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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de in voorbereiding zijnde biogaslevering aan 
zwembad de Vlaskoel en Canisius.  
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. uitvoering te geven aan energiebesparende maatregelen op de installatie van sportcomplex de 

Vlaskoel en deze geschikt te maken voor de levering van biogaswarmte; 

2. stichting Carmel een subsidie te verlenen van € 22.000 als bijdrage in de kosten voor het geschikt 

maken van het schoolgebouw Canisius voor levering van biogaswarmte; 

3. stichting SSRT een subsidie te verlenen van € 12.000 als bijdrage in de kosten voor het geschikt 

maken van sportcomplex de Vlaskoel voor levering van biogaswarmte; 

4. de subsidies en de meerkosten van het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen te dekken 

uit de programmagelden Duurzaamheid. 

 
Toelichting 
Een initiatief om in één keer twee maatschappelijke gebouwen op een duurzame wijze van warmte te 
voorzien is er één die hoort bij deze tijd van verduurzaming. Daarnaast vraagt zo'n innovatief initiatief van 
veel partijen om goede afstemming, doorzettingsvermogen, geduld en de bereidheid om buiten de 
ingeslepen kaders te denken. 
 
In 2013 werd door een agrarische initiatiefnemer het eerste contact met partijen gelegd en ideeën 
uitgewisseld om via de biomassavergisting te komen tot duurzame warmte voor één of meerdere gebouwen. 
Op dit initiatief zijn reeds verschillende subsidies verstrekt vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) en Provincie Overijssel en zijn overeenkomsten bereikt met partijen als Cogas voor transport van 
biogas en de stichtingen Carmel en Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) voor levering van warmte. Voor 
zowel Carmel en SSRT was hierin het uitgangspunt: de energiekosten niet hoger dan anders. 
 
Het initiatief om twee maatschappelijke gebouwen, voortgezet onderwijsschool Canisius en sportcomplex de 
Vlaskoel, te voorzien van duurzame warmte via biogas is aangekomen bij de realisatiefase. Om tot realisatie 
over te kunnen gaan zijn de hierboven genoemde beslispunten aan het college gevraagd. 
 
Met deze beslispunten is gewacht tot het moment dat de realisatie als reëel geacht kon worden. 
 

 



De gemeente is op dit initiatief als gebouweigenaar van sportcomplex de Vlaskoel verantwoordelijk voor de 
gebouwgebonden aanpassingen á € 96.000 en is subsidieverplichtingen aangegaan á € 33.000. De 
subsidies worden als vooruitbetaling verleend met de voorwaarden dat de uitvoering van de aanpassingen 
en de warmteleverantie voor het einde van 2021 gerealiseerd moeten zijn. 
 
De gebouwgebonden aanpassingen dienen voorafgaand aan de biogasleverantie uitgevoerd te worden, wat 
het risico met zich meebrengt dat deze voorinvestering in het extreemste geval niet leidt tot werkelijke 
biogaslevering. In dat geval zal € 46.000 als desinvestering beschouwd moeten worden. 
 
Financieel overzicht: ______Begroot______ Werkelijk_____ Meerkosten t.o.v. begroot 
Investering de Vlaskoel:____ € 86.000 ______€ 95.000 _____________€ 9.000 
Subsidie de Vlaskoel: __________€ 0 ______€ 12.000 ____________ € 12.000 
Subsidie Canisius: _______€ 10.0000 ______€ 22.000 ____________ € 12.000 
Totaal: ________________€ 96.0000 ______€ 129.000 ___________ € 33.000 
 
 
De energiebesparende maatregelen en het biogas geschikt maken van sportcomplex de Vlaskoel en 
schoolgebouw Canisius dragen bij aan de landelijke doelstelling voor de opwekking van 100% neutrale 
duurzame energie en aan het tussendoel om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren 
en 6% energiebesparing t.o.v. 2016 (bron Klimaatmonitor). Daarnaast dringen we hiermee het fossiele 
energieverbruik van gemeentelijke gebouwen terug en heeft een lokale veehouder twee belangrijke 
afnemers gevonden van zijn, via biogas geproduceerde, duurzame warmte. 
 
Canisius heeft afspraken met de initiatiefnemer dat er voldoende ruimte is voor excursies naar de 
biovergister van de initiatiefnemer om duurzaamheid binnen het lesprogramma meer betekenis te geven. 
 
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 secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


