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Inleiding 

Kwartiermaker heeft in de periode februari tot september 2020 de situatie m.b.t. Biogashub 
Noord Deurningen I in de context van Biogashub NO-Twente geanalyseerd en aanbevelin-
gen gedaan hoe verder te gaan. Dit is vastgelegd in de Management Samenvatting van 17 
september 2020 (bijlage 1). 

De kwartiermaker heeft op 23 september 2020 zijn conclusies en aanbevelingen 
gepresenteerd aan wethouders en ambtenaren van de vier gemeenten van NO-Twente 
(bijlage 2). Op basis hiervan is de kwartiermaker gevraagd een bedrijfsplan op te stellen 
m.b.t. de nieuwe beheersmaatschappij zoals omschreven op sheet 6 van bijlage 2. 

Het resultaat omvat een gefaseerd bedrijfsplan voor: 1) redding Noord Deurningen I; 2) 
uitbreiding met Noord-Deurningen II; 3) project Losser en 4) uitbreiding tot een regionale 
biogashub Twente. 

Het resultaat hiervan is in deze management samenvatting en de bijbehorende bijlagen 
opgenomen. 

Een tussentijdse presentatie voor een aantal wethouders in Twente is in bijlage 3 
opgenomen. 
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Reddingsplan voor Noord-Deurningen I 

De situatie voor Noord-Deurningen I (ND-I) is weergegeven in onderstaande figuur. Er werd 
in 15 maanden van de zomer 2019 tot najaar 2020 in totaal circa 730.000 Nm3 (op jaarbasis 
644.000 Nm3) biogas geproduceerd door zes rundveeboeren verenigd in de coöperatie 
IJskoud. Er kan in potentie meer dan 1 miljoen Nm3 biogas worden afgenomen door de 
twee afnemers Byk Cera en Aarninkhof. 

 

 

 

In de praktijk is er echter sprake van een onbalans in de productie en afname. De boeren 
van IJskoud hebben daarom het plan opgevat om een grasdroger te installeren als extra 
afzetmogelijkheid.  Advies van de kwartiermaker is het biogasnetwerk van Cogas over te 
nemen door de beheersmaatschappij en het biogasnetwerk op een lagere druk te opereren, 
tenzij IJskoud en Cogas alsnog tot een akkoord zouden komen. Gezien de verhoudingen 
tussen de partijen wordt de kans daarop echter minimaal geacht. 

De boeren hebben aangegeven het huidige biogasnetwerk het liefst te blijven benutten. 
Productie van groen gas is voor ND-I niet rendabel omdat de SDE-vergoeding gebaseerd is 
op de opwekking van warmte uit biogas. 

De totale kosten voor de benodigde aanpassingen voor geraamd op circa 1 miljoen EUR 
(overname biogasnetwerk van Cogas door de beheersmaatschappij en aanpassingen aan het 
bestaande systeem (affakkels bij de boeren, blowers, bufferzakken, grasdroger)). 

Het lijkt de kwartiermaker fair dat er een faire verdeling van de risico’s voor deze 
investeringen gemaakt tussen betrokken stakeholders. 
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Noord-Deurningen II 

Voor Noord-Deurningen II (ND-II) is een businessplan opgesteld door adviesbureau en 
projectontwikkelaar CCS onder auspiciën van IJskoud. De meest recente versie is aangepast 
voor de productie van groen gas zoals aanbevolen door de kwartiermaker. Dit businessplan 
is met een financieel model van het EFO doorgerekend met de forensische data van ND-I.  

Op basis van het model en met de benodigde aanpassingen (vooral standaardisatie van de 
vergisters en verdere optimalisaties) is er een rendabele business case mogelijk voor zowel 
boeren als de beheersmaatschappij.  Het plan is om in het najaar 2021 een SDE-aanvraag te 
doen. 

 

Business Case EFO 

Voor de business case wordt verwezen naar het speciaal hiervoor ontwikkelde model van 
het EFO zoals weergegeven in bijlage 4. De business case zoals omschreven in bijlage 4 
omvat de inbreng van het biogasnetwerk van ND-I én het project ND-II waarbij biogas door 
het tweede cluster van 14 boeren wordt geproduceerd en in een centrale 
opwerkingseenheid tot groen gas wordt opgewerkt. Het groen gas wordt vervolgens in het 
bestaande aardgasnet gevoed. 

Totale investering is 8 miljoen EUR, waarbij uitgegaan is van 2,2 miljoen aan eigen 
vermogen, een subsidie op de vergistingsinstallaties van 2,7 miljoen (Provincie Overijssel) en 
3,1 miljoen aan vreemd vermogen. Bandbreedte van de IRR varieert van 4,5 – 8,8% 
afhankelijk van de aannames. De investering is cash-flow positief en financierbaar. 

EFO stelt dat “op basis van de gedane uitgangspunten de uitbreiding van ND-I met 14 
boeren een interessant project is waar EFO graag een rol wil nemen. Het betreft echter wel 
een complex project, met beperkte rendementen maar met veel potentie. Hoe meer 
vergisters in de nabije toekomst aan kunnen sluiten, hoe beter de businesscase voor de 
beheermaatschappij wordt. Het betreft derhalve een langere termijn investering waarbij we 
graag verder willen verkennen hoe we deze investering optimaal vorm kunnen geven en 
met welke strategische partners.” 

Losser 

Het project Losser zal circa 500.000 m3 biogas per jaar produceren. Dat is te weinig om op 
een rendabele manier groen gas te maken, mede omdat er in 2018 een SDE-verkregen is 
voor warmte-opwekking. Afgeraden wordt om eenzelfde model zoals bij ND-I te volgen 
omdat balancering niet zal gaan werken met slechts één boer en één afnemer. Oplossing is 
dus opschalen zodat er wél rendabel in een groen gas hub geïnvesteerd kan worden. Voor 
een uitbreiding van de biogasleiding is een subsidie aangevraagd van bijna 100 kEUR. Er zou 
dan 1,5 miljoen m3 biogas door de leiding getransporteerd kunnen worden. 

Aanbevolen wordt de aanvraag vooralsnog niet te honoreren, tenzij de beoogde trekker van 
de beheersmaatschappij tot andere inzichten komt en anders aanbeveelt. 
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Opschaling naar andere gemeenten in Twente 

Opschaling is mogelijk naar de rest van Twente conform hetzelfde model als ND-II.  Voor de 
business case zie de berekeningen en opmerkingen van het EFO in bijlage 4. Met het EFO en 
andere stakeholders zal per geval moeten worden bekeken hoe de business case verder 
geoptimaliseerd kan worden. 

Het is de wens van gemeenten om het in de regio geproduceerde biogas en groen gas in de 
regio te houden. Met een lokaal of regionaal biogasnetwerk is dat fysiek mogelijk. Met 
groen gas dat in het bestaande aardgasnetwerk gevoed wordt zal dit administratief geborgd 
moeten worden via Garanties van Oorsprong (GVO’s). De gemeenten zouden deze bij de 
beheersmaatschappij of boeren kunnen contracteren. 

 

Benodigde lobby 

Om voldoende kleinere boeren aangesloten te krijgen is een toereikende SDE++ nodig 
omdat de huidige SDE te laag is voor het gros van de kleinere boeren om een rendabele 
business case te verkrijgen. 

Ter indicatie: in Overijssel zijn er 35 bedrijven met meer dan 250 melkkoeien in 2017, en 106 
bedrijven met 180-250 melkkoeien. De volgende trede (120-180 koeien) is echter veel 
groter: 450 bedrijven. Aangenomen wordt dat voor Twente dezelfde verhoudingen gelden. 
 
	 

 
 

In principe gaat het om alle rundvee, dus niet om uitsluitend melkkoeien. In werkelijkheid is 
er dus meer potentieel. Uit het oogpunt van conservatisme wordt voor de totale productie 
van groen gas echter rekening gehouden met dat slechts 50% van alle mest in Twente zal 
worden benut. 

Berekend is dat er een SDE van netto 12 ct/kWh hernieuwbaar gas nodig is om alle (ook 
kleinere) boeren mee te kunnen krijgen. Dit is een tarief dat aan de bovenkant van de SDE-
regeling zit, maar hiermee zou zo’n 80% van de rundveehouders wél een rendabele business 
case hebben voor boerderijvergisting én tegelijkertijd kan er worden bijgedragen aan de 
verduurzaming van de landbouw, m.n. door stikstofreductie. 
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Aanbevolen wordt een directe koppeling te maken met Mineral Valley Twente, onderdeel 
van de Regiodeal Twente. Ook wordt aanbevolen een zeer krachtige en eendrachtige lobby 
vanuit Twente voor een toereikende SDE te voeren. In de Twente Board van 11 maart 2021 
is akkoord gegeven voor zo’n krachtige en eendrachtige lobby. Stichting BEON kan vanuit de 
door haar reeds ingezette lobby hieraan bijdragen. De lobby zal versterkt moeten worden 
door afstemming en samenwerking met de landelijke groen gas clubs en partijen zoals 
FrieslandCampina die eenzelfde doel nastreven (zie bijlage 6). 

Ook vanuit de provincies Gelderland, Brabant en Limburg is er eenzelfde belang. Door een 
toereikender SDE kan invulling worden gegeven aan het Nederlandse doel van 2 miljard m3 
groen gas in 2030. Naar inschatting van de kwartiermaker zal groen gas uit mestvergisting 
hier de grootste bijdrage aan kunnen leveren. Waterstof zal naar verwachting pas na 2030 
tot wasdom komen, zeker in het landelijke gebied. In Nederland zal groen gas uit thermische 
vergassing of superkritieke vergassing naar inschatting van de kwartiermaker zo’n 10% 
kunnen leveren in 2030. De productie zal echter in andere gebieden dan in Twente 
plaatsvinden. 

 

Structuur van de beheersmaatschappij 

 

 

 

Genoemde bedragen zijn indicatief en onderwerp van financiële structurering. De vier 
gemeenten in Noord-Oost Twente worden geadviseerd elk 250 kEUR als eigen vermogen in 
te brengen. De inbreng van eigen vermogen van het EFO zal, uiteraard na fiatteringsproces 
etc., ook in contanten geschieden. De inbreng van de boeren door de inbreng van activa. Bij 
een rendabele business case mag worden verwacht dat partijen in goed onderling overleg 
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geleidelijk aan meer eigen vermogen inbrengen en/of dat nieuwe partijen ook gaan 
participeren als de capaciteit van de oprichtende partijen om meer eigen vermogen in te 
brengen beperkt is. EFO lijkt ook vooral graag te willen financieren met leningen. De 
precieze inbreng en verhoudingen zal in goed overleg tussen de beoogde aandeelhouders 
moeten worden afgesproken. Voorstel is dat elke toetredende gemeente ook 250 kEUR aan 
eigen vermogen inbrengt. Boeren uit andere gemeenten kunnen zich verenigen via 
coöperatie IJskoud of nieuw op te zetten coöperaties. Om ‘Poolse Landdagen’ te vermijden 
wordt aanbevolen dat de boeren zich door één of twee personen in de 
aandeelhoudersvergaderingen laten vertegenwoordigen. Hetzelfde geldt voor de 
gemeenten en het EFO. De beheersmaatschappij zal door investeringen in steeds nieuwe 
groen gas hubs in stapjes worden opgebouwd. Elke investering op zich moet kunnen 
renderen.  

 

Invulling van de structuur 

Voor de operationalisatie van de beheersmaatschappij wordt een driemanschap voorgesteld 
dat complementair is (zie bijlage 7 voor de CV’s). Voor het eerste jaar is een budget 
geraamd van 100 kEUR. De trekker zal naar schatting 2-3 dagen per week nodig hebben, de 
andere personen samen maximaal 2 dagen per week. Eerst zal de redding van ND-I 
geoperationaliseerd moeten worden, vervolgens kan worden doorgeschakeld naar ND-II, 
Losser en verder uitbreiding van de activiteiten van de beheersmaatschappij. 

Geadviseerd wordt om voor de aanpassingen aan het biogasnetwerk een ontwerp te laten 
maken door InProces Advies (geraamde kosten 20 kEUR), tenzij de beoogde trekker van de 
beheersmaatschappij anders adviseert op basis van eigen ervaringen en inzichten. 

Zodra de beheersmaatschappij enige omvang zal hebben gekregen en staat, zal er 
langzamerhand aan een ander team behoefte zijn. Van groot belang is standaardisatie van 
vergisters en aanpak per hub door te voeren om de kosten voldoende laag te houden en 
schaalgrootte voordelen te kunnen behalen. Veel aandacht zal ook moeten worden gegeven 
aan een goede monitoring en verbetering van de kwaliteit van het geproduceerde biogas. 

De beoogde aandeelhouders (boeren, gemeenten en EFO) zullen over de structuur met 
elkaar in gesprek moeten gaan om concrete invulling hieraan te geven. Van belang is 
capaciteit vrij te maken om de aandeelhoudersovereenkomsten zoals die door het EFO 
zullen worden voorgesteld goed met elkaar door te nemen en te bespreken. 

EFO wordt geadviseerd de business developer enige tijd aangesloten te houden, ook nadat 
de beheersmaatschappij is opgericht en de eigen vermogen vertegenwoordiger van het EFO 
reeds aangeschoven is. 

De aandeelhouders worden aangeraden op basis van unanimiteit besluiten te nemen. Dit 
verstevigt het commitment over en weer. 
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Slotoverwegingen 

De oprichting van de beheersmaatschappij kan door Cogas worden gezien als concurrerend, 
maar ook als complementair. Het zal voor een netbeheerder als Cogas moeilijk zijn om te 
concurreren op kosten en snelheid van een ‘lean en mean’ georganiseerde 
beheersmaatschappij die bemenst wordt door MKB-ers en nauwelijks overhead heeft. Voor 
de kleinere groen gas hubs ziet de kwartiermaker dit desalniettemin als het meest kosten-
effectief. Zodra schaalgrootte bereikt is door clustering van groen gas hubs en de fase van 
ontwikkeling en enige opschaling is doorlopen, ontstaat er wellicht een organisatie die 
geschikt is voor overname door Cogas.  

Cogas kan zich parallel aan de ontwikkeling van vele kleinschalige groen gas hubs richten op 
de middelgrote tot grote groen gas projecten die beter passen bij de schaalgrootte van een 
organisatie zoals Cogas. 

Het belangrijkste om maximaal potentieel aan groen productie te benutten is het maximale 
commitment van de boeren zien te verkrijgen. Daarvoor is vertrouwen nodig van de boeren 
in groen gas hubs door uitstekende voorbeelden in de regio en investeringszekerheid voor 
het gros van de boeren door een toereikende SDE++. 

Juist in deze oprichtingsfase van de beheersmaatschappij is het van belang dat gemeenten 
in samenwerking met producenten van biogas en investerings- en financieringspartijen zoals 
het EFO uitdrukking brengen aan het maatschappelijk belang dat toegekend wordt aan de 
productie van biogas en groen gas. Private-publieke samenwerking op deze manier straalt 
commitment uit en verdeelt de risico’s voor elk van de betrokken partijen. 
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BIJLAGEN (separaat toegevoegd) 

 

Bijlage 1 – Management Samenvatting 17 september 2020 

Bijlage 2 – Presentatie aan wethouders 23 september 2020 

Bijlage 3 – Presentatie aan wethouders 3 maart 2021 

Bijlage 4 – Business cases opgesteld door EFO 

Bijlage 5 – Benodigde lobby voor een toereikende SDE++ 

Bijlage 6 – Duurzame Energie en Groen Gas organisaties in Nederland 

Bijlage 7 – CV’s van voorgestelde kandidaten beheersmaatschappij 


