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De gemeente Oude IJsselstreek wil net als de andere Achterhoekse gemeenten energie inkopen via  
AGEM Gemeentelijke Energie B.V. per 1 januari 2018. De AGEM krijgt dan de opdracht groene, 
zoveel mogelijk regionaal opgewekte energie in te kopen voor de gemeenten (tegen markconforme 
tarieven) . Hiermee vervult de gemeente een voorbeeldfunctie en zet weer een stap naar een 
energieneutrale Achterhoek in 2030. 
 
Elektriciteit 
Het inkopen van groene regionaal opgewekte elektriciteit wordt gedaan door onder andere stroom in 
te kopen van het windpark Netterden-Azewijn. Er zijn daarnaast vele kleinere elektriciteitbronnen.  
 
Groen gas  
Het inkopen van groen gas is moeilijker, er zijn nu nog niet veel bronnen. De AGEM koopt groen gas 
van enkele regionale bronnen zoals van boerderij De Marke in Hengelo (Gld.). Deze hoeveelheden 
zijn nu nog onvoldoende om alle Achterhoekse gemeenten van groen gas te voorzien. Er is wel zicht 
op de levering van een grote hoeveelheid Groen gas afkomstig van de Biogas Vereniging Achterhoek 
(BVA). De BVA  gaat op bedrijventerrein Hofskamp Oost in Varsseveld een biovergistingsinstallatie 
bouwen. De omgevingsvergunning is hiervoor binnen en de SDE+ subsidies is toegekend. De BVA 
gaat groengas en digistaat produceren met mest van Achterhoekse boeren en regionale co-producten 
zoals berm gras. Ze heeft dit groen gas te koop aangeboden aan gemeenten.   
 
Overzicht bronnen Groen Gas (AGEM)  
-          Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld.) Deze hoeveelheid gas is nog beperkt (ongeveer 
60.000 m

3
 gas). Dit gas wordt geleverd aan klanten van de AGEM en aan het autotankstation Kusters, 

(de pomp) in Doetinchem.   
-         BVA ; 8.000.000 m

3
 gas, deze hoeveelheid is ruim voldoende voor de Achterhoekse gemeenten. 

De BVA is nog niet gebouwd, er wordt vooralsnog gesproken over een intentie tot afname.  
-      In de planfase zit een biovergisting van RMS op de Laarberg in Groenlo. De vergunning is 
hiervoor nog niet afgegeven. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over afname van het gas door de 
AGEM. 
 
Van biogas naar elektriciteit 
Er zijn ook nog meerdere bronnen in de Achterhoek die biogas produceren dat omgezet wordt naar 
elektriciteit (bijvoorbeeld bij het stortgas van de Langenberg, en uit verschillende boerderijen zoals 
Prinsen en koeientuin Kraanswijk. 
 
 
De lijst met  bronnen van de AGEM staan op de website; https://agem.nu/bronnen/ 
 
 


