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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de intentieovereenkomst voor oprichting van een 
Beheermaatschappij biogas - groen gas in Noordoost Twente. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten 
1. in te stemmen met de inhoud van de intentieovereenkomst (‘Letter of Intent’), om samen te komen tot 

een biogas / groengas entiteit in Noordoost Twente; 

2. de portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen om namens de gemeente deze 

intentieovereenkomst te tekenen. 

 
Toelichting 
Binnen en buiten de Noordoost Twentse gemeenten liggen kansen om via kleinschalige mestvergisting 
biogas en groen gas op te wekken als alternatief voor fossiel aardgas. Daarom hebben wij medio dit jaar 
ingestemd om, samen met de Noordoost Twentse gemeenten, te werken aan een bedrijfsplan voor een 
nieuwe entiteit om biogas vanuit mestvergisters om te zetten in groen gas. Hierover hebben wij u met 
raadsbrief nr: 54 op 8 juli 2021 geïnformeerd. 
Om de verdere samenwerking tussen betrokken partijen te structureren, intenties en afspraken vast te 
leggen, is het noodzakelijk dat de intentie tot samenwerking wordt vastgelegd. 
Het uitgewerkte bedrijfsplan en het advies voor de oprichting van de entiteit worden in januari/februari 2022 
ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Dat is het moment waarin afgewogen wordt besloten in welke 
vorm, wel of niet, wij als gemeente deelnemen in het nieuwe bedrijf voor de groen gas HUB's van Noordoost 
Twente. 
 
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 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 

     de waarnemend burgemeester 
 
 

 
 
    J. Hermans-Vloedbeld 
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LETTER OF INTENT  

Datum:  28 september 2021 

 

 

ONDERWERP:  

 

Intentie tot oprichting en exploitatie van een Beheermaatschappij met als doel het professioneel 

aanleggen en beheren van biogasunits, transport van biogas en waar nodig de opwaardering naar 

groengas  

 

ONDERGETEKENDEN : 

1. Coöperatie IJskoud, vertegenwoordigd door heren E. Kuiper en H. Roeleveld, hierna te noemen: 

IJskoud 

2. Gemeente Dinkelland, vertegenwoordigd door de heer B. Blokhuis, hierna: Dinkelland 

3. Gemeente Oldenzaal, vertegenwoordigd door mevrouw Zinkweg - Ankoné, hierna: Oldenzaal 

4. Gemeente Tubbergen, vertegenwoordigd door de heer E. Volmerink, hierna: Tubbergen 

5. Gemeente Losser, vertegenwoordigd door de heer J. van Essen, hierna: Losser 

6. Cogas B.V., vertegenwoordigd door dhr. G.A. de Haan, hierna: Cogas 

7. Energiefonds Overijssel I B.V. , vertegenwoordigd door mevrouw A.A. Blum-den Heijer en de heer 

J.J.C. de Vries, hierna: EFO I 

8. Energiefonds Overijssel II B.V., vertegenwoordigd door mevrouw A.A. Blum-den Heijer en de heer 

J.J.C. de Vries, hierna: EFO II 

Partij 1 tevens te noemen; Stakeholdergroep 1 

Partij 6 tevens te noemen; Stakeholdergroep 2 

Partijen 2 tot en met 5 gezamenlijk; hierna te noemen; Gemeenten NOT en/of Stakeholdergroep 3 

Partijen 7 en 8 gezamenlijk, hierna te noemen EFO en/of Stakeholdergroep 4 

Stakeholdergroep 1 t/m 4, gezamenlijk te noemen; Stakeholders 

Hierna te noemen: de “Partijen” 

IN AANMERKING NEMENDE DAT:  

a. 6 agrariërs, verenigd in IJskoud individueel 6 mestvergisters exploiteren en het geproduceerde 

biogas (momenteel ca. 700.000 m3 op jaarbasis) afzetten bij twee afnemers; 



 

Pagina 2 van 5 
 

b. Cogas momenteel haar rol vervult als netbeheerder van het door haar aangelegde biogasnetwerk, 

via welk netwerk zij het transport verzorgt van het door IJskoud geproduceerde biogas; 

c. Partijen verbeteringen wensen in de businesscase en deze verbeteringen zien in uitbreiding en 

professionalisering van het initiatief; 

d. de Gemeenten NOT de missie hebben om te komen tot energieneutraliteit in 2050. Om dit te 

bereiken is het noodzakelijk om de komende jaren het aandeel aan duurzame energiebronnen in 

de Gemeenten NOT structureel te vergroten; 

e. de Gemeenten NOT kansen zien voor mestvergisting / conversie van biogas naar groengas binnen 

en buiten de grenzen van hun gemeenten voor het betaalbaar aardgasvrij maken van de oudere 

woonwijken; 

f. EFO-I heeft tot doel het voor en met name in de Provincie Overijssel versterken van de ontwikkeling 

en toepassing van hernieuwbare energie en energiebesparing door middel van het tezamen met 

anderen deelnemen in ondernemingen die zich richten op het ontwikkelen/innoveren, exploiteren 

of anderszins ontplooien van activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie of 

energiebesparing. 

g. EFO-II heeft tot doel het krachtens mandaat en/of volmacht namens het College van GS en/of de 

Provincie Overijssel verstrekken van subsidies in de vorm van geldleningen en garanties aan 

ondernemingen die zich richten op het ontwikkelen/innoveren, exploiteren of anderszins 

ontplooien van activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie of energiebesparing. 

h. Partijen kansen zien om het aantal mestvergisters in de regio gestructureerd en op basis van een 

te ontwikkelen blauwdruk, te laten groeien naar ca. 200 mono-mestvergisters, met een potentiële 

groengasproductie van 25 – 50 miljoen m3 in Noordoost Twente (goed voor de gasvoorziening voor 

16.000 tot 32.000 huishoudens). 

i. Partijen in een breder verband en met inbreng van draagvlak tot een structurele samenwerking 

wensen te komen, waarbij door alle Partijen risico wordt gelopen. Uitgangspunt op basis van 

voorgaande is dat de aandelen van de Beheermaatschappij zullen worden verdeeld over vier 

stakeholdergroepen (Stakeholders), iedere groep vertegenwoordigd derhalve, 1 

vertegenwoordiger die 25% van het aandelenbelang, met bijbehorende zeggenschap (Aandelen A) 

behartigd. Op basis van inbreng van partijen kunnen de belangen (Aandelen B (stemrechtloos)) 

afwijken. 

j. Stakeholdergroep 3 haar exacte invulling van deelname en daarmee de onderlinge 

stemverhouding, nog nader zal bepalen in afstemming met de diverse gemeenteraden, echter 

Partijen er vanuit gaan dat danwel separaat, danwel gezamenlijk haar participatie invulling zal 

geven, waarbij minimaal 1 gemeente zal deelnemen in de Beheermaatschappij. 

k. Partijen hun verdere samenwerking wensen te structureren en daartoe hun intenties en 

werkafspraken schriftelijk vastleggen in deze Letter of Intent.  
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VERKLAREN DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:  

 

Artikel 1 – Doel van Letter of Intent  

a. Partijen leggen met ondertekening van deze Letter of Intent de intentie vast om een langdurige en 

duurzame samenwerking te structureren om te komen tot een gezamenlijke beheermaatschappij, 

welke entiteit eigenaar zal worden van het biogasnetwerk, alsmede de groengas-

opwaardeerinstallatie(s) en toebehoren en als centraal aanspreekpunt zal fungeren voor 

investeerders, financiers, leveranciers, afnemers en overige stakeholders (hierna; 

Beheermaatschappij).  

b. Partijen leggen met de ondertekening van deze Letter of Intent vast dat bij een mogelijke uittreding 

van een Partij een voorkeursrecht wordt opgenomen ten gunste van EFO. In de statuten en de 

aandeelhoudersovereenkomst van de Beheermaatschappij zal extra zorg worden besteed aan deze 

intentie, waarbij op lange termijn een passende exitstrategie moet zijn opgenomen conform het 

Investeringsreglement van EFO. 

c. De structuren van de Beheermaatschappij zullen nauw aansluiten bij de opgestelde 

businessplannen die opgesteld zijn door een kwartiermaker in opdracht van de Gemeenten NOT in 

samenwerking met IJskoud en EFO. 

Artikel 2 – Inspanningsverplichting 

a. Op basis van deze Letter of Intent wordt door Partijen toegewerkt naar een definitief businessplan 

en structuur voor de Beheermaatschappij en een overeenkomst tot samenwerking danwel 

aandeelhoudersovereenkomst. 

b. Deze samenwerking dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen; 

I. Marktconforme  voorwaarden en tarieven voor wat betreft levering van diensten voor alle 

betrokken stakeholders inclusief vastlegging hiervan in danwel EPC contracten met 

aannemers voor de bouwwerkzaamheden van het project, danwel SLA overeenkomsten 

met het onderhoudsbedrijf voor het onderhoud en beheer van het netwerk en 

bijbehorende (productie)installaties. Tussen Partijen wordt een werkproces afgestemd om 

te komen tot een methodiek ter berekening van marktconformiteit;  

II. Inbreng van een werkend en Partijen conveniërend biogasnetwerk (hub I) en toebehoren, 

waarbij de levensvatbaarheid van hub I van cruciaal belang is en Partijen zich tot het 

uiterste zullen inzetten om te komen tot een positieve businesscase voor hub I inclusief 

het oplossen van openstaande issues; 

III. Getekende projectcontracten welke alle Partijen passen; en 

IV. Duidelijke scheiding in de rollen als aandeelhouder en potentiële leverancier van diensten 

en/of producten. 

c. Partijen streven naar oplevering van het businessplan en de businesscase voor 1 oktober 2021. 

Onderdeel van het voornoemde businessplan is onder andere uitwerking van de volgende zaken; 

I. Definitieve structuur van de Beheermaatschappij en haar aandeelhouders / stakeholders 

II. Wijze van inbreng van Cogas en/of het bestaande Cogasnetwerk (hub I), waarbij bij de 

structurering rekening zal worden gehouden met de specifieke wet- en regelgeving ten 

behoeve van netbeheerders; 
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III. Wijze van inbreng van EFO en hoe om te gaan met de bestaande financiering van EFO op 

het bestaande biogasnetwerk 

IV. Wijze van inbreng van gemeenten NOT, waarbij bij de structurering rekening zal worden 

gehouden met de specifieke wet- en regelgeving ten behoeve van gemeenten; 

V. Wijze van inbreng van betrokken boeren en/of IJskoud, inclusief een waarborg van de 

kwaliteit van het biogas, door inbreng van invoedskids en toebehoren in de 

Beheermaatschappij; 

VI. Bestuur en zeggenschap, waarbij als onderdeel van het concretiseren van de 

samenwerkingsafspraken en/of aandeelhoudersovereenkomst, nu tevens afspraken over 

de toekomstambities (o.a.. inzake biogas en/of groengasproductie) en over condities voor 

mogelijke uittreding uit de Beheermaatschappij worden gemaakt.  

d. Partijen wensen voorafgaand aan de eerste uitbreiding naar hub II, III en eventueel volgende hubs, 

SDE++ subsidie aan te vragen in de najaarsronde 2021. 

e. Partijen committeren zich aan deze gestelde tijdslijnen en zullen zich intensief inspannen deze 

ambitieuze tijdslijnen te halen. 

Artikel 3 – Organisatie en samenwerking  

Partijen hebben gezamenlijk een kerngroep geformeerd (hierna: “Kerngroep”), met daarin 

vertegenwoordigers van de beoogde toekomstige aandeelhouders/deelnemers die samen tot taak krijgen 

onderhandelingen te voeren teneinde te komen tot een definitief businessplan voor de 

Beheersmaatschappij en daaruit voortvloeiend een definitieve overeenkomst van samenwerking danwel 

aandeelhoudersovereenkomst onder de voorbehouden, genoemd in deze overeenkomst.  

Artikel 4 – Proces 

Zodra het definitieve businessplan inclusief een financierbare business case compleet is opgeleverd door 

de Kerngroep zullen Partijen dit in behandeling nemen en bij unanieme akkoordverklaring voorleggen aan 

hun besluitvormingsorganen in geval van benodigde goedkeuring of instemming..  

Artikel 5 – Overige bepalingen  

a. Deze Letter of Intent heeft een maximale looptijd tot 31 december 2021 en eindigt dan van 

rechtswege, tenzij Partijen in nader overleg schriftelijk een verlenging overeenkomen.  

b. Deze Letter of Intent treedt in werking direct na ondertekening door alle Partijen. 

c. Partijen kunnen deze Letter of Intent tussentijds, gemotiveerd en naar de eisen van redelijkheid en 

billijkheid beëindigen als de beoogde doelstelling als bedoeld in artikel 1 naar de mening van één 

van de betrokken Partijen niet langer haalbaar lijkt te zijn. In dat geval zijn Partijen over en weer 

geen kosten en/of enige vergoeding aan elkaar verschuldigd.  

d. Partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken en claims naar aanleiding van deze Letter of Intent.  

e. Partijen verplichten zich tot volledige geheimhouding van bedrijfsgegevens die onder deze Letter 

of Intent worden verstrekt en/of uitgewisseld. 

f. In geen geval verplicht deze Letter of Intent Partijen om transactiedocumentatie uit te 

onderhandelen. Het betreft enkel een intentie tussen Partijen. 

g. Deze Letter of Intent is geen toezegging of bindende overeenkomst maar enkel een 

intentieverklaring tussen Partijen.  
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h. Op deze Letter of Intent is het Nederlands recht exclusief van toepassing voor de interpretatie van 

deze Letter of Intent. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Zwolle.  

Aldus opgemaakt en per pagina geparafeerd en getekend:  

te Noord Deurningen d.d. 28 september 2021 

namens dezen  

 

 

_______________      ______________  

IJskoud       IJskoud 

Dhr. H. Roeleveld     Dhr. E. Kuiper 

 

 

 

_______________       _______________  

Gemeente Dinkelland     Energiefonds Overijssel I B.V. 
Dhr. B.Blokhuis (wethouder)    A. Blüm – Den Heijer & J.J.C. de Vries 
 

 

 

_______________      _______________  

Energiefonds Overijssel II B.V.    Gemeente Losser 
A. Blüm – Den Heijer & J.J.C. de Vries   Dhr. J. van Essen (wethouder) 
 

 

 

_______________      ____________ 

Gemeente Tubbergen     Gemeente Oldenzaal 
Dhr E. Volmerink     Mw. Zinkweg - Ankoné 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Cogas B.V. 
Dhr. G.A. de Haan 



Intentieovereenkomst voor oprichting groengasbedrijf in Noordoost Twente

De productie van groengas uit biogas kan in Noordoost Twente een forse bijdrage leveren aan 
een succesvolle energietransitie. Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas en kan 
relatief eenvoudig worden gewonnen uit bijvoorbeeld mest. Boeren uit Noord-Deurningen, 
verenigd in de corporaties IJskoud, het Energiefonds Overijssel, Cogas en de gemeenten 
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen tekenen daarom een intentieovereenkomst om te 
komen tot de oprichting van een groengasbedrijf in Noordoost Twente.

Groengas is een opgewerkte vorm van biogas. Het kan op dezelfde manier als aardgas worden 
gebruikt en via het bestaande aardgasnetwerk worden verspreid. ‘We moeten uiterlijk 2050 van 
het aardgas af, dat staat vast. Noordoost Twente, met zijn landelijke gebied en vele 
boerenbedrijven heeft zo veel koeienmest dat we een groot deel van de woningen en de bedrijven
in onze regio ermee kunnen verwarmen. Hier ligt dus een prachtige kans’ zegt Ben Blokhuis, 
wethouder van de gemeente Dinkelland.

Warmtevisie
Veel woningen en gebouwen in de kleine kernen en in het buitengebied kunnen niet betaalbaar 
‘all electric’ worden verwarmd, met bijvoorbeeld een warmtepomp. Ook een groot warmtenet kan
niet rendabel worden aangelegd, door de lage bebouwingsdichtheid. ‘Daarom willen we als 
gemeenten heel graag bijdragen aan de ontwikkeling van een groengasbedrijf. Zowel vanuit 
duurzaamheidsoogpunt als uit financieel oogpunt biedt groengas kansen, die we niet kunnen laten
liggen’ stelt Blokhuis, die namens de vier Noordoost Twentse gemeenten spreekt.
‘Welke rol de gemeenten precies zullen hebben in dit bedrijf staat niet vast. We willen vooral een 
stimulerende rol spelen omdat we de kans, die groengas biedt. graag benut zien’.

Cooperatie IJskoud
IJskoud wordt gevormd door zes melkveehouders die al biogas winnen uit koeienmest en dit 
rechtstreeks leveren aan het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat het nog rendabeler kan zijn om
dit op te werken naar groengas . Het biogas gaat dan via een ondergrondse leiding naar een 
gezamenlijke opwerkinstallatie, die er groengas van maakt en dit direct in het bestaande 
aardgasnetwerk pompt. Het hoeft dus niet opgeslagen te worden. Aanpassingen van leidingwerk 
of verwarmingsketels in woningen en gebouwen zijn niet nodig. ’Zo kan aardgas relatief eenvoudig
worden vervangen door duurzaam groengas, geproduceerd door boerenbedrijven in onze eigen 
regio.’ aldus Blokhuis.

Ook andere boerenbedrijven uit Noord-Deurningen, Beuningen en de Lutte hebben belangstelling 
voor het zelf produceren van biogas en willen in de toekomst mogelijk aanhaken bij het 
groengasbedrijf. 

Wednesday 29 September
2021



Intentieovereenkomst
Medio 2021 besloten de vier samenwerkende Noordoost Twentse gemeenten al om te investeren 
in onderzoek naar de haalbaarheid en vorm van een productiebedrijf voor groengas. De 
intentieovereenkomst is een logische vervolgstap daarop. Om de verdere samenwerking tussen 
betrokken partijen te structureren, intenties en afspraken vast te leggen en subsidieaanvragen 
voor boerenbedrijven mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de intentie tot samenwerking 
wordt vastgelegd.

Meer informatie:
Rifka Schepers |  T  06-22922179
Communicatieadviseur Energie van Noordoost Twente
www.energievannoordoosttwente.nl

Van het aardgas af
Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. In 2050 moet de 
energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Voor de verwarming van onze 
huizen zijn we nu nog grotendeels afhankelijk van (Gronings) aardgas. De overgang naar een 
duurzame energievoorziening , de energietransitie, is belangrijk om klimaatverandering tegen te 
gaan. 

Energie van Noordoost Twente
De overstap van fossiele naar duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van CO2 tegen te gaan 
houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen 
werken daarom samen aan de energietransitie onder de naam Energie van Noordoost Twente. 
Energie van Noordoost Twente zet projecten op om de productie van duurzame energie van de 
grond te krijgen, brengt lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen en adviseert de inwoners 
van de vier gemeenten hoe zij hun huizen energiezuinig kunnen maken. Zo loopt er nu een 
campagne ‘de Bon van Noordoost Twente’, om huizenbezitters een financieel steuntje in de rug te 
bieden en te stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen.

http://www.energievannoordoosttwente.nl/

