Intentieverklaring
Biogasproject Noord Deurningen
Vanaf 2015 is de Stichting Duurzaam Noord Deurningen bezig geweest met het opzetten van een
Biogasproject. Energiecoöperatie IJSKOUD is in 2017 begonnen met de realisatie van de 1e HUB
biogas met 6 landbouwers. Het testen en inregelen van de installatie verlopen voorspoedig. Er
wordt momenteel biogas geleverd aan Bykcera en Kwekerij Aarninkhof. Gezien de grote voordelen
die op bedrijfsniveau en netwerkniveau zijn geboekt, zijn we voornemens om het biogasnetwerk in
de nabije toekomst uit te bereiden over de gehele regio. Mestvergisting draagt namelijk bij aan de
kringlooplandbouw op agrarische bedrijven. Voor het gebied Lattrop – Brecklenkamp is onderhand
een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door adviesbureau CCS uit Deventer en een Businessecase
wordt binnenkort afgerond.
Aanvraag subsidie Regio Deal RVO
Wij hebben het voornemen om voor 1 december 2019 een subsidie aanvraag te doen bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een intentieverklaring van deelnemende
landbouwers zal de kans op toekenning van de subsidie vergroten.
Werkgroep Aanvraag subsidie Regio Deal
Een werkgroep in ondertussen aan de slag gegaan om de aanvraag goed onderbouwd en
vakkundig organisatorisch op te stellen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het oprichten van een nieuwe
coöperatie en het verzorgen van intentieverklaringen van betrokken deelnemers / afnemers. Goede
omschrijvingen van de uitbreidingen inclusief transportleidingen, onderhoud, bestuurlijke organisatie
en financieel overzicht. Het grote voordeel van dit project is dat er al veel ervaring is opgedaan met
de 1e biogas HUB. In de subsidieaanvraag worden de opgedane ervaringen meegenomen.
Redenen om nu mee doen?
De belangrijkste reden om nu mee te doen is de mogelijkheid om 50% subsidie te ontvangen op de
investering in een biogasinstallatie op jouw eigen bedrijf. Mits natuurlijk wordt overgaan naar
productie van biogas en indien noodzakelijk, enkele stal aanpassingen worden doorgevoerd.
Intentieverklaring
Ondergetekende spreekt de intentie uit deel te nemen aan het Biogasproject Noord Oost Twente
Gebied: Lattrop- Breklenkamp, Agelo, Beuningen, Rossum, Tubbergen, ……….. (gebied aangeven)
Naam:

………………………………………..

Adres:

………………………………………..

Woonplaats: ………………………………………..
Handtekening: ……………………………………….
Datum:

………………………………………..

