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Nieuwsbrief 
 

 
Datum: 15-4-2020  

 

Geachte dames/heren, 

Hieronder volgt ter informatie een korte samenvatting van de status uitbreiding biogasnetwerk 
Noord Oost Twente (NOT) fase 2 (Lattrop Breklenkamp). De stichting Duurzaam Noord Deurningen 
en Coöperatie IJskoud waren van plan om in maart een informatieavond te organiseren om de 
status te bespreken maar dit is  helaas vanwege de huidige situatie (corona) niet mogelijk. We 
hebben daarom besloten alle geïnteresseerden met deze mail te informeren. 

Regio Deal 

Na de informatieavond van 4 november 2019 is er door de leden van de stichting en coöperatie 
hard doorgewerkt om de aanvraag voor de Regio Deal op tijd in te dienen. Dit is gelukt de aanvraag 
is op tijd ingediend.  De visie van de energiecoöperatie IJskoud waarop het projectvoorstel is 
geschreven is weergegeven op de website (www.IJskoud.eu). Bij (Home) , (Wat doen wij) en (Wie 
zijn wij), treft u de relevante informatie aan.  Aanvankelijk zouden we begin januari al een eerste 
reactie ontvangen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maar een 
reactie  is uiteindelijk 14 februari 2020 toegestuurd. Hieronder is de afweging voor de afwijzing 

opgenomen: 

Op grond van de rijk brede afweging is uw voorstel niet geselecteerd voor het vervolgtraject voor 
het uitwerken van een Regio Deal. Uw voorstel paste onvoldoende binnen het afwegingskader, 
aangezien:  

1. In uw voorstel de meervoudigheid van de voorliggende maatschappelijke opgave en/of de 
integrale aanpak in te geringe mate naar voren is gekomen.  

2. De verwachting is dat de concretisering en verdere uitwerking in dit stadium nog te veel tijd zal 
vergen om in de periode 2020-2022 tot concrete resultaten te komen. 

3. Er geen duidelijke basis is voor samenwerking met andere regionale partners (zowel privaat als 
publiek) en/of de governance in algemene zin onvoldoende lijkt te zijn uitgewerkt.  

4. Er onvoldoende zicht is op 50% publieke cofinanciering vanuit de regio. 

 

 

http://www.noord-deurningen.nl/
http://www.ijskoud.eu/
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Uit de laatste twee punten blijkt duidelijk dat er onvoldoende tijd was om goede afspraken te maken 
met de betrokken partijen omtrent de cofinanciering (bijv energiefonds) en de rol van de gemeente 
en provincie. Dit risico is reeds benoemd tijdens de informatieavond van 4 november. Het was een 
bewuste keuze om de aanvraag toch in te dienen om het project onder de aandacht te brengen. Dit 
is gelukt……      

Ondernemend Twente/ Twente board 

Naast het indienen van genoemd projectvoorstel heeft de coöperatie het afgelopen jaar flink 
gelobbyd bij verschillende organisaties en de politiek. Dit heeft ertoe geleid dat het platform 
Ondernemend Twente het initiatief van IJskoud heeft omarmd en gedefinieerd als één van de drie 
pijlers waarin moet worden geïnvesteerd om het welzijn, leefbaarheid en de economische groei in 
Twente in de toekomst te kunnen waarborgen. Tijdens een  bijeenkomst van Twente Board (7 
oktober 2019) en bij Ondernemend Twente (de rode Loper, 7 januari 2020) is de potentie van het 
project weer onder de aandacht gebracht.     

 

 

Verder heeft Minister Erik Wiebes van het Ministerie van LNV in een brief van 30 maart 2020 
betreffende een routekaart Groen Gas de 2e Kamer geïnformeerd over dit onderwerp. Verwacht 
wordt dat het Ministerie van LNV ons biogasproject zal ondersteunen en met extra financiële 
middelen komt van het Rijk.  

Kwartiermaker Rene Venendaal 

De gemeente Dinkelland heeft Rene Venendaal als kwartiermaker aangesteld. Hij heeft als 
opdracht meegekregen om te bepalen welke organisatievorm het beste bij de uitbreiding van het 
biogasnetwerk kan worden gekozen en welke partijen hieraan zouden moeten deelnemen. De 

eerste bevindingen zullen de komende weken worden gerapporteerd. 

Haalbaarheidsstudie uitbreiding biogasnetwerk fase 2 

De eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn in een eerdere informatieavond al met 
jullie gedeeld. CCS heeft opdracht gekregen om een aantal belangrijke aspecten (o.a. kosten) ten 
aanzien van de afname van het gas bij potentiele afnemers in Oldenzaal beter in beeld te brengen. 
Inmiddels zijn er afspraken en bezoeken geweest bij een aantal potentiele afnemers. Inmiddels zijn 
er nog een aantal nieuwe potentiele afnemers bij gekomen waarvoor hetzelfde onderzoek zal 
worden uitgevoerd. Helaas is hier enige vertraging ontstaan vanwege corona.  Op basis van de 
huidige informatie kan wel worden geconcludeerd dat er meer dan voldoende afnamecapaciteit van 
biogas in Oldenzaal mogelijk is.  Over de definitieve resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 
(Business Case) zullen we jullie zo snel mogelijk informeren. 

 

http://www.noord-deurningen.nl/
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DEI + en SDE projectvoorstel  

Afgelopen weken hebben we met verschillende mensen van RVO contact gehad wat de volgende 
stap zou kunnen zijn voor de aanvraag van subsidie. Uit deze inventarisatie is gebleken dat het 
wellicht mogelijk is om net als voor de eerste fase ook voor de tweede fase een DEI+ subsidie aan 
te vragen in combinatie met SDE. Hiervoor gaan  we de komende week een projectideeformulier 
indien bij RVO en zal er een gesprek plaatsvinden om de mogelijkheden te bespreken. Als we 
goedkeuring krijgen van het RVO wil de  coöperatie het voortouw nemen om een projectvoorstel in 
te dienen waarbij bovengenoemde haalbaarheidsstudie en de bevindingen van de kwartiermaker de 
basis zullen zijn. Het projectvoorstel moet een gezamenlijk initiatief zijn waarbij ook de potentiele 
producenten en afnemers hun input moeten geven. Wij zijn nu aan het bedenken in welke vorm we 
dit kunnen doen. Bij voorkeur doen we dit in de vorm van informatieavonden maar op het moment is 
het niet duidelijk wanneer dit weer mogelijk is. Als het te lang gaat duren zullen we ook na gaan 

denken over andere vormen van communicatie en vragen om input bij de betreffende partijen. 

 Tot zover. Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dit graag. 

  

Namen Stichting Duurzaam Noord Deurningen/ Energie Coöperatie IJskoud. 

Met vriendelijke groeten, 

Willy Bruns en Jeroen Hulsbeek 
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