectontwikkelingscapaciteit aan en kan aan de hand van de business cases 
bepalen waar de onrendabele toppen liggen en concrete suggesties doen voor de 
financiering daarvan. Vergelijkbaar met hoe met de onrendabele toppen of het (niet) 
vollooprisico van warmtenetten wordt omgegaan. 

4. Overweeg als aandeelhouders van Cogas de WACC te verlagen om meer innovatie te 
kunnen bekostigen vanuit Cogas en/of onrendabele toppen in de aanloopfase naar 
een volwassen en open biogasnetwerk af te dekken. 

 
 

Wet- en regelgeving 
 

1. Verruim de mogelijkheden voor vergisting in het landelijke gebied. In nog lang niet 
alle gemeenten is vergisting toegestaan, terwijl er wél een mestoverschot in de regio 
is. BEON heeft een lijst met de stand van zaken opgesteld en hier reeds actie op 
genomen (zie bijlage 7). Faciliteer als gemeenten hierin (Omgevingswet, 
vergunningen, etc.). 

2. Faciliteer implementatie van middelgrote 25.000 m3/jaar boerderijvergisters in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen (Activiteitenbesluit).  

3. Professionaliseer de lobby richting nationale overheid (Ministeries, SDE++) om 
investeringszekerheid te borgen. Lobby voor passende wet- en regelgeving en 
adequate financiële regelingen. 

4. De lobby richting landelijke overheid moet met één stem en in uitstekende 
samenwerking tussen de regionale stakeholders gevoerd worden, bij voorkeur ook in 
afstemming met landelijke brancheverenigingen en andere stakeholders. Uitsluitend 
dan kan er maximaal succes worden behaald. 

5. Stem m.b.t. de regionale en landelijke lobby af en vorm allianties met bijvoorbeeld 
BEON, Platform Ondernemend Twente en nationale brancheverenigingen inclusief de 
NVDE. 

OlafL
Markering

OlafL
Markering

OlafL
Markering
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6. Voor inrichting van het ‘grijze’ gebied wordt aanbevolen af te stemmen met de 
nationale overheid, gelet op de inhoud van de Kamerbrief Groen Gas met daarin de 
intentie om het beleid volledig op groen gas te richten en biogas voor warmte-
opwekking uit te faseren (zie bijlage 5). 

7. Probeer voor een Twentse biogashub experimenteerruimte te verkrijgen bij het 
Ministerie van Landbouw en zo nodig bij MinEZK. En lobby voor passende en 
faciliterende wet- en regelgeving die de biogashub Twente mogelijkheid maakt bij 
het Ministerie van Landbouw. 

 
 
 

///// 
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Bijlage 1 - Cultuurverschillen 
 
 
De ‘cultuurverschillen’ tussen coöperatie IJskoud en netbeheerder Cogas uiten zich op o.a. 
de volgende wijzen: 

1. Werkwijze (kleinbedrijf / zzp-ers versus groot MKB) 
2. Bureaucratie (korte lijnen versus meerdere (management)lagen) 
3. Kostenniveau en kostenstructuur 
4. Snelheid van werken 
5. Omgaan met nieuwe problemen en innovaties 
6. Flexibiliteit 
7. Omgang met contracten en afspraken 
8. Financiële professionaliteit 
9. Omgang met juridische aspecten 

 
Op zich zijn de cultuurverschillen niet vreemd. Het is eerder gangbaar dan ongebruikelijk dat 
er tussen organisaties van zulke verschillende schaalgroottes dergelijke cultuurverschillen 
aanwezig zijn. Zelfs tussen organisaties van gelijke schaalgrootte kunnen die optreden. 
 
De werkwijze van boeren enerzijds en Cogas als netbeheerder anderzijds lijkt echter 
onoverbrugbaar. Er zijn meerdere boeren die niet (meer) met Cogas willen samenwerken, 
maar ook Cogas vindt het lastig om met boeren samen te werken. Derhalve lijkt het 
verstandig om geen samenwerking na te streven, maar functies, rollen en 
verantwoordelijkheden te scheiden en strikt zakelijke contracten op te stellen. 
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Bijlage 2 - Voorbeelden van biogas en groen gasproducenten in Twente en Achterhoek 
 
 
Groen Gas 
 
Groot Zevert Vergisting (Beltrum, Achterhoek) – levering van 11 miljoen m3 biogas 
(equivalent aan gasverbruik van zo’n 7.000 huishoudens) aan 6 km verderop gelegen 
zuivelfabriek van FrieslandCampina en mineralenbalans, geopend door Koningin Máxima in 
2019 vanwege voorbeeldfunctie, zie: 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/9/Groene-Mineralencentrale-geopend-door-
Koningin-Maxima-468887E/. Uit organische reststroom wordt ‘groene weide meststof’ 
gemaakt (vervanger voor kunstmest). Zou nu ook in de regio afgezet mogen worden (moest 
eerder naar Duitsland toe omdat afzet in NL niet toegestaan was). 
 
Oude Lenferink – Fleringen, gemeente Tubbergen, zie: https://gebroudelenferink.nl 
Het geproduceerde biogas (4 miljoen m3 biogas, op termijn naar 6 miljoen m3 biogas) wordt 
voor een deel (50% van de huidige 4,8 miljoen m3 biogas) omgezet naar groen gas en op het 
aardgasnet ingevoed in Almelo. Voor het transport van het biogas van Fleringen naar Almelo 
wordt circa 2,5 ct/m3 biogas betaald. Opwerking naar groen gas door Cogas. Er speelt een 
geschil tussen Oude Lenferink en Cogas m.b.t. de opwerkingskosten (Cogas vraagt voor de 
opwerking circa 20 ct/m3 biogas; Oude Lenferink acht 10 ct/m3 biogas redelijk). Regionale 
potentie volgens Oude Lenferink: 60 miljoen m3 biogas per jaar, ofwel 40 miljoen m3 groen 
gas per jaar (circa 25.000 huishoudens). Oude Lenferink gebruikt varkensmest. 
 
Mestvergister Goor (gemeente Hof van Twente): 3 miljoen m3 groen gas per jaar. 
Gerealiseerd in 2017. Invoeding op het net van Cogas. 0,1 PJ/jaar. (…) 
 
Broekhuis Koegas, Deurningen (gemeente Dinkelland), 320.000 Nm3 groen gas per jaar, 
(installatie van HoSt) zie: https://www.host.nl/nl/case/deurningen-nederland/ 
Broekhuis Koegas gebruikt kalverenmest. 
 
Rosékalveren bedrijf Folbert, Vriezenveen (gemeente Twenterand) – (HoSt-installatie), 
320.000 Nm3 groen gas per jaar, zie: https://www.host.nl/nl/case/vriezenveen-nederland/ 
 
 
Biogas 
 
Noord-Deurningen (gemeente Dinkelland) – IJskoud (zes biogas producten, twee afnemers 
Byck en kwekerij Aarninkhof), 1 miljoen m3 biogas per jaar (daadwerkelijke productie 
momenteel 0,6 miljoen m3 biogas/jaar). Transport van biogas door Cogas. Buffering in oude 
NAM-leiding, ‘Dikke Bertha’ geheten. Buffering nodig omdat niet alle geproduceerde biogas 
continu in dezelfde mate wordt afgenomen door de twee afnemers. Invoedskid en 
biogasbehandeling (ontzwaveling en ontwatering) door de boeren. Eventueel nog decentrale 
fakkels door de boeren. Compressor, centrale fakkel en Dikke Bertha door Cogas. Discussie 
over besturingssysteem en bemetering. Boeren zijn de leverancier van het biogas aan de 
twee afnemers. Zie: https://ijskoud.eu/de-cooperatie/ 
IJskoud gebruikt mest van melkvee. 
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In ontwikkeling 
 
Noord-Deurningen II – uitbreiding van Noord-Deurningen I met 16 boeren met ieder een 
eigen vergister. Totale input aan mest 65.000 ton per jaar. Potentiële productie van ND II 1,8 
miljoen m3 biogas (1,1 miljoen m3 groen gas) in drie clusters van boeren. Realisatie van een 
biogasleiding met opslag die door de coöperatie beheerd gaat worden. Uitbreiding van de 
biogashub Noord-Deurningen geeft een vlakker productieprofiel en hopelijk een vlakker 
afnameprofiel door toename van het aantal afnemers (+6). Er is dan minder balancering 
nodig (buffering/opslag/regeling) en dat geeft lagere beheerskosten (lager tarief voor biogas 
mogelijk). Coöperatie IJskoud wil optreden als leverancier naar de afnemers. 
 
Losser (CCS) – 1 producent en 1 afnemer. Te overbruggen afstand 700 meter. 0,5 – 1,5 
miljoen m3 biogas per jaar. Losser valt buiten het Cogas-gebied (Enexis-gebied, maar Enexis 
zal waarschijnlijk geen interesse hebben, gezien eerdere ervaringen met biogas elders in het 
land). Belangrijk bij dit project is te weten of er buffering nodig is of niet (vlak 
afnameprofiel?). 
 
Zenderen (Twence) – 250.000 m3 varkensmest per jaar; 5 miljoen m3 biogas per jaar wordt 
opgewerkt naar 3,5 miljoen m3 groen gas (0,1 PJ) per jaar. Invoer op het aardgasnet van 
Cogas. Verkoop van het groen gas aan een groen energiebedrijf. Transport door Cogas zal 
door afnemer(s) worden betaald. GVO’s worden los door Twence verhandeld. 
Mestverwaarding. Hoger Beroep Zitting bij de Raad van State uitgesteld tot 2de helft 2020. 
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Bijlage 3 – Leveranciers en experts op biogas / groen gas in Twente/Overijssel 
 
 
 
Twente kent een stelsel van veel unieke en gespecialiseerde bedrijven als het gaat om 
mestvergisting en productie van biogas en/of groen gas. De ontwikkeling en implementatie 
van een biogashub in Twente zal daarom ook bijdragen aan versterking van de regionale 
economie. 
 
Leveranciers c.q. investeerders 
 
HoSt (Enschede), zie https://www.host.nl/nl/ HoSt treedt steeds meer op als investeerder in 
biogas / groen gas installaties 
 
HoSt is ook op zoek naar locaties voor grotere co-vergisters: of alleen afval of minimaal 50% 
mest. Systeem zal circa 100 kton per jaar verwerken. Waarbij liefst het digestaat retour naar 
de rundvee-bedrijven, fosfaatoverschot verder indrogen en als korrel in buitenland afzetten. 
Eventueel een stikstof kunstmest maken. 
  
Het Deense concept is, dat een project-ontwikkelaar (zoals HoSt) de installatie bouwt en 
boeren mede-aandeelhouder zijn. Voor mest aan en afvoer van eigen bedrijf van 
aandeelhouder worden dan alleen de kosten in rekening gebracht (circa 4,5 €/m3). 
 
HoSt maakt voor haar installaties veel gebruik van lokale toeleveranciers uit de 
maakindustrie. 
 
CCS (Deventer), zie https://www.ccsenergieadvies.nl CCS heeft Coöperatie IJskoud 
geadviseerd en heeft projecten mede-ontwikkeld. Uiteindelijk hebben de boeren van 
IJskoud zelf hun installaties gebouwd. 
 
Dakzeilen voor silo’s: 
Wiefferink (Oldenzaal), zie https://wiefferink.nl 
Flexsolutions (Oldenzaal), zie https://www.flexxolutions.nl 
 
Twence 
 
Biogas experts (technisch-inhoudelijk) 
 
Theo Bijman 
Roy Kleizen (nu werkzaam bij Oude Lenferink, ex-HoSt, nu werkzaam bij Biovender) 
Barry Scholten (ex-CCS) 
Johan Voshaar (Cogas) 
Patrick Reumerman (BTG) 
Frans Feil, coördinator, Bio-EnergieCluster Oost-Nederland 
Herman Klein Teeselink (DGA Host; zeer goed technisch en financieel onderlegd) 
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Bijlage 4 - Europees beleid 
 
De belangrijkste richtlijn voor Europese wetgeving is de Regulating Energy Directive (RED-II). 
De RED-II stelt het beleid tot 2030 op duurzame energie vast. De lidstaten hebben de 
richtlijnen te volgen. Wel mogen lidstaten accenten leggen. 
 
Voor biogas en groen gas is met name art. 20 lid 1 en 2 uit de RED-II relevant: 
 
 
RED-II	-	Artikel	20	
	
Toegang	tot	en	beheer	van	de	netwerken	
	
1.	In	voorkomend	geval	gaan	de	lidstaten	na	of	de	bestaande	gasnetinfrastructuur	moet	worden	
uitgebreid	om	de	integratie	van	gas	uit	hernieuwbare	bronnen	te	vergemakkelijken.	
	
2.	In	voorkomend	geval	verplichten	de	lidstaten	de	transmissie-	en	distributiesysteembeheerders	op	hun	
grondgebied	om	technische	voorschriften	bekend	te	maken	overeenkomstig	artikel	8	van	Richtlijn	
2009/73/EG,	met	name	met	betrekking	tot	netaansluitingsregels	die	voorschriften	voor	gaskwaliteit,	
geurtoevoeging	en	gasdruk	bevatten.	De	lidstaten	verplichten	de	transmissie-	en	
distributiesysteembeheerders	tevens	om	de	aansluitingstarieven	voor	gas	uit	hernieuwbare	bronnen	
bekend	te	maken;	die	tarieven	moeten	gebaseerd	zijn	op	transparante	en	niet-discriminerende	criteria.	
 
 
Met name de laatste zin van lid 2) roept de vraag op of dit al geregeld is in Nederland. Dit 
lijkt niet het geval te zijn. Er zijn verschillen tussen projecten en verschillen tussen 
netbeheerders geconstateerd. Het Ministerie van EZK is om een reactie gevraagd. Tot nu toe 
is er geen reactie verkregen van het Ministerie. 
 
In algemene zin beoogt Europese wetgeving opwek van hernieuwbare energie, aansluiting 
op de infrastructuur en een open competitieve markt zodat eindgebruikers de laagste 
kosten betalen. Bij monopolies is transparantie van extra belang.  
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Bijlage 5 - Kamerbrief Routekaart Groen Gas 
 
 
Enkele passages uit de Kamerbrief van het Ministerie van EZK, 30 maart 2020 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-
routekaart-groen-gas 
 
Enkele relevante passages uit de brief: 

“Op dit moment is de productie van CO2-vrije gassen, zoals groen gas verkregen uit de vergisting 
of vergassing van biogene reststromen, echter nog beperkt. Een opschaling van de 
groengasproductie, binnen de kaders voor de duurzame inzet van biogene reststromen en 
circulariteit, acht ik wenselijk en gezien de verduurzamingsopgave van het gassysteem 
noodzakelijk. Het beheersen van de productiekosten, het ontwikkelen van maatschappelijk 
draagvlak en het efficiënt alloceren van groen gas in de energietransitie acht ik daarnaast van 
belang.  

Nut en noodzaak van groen gas  

In mijn brief over de rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst heb ik de centrale 
rol van gasvormige energiedragers in het energiesysteem, zowel nu als in de toekomst, toegelicht. 
In 2050 zullen gasvormige energiedragers nog steeds een onvervangbaar deel uitmaken van ons 
energiesysteem.  

Deze gasvormige dragers zullen nodig zijn in alle sectoren. Om te beginnen zal CO2-vrij gas in de 
gebouwde omgeving nodig zijn voor het leveren van piekvermogen in warmtenetten en voor de 
verduurzaming van buurten, zoals oude stadskernen en buitengebieden, waar warmtenetten of 
elektrificatie beperkt haalbaar zijn. Verder zullen in de industrie gasvormige energiedragers nodig 
blijven voor het leveren van hoge temperatuur proceswarmte en als industriële grondstof. In de 
mobiliteitssector zullen gasgebaseerde energiedragers als Liquefied Natural Gas (LNG) en waterstof 
nodig zijn om aardoliegebaseerde brandstoffen te vervangen in de zware mobiliteit. Tot slot zal 
CO2-vrij gas in de elektriciteitsproductie een rol blijven spelen in het leveren van piekvermogen bij 
een hoge elektriciteitsvraag of bij lage elektriciteitsproductie door tegenvallende 
weersomstandigheden.  

Het is belangrijk om te benadrukken dat groen gas niet toebehoort aan één sector of één functie, 
maar een brede energiedrager is. Door innovatie zijn de geproduceerde gassen uit vergisting en 
vergassing (groen gas, biogas, syngas, bio-LNG en eventueel waterstof) met relatieve flexibiliteit 
aan te passen, zodat meebewogen kan worden met veranderende opvattingen over duurzaamheid 
en gewenste afzetrichting. Ook de prioritering van biomassa-inzet uit het duurzaamheidskader 
biomassa kan hierdoor gevolgd worden, doordat groen gas inzetbaar is voor zowel chemie, als 
mobiliteit en energie in industrie en gebouwde omgeving. Als consequentie hiervan kan de 
groengasproductie spijtvrij worden opgeschaald.  

Groen gas is een gasmengsel op basis van biogene reststromen, oftewel biomassa, dat dezelfde 
kwaliteit en kernmerken heeft als aardgas. Biogas is een ongezuiverd gasmengsel verkregen uit 
de vergisting van biomassa. Biogas kan direct omgezet worden in elektriciteit of warmte via 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en warmteketels, maar ook worden opgewaardeerd tot groen gas 
dat geschikt is voor invoeding in het gasnet. Syngas is een ongezuiverd gasmengsel verkregen uit 
de thermische vergassing van biomassa. Syngas kan direct ingezet worden als chemiegrondstof in 
de industrie. Ook worden er momenteel methoden ontwikkeld om dit gas op te waarderen tot 
groen gas dat geschikt is voor invoeding in het gasnet.  

Staat van de sector  

Er wordt reeds enkele decennia biogas uit vergisting geproduceerd in Nederland. Op dit moment 
produceren circa 250 vergisters op 100 locaties in Nederland biogas. Dit biogas wordt grotendeels 
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via warmtekrachtkoppeling en warmteketels lokaal omgezet in elektriciteit en warmte 
(respectievelijk 3,2 en 3 PJ in 2018). Het overige biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit 
en als groen gas ingevoed in het gasnet (3,4 PJ in 2018).  

Vooral de afgelopen twee decennia heeft de vergistingssector een progressieve groei laten zien van 
2,3 PJ (2000) naar 6 PJ (2010) tot 9,6 PJ (2018) aan finale energieproductie. Daar in 2019 enkele 
grote groengasinstallaties in bedrijf genomen zijn, zal dit getal op de korte termijn nog nader 
stijgen. Binnen de totale energieproductie is tussen 2010 en 2018 een duidelijke verschuiving 
zichtbaar waarbij de elektriciteitsproductie uit biogas afneemt (-0,5 PJ) en de warmte- (+1 PJ) en 
groengasproductie (+3 PJ) toeneemt.  

Vergistingssector  

Vergisting, gasreiniging en gasopwaardering zijn uitdagende technologieën waarop de laatste twee 
decennia veel innovatie heeft plaatsgevonden. Op dit moment geldt vergisting, inclusief de 
opwaardeer- en reinigingstechnologieën om groen gas te produceren, als volwassen en nagenoeg 
uitontwikkeld. Hoewel de vergistingssector voor de productie van groen gas technologisch 
volgroeid is, zijn er ten aanzien van opschaling, bedrijfsontwikkeling en sectororganisatie nog wel 
de nodige stappen te zetten.  

De 250 vergisters in Nederland produceren gemiddeld 0,04 PJ aan energie. Voor het merendeel 
van de huidige biogas- en groen gasproducenten is energieproductie slechts een secundaire 
activiteit. Voor veel partijen is vergisting een manier om waarde te creëren uit de (biogene) 
reststromen die deels vrijkomen uit hun primaire activiteiten, zoals landbouw en veehouderij, 
voedselproductie- en verwerking, waterzuivering of afvalverwerking. Doordat vergistingsprojecten 
met name ontwikkeld worden vanuit de reststroomoverwegingen van individuele partijen, worden 
deze projecten in de regel gekenmerkt door kleinschaligheid, eenmaligheid en beperkte 
ketensamenwerking. Hierbij valt op te merken dat een aantal partijen recentelijk begonnen is met 
het ontwikkelen van industriële en schaalbare installaties waarbij vergisting de primaire activiteit 
is. Zo zijn er in 2019 twee vergisters op industriële schaal geopend in Zeeland en Drenthe met een 
groengasproductie van respectievelijk 0,6 en 0,9 PJ. Ook vanuit de traditionele multinationale 
energieondernemingen uit de koolwaterstofwinning en elektriciteitsproductie en -levering is er een 
toenemende interesse in de CO2-vrije gassenmarkt merkbaar. Desalniettemin vindt de groei van de 
sector tot zover hoofdzakelijk plaats op basis van unieke en niet-repeteerbare projecten met 
beperkte schaalgrootte.  

1. Instrumentering onrendabele top  

De productie van groen gas kent een onrendabele top (ORT). De grootte van deze top is 
afhankelijk van de exacte parameters van de business case, zoals de energie-inhoud en kostprijs 
van de gebruikte grondstoffen, de gebruikte technologie en de schaalgrootte van de installatie. Op 
dit moment zijn groen gasproducenten voor het sluitend krijgen van hun exploitatie afhankelijk van 
de SDE+.11 Binnen deze subsidieregeling staan er vijf categorieën open voor groengasproductie, 
gedifferentieerd naar grondstoffen, schaalgrootte en techniek. Dit zijn: kleinschalige 
monomestvergisting, grootschalige monomestvergisting, slibvergisting, allesvergisting en 
biomassavergassing. Naast groengasproductie stimuleert de SDE+ ook de productie van warmte 
(biogasketel) en warmte en elektriciteit (biogas-WKK) in deze categorieën. Hoewel het onmogelijk 
is om de grote heterogeniteit van de groengassector volledig en uitputtend te vatten in 
bovenstaande vijf categorieën,12 bieden deze categorieën een aangrijppunt voor het subsidiëren 
van veelvoorkomende vormen van groengasproductie.  

a. SDE++  

Over de afgelopen jaren heeft de SDE+ een positieve bijdrage geleverd aan het kosteneffectief 
ontsluiten van een deel van de groen gas potentie. Over tijd zijn de SDE+-categorieën voor 
groengasproductie meermaals aangepast en geoptimaliseerd om zo aan te sluiten bij de 
veranderende stand van de sector. Zo zijn er speciale categorieën geopend voor mestvergisting en 
slibvergisting om de ontsluiting van deze energetisch laagwaardigere stromen te stimuleren. Met 
de verbreding van de SDE+ naar de SDE++ zijn eveneens verbeteringen doorgevoerd ten aanzien 
van de stimulering van groengasproductie, in het bijzonder in de categorieën voor 
monomestvergisting. Op de korte termijn zal de SDE++ het primaire instrument zijn en blijven 



 20 

voor het stimuleren van groengasproductie. Wel zal ik blijven bezien of er optimalisatieslagen te 
maken zijn waardoor de opengestelde groengascategorieën nog beter aansluiten bij het 
opschalingsstreven uit het Klimaatakkoord.  

Een optie waar ik, gezien de wens tot een optimale inzet van duurzame biomassa en de hoge 
maatschappelijke waarde van groen gas expliciet naar zal kijken, is of het in de toekomst wenselijk 
is om de inzet van biogas in biogasketels en -WKK via de SDE++ te blijven stimuleren.  

2. Flankerend beleid  

Hoewel opschaling en kostprijsontwikkeling in de sector primair gedreven worden door de 
winstgevendheid van projecten en de mate van ondersteuning ten aanzien van de onrendabele top, 
is toekomstbestendige opschaling en kostenreductie alleen mogelijk als voldaan wordt aan een 
serie randvoorwaarden. Ten aanzien van de belangrijkste randvoorwaarden, te weten gerichte 
innovatie, voldoende beschikbare locaties, verdere professionalisering van de sector, voldoende 
invoedingscapaciteit op het gasnet en een zeker biomassabeleid, zet ik uiteen welke stappen in 
beleid ik reeds genomen heb en van plan ben te nemen in de nabije toekomst.  

a. Innovatie  

Innovatie speelt een sleutelrol in het faciliteren van een verdere doorgroei van de sector. Innovatie 
draagt bij aan een efficiëntere omgang met grondstoffen, hogere rendementen en lagere 
productiekosten. Tevens draagt innovatie bij aan het verbreden van het grondstoffenpalet dat 
geschikt is voor groengasproductie en het verbreden van de business case van groen gas 
producenten middels de coproductie van hoogwaardige mineralen en voedingsstoffen.  

Om een scherper beeld te krijgen van de nadere innovatiebehoefte in de groengassector heb ik de 
TKI Nieuw Gas gevraagd een innovatieagenda groen gas op te stellen. In deze innovatieagenda zal 
de TKI uiteenzetten welke innovaties een significante bijdrage kunnen leveren aan de doelen uit 
het Klimaatakkoord en op welke wijze deze innovaties het beste geïnstrumenteerd en 
geoperationaliseerd kunnen worden.  

b. Locaties  

Eén van de centrale barrières in de opschaling van de productie van groen gas in Nederland is het 
vinden van geschikte locaties voor het ontwikkelen van vergistings- of vergassingsinstallaties. Een 
optimale locatiekeuze wordt gekenmerkt door een optimale ontsluiting van (lokale en regionale) 
biomassa, een minimale invloed op de leefomgeving van omwonenden en een afdoende 
schaalgrootte om efficiëntie en een optimale inrichting van het groengasproductieproces te 
waarborgen. Het aantal locaties dat aan deze voorwaarden voldoet is beperkt. In het bijzonder het 
ontbreken van goede transportroutes voor biomassa, een mogelijk gebrek aan lokaal draagvlak of 
het ontbreken van ruimte in bestemmingsplannen spelen hierin een rol.  

Een mogelijke oplossing voor deze barrière zou gelegen kunnen zijn in het hergebruiken van 
mijnbouwlocaties en -leidingen op land. Door de afname van de gasproductie op land verliest een 
deel van de huidige gaswinnings-, gasreinigings- en gasmenglocaties zijn functie. Deze locaties 
zouden goed hergebruikt kunnen worden in het kader van de energietransities. Zeker omdat deze 
locaties in de regel beschikken over een goed leidingnetwerk met aansluiting op het 
gastransportnet en doordat de omgeving van deze locaties reeds ingericht is op en gewend is aan 
energieproductie op industriële schaal.  

Om deze reden heb ik Energiebeheer Nederland (EBN) verzocht onderzoek te doen naar de 
potentie van het hergebruiken van deze locaties voor groengasproductie. Ook heb ik EBN gevraagd 
in deze analyse in kaart te brengen welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor de ontsluiting 
van dit eventuele potentieel. De voorlopige resultaten van dit onderzoek tonen aan dat ten minste 
30 mijnbouwlocaties, op basis van bovengenoemde voorwaarden, potentie hebben voor hergebruik 
als groengasproductielocatie. Het productiepotentieel op basis van biomassavergisting op deze 
locaties bedraagt naar schatting circa 13,8 PJ groen gas per jaar.  
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c. Professionalisering  

Professionele ontwikkeling en exploitatie van groengasprojecten is van belang voor zowel de 
economische als maatschappelijke haalbaarheid van projecten en het toekomstbestendige 
doorgroeipotentieel van de sector. Economisch spelen hier aspecten als het optimaal en efficiënt 
bedrijven van installaties ter vergroting van de productie en beheersing van de productiekosten. 
Op maatschappelijk vlak is het beperken van overlast, goed omgevingsmanagement en het 
garanderen van een schone en transparante verwerking van grondstoffen van belang. Hoewel er 
op deze punten positieve ontwikkelingen te melden zijn, blijft waakzaamheid en verdere 
professionalisering door de gehele sector van belang. Immers, de sector is in de ogen van de 
maatschappij zo sterk als de zwakste schakel. Zaken als overlast en fraude raken de gehele sector.  

De huidige gefragmenteerde staat van de sector biedt geen optimale voedingsbodem om de 
verdere professionalisering van de sector vorm te kunnen geven. Om deze reden heb ik een 
dringend beroep gedaan op de sector om te komen tot centrale en integrale sectororganisatie. In 
reactie hierop is de sector begonnen met een oriëntatie op verdere samenwerking tussen, en 
wellicht op termijn integratie van, de verschillende sectororganisaties.  

Twee verdere zaken van belang in de doorontwikkeling van de sector zijn kennisdeling en 
gedragsregulering. Gezien de gefragmenteerde aard van de sector is op dit moment beperkt 
sprake van kennisopbouw, -deling en -inzet op sectorniveau. Ook kent de sector geen 
gedragsregulering of gedragscode, zoals dit wel het geval is in bijvoorbeeld de wind- en zonsector. 
Omdat beide aspecten echter van belang zijn voor het economische en maatschappelijke draagvlak 
van de sector, heb ik de sector verzocht om beide mee te nemen in de verdere organisatie van de 
sector.  

d. Invoeding  

Op dit moment wordt groen gas al ingevoed op het gasnet. De invoeding van groen gas kan echter 
bij grotere invoedvolumes om een aanpassing vragen van de manier waarop het gasnet 
functioneert. Op dit moment is het gasnet met name in gebruik om aardgas via het hogedruknet 
naar lagedruknetten te transporteren. De productie van groen gas vindt echter meer verspreid en 
decentraal plaats, waarbij een deel van het groene gas direct wordt ingevoed op lokale 
lagedruknetten. Deze netten zijn echter niet altijd geschikt voor het ontvangen van dergelijke 
groengasvolumes en met name in de zomermaanden kan de gasvraag op deze netten soms lager 
zijn dan de groengasproductie, waardoor er knelpunten ontstaan.  

Technisch bestaan er verschillende oplossingen om deze knelpunten op te lossen en voldoende 
invoedruimte te creëren voor groen gas, zoals het aansluiten op een hoger netvlak, het koppelen 
van lagedruknetten, het overzetten van grootverbruikers naar een lager netvlak, het aanleggen 
van een booster om een deel van het gas van een laag netvlak naar een hoger netvlak te kunnen 
transporteren, drukmanagement en/of een combinatie van deze oplossingen. In een 
adviesrapportage heeft Netbeheer Nederland becijferd dat het accommoderen van 105 PJ groen 
gas circa 300 miljoen euro aan netinvesteringen zal vergen.18 Om deze investeringen te faciliteren 
doet het rapport een aantal aanbevelingen, zoals het opstellen van een technisch afwegingskader 
voor de verschillende oplossingen door de netbeheerders, het bezien hoe de kosten voor deze 
oplossingen in het Methodebesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) meegenomen 
worden en de aanpassing van Aansluit- en Transportcode gas RNB. Aan deze aanbevelingen wordt 
op dit moment gefaseerd uitvoering gegeven. 
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Bijlage 6 - Concept Regionale EnergieStrategie Twente (16 april 2020) 
 
 
Pagina 28-29: 

Bouwsteen	8	|	Biomassa	en	biogas	 

Het	potentieel	van	biomassa	en	biogassen	in	Twente	is	groot.	Om	een	beeld	te	geven	kunnen	in	theorie	in	
Twente	140.000	woningen	met	biogassen	en	verbrandbare	biomassa	verwarmd	worden.	Dat	is	in	theorie	
omdat	deze	bronnen	in	de	praktijk	ook	deels	voor	industrie	worden	ingezet.	Verder	ligt	er	in	Twente	een	
uitgebreide	gasinfrastructuur	van	de	Gasunie,	de	NAM,	Coteq	en	Enexis.	Hiermee	kan	het	potentieel	ook	nog	
eens	tegen	relatief	lage	kosten	getransporteerd	worden.	 

Netwerk	van	niet	gebruikte	gasleidingen	 

In	Twente	ligt	een	netwerk	van	ongebruikte	gasleidingen.	Dit	zijn	leidingen	van	Cogas,	Coteq,	Enexis,	Gasunie	en	NAM	
die	overbodig	zijn	of	overbodig	worden	in	de	toekomst,	maar	vaak	technisch	wel	bruikbaar	zijn	en	blijven.	Door	het	
aanleggen	van	een	beperkt	aantal	nieuwe	leidingen	kan	dit	netwerk	aan	elkaar	verbonden	worden.	Hierdoor	ontstaat	
een	netwerk	dat	een	relatief	groot	deel	van	Twente	kan	dekken.	Dit	netwerk	valt	buiten	het	bestaande	
aardgasnetwerk,	waardoor	het	netwerk	gebruikt	kan	worden	voor	het	transport	van	ruw	biogas.	Een	aantal	projecten	
met	(open)	biogasnetwerken	zijn	ook	al	gerealiseerd	in	Twente.	Hierdoor	ontstaat	de	mogelijkheid	om	het	biogas	
direct	te	leveren	aan	gebruikers	en	het	centraal	op	te	werken	naar	aardgaskwaliteit	en	in	te	voeden	op	het	
aardgasnetwerk.	Hiermee	wordt	de	inzet,	de	efficiëntie	en	het	verdienmodel	van	biogasprojecten	groter.	Een	
biogasnetwerk	is	met	name	gericht	op	stimulering	voor	vergisters	op	boerderijschaal.	Grotere	installaties	hebben	
voldoende	schaalgrootte	om	rechtstreeks	groengas	te	produceren	en	in	te	voeden	op	het	bestaande	gasnetwerk.	
Twente	kijkt	nadrukkelijk	naar	veiligheid	en	betrouwbaarheid	van	dit	biogasnetwerk,	momenteel	is	dit	geen	
gereguleerde	taak	voor	de	netbeheerders.	Gezien	het	regionale	belang	en	de	omvang	van	een	dergelijk	netwerk	dient	
gekeken	te	worden	naar	aanpassingen	in	wet	en	regelgeving.	 

Kansen	buiten	het	biogasnetwerk	 

De	gemeenten	buiten	het	regionaal	biogasnetwerk	hebben	ook	veel	potentie	voor	biogas.	In	deze	gebieden	kan	biogas	
geproduceerd	worden	en	direct	als	groen	gas	ingevoed	worden	in	het	aardgasnetwerk.	Hier	zijn	al	meerdere	
voorbeelden	van	in	Twente.	
Dat	het	biogas	geproduceerd	en	verzameld	wordt	met	een	biogasnetwerk	betekent	niet	dat	het	daar	ook	ingezet	dient	
te	worden.	Duurzaam	gas	kan	middels	bestaande	aardgasnetwerk	in	heel	Twente	ingezet	worden	als	groen	gas.	 

Overal	is	potentie	voor	verbrandbare	biomassa,	door	duurzaam	landschap-	en	bosbeheer.	Deze	potentie	kan	vergroot	
worden	door	nieuwe	landschapselementen	aan	te	brengen	en	deze	duurzaam	te	onderhouden	 

Risico’s	en	aandachtspunten	 

De	verschillende	biomassa-bronnen	in	Twente	hebben	een	totaal	potentieel	van	4.611	TJ,	hiermee	zouden	140.000	
woningen	verduurzaamd	kunnen	worden.	Hierbij	dient	de	inzet	van	biogas	gecombineerd	te	worden	met	het	gebruik	
van	hybride	warmtepompen.	Vanwege	de	unieke	kansen	in	Twente	voor	biomassa	en	biogas	worden	deze	aantallen	
gezien	als	een	realistisch	potentieel.	Er	ligt	een	uitgebreid	gasnetwerk	dat	deels	niet	meer	gebruikt	wordt,	er	is	een	
grote	beschikbaarheid	van	verschillende	soorten	biomassa	en	er	zijn	al	veel	technologiebedrijven	met	kennis	van	
biogas	en	biowarmte	die	zijn	verenigd	in	BEON	(Bio-energiecluster	Oost	Nederland).	Maar	dat	betekent	niet	dat	het	
snel	of	makkelijk	gerealiseerd	kan	worden.	Op	dit	moment	wordt	bijvoorbeeld	minder	dan	5%	van	de	beschikbare	
mest	in	Twente	vergist.	Het	is	daarom	belangrijk	dat	de	juiste	randvoorwaarden	geschapen	worden	om	de	potentie	
die	er	is	ook	organisatorisch	en	economisch	haalbaar	te	maken.	De	biomassa	kan	via	verschillende	routes	ingezet	
worden	voor	energieopwekking.	Naast	verbranding	is	het	bijvoorbeeld	ook	mogelijk	om	houtige	biomassa	te	
vergassen	of	om	te	zetten	in	bio-olie	middels	pyrolyse.	Voor	de	inzet	van	
deze	hoge	temperatuur	warmtebronnen	dient	daarnaast	gekeken	te	worden	naar	de	inzet	voor	de	industrie,	de	
volledige	potentie	zal	dus	niet	toebedeeld	kunnen	worden	aan	woningen	en	gebouwen.	De	belangrijkste	zijn:	 

Een	actief	vergistingsbeleid	zowel	op	grote	schaal	als	boerderijschaal.	
Een	stimulerend	bos-	en	landschapsbeleid.	
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Een	intensieve	samenwerking	tussen	de	stakeholders.	
De	juiste	subsidies	(o.a.	SDE++)	om	de	businesscases	voor	mestvergisting	op	boerderijschaal	en	de	aanleg	van	een	
biogasnetwerk	haalbaar	te	maken.	 

Wat	levert	de	inzet	biomassa	en	biogassen	concreet	op?	 

De	verschillende	biomassa-bronnen	in	Twente	hebben	een	potentieel	om	4.611	TJ	aan	hoge	temperatuur	warmte	te	
leveren.	Dit	is	voldoende	potentieel	voor	140.000	woningen,	daarnaast	is	het	een	geschikte	bron	voor	industriële	
processen.	 
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Bijlage 7 - Vergistingsmogelijkheden in bestemmingsplannen buitengebied Twentse 
gemeenten 
 

 Gemeente Boerderijvergisting  Bijzondere condities Referentie  
1 Almelo Mogelijk In omgevingsvergunning moeten 

voorschriften worden opgenomen om 
extra verkeer te beheersen 

Art. 4.4.6 

2 Borne Niet mogelijk Vergisting wordt niet genoemd - 
3 Dinkelland Mogelijk Oppervlak < 25.000 m2, capaciteit < 100 

ton/dag, hoogte < 10 m 
Art. 3.5 

4 Hof van 
Twente 

Niet mogelijk Mestvergisting is niet toegestaan Art. 3.2.1.h 

5 Oldenzaal Niet mogelijk Vergisting wordt niet genoemd - 
6 Tubbergen Mogelijk Capaciteit < 25.000 m3/jaar Art.4.4.2 
7 Twenterand Mogelijk Alleen eigen mest en co-

vergistingsmateriaal, hoogte<15 m, 
stikstofdepositie in Natura 2000 mag 
niet toenemen  

Art.3.5.4 

8 Wierden Mogelijk Capaciteit < 100 ton/dag. Hoofdzakelijk 
eigen mest of alle digestaat op eigen 
land. Bestemmingsvlak grenst aan de 
bestemming “Agrarisch” of “Agrarisch 
met waarden – Landschap” 

Art 4.5.1 

9 Losser Mogelijk Alleen eigen mest, alle digestaat op 
eigen land, biogasopslag < 2.000 m3 

Art. 5.1 

10 Hengelo Niet mogelijk Vergisting wordt niet genoemd - 
11 Enschede Mogelijk Alleen eigen mest of alle digestaat op 

eigen land, co-vergistingsmateriaal van 
elders wel toegestaan  

3.1.1.m en 
3.7.1.d  
(NW 
Enschede) 
3.1.1.m en 
3.7.1.d  
(ZO 
Enschede) 

12 Haaksbergen Niet mogelijk Mestvergisting is niet toegestaan* Art. 4.5.1. 
13 Hellendoorn Mogelijk Alleen eigen mest en co-

vergistingsmateriaal, alleen voor eigen 
energievoorziening, hoogte < 7 m  

Art. 4.2.i en 
functie 499 

14 Rijssen-
Holten 

Mogelijk Alleen eigen mest en co-
vergistingsmateriaal, alleen voor eigen 
energievoorziening, hoogte < 7 m 

Art. 4.2.i en 
functie 499 

 
Noot 
In Haaksbergen is de mogelijkheid geschrapt uit het concept bestemmingsplan na bezwaar van NMO Haaksbergen en 
uitspraak Raad van State. Er zou onvoldoende duidelijk zijn gemaakt dat vergisting geen depositie veroorzaakt in Natura 
2000 gebieden. 
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Bijlage 8 – Brief van BEON aan PBL 
 
  
 

 
 
 


